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Maroshévízi Magyar Művelődési Napok
Október 17 és 20 között zajlottak le az idei Maroshévízi Magyar Művelődési Napok.
Első nap az egyházé és a kultúráé volt. 17 órakor a helyi római katolikus templomban, ökumenikus
igeliturgiára került sor melyet Madaras Mihály Attila tiszteletes úr és László Áron plébános úr végeztek,
ezt követően Mihály Zoltán kitűnő orgona koncertjét hallgathatták meg a jelenlevők. Este pedig az
Osonó Színházműhely előadása, „Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című előadása zárta a megnyitó napot.
Az ünnepség második napja, október 18-a a helyi magyar
iskola napja volt. Már kora reggel a Kemény János
Gimnáziumban, különböző tevékenységek zajlottak le a
„Napsugár” Napközi létrejöttének a tiszteletére. 11 órakor
megkezdődött a napközi hivatalos átadási ünnepsége. A
hivatalos „szalag vágás” után a jelenlevők megtekinthették az
óvodát, majd a kis ovisok ünnepi műsorának és a Csillagszem
néptáncosainak a műsorának tapsolhattak. Soós Zoltán konzul
úr, Bende Sándor országgyűlési képviselő, Marton Adél a
Hargita Megyei Tanfelügyelőség óvodai okatatásért felelős
tanfelügyelőnője, Görbe Péter volt főtanfelügyelő, Siklódi
Burus Botond a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke,
Barti Tihamér a Hargita Megyei Tanács alelnöke, Séra Ilona az
RMPSZ területi és helyi elnöke, és más meghívottak jelenlétében
zajlottak le az ünnepi események, beszédek. Deme Gabriella
igazgató nő elmondta, hogy a létesítmény nevét Siklodi Burus
Botond elnök úrnak köszönhető, hisz tőle kérdezte meg, hogy
milyen nevet lehetne adni, mire az elnök úr rövid gondolkodás
után a Napsugár nevet mondta. Bende Sándor párhuzamot
mutatott be, a nagy különbségekről, az ezelőtt 40 évi maroshévízi
óvodáról és a mostaniról. Ugyanakkor felhívja a román kormány
figyelmét, vegyenek példát a magyarországi kormánytól, hogyan
kell hangsúlyt fektetni a saját nemzetiségeikre, hisz a román kormány nem segíti ily mértékben a határon
túli román ajkú embereket. Barti Tihamér rámutatott az óvoda jelentőségére, és azt kívánta, hogy minél
előbb kelljen bővíteni az óvodát, hogy olyan sok gyerek legyen. Soós Zoltán csíkszeredai konzul
beszámolt a magyar kormány támogatásairól, Az eseményen jelen volt Olariu Dumitru helyi
alpolgármester és Rugina Ciprian a prefektúra részéről. A hévízi magyarság részére ez a napközi otthon
nagy előrelépés és remélhetőleg évről évre több kis gyerek fog a falak között tanulgatni.
A nap esti óráiban szüreti bálra került sor ahol a helyi, de nemcsak,
magyarság jól érezhette magát.
Október 19-én volt megtartva a XII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap.
Ökumenikus igeliturgiával kezdődött a nap a római katolikus
templomban, melyen Madaras Mihály Attila református tiszteletes úr és
László Áron római katolikus plébános példás beszédeit hallgathatták
végig a jelenlevők. Ezt követően koszorúzás zajlott le az Urmánczy család
sírboltjánál. A megemlékezés koszorúit helyezték el: Német Szilárd államtitkár úr, Albert Mátyás a
Sydney főkonzul, Fráter Olivér által küldött koszorúját helyezte el, továbbá koszorúztak: a
Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusa részéről Tóth László főkonzul úr, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet részéről dr. Molnár Gergely, Bende Sándor országgyűlési képviselő,

Ohr Alajos Budakeszi alpolgármestere, Mezei János a Magyar
Polgári Párt részéről, Albert Mátyás a Székely Nemzeti
Tanács részéről, Árus Zsolt a Gyergyói Székely Tanács
részéről, a gyergyói Örmény Katolikus Egyesület részéről
Kulcsár László és Pál Tibor, a Földváry Károly
Hagyományőrző Egyesület részéről Boér Biró Attila, a helyi
RMDSz-től Bodor Attila, Madaras Mihály és dr. Hompoth
György a maroshévízi református egyház részéről, Bajkó
Zsigmond a helyi Erdélyi Magyar Néppárt részéről, a
Kemény János Gimnázium részéről Deme Gabriella, A Kemény János Alapítvány részéről Sajgó István
és Deme Károly, A dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Tóth Csaba. A nemzeti
himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házba
folytatódott az esemény ahol egy Urmánczy családi fotodokumentum vetítésre került sor. Ezt követően Németh
Szilárd államtitkár úr ünnepi beszéde hangzott el, melyben
az idei kitüntetettekről is rövid laudációt mondott. Evvel
megkezdődött az idei Urmánczy Nándor Díjak átadása.
