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2018-as választás
Maroshévízen 574 olyan állampolgár van, aki a közelgő április 8-i
magyarországi választásokon leadhatja szavazatát. Akárcsak az ezelőtti
években, idén is megvan a lehetőség azoknak akik választani akarnak, hogy
helyben, Maroshévízen leadják a voksukat. Evégett a Maroshévízi Római
Katolikus Egyház hittantermében egy szavazóláda lesz elhelyezve, ahol le lehet
adni a szavazatokat. A hittanteremben való szavazási időpontok: március 31-én
13 és 16 óra között, április 6-án 15 és 17 óra között, valamint április 7-én 13 és
16 óra között. Ugyanakkor, akik az említett napokon és órák között nem tudnak
eljönni, hogy leadhassák szavazatukat, azok az alábbi telefonszámokon
egyeztethetnek: 0747 602 088, 0744 136 068, vagy 0741 082 835 .
Szünetelt a tanítás
Váratlanul, február végére, március elejére megjött a
hideg tél is. Ha kissé késve is, de örültünk is, meg
nem is. Egy napon Maroshévízen -15 C fokot
mutatott a hőmérő. Hallgatom a híreket, és mondják,
hogy Alfaluban bizony -20 C fok volt, míg
Bukarestben -9. A bökkenő csak ez után jött a rádió
hullámain, ahol bemondták, mivel nagy a hideg
Bukarestben és környékén, egy hétre bezárják az
iskolákat. A fővároson kívül még három megyében
zártak be az iskolákat, ez pár napra rá kibővült, így
11 megye iskoláiban nem volt tanítás.
Elgondolkodom, vajon ez hogy is van, hogy Hargita
megyében minden településen a higanyszál -15 vagy
-20 fokot mutat, és nem zárják be az iskolákat, míg
Bukarestben -9 foknál bezárják. Siklódi Ildi

]

Bukásra vizsgázott a hivatal
Ezen a télen a Maroshévízi Polgármesteri Hivatal
elégtelenre vizsgázott. Az idei hanyagságot eddig
még nem tapasztaltam, hisz az utóbbi 4 évben
minden télen eltakarították a havat a járdákról, az
utakról, a parkírozókból. Jól emlékszem, a múlt
években délelőttönként a hivatal munkásai, a
szociális segélyben részesülők takarították az utakat,
a járdákat, a parkírozókat. Ez évben, nem tudom
milyen okok miatt, ezek nem történtek meg. Lehet,
gondolták, hogy úgyis jön a tavasz, és elolvad a hó.
Ez is egy megoldás. Siklódi Ildi

Alpesi sí
A maroshévízi Hámos Roxána folytatja a jó eredmények szerzését a 2004-ben
születettek alpesi síversenyeken. Azugán a Dinamo Kupa alpesi síversenyen első
helyen végzett úgy az óriás műlesiklásban, mint a műlesiklásban. A napokban
szerveztek először Brassópojánán nemzetközi ifjúsági alpesi síversenyt Children
Trophy elnevezéssel. Ezen a versenyen Hámos Roxána ezüstérmet szerzett óriás
műlesiklásban. Ezt követően, szintén Brassópojánán, részt vett a Román
Országos Bajnokságon, ahol az óriás műlesiklásban ezüst-, míg a műlesiklásban
bronzérmet szerzett. Végül az Ausztriában tartott Magyar Országos Bajnokságon
műlesiklásban ezüstérmet szerzett. (Cz. K.)

Tűzoltói segély a Bajkó-pataki lakosoknak
Nemrég egy közösségi oldalon beszámoltak - több fényképet mellékelve - arról, hogy a maroshévízi
önkéntes tűzoltó egység egy értesítést kapott, hogy a Bajkó-patak részen lakó roma, cigány negyedben a
hóolvadás miatt több tákolmányba (nem mondhatók házaknak) behatolt a víz. Az önkéntesek közbe is
léptek, és lapátokkal ástak sáncokat. Ezt a közösségi oldalra fel is tették, csakhogy nagyon sokan ezt
(JOGOSAN, megj. Cz. K.) elítélték, hisz, amint a képeken is látszik, az ott lakók zsebre dugott kézzel nézik,
ahogy ássák a víznek a sáncot az önkéntesek. A közösségi oldalon sok volt a vita e témán, hisz olyan
kérdéseket is feltettek a hévíziek, joggal, hogy van az, hogy az ott lakók nem a saját telkükön laknak, nincs
építkezési engedélyük, nem fizetnek adót, és mégis őket kell segíteni. Tény, hogy az ott lakók miatt a helyi
római katolikus temetőben évente több alkalommal is egyesek megsértik a nyugvók kegyeleteit, nem
törődve a tiszteletadással. Ideje lenne végre a városban e téren is rendet tenni, hisz az utóbbi években a
helyzet nem valami fényes, sok a kéregető, sok a lopás, a kegyeletsértés, és ezekért nem vonnak senkit
felelősségre. Czirják Károly

