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Mindenszentek napja
Gyerekkoromtól minden egyes mindenszentek napján kimentem a temetőbe gyertyát gyújtani az
elhunytakért. Lenyűgözött a látvány, hisz mindig késő délután mentünk ki, sötétben jöttünk haza. Sokáig
néztem a sötétben a világosságot adó gyertyákat. Gyönyörködtem bennük. Hazamenet is minden egyes
lépés után hátranéztem és bámultam a gyertyafénybe borult temetőt. Most, hogy nyugdíjas lettem is,
látogatom a temetőt, és lassan-lassan már több rokonom és ismerősöm nyugszik a temető csendjében,
mint akik élnek.
Ez évben is gyertyákat gyújtottam és megemlékeztem a halottaimról. Isten nyugtasson minden
elhunytat! Siklodi Ildikó
Október 23 (októberi lapzárta utáni hír)
Minden év október 23-án megemlékezünk az 1956-os forradalomról, szabadságharcról. A magyar
nemzet egy szabadságszerető nemzet, de ezért az évszázadok során számos alkalommal meg kellett
küzdjön. Küzdött már tatárral, törökkel, osztrákkal, szovjettel. Az anyaországi forradalom kitörésének
oka a szabadságvágy volt, többek között követelték a többpártrendszer visszaállítást, a szovjet csapatok
távozását. A forradalom eseményeire Maroshévízen is megemlékeztek a Zsákhegyi Katonai Temetőben.
Madaras Mihály-Attila tiszteletes úr igeliturgiája után ünnepi beszédet mondott Bende Sándor
parlamenti képviselő és Czirják Károly. Ezt követően Böythe Máté szavalatát hallgathatták meg a
megemlékezők. A megemlékezés koszorúinak letétele következett. Koszorút helyeztek el: Bende Sándor
országgyűlési képviselő, a Kemény János Gimnázium képviselői, a Kemény János Alapítvány, a dr.
Urmánczy Nándor Egyesület és a helyi református egyházközség képviselői. Végezetül nemzeti
imánkkal zárult a megemlékezés.
A megemlékezést a helyi református egyház szervezte. M.H.

Közvélemény kutatás
Kedves olvasóink! Nemrég egy közvélemény kutatást tettünk közzé, melyre nagyon sokan írtak.
Íme az eredmények:
1.
Kérjük, készítsen egy táblázatot azokról a vendéglőkről, ahol a legjobb az étel.
31 személy az Izabella vendéglőre szavazott, 26 a Bánffy panzióra, 23 a Siesta vendéglőre, 22
az Anadis vendéglőre, 14 Rocca vendéglő, 3 a Baroc pub-ra.
2.
Ön szerint melyik vendéglőben jó a hangulat? 28 Izabella vendéglő, 27 Bánffy panzió, 25 Siesta,
23 Rocca, 21 Anadis.
3.
Erdélyben két magyar párt és egy szövetség van (MPP, EMNP és RMDSz). Ha e hónapban
lennének az önkormányzati választások, Ön kire szavazna? RMDSz-re 94-en, MPP-re 11,
EMNP-re 10.
4.
Ön hogyan értékeli a polgármesteri hivatal tevékenységét? 171 elégtelen
5.
Maroshévíz fellendítéséért mit tenne Ön? 57-en a turizmus fejlesztése, 78 gyárak építése – több
munkahely létesítése.

Novemberben születtek
Stracula Attila (1958) filmkritikus. 1958. november 17-én született. Elemi- és középiskoláit
Maroshévízen végezte. Középiskola után faipari almérnöki főiskolát végzett. 1990-től színi- és
filmkritikákat közöl hazai és magyarországi lapokban. A Pécsi Magyar-Román Baráti Társaság tagja, UNITERtag (Romániai Színházi Egyesület). Tagja a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének. Marosvásárhelyen lakik,
és az itteni Comodex kisipari szövetkezetben a bérezési iroda vezetője.
Lung László Zsolt (1978) színművész, reklámgyártó, igazgató. 1978. november 8-án született. Alig néhány
évesen szüleivel Kovásznára költözött. 1993-1997 között a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban tanult
matematika-fizika szakon, majd 1998-2002 között a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem
Szentgyörgyi István tagozatán tanult tovább. 2002-től a Csíki Játékszín tagja. 2005-ben beszédtechnika
kurzust végez, 2006-ban pedig kommunikáció és média kurzust. Számos színdarabban szerepelt. A
Székelylend alapítója. Jelenleg a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház igazgatója

Elnézést kérünk Olvasóinktól az október hónapi vezércikkben fellelhető hibákért. Időhiány miatt
ez a cikk már nem jutott el a korrektorhoz.