Elsőként Albert Mátyás, Farkaslaka volt polgármestere,
jelenleg megyei tanácsos, a Csíkszeredai Főkonzulátus
munkatársa vehette át. A laudációt Laczkó Szentmiklósi
Ednre mondta el. A másik díjat dr. Edvi Péter úr kaphatta
aki a Nemzetközi Gyermekementő Szolgálat alapítója és
egyben elnöke is. A laudációt Bodor Attila mondta el. Ezek után elkezdődött a „Székelyföldön maradás”
című vitadélután, melyet dr. Molnár Gergely vezetett és mutatott be kutatási adatokat ismertetve, melyet
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet végzett el az elmúlt években. A vita nagyon tanulmányosnak bizonyult
és nagyon sok hozzászólója is volt. A nap zárójaként egy kabaréval fejeződött be melyen András Előd,
aki 2015-ben megnyerte az Erdélyi Humor fesztivált, lépett fel és szórakoztatta a közönséget. Az
ünnepséget szebbé varázsolták a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület és a helyi Urmánczy János
cserkészcsapat. A nap szervezői a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület
voltak
A zárónap a gasztronómiáé és a hagyományé volt. E napsütéses napon a hévízi magyarok az
Urmánczy strand kertjében gyűltek össze ahol hét üstben finomabbnál finomabb ételeket főztek, de igazi
profiként felléptek a borszéki Czifrasarok és a maroshévízi Csillagszem néptáncosok. Ugyanakkor
meglehetett tekinteni dr. Munzlinger Attila fénykép kiállítását is melyre eljött ő maga is, mindenik képre
egy kis magyarázatot adva. Késő délután a Gyergyói Fúvós Zenekar szórakoztatta az egybegyűlteket.
Majd záró ként a Nemzeti Himnuszaink eléneklésével zárultak az idei maroshévízi magyarság ünnepnap
sorozatai.
Az esemény támogatói, szervezői: Maroshévízi Polgármesteri Hivatala,
Maroshévíz Helyi Tanácsa, maroshévízi RMDSz, Kemény János Elméleti
Líceum, Communitas Alapítvány, Kemény János Alapítvány, „Alma Mater”
Kemény János Egyesület, dr.
Urmánczy Nándor Egyesület, a
helyi
római
katolikus
és
református egyházak. (czirják)

Európai Ifjúsági Találkozó
A múlt hónapi lapszámunkban is írtuk arról, hogy Frankfurtban zajlott le a
3. Európai Ifjúsági Találkozó, melyen 13 ország 140 meghívottja vett részt.
A maroshévízi csoportot Molnár Árpád kántor úr vezette és amint
megtudtuk tőle, a hévízi csoportban 6 fiatal volt, éspedig: Becica Dávid,
Brettschneider Andrea, Bodor Zénó, Köllő Fehérvári Adrien, dr. Mocanu Andrei,
Rokai Zsombor. A hévízi csapatot a házigazdák részéről Klaus Dieter Then úr
irányította, kísérte. Az ott tartózkodásuk alatt a csoport meglátogatta a frankfurti
polgármesteri hivatalt, ahol maga a polgármester is fogadta őket, ugyanakkor több helyi nevezetességet is
meglátogattak. Részt vettek egy országok közti labdarugó tornán, melyen Bodor Zénó lett a gólkirály. De voltak
hajó kiránduláson is, és olyan nap is volt amikor mindenik csoport a saját országának a népdalaival ismertette
meg a jelenlevőket. Szimpóziumon is részt vettek, ahol minden angol nyelven zajlott, itt a hévíziek részéről
Becica Dávid tett fel igen érdekes kérdéseket a helyi moderátornak. A hévíziek a frankfurti római katolikus
egyház meghívásának köszönhetően vettek részt az öt napos rendezvényen. Czirják Károly

Október 6
Az Aradi Vértanúkra emlékeztek Maroshévízen. A református egyház szervezésében, október 6-án, a
Zsákhegyen megemlékezést szerveztek az ezelőtt 170 évvel kivégzett forradalmárok tiszteletére. Az eseményen
ünnepi beszédet mondott László Áron római katolikus plébános, Madaras Mihály Attila református tiszteletes úr,
valamint Bende Sándor országgyűlési képviselő.