Március 15 most és… 1903-ban
2018. március 15.
170 éve tört ki az 1848-49-es forradalom, a szabadságharc. Idén Maroshévízen 17 órakor a helyi római
katolikus templomban volt ünnepi megemlékezés. László Áron plébános és Madaras Mihály tiszteletes urak
hirdettek igét, mondtak beszédeket. Ezt követően
Deme Gabriella, a Kemény János Gimnázium
igazgatónőjének ünnepi beszéde hangzott el.
Továbbá Soós Zoltán konzul felolvasta Orbán
Viktor miniszterelnök ünnepi levelét, majd Bende
Sándor országgyűlési képviselő és Bodor Attila
helyi RMDSz elnök beszédei hangzottak el. A
hátralevő percekben Bőythe Máté hazafias verse,
valamint Rákossi Ildikó és Bajkó Ramóna Regina
ünnepi énekeinek tapsolhattak a jelenlevők. A
himnuszaink eléneklése után koszorúzásra került
sor. A templomudvaron levő emlékműnél a
kegyelet koszorúit helyezték el: A Csíkszeredai
Főkonzulátus részéről Soós Zoltán konzul, Bende Sándor országgyűlési képviselő, a helyi RMDSz
képviselői, a Kemény János Gimnázium képviselői, a Kemény János Alma Mater Egyesület, a Református
Egyház képviselői, a Kemény János Alapítvány elnöksége, a helyi EMNP képviselője, az Urmánczy János
Cserkészcsapat és az Urmánczy Nándor Egyesület képviselői. Az eseményt a Kemény János Gimnázium
szervezte. (czirják)
1903. március 15.
„10 órakor két aggastyán 48-as honvéd által lobogtatott nemzeti zászló alatt fölvonulás volt az ünnepélyes
Isteni tiszteletre, melynek végeztével az Urmánczy-ház színháztermét zsúfolásig megtöltő és még a kapu
alatt is álló lelkesült közönség előtt folyt le az ünnepély délelőtti része. A dalárda Gart Tivadar vezetése
mellett a Hymnuszt és a Szózatot a legnagyobb szabatossággal énekelte… Páll Károly hazafias, remek
ünneplő beszéde, Mendel József lelkesülten a Talpra magyart szavalta, Borr János Honvéd című
költeményét megható előadása és a kis gyermekek, Páll Károly által írt alkalmi költemények elmondása
által oly lelkes hangulatot hoztak a közönségnek, hogy a szemökben összegyűlt örömkönnyek igazi égő
áldozattá lettek a haza oltárán. A tetőpontját érte el az esti előadásnál, melyben Kisfaludy Károly „Pártütők”
czímű hazafias vígjátéka került színre. A lázas tevékenység, melyet a színtársulat vezetője, éltető lelke, özv.
Soóváriné Urmánczy Ilona a szereplőkkel együtt kifejtett, méltó jutalmát nyerte el. Szereplők: Mélik
Bogdán, Bodó János, Mild Elza, Walter Marika, Mendel József, Cristea Sándor, Gart Tivadar, Walter
Kornél, Bardossyné Jákobi Atala, Kolozsi András, Moldován Szilárd, Hayer Rudolf, Papp Miklós, Cristea
János, Walter János, Császár István, Albert István.” (Forrás: Gy. H, 1903. március 21