Furcsaságok
Október 23-án a kommunista hatalom elleni forradalomra, szabadságharcra emlékeztünk. Nézem a
televíziót. Elcsodálkozom, hogy Budapesten az október 23-i eseményekre kommunista pártok
szerveztek megemlékezést. Csodálkozom, hogy ilyen eseményeken komcsi felmenőkkel, vagy komcsi
gondolkodásúak megemlékező beszédeket mondanak, holott ők kellene ilyenkor hallgassanak.
Az Európai Parlamentben a kommunisták és a balliberálisok a keresztényüldözést nem támogatták, de
támogatták a törvénytelenül, iratok nélkül bejövöket, sőt segítik az embercsempészeket, akik naponta
számos törvénytelenül betolakodót vesznek fel hajójukra kb. 20-30 kilométerre a líbiai partoktól, és
viszik 340 kilométert az európai kikötőkbe. És még el is akarnák osztani ezeket, akiket ők hoznak be.
Furcsállom a Facebook cenzúráját. Több törvénytelenül Európába bejött ember erőszakos viselkedését
láttam megosztani vagy én is osztottam meg a világhálón. Számtalan esetben ezeket törölték pár óra
alatt. Furcsa, hogy ha kommunista portál vagy balliberálisok osztanak meg valamit, azt a Facebook nem
törli.
Budapesten a Szent István parkban kérdéses, hogy lesz-e Szent Istvánt ábrázoló szobor, míg a
nemzetáruló károlyi mihály-t (nem véletlen a kis betűk) ábrázoló szobor állhat Magyarország területén.
Minden nemzetnek, országnak dicsőség, ha európai bajnokságot, világbajnokságot, olimpiát tud
szervezni. Ez az adott országnak nagy bevételt jelent (turizmus, élelmiszer ipar, szórakozás stb.). Sajnos
ma vannak olyan alakok (Magyarországon), akik nem magyar nemzeti érzelműek, nem magyar
gondolkodásúak. Ezeknek nem kell európai bajnokság, világbajnokság, olimpia. Czirják Károly

A környezet jövője, a magyarság jövője
November 10-én A környezet jövője, a magyarság jövője címmel szemléletformáló programra és
előadásra került sor a Kemény János Gimnázium dísztermében, melyre a magyarországi Lakiteleki
Népfőiskola tanárai jöttek el. Előadók: Loksa Gábor, Havel
Alexandra és Halász Gábor voltak.
Az eseménynek három fontos része volt. Az első rész témája a
környezet változása, az éghajlat változása volt. Itt Loksa Gábor
előadó, többek között, rámutatott, hogy az ember része a
környezetnek, hisz onnan veszi a nyersanyagot is, a környezetnek
köszönheti az életét is. Mindezek által meghatározottak az
építkezések, az öltözködés, az étkezés, a szokások, a hagyományok. Ha változik a környezetünk, ezek is
változásokra kényszerülnek. Az előadás-sorozat második részének előadója Havel Alexandra volt, aki a
nemzeti parkokról és a világörökségi helyszínekről szólt. Itt szó esett a tájakról, a természeti
szépségekről, melyeknek köszönhetően kikapcsolódhatunk, feltöltődhetünk. Szó volt a nemzeti
parkokról és mindarról, ami megőrzi a természetet és annak a megvédésre tanít bennünket. Rámutattak a
természetvédelemre, a kulturális értékeinkre és ezeknek a megvédésére. Bemutatásra került néhány
nemzeti park, világörökségek. Ugyanakkor ismertette a Kelemen Nemzeti Parkot, de a Békás-szoros
érdekességeit is. Az előadások harmadik része az értékfeltáró kutatásokról szólt a Kárpátmedencében. Itt az előadó Halász Gábor volt. Beszámolót hallhattunk a Lakiteleki Népfőiskola
anyaországi és határon túli egyetemisták részvételével megvalósított nagyszabású Kárpát-medencei
kutatás-sorozatról. Megtudhattuk, hogy eddig 25 írásos és képi módon, alaposan dokumentált kutatóút
valósult meg. Itt megemlíthető a Maroshévízről és környékéről is készített DVD-s kiadvány Gyergyó
kollégium címmel, mely 2018-ban jelent meg. Ugyanakkor részletes beszámolót is mutatott be a
maroshévízi és Maroshévíz környékén tett kutatásaikról, eredményeikről. Végezetül a jelenlevő
diákoknak egy interaktív kvíz játékot tartottak, mely végeredményeként több diák könyveket és DVD
ajándékokat kaphatott. Az előadás a kutatás-sorozat interaktív, élményalapú bemutatásán túl egy időbeli
keresztmetszeti képet kívánt adni a fiatalok számára, hogyan boldoguljanak és építsék jövőjüket a
kisebbségben, a határokon túl.
Az előadás egy sorozat kezdete volt, hisz Maroshévíz után még 12 Kárpát-medencei településen lesz
megtartva. Az előadást a Magyar Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alap támogatták. Czirják
Károly