Az ünnepi beszédek után a református egyház az eseménnyel kapcsolatosan meghirdetett pályázat
nyerteseit hirdette ki. Ezt követően a világháborús emlékműnél koszorúzásra került sor. A kegyelet koszorúit
elhelyezték: Bende Sándor országgyűlési képviselői, a Kemény János Gimnázium vezetősége, a helyi RMDSz
vezetői, a Kemény János Alapítvány képviselői, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői, valamint a
református egyház képviselői. Siklodi Ildikó

110 éves a maroshévízi vasútállomás
1909. október 29. Ettől a pénteki naptól kezdődően, amikor a
gőzös első alkalommal érkezett be Maroshévíz vasúti állomására,
mely napon a gőzös zaja először harsogott végig a Maros völgyén,
nagymértékben lett befolyásolva az itt lakó emberek élete, az ipar
fejlődése, a közlekedés, a fa és az ásványvíz szállítása. Az első
szerelvényen, amelyik az akkori állomásra elsőként befutott, neves
személyiségek voltak jelen: Szterényi József államtitkár, Marx János,
a Magyar Állami Vasutak elnök-igazgatója, Puszky és Lázár minisztertanácsosok, Csík megye részéről Borszéki
Soma ny. min. tanácsos, Török Ferencz csomafalvi plébános, országgyűlési képviselő és még sokan mások. A
vonat 12 óra 30 perckor futott be az állomásra, ahol diadalkapu várta, környékét keleti szőnyegek díszítették, a
kapu mellett fiatal hölgyek kínálták a pecsenyét és a pezsgőt. Az ünnepi szónokok Urmánczy Endre helyi birtokos
és dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselők voltak. Minderről Urmánczy Nándor naplójában az alábbiakat
írja: „Az első vonattal jöttek Szterényi államtitkár, Bedőházy János Héderváry Lehel, Mussa Gyula, Gáspár János,
Ferenczy Géza, Gál Sándor, Zakariás János, Török Ferenc, Hajnód Ignác, Sümegi Vilmos, Ráth Endre
képviselők, valamint Kállay Ubul és Ugron Gábor főispánok. A maroshévízi állomáson én fogadtam az érkezőket
és üdvözöltem Szterényit és kíséretét: „Kedves Uram! Maroshévíz nagyközség nevében, mint annak szülöttje,
mély tisztelettel üdvözlöm Nagyméltóságodat, ma emlékezetes ünnepnapunkon. Mostanig az ország mostoha
gyermekeinek, elzárva a világtól valóban elhagyatottaknak tarthattuk magunkat. Most eljött Nagyméltóságod, s
elhozta nekünk közgazdasági életünk leghatalmasabb segítő eszközét: a vasutat. Hálatelt szívvel mondunk ezért
Nagyméltóságodnak és a magas kormánynak köszönetet. Ettől az órától kezdve már nincs jogunk panaszra, sőt az
ország részéről hozott nagy áldozat ellenében, kötelességünk a vasút nyújtotta előnyök felhasználásával, vidékünk
közgazdasági felvirágozásán munkálkodni. És engedje meg Nagyméltóságod, hogy választókerületem élén, mint
országgyűlési képviselő is üdvözöljem, s Isten hozottat mondjak a Nagyméltóságoddal jött illusztris uraknak is.
Nekem mint képviselőnek kétszeres az örömem, mert megértem, hogy választókerületemen végig 80 km
hosszúságban, az én időmben épült meg a vasút. És bár örömünket rontja a sötét politikai helyzet, s bár
bizonytalan a holnap és a holnapután politikája, de kétségtelen, s annak tanúsága a most megnyíló vasút is, hogy
feltartózatlanul haladunk kulturális, közgazdasági megerősödésünk útján, függetlenségünk felé. Ebben a nagy
munkában az ország egyik hivatott vezérét üdvözlöm Nagyméltóságodban. Isten áldása legyen munkáján.” A
korabeli dokumentumok a topliczai vasútállomást vízállomásnak is nevezik, hisz itt a gőzmozdonyok vízzel lettek
feltöltve. Az állomás 550 m hosszú, 4 átmenő és 1 csonka vágánnyal rendelkezett. Sajnos e fontos eseményről
nem volt megemlékezés. Czirják Károly

Októberben születtek
Dumitru Emilian Antal (1894-1971) pap, püspök 1894. október 20.-án született, keresztneve
Dumitru volt. Középiskoláit Brassóban és Naszódon (1905-1913) végezte, majd 1913-1916 között a
nagyszebeni teológián tanult. Ezt követően két évig a budapesti Filozófia Egyetem hallgatója. 19211924 között Nagyszebenben, 1924-1927 között Szászrégenben papként tevékenykedik, 1927-1933 között a
kolozsvári püspökségen mint ellenőr dolgozik. Elvált feleségétől, majd 1933-1938 között a bukaresti Bradul
Boteanu templom papja, de ugyanakkor főfelügyelő a Vallásügyi Minisztériumban. 1938. okt. 28-án szerzetes
lesz és a Târgovişteanu névvel illetik. 1939 márciusában elkíséri nagybátyját, Miron Cristeat Franciaországba.