1848-49 Maroshévízen
1848-ban, akárcsak bárhol a történelmi Magyarország területén, Maroshévízen is voltak megmozdulások,
harcok, melyekről számos korabeli forrás beszámol. Ezekből megtudjuk, hogy az említett évben a naszódi
román határőrvidék parancsnoka, Urbán Károly parancsára az akkori Gyergyó Topliczára érkezett egy
csapat román határőr. Megérkezésükkel a maroshévízi, valamint a környékbeli Salamás és Várhegy
települések román lakosai lázongani kezdtek a forradalom ellen, a székelység ellen, betörést terveztek a
Gyergyói-medence falvaiba. A román lakosok Ditró és Remete határainál előőrsöket állítottak fel. Ezalatt
Ditróból néhány lovas indult Maroshévízre békés szándékkal, hogy az itt levő románsággal tudassák békés
szándékaikat, és a román-magyar kibékélésre intsék őket. Sajnos, ezt a békés küldöttséget az előőrsök
elfogták, Maroshévízre vitték, börtönbe zárták, és döntöttek sorsukról. A döntés az volt, hogy felakasztják
őket. Hogy ez nem történt meg, az a remetei Veress Istvánnak köszönhető, aki meggyőzte a román csapat
egyik tisztjét, hogy ők nem ellenséges csapatok, és csak béketárgyalás céljából indultak Maroshévíz fele. A
békekövetek elfogásának híre ment, és Mészáros Antal esperes serkentése nyomán a még be nem vonult
személyek, vagy akik még nem mentek el Agyagfalvára, fegyverekkel, kaszákkal a kezükben társultak az
alakulóban levő Kossuth-huszárokkal, lovas katonákkal és gyalogosokkal. A gyergyói katonai zenekarral az
élen Maroshévíz fele indultak a békekövetek kiszabadításért. E csapat élén a bátorságáról ismert Bernád
Imre remetei birtokos és László György nyugdíjas huszár őrnagy állottak. Gyergyóvárhegy előtt ugyan volt
egy kis ütközet a magyar és román csapatok között, de az est beálltával a román sereg visszavonult. Másnap,
ahogy a mentő sereg a Ditrón alóli Hodos tetőn megjelent, s ahogy a románok a nagydob pergését
meghallották, mind az erdőbe menekültek, sőt a nagydob oly rémes hatással volt, hogy Gyergyó-Topliczáról
is a román határőrök elmenekültek. De nemcsak a dobpergés váltotta ki ezt a könnyű előrenyomulást,
hanem az a taktikai csel, amit a székelyek az est beálltával alkalmaztak. A csel az volt, hogy az ellenség azt
higgye, hogy egy nagy székely sereggel állnak szembe. Az éjjeli táborozásnál a Maros völgyében a remetei
hegyek aljától egészen a ditrói hegyek aljáig rengeteg kisebb-nagyobb tábortüzet tettek, és azoknál zajosan
ide-oda mozogtak, tényleg azt a látszatot keltve, mintha egy hatalmas sereg volna ott, vagyis mintha az
egész Székelyföld megmozdult volna. Ennek a vártnál is meglepőbb eredménye lett, mert hajnal előtt az
erejéről és vakmerőségéről híres remetei Balázs János önkéntes ajánlkozására és vezetése alatt nagyobb
járőr indult Várhegy felé a helyzet felderítésére. Ez meglepődéssel tapasztalta, hogy minden feltartóztatás
nélkül vonulhat be Várhegyre, és ott még az a további nagyobb meglepetés érte, hogy nemcsak ellenségre
nem akadt, hanem Várhegy román lakossága is elhagyta a községet, hátrahagyva mindenüket, még az
érkezett testvéreik részére megterített asztalokat is. A mentősereg Gyergyó-Topliczára ment, a
békeköveteiket felvéve, s néhány kezest magával vitt. Minden kihágás és visszatorlás nélkül visszahúzódott
Ditróra. Ezek után a románok egy küldöttséget küldtek Ditróig Boer Aron esperessel az élen, és
megesküdtek, hogy ők békét akarnak. Az ígéretük nem tartott soká, így 1849 elején újból szervezkedni
kezdtek, ezért Gáll Sándor csapatot küldött Maroshévízre, ahová a román tábor volt összpontosítva. E
táborra a magyar sereg váratlanul rácsapott. Puskás Antal huszár őrmester egy kisebb csapatával a
megfutamított román csapatok nyomába szegült, és ezeket Mesterházán elfogta, Roman Constatnin
vezérükkel együtt. Az elfogottakat Maroshévízre szállították, míg a román ellenséges csapat nagy része a
hegyekbe menekült.
A helybéli lakosok egy része, akik részt vettek a forradalomban: Urmánczy János, Urmánczy Kristof,
Oláh János, Kádár Jakab, Boros Ignác, Jákobi István, Ávéd Gergely, Ávéd János, Miklos Antal, Biró Imre,
Kelemen József, Dézsi Antal, Bajkó János, Lőrincz Sándor, Lőrincz István, György Péter, Csutak György,
Csutak Péter, Horváth Sándor, Páll Imre, Siklódi Ferenc, Vada György, Kiss György, Imsel János, Palkó
Antal, Bodor József. (Cz. K., Taploczától Maroshévízig…)