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
A fej díszei
Mária Terézia uralkodása idején a magyar gyalogezredekben előírták a kötelező bajuszviselést. Akit a
természet e férfiúi dísszel nem áldott meg, bajuszt kellett hogy ragasszon. A huszárok és a gránátosok
csak hosszú, kipödört bajuszt viselhettek, a dragonyosok és karabélyosok csak szájszögletnél levágott
rövid bajuszt. A szabályok be nem tartása botbüntetést vont maga után.

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 gépek
- bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és
üveglencsét egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával)
- szemüvegjavításokat 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, 0365/410555
- 1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410557
- 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

November
Sírhantok mécses fényben,
Emlékezzünk békességben!
Szivekbe zárt sok szeretet,
Őseidet sose feledd!

Orbán Erika festménye

Labdarúgás
A megyei labdarúgó bajnokságban: Maroshévízi Pro Maros – Gyimesbükki SE 11–1 (6–0) Gólszerzők: Andrei
Peter (2. perc), Silviu Tararache (11. és 87.), Kercsó László (16.), Alin Crăciun (25.), Gál Vilmos (30. és 80.),
Bükkfejes Zsombor (33., 68. és 74.), Laurențiu Bena (61.), illetve Tankó Levente (75.). A hévízi csapat felállítása:
Tandea - Böythe E.(Cotfas)- Gál - Olariu - Stan (Kiss)- Péter (Bena) - Tararache T - Kercsó (Böythe S)- Bükfeyes
- Crăciun - Tararache S. Edző: Dunca Marius. Szépvízi MŰ–Maroshévízi Pro Maros 1–5 (0–4) Gólszerzők:
Ötves Dezső (64.), illetve Silviu Tararache (19., 30 és 35., az elsőt büntetőből), Paul Ungureanu (21.), Cătălin
Cotfas (68). A hévízi csapat felállítása: Țandea – Böythe E. – Bűkfeyes-Rákossy – Gál - Stan – Tararache T. –
Kercsó – Ungureanu (C.) – Péter (Cotfas) - Tararache S (Bena) – Crăciun (Kiss) A 9. forduló eredménye:
Maroshévízi Pro Maros–Csíkszentgyörgyi Fiság 4–0 (2–0) Gólszerzők: Gál Vilmos (40.), Andrei Fleșier (44.),
Vasile Ciocania (72.) és Silviu Tararache (81. perc). 10. fordulóban: Csíkszentdomokos – Maroshévízi Pro
Maros 6-1. A hévízi csapat felállítása: Petrescu - Böythe E.- Ciocania - Bükfeyes - Stan – Péter (Cotfas) Tararache T(c) - Kercsó - Crăciun - Fleșier - Tararache S. A hévízi csapat góllövője: Cotfas. 11. forduló:

Maroshévízi Pro Maros–Balánbányai Bányász 4–1 (2–1) Gólszerzők: Silviu Tararache (31.), Kis
Szilárd (36.), Alin Crăciun (70.) és Kercsó László (79.), illetve Alexandru Buhai (21.).