1941-1944 között az Arges megyei püspökség helyettese. 1945 februárjától 1948 szeptemberéig a Suceava-i
püspökséget vezeti. A kommunista hatalom ellenségnek tekinti, így 1948-ban száműzik a Neamt kolostorba, ahol
1950-ig tartózkodik. Még ez év szeptember 1-től a Cozia-i kolostor vezetésével bízzák meg, itt 1952. szeptember
21-ig szolgál. Ekkor visszatér szülőföldjére, ahol a Szent Illés kolostor vezetését látta el 19 éven át, egészen
haláláig (1971). Több írása jelent meg a Telegraful Român, Revista teologică, Renaşterea, Buletinul Eparhiei
Argeş, Semnalul és más újságokban. 1958-ban kijavíttatta a maroshévízi Nagyasszony templomot, és ugyanez év
november 21-én újból megszentelte. 1971. június 15.-én hunyt el Maroshévízen, holttestét a nagybátyjának
(Miron Cristea) készített sírban, a Szent Illés kolostorban helyezték örök nyugalomra.
Victor Bucur (1908-1993) tanár, újságíró. 1908. október 29-én született. Apja „luxus”
szabómester volt, aki Budapesten sajátította el e szakma rejtelmeit. 1915-1916 között a helyi zsidó
magániskolában tanult Czitrom Béla irányítása alatt, hisz ez a tanintézmény a házuk szomszédságában
volt. A háború miatt Marosvásárhelyre költözött a család, így Bucur Victor itt végzi el a II. és III.
elemit. 1918-ban visszaköltöznek szülőfalujába. 1919-ben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Gimnáziumba
iratkozik be, ahol ebben az időben Szőcs Géza volt az igazgató. A gimnáziumot 1923-ban sikeresen befejezte,
majd 1923-1925 között a marosvásárhelyi gimnázium tanulója. 1925-1927 között a maroshévízi Kelemen-patak
negyedben tanítóként keresi a kenyerét. Ez időben megalapítja a maroshévízi román amatőr színjátszó csoportot.
Első darabjuk: Önkéntelenül orvos (Moliere) volt, melyet Gyergyószentmiklóson is sikeresen bemutattak. 1926ban leteszi a tanítói képesítési vizsgát. 1927-1929 között a gödemesterházi elemi iskola tanára és igazgatója.
Számos újságnál dolgozott tudósítóként: 1932-1938 között Glasul Mureşului, 1940 után a Curentul és Timpul
újságoknál. 1993. május 8-án távozott az élőksoraiból. Marosvásárhelyen van eltemetve.
Monica Şuşman (1964) röplabdázó. 1964. október 3-án született. Iskoláit Maroshévízen
és Bukarestben végezte. Két főiskolát is sikeresen elvégzett. Első edzője Moldovan Ioan volt.19721980 között a Maroshévízi ISK alapembere, 1980-1983 között a bukaresti első osztályú
Calculatorul csapatát erősítette. 1983-1990 között az Universitatea Craiova csapatkapitánya. A
csapattal hat alkalommal lett országos bajnok, és 5 alkalommal nyerte el a Románia-Kupát. Több
mérkőzést játszott az Európa-kupákban. A Bajnokok Ligájában egy alkalommal csapatával bronzérmes, míg a
Konföderációk Kupáján egy alkalommal 4.helyezést ért el. 1990-1993 között a törökországi Vakif Bank Ankara
alapembere, ez időben kétszer lett bajnok és egyszer második helyezést értek el. Szintén ebben a periódusban a
Bajnokok Ligájában egy alkalommal ezüstérmet és egy alkalommal bronzérmet szereztek, míg a Konföderációk
Kupáján 1992-ben bronzérmesek lettek. Több mint 250 alkalommal a román válogatott alapembereként játszott,
egy éven át pedig a válogatott csapatkapitánya. Ötször szerepelt az Európai Bajnokságokon, egy ilyen alkalommal
1987-ben a belgiumi tornán a legjobb védőjátékosnak nyilvánították. Több kitüntetésben részesült, míg 1989-ben
sportmesteri titulussal tüntették ki. Az 1993-ban elszenvedett sérülése miatt visszavonult. Jelenleg Ankarában,
egy magánkollégiumban tanít, és egy ifi csapatot edz, mellyel eddig egy országos második és egy harmadik
helyezést ért el.