Maroshévízi adomák (41.) - Dénes Géza rovata
Imre bácsi módszerei
Imre bácsi a római katolikus egyház kántora volt 1948-ig, amikor megszűnt a felekezeti oktatás, és
választania kellett, hogy kántornak marad, vagy pedig tanító lesz. Az utóbbit választotta. Szigorú
módszereiről ismerte minden gyerek. Románt, oroszt, zenét tanított. Ha egy tanuló rendetlenkedett,
megdorgálta, és még a barkóját is meghúzta. Hetedik osztályosok voltunk, amikor Laci és Jenő
osztálytársaimmal beszélgettünk az óráján. Laci édesapja gyógyszerész, édesapám dohányárudában eladó,
Jenő apja néptanácselnök volt. Imre bácsi ránk kiáltott: Patikus, trafikus, kisbíró fia nem beszél! Utána
mindannyian jót nevettünk.

Az ENSZ is migránspárti
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1919-ben alakult Népszövetség néven. A trianoni diktátum után alakult
szervezet sajnos nagyon sok esetben nem tartotta be a megegyezéseket, így a 20-as 30-as években sok volt a
panasz, mígnem a második világháború után a nevét Egyesült Nemzetek Szövetsége névre változtatták. Az
idők során sokan panaszkodtak a döntéseik miatt. Az ENSz „titkos” akarata, hogy egy világkormány legyen,
aki minden országnak beleszóljon a belügyeibe. A legutóbbi túlkapása február hónapjában történt, amikor a
migránskérdésről tanácskoztak, és egy nagyon furcsa javaslattal jöttek elő, amit már a brüsszeli agyafúrt
vezetők is rebesgetnek egy ideje, vagyis hogy a törvénytelenül jövő betolakodókat be kell fogadni, sőt az
útjukat is Európáig meg kell könnyíteni. Ezek a pihentagyú, világot irányító sötét alakok nem gondolnak
arra, hogy ezek más kultúrából valók, más vallású betolakodók, akik mellesleg törvénytelenül törnek be a
határokon, ezért nem kellene a népvándorlást buzdítani. Olyan felszólalás is volt az ENSz gyűlésen, hogy a
tengeren és az óceánon nem lehet a betolakodókat megállítani. Ez hazugság. Példa rá Ausztrália vagy ÚjZéland államok, amelyek a vízen is megállították a betolakodókat. Erre a hihetetlen kijelentésre az ENSz
részéről, hogy a törvénytelen modern népvándorlást meg kell könnyíteni, a legjobban az Amerikai Egyesült
Államok reagált, kivonulva a tanácskozásokról. Európába már 2015-től hívják a törvénytelen, más
kultúrával és vallással rendelkező embereket. A cél a keresztény Európát sokszínűvé tenni, sokvallásúvá.
Szerintem azok, akik befogadják a hívatlanokat, tartsák is meg országukban, és ne küszködjenek a
szétosztásukkal, vagy zárják le, őrizzék a határaikat a törvénytelen betolakodóktól. (Cz. K.)

Kötelező iskolázás
A napokban román televízió adót néztem, és meglepődésemre egy olyan hírt közöltek, hogy egy javaslat
született, miszerint bevezetnék, hogy Romániában 12 osztály elvégzése legyen kötelező. Ez engem, mint
volt tanügyist, nagyon meglepett, hisz tudott dolog, hogy Romániában a tanítás túl van méretezve, sokat,
nagyon sokat kérnek a diákoktól, házi feladatokat is sokat kapnak, még szünidőben is, és sok olyan tantárgy
van, ami fölösleges, vagyis sok más országban nem kötelező. Nos, a kötelező 12 osztályról szóló javaslat
azért lepett meg, mert a legtöbb demokratikus országban a 9 osztály kötelező. A 10, 11, 12. osztályok
felkészítő osztályok az egyetemre. Olyan országok is vannak, ahol a felső tagozaton 3 vagy 4 tantárgyat
tanítanak csupán, olyanokat, amelyek kellenek a főiskolai, az egyetemi vizsgákra. Ha a romániai tanügy így
alakul, pár éven belül már az egyetem is kötelező lehet. Siklódi Ildi