Remember Cup
November 9-én zajlott le Maroshévízen a hagyományos Remember Cup elnevezésű karate kupa. A
versenyre 8 csapat 120 versenyzője nevezett be. Az alábbi települések képviseltették magukat:
Székelykeresztúr,
Csíkszentmárton,
Csíkszépvíz,
Kézdivásárhely,
Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és a házigazda Maroshévíz. A helyi Shodan csapata 16 arany, 18
ezüst és 20 bronzérmet szerzett. Íme a hévíziek eredményei: 6-7 éves korcsoportban: Trif Ana 3.
kumitéban, Truta Ianis 3. kumitéban, 2. katában, Lázár Darius első hely kumitéban. 8-9 évesek
korcsoportja: Simon Árpád 3. katában, első kumitéban, Buzila Ilinca 3. katában első kumitéban, Burus
Alexandru 3. katában, Simon Ingrid 2. katában, 3. kumitéban, Buzila Riana 2. katában első kumitéban,
Trif Iacob első katában, 2. kumitéban, Teslovan Andrei 2. katában. 10-11 évesek: Varga Alexia 3.
kumitéban, Bajkó Tihamér 3. kumitéban, Antal Rares 2. kumitéban, Bogdan Anca első katában, 2.
kumitéban, Moldovan Krisztián 2. katában, első kumitéban. 12-13 évesek: Moldovan Ana 2. katában,
Fórika István 2. katában és kumitéban is, Csatlós Sebastian 2 katában és kumitéban, Braic Daniel 3.
katában, Teslovan Eduard 3. katában, Gandau
Mirabela 3. katában, első kumitéban, Simon Izabella
első katában, 3. kumitéban, Catinean Ecaterina 3.
katában, Bájas Eduárd 3. katában és kumitéban,
Viga Ruxandra első katában, Ágoston Sergiu első
katában. 14-15 évesek: Cioba Mara első katában,
Szász Cristina 3. katában, Bakó Andreea 3. katában,
Baciu Valentin első katában, 3. kumitéban, Páll
Attila első katában, 2. kumitéban. 16-17 évesek: Truta Bogdan 2. katában és kumitéban, Kósa Ervin első
katában és 3. kumitéban, Böythe Máté első katában és kumitéban. A csapatkatában a Shodan I csapata a
2. helyezést érte el, és a Shodan 2 csapata a III. helyen végzett.
A maroshévízi csapat edzői: Böythe József Attila 4 Dan-os mester és Böythe László Zoltán 3 Dan-os
mester.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (25.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a
Maros-parti 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.
Amivel végeztem a múlt hónapi riportom, az még hagyján, hogy mikre várhat az ember a hosszú
kiszállások során.
Szatmárnémeti felé robogunk a busszal, amikor egy kis falu határában meglátunk egy öreg nénit, kis
szekerével teli fával, mely elé egy szamár volt befogva. A szamár megmakacsolta magát, és a szegény
néne húzta, de nem bírta. Mondom a sofőrnek: „Állj meg, légy szíves, nézzem meg, mi van ott, segítsek
egy kicsit!” Köszönök szépen: „Jó estét, nagyanyám, mi a helyzet? Mire anyu: „Nézze meg, úrfi, nem
akar menni ez a Péter szamár!” Mondom neki: „Menjen, vezesse maga Pétert, én meg hátulról taszítom
a szekeret.” És láss csodát, elindul a szamár, és egész a dombig kisegítettem őket. Na mondom: „Innen
már elboldogul”, mire anyu: „Jaj, lelkem, úrfi, köszönöm szépen! Egy szamárral nem bírtam volna ki!”
Hát erről ennyit.
Szovátáról térünk haza januári este, s hát pont a tető előtt keresztbe van dőlve az úton egy fenyőfa. Na,
mi lesz most? Leszállunk, sötétség, telefon nincs, mire megjelenik egy erdőpásztor. „Fiúk, fát vágni
tudtok-e?” Adott két fejszét, a sofőrnek is volt egy, s addig csapkodtuk a fát, míg elszakadt kettőbe.
Ekkor jön egy rendőrjárőr és meg akar büntetni. „Lopják a fát? - Nem lopjuk, csak félreállítjuk az
útból”, mire a rendőr: „Maga ne beszéljen, maguk ketté vágták a fát, és most csinálunk hozzá
tűzgyújtót.” No komment.
Egyik zenészünk nyugdíjas búcsúztatóján, aki nagy sörivó volt, ajándékot adtunk becsomagolva és
ráírva FRAGILE: széles mosollyal és köszönettel fogadja az ajándékdobozt, de amikor kibontotta,
lefagyott a mosoly az arcáról, és kirobbant a röhej a társaságból. Hogy mi volt benne? Egy üvegbili
habos sörrel és egy pár miccsel. Mi kiáltottuk: „Add körbe, add körbe!…” A többit képzeljék hozzá.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 59. rész
Eltűnőben kilyéni unitárius templom rovás karcolatai
Kónya Ádám sepsiszentgyörgyi tanár 1978-ban fényképezte le a kilyéni
unitárius templom kis rovásfeliratát. A helység pontos neve Sepsikilyén és
Kovászna megyében fekszik, aki meg szeretné tekinteni, ügyeljen arra,
hogy ne a Hargita megyei Kilyénfalván keresse. A templom a 13. sz.-ban
épült, ottjártunkkor, 2010-ben felújítás alatt állt.
A rovásemléket az egyik külső falfestmény alsó szélébe karcolták. Kónya
Ádám alapján a falfestmények a 15. sz.-ban készültek, tehát rovásemlékünk
ennél korábbi nem lehet.
Az 1. rajz Ráduly János rovásírás kutatótól származik, aki 1993-ban készítette.
2010-ben celofánra átrajzolva a jeleket, ettől néhány eltérést találtam a jobb oldali jelcsoportnál, a többi
vonal pedig már nem volt pontosan követhető. Rajzomon tehát csak a felirat részlete látható. 2. rajz
A szövegromlás mértéke egyúttal az emlék pusztulásának mértékét is mutatja. Ráduly megfejtése:
BeNDIKO vagy BáNDIKO, kicsinyítő képzős családnév.
Saját megfejtésem Ráduly rajza alapján BeNeDeK DIÁK.
A felújítás alatt álló templom belsejében egy fali fülkében (valószínűleg a korábban
katolikusok által használt templom szentségtartó fülkéje volt) Szakács Gábor rovás T és
S betűt fedezett fel, továbbá egy latin B betűt, valamint egyéb karcolásokat, amelyek, ha
nem vagyunk túl szigorúak, rovásjelek is lehetnek. 3. rajz.
Fontos lenne üveglappal védeni a kilyéni rovásfeliratot, különben arra a sorsra jut, mint
a falról „letapogatott” bögözi rovásemlék. Friedrich Klára