Labdarúgás
A megyei labdarúgó bajnokság 3. fordulójában: Maroshévízi Pro Maros – Csíkszentsimoni FC 1-2 (11), Gólszerzők: Alin Crăciun (18. perc), illetve Czikó Zsombor (6.) és Tompos Szilárd (57.). A hévízi csapat
felállása: Czuczuka (Petrescu) - Bor - Olariu - Maximiuc (C.)- Cotfas (Stan) - Ungureanu - Kercsó - Ciocania Böythe Sz. – Crăciun ( Böythe E.) - Tararache S. Edző: Dunca Marius.
A megyei bajnokság 4. fordulójában: Csicsói Ezüstfenyő – Maroshévízi Pro Maros 4–3 (0–1)
Gólszerzők: György Csaba (59. és 73.), Kába László (72.) és Róth Róbert (85.), illetve Andrei Fleșier (10.), Silviu
Tararache (54.) és Răzvan Maximiuc (66.).
A megyei bajnokság 5. fordulójában: Maroshévízi Pro Maros – Gyergyószentmiklósi Jövő 6-2 (2-0).
Gólszerzők Silviu Tararache (14., 45., mindkettőt büntetőből), Alin Crăciun (55.), Kercsó László (59.), Răzvan
Maximiuc (63.), Paul Ungureanu (89.), illetve Szőcs László (56., 85.). Felállítás: Țandea - Böythe E.- Maximiuc Olariu - Stan - Ungureanu - Kercsó - Tararache T - Bükfeyes (Cotfas)- Crăciun - Tararache S. (Fleșier).
7. fordulóban: Szárhegyi Bástya – Maroshévízi Pro Maros 0-1. Góllövő: Gál Vilmos (90. p. –büntetőből).
A hévízi csapat felállítása: Petrescu – Böythe E.- Gál - Ungureanu - Cotfas - Ciocania - Böythe Sz ( Péter )Tararache S (Bena) - Bükfeyes - Crăciun – Fleșier.

HADIMORZSÁK
A budapesti pedagógusi pályafutásom alatt sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé történelem óráimat
megtörtént eseményekkel, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel. Ezeket a tollforgatók jóvoltából, a
szájhagyomány, a mondák és népballadák világa is megőrzött. A hadtörténelem is feljegyzett sok olyan
megtörtént esetet, amely azután kiszínezve anekdotaként élt tovább. Az elkövetkező években, a „Hírlap”
hasábjain az ókori görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen, úgynevezett ”Hadimorzsák”-at, megtörtént
eseményeket, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró
írás, a történetek eredetiségével, hiteles tolmácsolásával vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy
érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók érdeklődését, figyelmét és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni
Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi István
Sebesülés ihlette divat
Ruhatárunk egyik örökzöld darabja a vállrésszel egybeszabott ujjú raglánkabát, amelynek története az
1815-ös waterloo-i csatához fűződik. E csatában vesztette el ugyanis fél karját az angol James Henry Somerset,
akit királynője: Viktória 1852-ben lord Raglan néven lovaggá ütött. A derék katona félkarúan is egész szívvel hű
maradt a hadsereghez olyannyira, hogy Szevasztopol ostromakor ő lett az angol csapatok parancsnoka, de
csonkasága miatt csak különleges szabású kabátot tudott hordani. Ez a kabát volt a később róla elnevezett
raglánkabát, amely a kétkarúak számára is kényelmes viseletnek bizonyult, s a divat körforgásában máig felszínen
maradt.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (24.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a Marosparti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról „faggattuk” és ha az idősek
többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is megismerjék kulturális tevékenységét.
Ej, ez az alkohol, alkohol, minden rossz mellett jópofa dolgokat is produkál. Egyik kiszállásunkkor
magyarázta a nem kevésbé piás kollegánk, hogy járta meg boldog legény életében. Reggel mámorosan ébred, és
tapogatózni kezd az ágyban s akkor veszi észre hogy egy nő fekszik mellette. Na, a mindenét, - szól a kollega - te
mit keresel itt? Mire a lány: „hát nem emlékszel az este a kocsmába feleségül vettél? Igeen? Kérdi a fiú. Na, ide
figyelj én nagyon szomjas vagyok lépj le a bisztróba s hozz vagy két sört. De egyik lábad ott…s a másik hol van?
Ezért jó józanul nősülni.