Új testvérvárosa van Maroshévíznek
Maroshévízzel Budapest XV. kerülete (Rákospalota) és Marcali még a 90-es évek elejétől testvérvárosi
kapcsolatban van. Ha a XV. kerületi kapcsolat rokoni kapcsolaton alapszik (ott lakó és maroshévízi család
között), Marcali városával a kapcsolat annak köszönhető, hogy Somogy megye Hargita megyével testvéri
szerződést írt alá, és ennek a gyümölcse lett a két település közti kapcsolat. A Maros-parti településnek még
volt egy testvértelepülési kapcsolata, melyet 1940-ben írtak alá a magyarországi Solt városával, mitöbb
1941-ben egy testvértelepülési zászlót is ajándékoztak Maroshévíznek. Sajnos ez a kapcsolat a kommunista
uralom alatt megszakadt, mígnem 2013. február 13-án a Solt városi önkormányzat úgy döntött, hogy újból
felveszik a kapcsolatot Maroshévízzel. Az említett év nyarán Solt Polgármesteri Hivatala részéről egy
háromfős küldöttség el is látogatott Maroshévízre az ismételt kapcsolatfelvétel érdekében. A küldöttség előtt
volt alkalmam beszélni Maroshévíz polgármesterével, akitől megkérdeztem, hogy mit szól az újabb
kapcsolatfelvételről. Nem mondott nemet, de azt mondta, hogy a meglévő két testvértelepülés is már elég
sok, holott Borszéknek vagy más településeknek 4-5-6 testvértelepülése is van. Megérkezett a solti
Polgármesteri Hivatal küldöttsége Maroshévízre. Az alpolgármester fogadta, örömét fejezte ki a
kapcsolatfelvételi ötletnek, és tudatta velük, hogy majd hivatalosan is értesítik a magyarországiakat a
döntésükről. A mai napig nem értesítették őket. 2018-at írunk, és egy pár napja a maroshévízi önkormányzat
úgy döntött, hogy a moldáviai Ialoveni városával, amelynek 15.041 lakosa van, és 12 km-re van Moldávia
fővárosától, Kisjenőtől, testvérvárosi kapcsolatot írnak alá. Remélhetőleg e kapcsolat nemcsak közös
kirándulásoknak fog helyet adni, hanem a két település lakosainak a hasznára is fog válni. (Cz. K.)

A székely-magyar rovásírás története és emlékei / 39. rész
A dálnoki felirat, I. rész
Dálnok Dózsa György szülőfaluja. A XIV. században készült, később átépített református templomában
található az a rovásemlék, amely az 1977-es földrengésnek „köszönhető”.
Részben a lehulló vakolat alól, részben a helyreállítás során hét nagyméretű felirat tűnt elő, amelyek
közül egy rovásírásos, a megfejtési kísérletek alapján, magyar nyelvű. Felül rozetta díszíti. A többi hat latin
betűs, latin nyelvű. A hét felirat 1526-ból származik. Mike Bálint helybéli református lelkész és Kónya
Ádám tanár, múzeum igazgató fedezte fel őket, és utóbbi számolt be róluk először. Később Ferenczi Géza
és Ferenczi István történészek, Kósa Ferenc nyelvtörténész és Benkő Elek régész is írtak róluk. A feliratok
4, 6 m magasan helyezkednek el. A latin betűsek az építkezéssel kapcsolatos szövegek. Benkő Elek szerint a
rovásírásos és a latin nyelvű szövegek között összefüggés lehet. A rovásfelirat a kórusról jól
tanulmányozható, de nem jól olvasható, mivel a
rozetta (napjelkép?) alatti soron habarcspöttyök
vannak.
Ennek oka, hogy a vakolat
felújításakor, a 17-18. században az új vakolat
jobb tapadása érdekében, annak felhordása előtt,
kalapáccsal végigütögették a falat, sajnos, a
betűket
is,
megrongálva
azokat.
A
kalapácsütések helyét pedig habarccsal töltötték
ki, még többet elfedve a betűkből. Megdöbbentő
ez a felelőtlenség, vagy tudatos rongálás. A
betűk nagyméretűek, 20 és 23 centiméter
közöttiek.
A megfejtési kísérletekről a következő részben esik szó. Fénykép: Friedrich Klára (2010)
Friedrich Klára