“Urmánczy és Jancsó”. Emlékezés a Székely Nemzeti Tanács
alapítóira
November 23-án Urmánczy és Jancsó
elnevezésű rendezvényre került sor
Maroshévízen, melyet a magyarországi
Jancsó Alapítvány szervezett, valamint együttműködő partnerként a
dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Az ünnepség reggel 10 órakor
kezdődött, amikor a jelenlévők meglátogatták a maroshévízi
Urmánczy-kastélyt. Ezt követően 11 órakor a helyi Kemény János
Elméleti Líceum dísztermeben ünnepi előadásokra került sor. Itt
elsőként dr. Jancsó Antal köszöntötte a hallgatóságot, majd röviden
ismertette Jancsó Benedek életútját. Ezt követően Dénes Géza tanár úr
olvasott fel a verseiből, majd Fodor Tamás konzul úr az Urmánczy
által létesített budapesti Szabadság téri szobrok történetéről beszélt.
Czirják Károly, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke, ismertette a
jelenlévőkkel Urmánczy Nándor életútját és az egyesület
tevékenységét. Végezetül Laczkó Szentmiklósi Endre tanár úr a
Székely Nemzeti Tanács múltjáról és alapításáról tartott rövid
előadást. A továbbiakban a jelenlevők elmentek a Zsákhegyi Katonai
Temetőbe, ahol koszorúkat helyeztek el. A megemlékezés koszorúit
tették le az itt lévő emlékműnél: Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa részéről Fodor Tamás konzul úr, a Jancsó Alapítvány
vezetősége és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Ezek után a
vendégek és a házigazdák az Urmánczy család sírboltjához mentek,
ahol szintén elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Mindkét
koszorúzás után elénekelték a nemzeti himnuszokat. A nap további
óráiban meglátogatták a Bánffy termál vízesést, Maroshévíz termál
fürdőit és az Urmánczy fedeles hidat. A ünnepségsorozat este a római
katolikus templomban fejeződött be, ahol ünnepi szentmise volt a Székely Nemzeti Tanács alapítóinak
emlékére. A rendezvényt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap. Czirják Károly