Két motoros nyugdíjas a kocsmában beszélgetnek este fele. Felhajtják az utolsó pohár pálinkát mire azt
kérdi egyikük a másiktól: „Te Anti, miért hunyod be a szemedet mikor iszod a
pálinkát? Hááát azért- feleli a komája - mert a minap a doktor úr azt mondta, hogy ne
is lássak italt többé”.
Egy másik jópofa történet. 1982-ben a Hóvirág Együttes is részt vett a
Jászvásáron megszervezett „Trandafir de la Moldova” népdal és néptánc találkozón.
Hazafele azt mondja a nagy bőgős, aki egyvégben kölcsönt kért tőlem: „gyere hátra,
mikor elindul a busz az utolsó sorba”. Megyek hátra, hát egy literes üvegből tölti a
pálinkát. „Te Pali, honnén van neked pálinkád? - Hát az úgy volt,hogy ameddig ti
Agapián látogattátok a kis román apácáknak a templomát, én a kapu előtt leültem a többi koldus közé kalappal.
Na, hát innön a pénz és ebből a pálinka”.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 58. rész
Bözödújfalu rovásemléke
„És láttunk élő vízben templomot, mely halott…”
A székely falvak tervszerű lerombolása idején Bözödújfalut vízzel árasztották el. A Kis
Küküllőbe ömlő Küsmöd patakát 1988-ban gáttal zárták el s víztározót hoztak létre a falu
felett. 2012-ben ismét Bözödújfalun jártunk és Jerabek Ágnes (Kistarcsa) felfedezett a
katolikus templom romjai között egy tégla töredéket, melyen bekarcolt összerovás
található.
A templom többnyire patakkövekből és különböző méretű téglákból épült 1784-ben. A
kövek réseit néhol téglák darabjaival töltötték ki a mesterek. Ilyen célt szolgálhatott az a
darab is, melyet útitársnőnk megtalált. A vakolatmaradványok arra utalnak, hogy kiégetés után, de vakolás előtt
karcolták bele az összerótt jeleket, esetleg szög hegyével. Feltehető, hogy a rovásemlék 1784-ben keletkezett,
tehát 235 évvel ezelőtt. A felirat és a töredék méretei az 1. rajzon láthatók. A vastagsága 4 cm.
A székelyderzsi unitárius templom rovásos téglájának betűi is hasonló méretűek, a XV. századból. Az
Erdőszentgyörgyi és a Homoródkarácsonyfalvi felirat betűivel
mutat hasonlóságot. A vonalakat többször meghúzta a rovó, hogy
mélyebbek legyenek. A tégladarabon feltételezésem szerint az ÁLDÁS szó olvasható összeróva. Felbontását a 2.
rajzon mutatom. Az összerovás ötletessége gyakorlott rovóra utal. Összerovásnál meg lehet fordítani a jeleket, ezt
az Árpád-kori rovás botnaptár 0is alátámasztja. Az ÁLDÁS szó a botnaptáron is megtalálható, az ősmagyar vallás
köszöntése volt. 2014-ben a templomtorony a vízbe omlott. Friedrich Klára

VII. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 2019
2019. október 17-20 között zajlott a VII. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok rendezvénysorozata.
Szervezők: Kemény János Elméleti Líceum, maroshévízi RMDSZ, Kemény János Alapítvány, dr. Urmánczy
Nándor Egyesület, Alma Mater Kemény János Egyesület, Communitas Alapítvány, a maroshévízi Római
Katolikus Egyház és Református Egyház, a Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács támogatásával.
Csütörtök, október 17 – Egyház és Kultúra: Ökumenikus istentisztelettel indult ünnepünk a római katolikus
templomban, ahol a lelkészek igehirdetése után orgonakoncertet hallottunk Dr. Bartha Tibor egyik tanítványától,
Mihai Zoltán Lajos lelkésztől. Este 19,00 órától az Osonó Színházműhely “Ahogyan a víz tükrözi az arcot” című
előadás színesítette a kulturális programot, a helyi Művelődési Házban.
Péntek, október 18 - Kemény János Iskolanap- Napsugár Napközi épületének átadása Délelőtt az iskola
osztályközösségei illusztrációkat készítettek egy-egy napsugárra az óvodásoknak, napköziseknek.11 órától zajlott
a napközi ünnepélyes átadása. Az egyházi áldás után következett a szalagvágás pillanata. Ezután az ünnepi
beszédek az új épület multifunkcionális termében zajlottak. Az óvodai és napközis csoport hálaverse és éneke
indította az ünnepi beszédek sorát. Köszöntötték az új intézményt és jövendőbeli lakóit: Bende Sándor, az
RMDSZ országgyűlési képviselője, Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke,
Soós Zoltán konzul, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának képviselője, Márton Adél, a Hargita Megyei
Tanfelügyelőség óvodai okatatásért felelős tanfelügyelőnője, Barti Tihamér, Hargita megye tanácsának alelnöke,
Séra Ilona, az RMPSZ területi és helyi elnöke. A Csillagszem tánccsoport kis- és nagycsoportjának színes
előadása következett. Délután 15 órától szüreti báltoborzó indult, bevonva az iskola néptánccsoportjának nagyobb
tagjait. 20 órától kezdődött a Presszó Izabella vendéglőbe a Borszéki Trió együttes által biztosított zene és tánc, a
szüreti mulatság.