Aranymondások (42)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1.Teleki Ádám grófot Pákozdnál leváltották, mert össze-vissza visszavonult.
2. Bemnek az a jelentősége, hogy sikerült neki kiverni.
3. Gábor Áron ágyúival a hóna alatt támadott hátulról az ellenséges osztrák katonákra egyenként.
4. A tavaszi hadjárat egy szép napon indult el útjára.
5. Ferenc Józsefet az anyja erőszakolta fel a trónra.
6. A dualizmusban a női egyenjogúság fokozódása némi torzulást okozott.
7. Deák a haza bölcsőjeként is halhatatlanná vált.
8. Tisza Kálmán rendbe vágta az országot, és vasszigorral fegyelmezte meg a rendőrséget elnevezve.
9. Wekerle, mint polgári származású, a tíz körmére támaszkodva jutott el a miniszterelnökségig.
10. Az első világháborúban mi magyarok is ott voltunk, azért tartott olyan sokáig.
Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási
szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre:
cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita

Alkalmi munkásokat keresünk Magyarországra, eperszedésre (Május hónapra). Biztosítunk: szállást
(tévé, internet is a szobákba), háromszori étkezést, Erdélyből a buszárának a megtérítését. Napi
kereset 6000-7000 Ft. között. Érdeklődni a +36203523312-es telefonszámon.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (7.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat,
aki sokat tett a Maros-parti város kulturális életért, fejlődéséért. Nemrég a
múltról, pályafutásáról „faggattuk”, és ha az idősek többet tudnak
tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is megismerjék kulturális
tevékenységét.
Amint megígértem, tovább folytatnám azokat a történéseket, amik a színpadon
történtek akaratunk ellenére. Mezőpaniton vagyunk Tamási Áron Boldog
nyárfalevél című színdarabjával. A második felvonás első belépője a község
polgármestere (130 kg, 45-ös csizma), köszön „Éljen május elseje!”, lépik még
egyet és eltűnik a színpadról, mert a színpad deszkája beszakadt. Gondolom, hogy
tovább nem kell folytatnom. No comment.
Visszalapozva a történéseket, az 1989-es évben a vetés idején a megyei
pártbizottság plakátokkal tűzdelte meg a falvak kertjeit „Mezőgazdasági dolgozók,
vessetek velünk!”, „Vess velünk!”. Nekünk ekkor készült el a „Nevess velünk” kabarénk. Kiszállás előtt két
nappal telefonhívást kaptam, melyben felszólítottak, hogy szedjük le az egész plakátot Csomafalván, mert
Vess velünk mellett a mi plakátunk, Nevess velünk. Folytatva a tevékenységet 2008-ban összejött a Nevetni
arany című kabaré, 2009-ben a Nevetni nem vétek című kabaré, majd 2011-ben Nevetni kell, ennyi az egész,
mellyel Maroshévízen is két alkalommal sikeresen szerepeltünk. Sőt, 2012. május 5-én az Urmánczy fürdőn
szabadtéri előadást tartottunk, amely felejthetetlen élményt nyújtott nekem személyesen és a társulatnak
egyaránt. Itt használom ki az alkalmat, hogy megköszönjem az Urmánczy Nándor Egyesület vezetőségének
az előadásainkhoz nyújtott segítséget.
A színpadon eltöltött éveim egyik érdekes színfoltja volt, és a mai napig is az, amikor felkértek
jótékonysági előadásokban való részvételre. Füloperációra gyűjtöttünk egy gyergyói kisfiúnak. Énekelt Oláh
Aranka népdalénekes és nótaszerző. Ugyanakkor a maroshévízi Izabella vendéglőben tartott „Nóta est” is
emlékezetes maradt számomra, Bajkó Kinga, Pócs Beáta és Bartis Erzsébet énekesnők fellépésével.
Amiről még nem szóltam, az a múlt rendszerben történő szervezések kálváriája. Ahhoz, hogy
kiszállásokat vagy előadásokat tudjunk szervezni és bemutatni, a következő procedúrákat kellett végig
szenvedni: a darab kiválasztása után a városi, a megyei, a párt- és kultúrszervek kellett láttamozzák, majd az
előadást egy úgynevezett „komiszió” tekintette meg, és adta vagy nem adta áldását rá. Ezután következett a
turné szervezése. Fel kellett hívni az illető megye (ahova kellett volna mennünk) kultúrbizottsági elnökét,
hogy beférünk-e a megye kulturális programjába. Megjegyzem, csak azután mehettünk ki a városból,
miután a környék minden nagyobb községében bemutattuk az előadást, és természetesen részt vettünk a
Megéneklünk Románia fesztiválon. Hála a jó Istennek, ez legtöbbször sikerült, és vittük a magyar szót,
táncot és éneket, amikor a legnagyobb tiltások voltak. A többiről a következőkben. (Folytatjuk) (Cz. K.)