Árpád-házi Szent Erzsébet búcsúünnep
„Uram, jó nekünk itt lennünk a Te szent hajlékodban” – Kettős ünnepet ült a gyergyóhodosi-salamási
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia közössége 2019. november 17-én, szombaton: búcsúünnepet és a
templom építésének 120. évfordulóját. Pál Vilmos plébános székelykaput
készíttetett a templom „születésnapjára” a templommal szemközti bejárathoz,
ami a szentmise előtt meg lett áldva.
Az ünnepi szentmise szónoka Márton József borszéki plébános volt, aki
egyedi stílusával, ékesszólásával sok jelenlevőt megkönnyeztetett. Az ünnep
szépségét a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamaraegyüttes énekei tették
teljesebbé. A kis közösség, a plébános, a sekrestyés, a kántor, az imacsoportok,
az egyháztanács tagjai, a verset mondó diákok, a szervezők, az adakozó hívek
szívvel-lélekkel mind hozzájárultak az ünnep méltó megüléséhez. Nagyon
jóleső érzés volt a résztvevők részéről a hálás köszöneteket, az elragadtatást
kifejező szavakat, a megilletődést tapasztalni. Reméljük, hogy a jövőben még
sokszor hasonlóan örülhetünk templomunknak, élő közösségünknek, hálát
adhatunk elődeink munkájáért és az egyházközség mindenkori elöljáróiért és
híveiért.
Templomunk, egyházközségünk történetéből röviden:
„A ditrói Római Katolikus plébánián őrzött Domus Historia 102-103. oldalain olvasható: Ezt a
leánykát kezdetben Salamásnak hívták. Néhány magyar családot a sors itt megőrzött, néhányat
odadobott Ditróból Salamásnak a Csíki, a Ványolós, a Bors és Zöld családokból. Ott népesedtek(...)
Miattuk lett Salamás Ditró filiája. 1848 után Ditróból még több család költözött ki ottani birtokaikra,
csakhogy nem Salamáson, hanem Salamás közelében az Orotva patak Marosba való folyásánál kialakult
hodály szélén emelkedő dombháton telepedtek le. A telep a hodálytól Hodos nevet
kapott.”(Egyházközségünk története – kiadta a Gyergyóhodosi Római katolikus Plébánia, 2004)
1899-ben Hodos templomot kapott haranglábbal, 1901-ben iskolát. A kápolnát, amely a Ditró
közösség áldozatkészségéből épült, Ferenczi Károly kerületi főesperes áldotta meg 1900. november 19én. Gróf Majláth Gusztáv erdélyi püspök úr is hozzájárult 2000 koronával az építéshez.
Salamás-Hodos 1923-ig volt a ditrói egyházközség
filiája. 1941-ben a templomot megnagyobbították és
megtörtént a toronyépítés is.
A plébánia létrejötte óta 14 lelkésze/plébánosa volt a
közösségnek, jelenlegi plébánosunk, Pál Vilmos, a 15dik, és 2015 óta szolgál közösségünkben.
Írásomat
a
templom
megnagyobbításakor
közösségünkben szolgáló, Völgyi István, plébános
szavaival zárom, melyek örökérvényű felszólítást,
lelkesítést tartalmaznak: „Utókor, végy példát alkotó
elődeidtől, s építsetek és alkossatok maradandót Isten nagyobb dicsőségére...!” Portik Mária Erika

Csirkés rakott tészta maradékból – Sárig Csilla rovata
Elkészítés: A tésztát forrásban lévő, sós vízben kifőzzük a csomagoláson
megadott utasítás szerint. Leszűrjük és lecsepegtetjük, majd átforgatjuk a
felforrósított olajon. Végül tűzálló tálba terítjük. A csirkehúst apró
darabokra vágjuk, és a tésztára szórjuk. Ráöntjük a tejszínt, megsózzuk és
megborsozzuk, majd az egészet alaposan összekeverjük. Meghintjük a reszelt
sajttal, és 180 fokos sütőben aranyszínűre sütjük.