Szombat, október 19- dr. Urmánczy Nándor Emléknap Ökumenikus igehirdetéssel indult a nap, amit
koszorúzás követett az Urmánczy sírboltnál. Köszöntő beszédek után Urmánczy fotó dokumentum bemutatót
tartott Czirják Károly, az Egyesület elnöke és Urmánczy díjátadás következett a katolikus templom melletti
Közösségi Házban. 18,00 órától András Előd humorista lépett fel a Művelődési Házban.
Vasárnap, október 20- Hagyományőrző Nap Az Urmánczy strand mellett sátrak várták a csapatokat, akik
felvállalták a tánccsoportok tagjainak a hagyományos ételek készítését, amivel egyidőben bográcsfőző verseny
zajlott. A hagyományőrző nap hangulatáról a fellépő néptáncosok gondoskodtak: a borszéki Czifrasarok
néptánccsoport és a maroshévízi Csillagszem kis és nagy tánccsoportjának tagjai. Közben Gyergyó medencei
érdekességekről megörökített fotókiállítást lehetett megtekinteni, dr. Munzlinger Attila családorvos és fotóművész
irányításával. Este 18 órától a Gyergyószéki Fúvószenekar előadása zárta a Művelődési Napok programját.
Köszönet minden szervezőnek, intézménynek és mindazoknak a résztvevőknek, akik biztosítják azt, hogy
minden esemény élményt nyújtson és megerősítsen annak a ténynek a felvállalására, hogy magyarok és
maroshévíziek maradunk a szórványban. Deme Gabriella, pályázati felelős.

Dénes Géza rovata
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés
- Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal
- Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van
felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a
pácienseinket küldőpapír nélkül is fogadjuk
- a gyerekvizsgálatokat speciális fotorefraktométerrel
végezzük (kellemetlen pupillatágítás nélkül, távolsági
fotózással)
- kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére
- korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépekk
bármilyen
- kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét egyaránt
(gyors, olcsó, és precíz munkával)
- szeművegjavitásokat végzünk (keretek forrasztása)
- új amerikai készülék látásjavításra, kancsalságra- terápiák
betegség és sérülés utáni rehabilitációra, memória, reflexek,
mozgás és tanulászavarok javítására
- lelki tanácsadás és relaxációs terápiák
Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304,0365/410-555
- 1918.dec, 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351,0365/410-557
- Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559
- Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205
- Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.
Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282
A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323

Október
Bőséges, jó szőlőtermést,
Boldog, vidám szüretelést!
Szőlő leve borrá forrjon,
Magyar ember vigadozzon!

Orbán Erika festménye

Valósággá vált álom: új napközi és óvoda Maroshévízen
Itt, a megye északi határán, a szórványban nagyon erőteljes a megmaradás és az itthonmaradás
kérdése. Az új napközi épülete ennek a kis magyar közösségnek jövőbe vetett hitét jelképezi.
A bölcső ringató kéz uralja a világot, a kezek, melyek a bölcsőt ringatják, kormányozzák a
történelmet is.Ebben a gondolatban megfogalmazva hitvallásunkat, mondtunk igent az új napközi
fellépítésének.
2017 első hónapjában kaptam az első reménytkeltő telefonhívást és jóhírt Burus Siklódi Botond
elnök úrtól, amely arról szólt, hogy Maroshévízen épülne egy napközi,a Magyar Kormány
támogatásával a Kárpát- medencei óvodafejlesztési programon keresztül, a Romániai Magyar
Pedagógus Szövetség irányításával
Azután elindult a telek megvásárlása, a tervezés, engedélyek megszerzése és 2018. november 12-től
elindult hivatalosan a terület elkészítése a várva várt napközi felépítésére. 2018 november 23-án már
ünnepelt a kisváros magyar közössége, ugyanis a napközi épületének alapkőletétele történt meg.
Ezután elkezdődött a konkrét építkezési folyamat. Rohamos, látványos haladás szemtanúi lehettünk az
elkövetkező időszakban. Ha elkezdődött egy munkafolyamat a remetei Ex-Plus Construct cég munkásai
nem hagyták abba, annak ellenére sem, ha lejárt a munkaprogram. Ha szükség volt igent mondtak a
szombati munkára is. A megígért szeptember 15-ét, a munkálatokat befejező napot felvállalták és be is
tartották.