Visszatekintő
Egy újabb sorozatot indítunk. Minden hónapban közlünk
egy fényképet egy maroshévízi fontos eseményről, illetve néhány
szóban beszámolunk a kép keletkezési idejéről, helyéről és hogy
milyen alkalommal készült. Ez úton a kedves olvasóinktól is
képeket várunk egy-egy fontosabb eseményről, melyeket a
szerkesztőségünk címére elküldhetnek. A közölt kép 1903-ban
készült és a „Topliczai aranyifjúság csapat” néven vált ismerté. A
képen Urmánczy Nándor, Cristea Sándor, dr. Marti Ferenc, Walter Péter, Walter Kornél, Giacomuzzi
Vigilio, Bodó János

Mézes krémes - Sárig Csilla rovata
Hozzávalók: 1 csomag mézes tortalap, 2 csomag vaníliás pudingpor, 20 dkg
margarin, 20 dkg porcukor, 1 kevés vanília aroma, 1 citrom reszelt héja, ét és
fehér csoki bevonó massza, 5 dl tej Elkészítése: A krémet az alapanyagokból
elkészítjük. A margarint a cukorral habosra keverjük, az aromát és a
citromhéjat is hozzáadjuk. A pudingport sűrűre főzzük a tejjel. Amikor kihűlt a
puding, a margarinos krémmel alaposan összedolgozzuk. Az elkészült krémmel töltjük meg a 4 lapot.
Tetejét fehércsokival vonjuk be és étcsokival csurgatjuk le. Kb 1 óra kell a puhuláshoz és a dermedéshez.
Szeletekre vágva tálaljuk.

Március 15. emlékezés igazgatói beszédéből
„Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar legyen hited, s tied a jövendő.”- Magyar Hiszekegy
1848 volt a magyar nemzet legnagyobb közös vállalkozása, melynek 170. évfordulójára
emlékezünk.Nekünk, maroshévízieknek most is szükségünk van olyan közös célokra, amelyek összefogják
és mozgósítják a közösséget. Olyan közös célokra, amelyek megerősítenek, és cselekvésre késztetnek.
Szükség van olyan közös célokra, amelyek a reményt éltetik és ébren tartják mindannyiunk lelkében.
Mikor társadalmunkban felüti fejét a közöny, a beletörődömség, akkor szükséges, hogy lássa
társadalmunk igenis van értelme a magyar kultúra ápolásának, igenis van értelme nemzeti identitásunk
megőrzésének, igenis van értelme az anyanyelvi oktatásnak! Mindannyiunk érdeke, hogy ifjúságunk a
magyar iskolákban magába szívja a magyar kultúra és művelődés alapjait és felvértezze magát az öntudatos
magyar identitás páncéljával.
Az elmúlt hónapokban a forradalmi ifjúság lelkesedésével fogadtuk Magyarország Kormányának a Kárpát
medencei óvodafejlesztési programján belül a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség felajánlását: készül a
magyar iskola mellett a magyar nyelvű napköziotthon és óvoda építése. Előlegezzenek meg bizalmukkal
kedves szülők, nagyszülők és várjuk szeretettel iratkozásra a Kemény János Gimnáziumban napköziseinket,
óvodásainkat.
Magyar kultúránk, hagyományaink ápolása nem
magyarkodás! Amikor megemlékezünk dicső nagyjainkról
vagy egy-egy történelmi eseményről, akkor tiszteletből
cselekszünk. Tiszteletből őseink iránt és példát mutatva a
jövő generációjának! Rajtunk áll, hogy félvállról vesszük-e
kötelességünket vagy teljes emberi mivoltunkkal kiállunk
hagyományaink mellett!
Március 15 akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink
jegyében számvetést is készítünk minden családban: Ápoljuk és őrizzük-e anyanyelvünket?
- Tiszteljük-e és továbbadjuk-e hagyományainkat, népszokásainkat?
- Megtanítjuk-e gyermekeinket a tiszteletteljes köszönésre, a kulturált viselkedésre és öltözködésre, és az
étkezések kultúrájára, az ünnepek kultúrájára, az imára?
- Neveljük-e gyermekeinket otthon az őszinte beszédre, a becsületességre, embertársaik iránti tiszteletre,
együttérzésre, felelősségvállalásra munkára?
- Neveljük-e őket a nyelv, a kultúra iránti szeretetre, tanulni vágyásra?
- Megtanítjuk-e őket a családjuk, a városuk, a hazájuk iránti szeretetre?
A kultúra nemcsak tudást és műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is. A magyar kultúra továbbadását
senki más nem végzi el csak mi magunk! Ez a mi feladatunk. Mindig az Isten segítségét, áldását kértük
harcaink, elcsüggedésünk nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt. Azért vagyunk mi ma itt, Isten
házában. Kedves szülők, nagyszülők Isten segítségével vállaljuk fel együtt a magyarságunkat és ne hagyjuk,
hogy a divat vagy valamilyen érdek miatt, gyerekeink más nyelven szóljanak hozzánk. Merjük felvállalni,
hogy a gyerekünk magyar napköziben, magyar óvodában és magyar iskolában jár, mert higgyék el, így is
lehet érvényesülni. A magyar gyerek jövőjét a magyar iskolában is tudjuk garantálni, ha van hozzáállás, ha
van személyes áldozathozatal. Ne engedjük, hogy a magyar iskola falai között más nyelven kezdődjön
tanítás. Ez viszont rajtunk múlik. Ne másra mutogassunk, hanem már mi kezdjük el, otthon a saját
családunkban, akarjuk gyerekeinknek a magyar nyelven való tanítását.
A nyelvünk a legnagyobb nemzeti kincsünk, mely vagyoni, társadalmi helyzetünktől, lakóhelyünktől
függetlenül a miénk, magyaroké. Óvnunk és vigyáznunk kell rá, de nem aranyos kalitkába zárva, hanem
továbbadni kell, hogy szálljon apáról fiúra, anyáról lányra.Szívből kívánom mindenkinek, akik a magyar
kultúráért felelősséggel tartoznak, akik nem kis erőfeszítések árán teszik a dolgukat, hogy e mai nap igazi
ünnep legyen, azzal a szent meggyőződéssel, hogy amit teszünk, azzal népünket, nemzetünket, jövőnket
szolgáljuk. Ne feledjék számunkra minden magyar gyeremek számít!
Kodály Zoltán szavaival zárom mondanivalómat: Nincs megalkuvás magyarságban és művészetben!
Deme Gabriella, igazgató