A Kemény János Elméleti Líceum 2017 júliusában letette a középiskolák ROSE (Romania
Secondary Education Project) országos pályázatát. 2018 februárjában értékelték és bekerült az
anyagilag támogatott országos pályázatok közé. 2018 október 1-én aláírták a pályázati támogatásra a
szerződést, így a költségvetés és a beruházás újratervezése után indulhatott a pályázat első éve 2018
november 19-én.
Három fő területen segített a IX-XII.osztályos diákoknak a sikeres érettségi megszerzésében. Az
első terület: tanácsadás és pályaorientációs tevékenységek zajlottak az iskola tánácsadójával, 2. terület:
felkészítők, megsegítő órák voltak a végzősöknek román, magyar, angol nyelvből, matematika, biológia,
kémia és TIC tantárgyakból, a IX-XI.osztályos diákok csoportosan vehettek részt román, magyar,
matematika, biológia konszultációs órákon, ahol a nehézségeikre, problémáikra kérhettek tanácsot
szaktanáraiktól. A 3. terület extrakurrikuláris tevékenységek szervezése, amelyek célja különböző
képességek, kompetenciák fejlesztése ahhoz, hogy a diákok az érettségin nagyon jó eredményeket
érjenek el, illetve érettségi után motiváltak legyenek a továbbtanulás választásában: angol nyelvű
workshop, foto-film klub, bábszínjáték,
sporttevékenységek, 4 nagykirándulás
egyetemi központokba: Jászvásár,
Marosvásárhely, Szeben és Kolozsvár
irányába, transzdiszciplináris vetélkedő
együtt
borszéki,
ditrói
líceumi
társaikkal és 2 matematika tábor
Ditróban, 2 magyar tábor Feketelakon
teszi
változatossá
ezeket
a
tevékenységeket. Ezen terület anyagi
finanszírozás nélkül maradt, ezért
elmaradtak a tevékenységek, kivéve
azok, melyek tanáraink önkéntes
munkájától
függtek.
Sikeresnek
mondhatók az angol workshopok, a
bábszínjáték kör, a foto-film klub és a
sporttevékenységek sora. A többi
tevékenység újratervezésre kerül.
Ezen kívül beruházási költségeket is terveztünk, melyből matematika tantárgyból sikerült megvásárolni
a példatárakat, egy multifunkcionális fénymásolót és a román nyelvkabinetbe egy inetraktív táblát
sikerült megvásárolni. A többi eszközbeszerzés is újratervezésre került.
A pályázat összértéke 315 903 lej, amit az iskola, több részletben, 4 évig kap meg fokozatosan.
A 4 pályázati év: 2018 október 1-2019 szeptember 30, 2019 október 1- 2020 szeptember 30, 2020
október 1- 2021 szeptember 30, 2021 október 1- 2022 szeptember 30.
A pályázatnak kötelező volt egy olyan címet adni, amely célját is jelöli, ezért kapta a Consultații,
Instruire (KJ) pentru BAC Tare – CI (KJ) BT nevet.
2019 november 4-én elkezdődött a pályázat 2.éve. Iskolánkba látogatott a pályázat regionális felelője,
Mariana Norel, egyetemi tanár, aki külön találkozott a pályázat munkacsapatával, pedagógusaival és a
diákokkal. Reméljük, hogy ezen pályázati év sokkal eredményesebb lesz mint a tavalyi.
Sok sikert és kitartást kívánunk a pedagógusoknak és a diákoknak ebben a merész vállalkozásban! A
szülők részéről megértést, támogatást és biztatást kérünk, hiszen a holnap sikere a ma elvégzett
munkánk eredménye lehet.
Deme Gabriella, igazgató

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.
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