A napközi névadását Burus Siklódi Botond úrnak adtuk át 2019 augusztusában, aki egy kis gondolkodás
után visszajelezte: „ Legyen Napsugár” és ez is lett új oktatási épület neve. Valóban sokatmondó ez az
elnevezés.
Az épület birtokbavétele még hosszú folyamat, mert eljárások, előírások betartásáról van szó. De
október 18. egy ünnep, határkő, napsugár volt a maroshévízi magyar iskolatörténetben. A Napsugár
Napközi egy orvosi rendelőt és elkülönítő szobát, új bútorzattal rendelkező 3 csoportszobát, 2 hálót, egy
tanári szobát, egy ebédlőt, egy felszolgáló konyhát, egy minden eszközzel felszerelt mosódát, egy
multifunkcionális termet foglal magába és egy balesetmentes, óriási játszóteret. Reméljük, hogy a
magyar oktatás bölcsője lesz ez a ritka, új épület. Ugyanakkor reméljük, hogy az óvodapedagógusok, a
szülők és a kisgyerekek békességben azon fognak munkálkodni, hogy a magyar közösség jövője
biztosítva legyen, Erdély egyik legmodernebb épületében. Nagyon sok gyerekmosolyt remélünk, ezért
arra biztatunk minden szülőt mondjon igent az életre.
Köszönjük a Magyar Államtitkárság munkaközösségének, hogy igent mondott a maroshévízi napközire
és támogatja a magyar nyelvű oktatás bölcsőjének megszületését. Ha itt elindulhat kis ovisaink,
napköziseink közösségi élete, reméljük a gimnázium falai között folytatódik, magyar nyelven.
Köszönjük az RMPSZ-nek, hogy mentőcsónakként felvállalta a napközi felépítésének minden
nehézségét, leküzdötte minden gátját és nem torpant meg. Szórványiskolánk mellett áll és igyekszik
támogatni mindenben tevékenységét.
Köszönjük a helyi önkormányzatnak, ha felvállalja ennek az intézménynek a fenntartását, nem
feledkezvén meg arról, hogy a magyar lakósság is adófizetője településünknek.
Dr. Grezsa István, miniszteri biztos úr, az alapkőletétel alkalmával hagyott egy szép üzenetet
emlékkönyvünkben: „Boldog ember az, akiben összeérnek ősei (Németh László). Legyen áldás az épülő
óvoda e közösségnek.”
Deme Gabriella, igazgató
A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottsága nevében letett „Iskolai díszterem új arca” című
pályázat 350.000 forint (átváltva 4983,65 lej) támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
jóvoltából. Sikerült felszerelni a dísztermet szalagfüggönnyel, 50 új székkel, így megfelelő, szép
körülményeket tudunk biztosítani minden eseménynek.
Köszönjük szépen a támogatást!

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
Eladó új
szépirodalmi
könyvek, valamint
regények. Irányár
1-2 lej/db.
Érdeklődni, az
alábbi
telefonszámon:
0758611606
.
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el
üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között
válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz
istállók).tel:0742266779.
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Csempekályha építés, javítás és
Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin
pucolás…Víz és lefolyószerelés
Geröserv Plus Constructii kft.
versenysíléc, 1 pár kék színű, Start
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc.
burkolás. Konditerem
alkalmaz brassói munkapontra.
Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es
hölgyeknek… munka és
Szállás és szállítás biztosítva,
síbakancs. Két bundás szövetkabát.
tűzvédelmi eszközök, ruhák
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni
a
0742779344-es
telefonszámon.
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni György Endre:
Érdeklődni a 0740990165-ös
0752589797
telefonszámon.
Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
pár rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, Érdeklődni a 0742779344.
egy pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm ************************************
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354
m
széles
50cm
vastagsága.
Egy
üveges -------------------------------------------------------------------------konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as
márványtábla. Érdeklődni: 0742779344.
telefonszámon lehet.
Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Eladó jó állapotban levő több mint
Méhkaptárok gyártását,
100 éves szekrény és régi
vállaljuk. Érdeklődni a
festmények. 0749568650.
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.
=========================
--------------------------------------------Eladó bontott csempekályha, samott
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
téglák. Előszobába való vas, forgó
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
fogas, valamint 200 kg kalcium
Babes C/1/8.
szárnyasoknak és sertéseknek.
0742779344
Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Jenei Csaba, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́ th Csaba.
Köszönjük. Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi
újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info
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