Eladó egy 2
személyes és egy 1
személyes ágy, egy
nagyobb méretű
gyermekágy, egy
ruhaszekrény, egy
hűtőszekrény.
Telefon:
0733319423.

Eladó mosómedve
bunda. Érdeklődni
a
0746561348-as
telefonszámon

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.
Csempekályha építés, javítás és
pucolás…Víz és lefolyószerelés
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
burkolás. Konditerem
hölgyeknek… munka és
tűzvédelmi eszközök, ruhák
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni a 0740990165-ös
telefonszámon.

Geröserv Plus Constructii kft.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
alkalmaz brassói munkapontra.
Szállás és szállítás biztosítva,
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni György Endre:
0752589797

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert
alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár
rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy
pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m
széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4
db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla.
Érdeklődni: 0742779344.
Eladó méz, méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.
--------------------------------------------Elárusítót alkalmazok Gyimesbe.
Szállás, étkezés, biztosítva. Kedvező
bérezés. Érdeklődni: 0787856712

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok között
válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita
Csempekályhák javítását, tisztítását,
illetve bármilyen építkezési munkát
vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os
telefonszámon lehet

=========================
Eladó zománcozott asztali kályha,
zománcozott csővel, jó állapotban,
valamint egy fás bojler. Telefon: 0748237-354
Eladó három szobás lakás a maroshévízi
Polgármesteri Hivatallal szembe (N. Balcescu, B
tömbház). Érdeklődni a 0721332708-as telefonszámon

*****************************************
Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz
is), lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.

Eladó, kedvező áron, jó minőség
fáskazán (boiler), kályhával együtt,
valamint egy fürdőkád. Érdeklődni
a 0749607976-os telefonszámon lehet.

Eladó két szobás tömbházlakás
az Állomás út, B tömbház, 2-es
lépcsőház, 4-es lakrész.
0721332708
========================
======
Eladó értékes
bélyeggyűjtemény. Érdeklődni:
Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8.
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