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Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk  
 

Tutaj a Maroson 
 Április 1-én a gyergyószentmiklósi tűzoltóegység egy 

tutajt bocsájtott a Maros folyóra. Amint megtudtuk, közel 3.000 műanyag 

palackból készítették, így akarván felhívni a figyelmet a műanyag okozta 

környezetszennyezésre. A tutajt Gyergyóremetén engedték vízre, míg 

Maroshévízen a déli órákban haladt át. A merész tűzoltók egészen 

Szegedig úsztatják a tutajt, ahol fognak találkozni az ottani tűzoltó 

kollegáikkal, akiknek átadnak egy palack vizet is, melyet a Maros forrásnál töltöttek meg. Így hát a 

„tutajosok” közel 789 km-et tesznek meg a Maroson, mígnem a folyó a Tisza vizébe nem ömlik. Íme, a 

bátor tűzoltók nevei, akik részt vesznek ebben az akcióban: Coșarcă Gavril, Casian Alexandru-

Adamache, Szabó Zoltan, Urzică Claudiu, Czirják Csaba, Cantea Dan-Marian, Platon Liviu-Vasile és 

Mircea Adrian. A „tutajosok” április 16-án érkeztek meg Szegedre, ahol többek között, a város 

polgármestere, valamint a megyei tanács elnöke is fogadta őket. (Cz. K.) 

 

Lövedéket találtak Maroshévízen 
 

 Nemrég, Maroshévízen egy második világháborúból származó, 120 mm-es 

lövedéket talált egy helyi lakos, amikor egy 

gyümölcsfát akart elültetni az udvarán. A lakos 

értesítette az illetékeseket, akik elszállították a 

lövedéket, majd megsemmisítették azt.  

 

 

Magyar Költészet Napja Maroshévízen 

 
     Április 11-e, a Magyar Költészet Napja, 

mely esemény, Maroshévízen több éves hagyományra tekint vissza. Ez 

évben is a helyi Kemény János Elméleti Líceum 

adott helyet e fontos eseménynek. Az ünnepséget 

Deme Gabriella a tanintézmény igazgatónője 

nyitotta meg, majd Czirják Károly köszöntötte és 

bemutatta a meghívottakat a jelenlevőknek. Az 

ünnepség első fele a verseké volt. Verseiket 

olvasták fel: Czirják Edit, Danaliszyn József, mindketten 

Gyergyószentmiklósról, valamint Dénes Géza és Bajkó Zsigmond 

Maroshévízről. Ezt követően bemutatásra került Sarány István: Garabonciások 

című könyve, mely a 70-es évek  erdélyi sikeres együttes történetét mutatja be. 

Ez alkalommal az eseményen jelen volt Csutak István a Garabonciás együttes 

alapítója, frontembere, aki több érdekességet is elmondott a jelenlevőknek az 

együttesről, ugyanakkor sokak meglepetésére több alkalommal is ismer énekeket énekelt el. Ezt 

követően bemutatásra került a Gyergyói Szemle legutóbbi lapszáma. Ezt Nagy József és Silló Ágota 

ismertették.  Az esemény szervezői: a Kemény János Elméleti Líceum, a Kemény János Alapítvány és a 

Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Czirják Károly 



 

Busz a csíksomlyói pápa látogatásra 
A maroshévízi RMDSz, a június 1-én leendő pápalátogatásra buszjáratot tesz rendelkezésükre azoknak a 

hévízi lakosoknak akik, ezen a fontos eseményen részt szeretnének venni. Érdeklődni, feliratkozni: 

Bodor Attilánál, telefonszám:0744397637 
 

Európai Egyesült Államok 
 Manapság egyre többször hangzik el, hogy egy Európai Egyesült Államok létrehozását akarnák.  

 Helmut Kohl, volt német kereszténydemokrata kancellár is egy egyesült európai államokat 

szeretett volna látni, melyben a kereszténység, a demokrácia, az államok függetlensége és mindezek egy 

nagy közös Európa büszkesége legyen. Én jó magam is szeretnék egy ilyen erős államokat, de az 

amerikai mintára. Hisz ott mindenik államnak megvannak a saját törvényei, saját állami intézményei, 

melyek a döntéseket hozzák. És milyen EEÁ-kat akar a jelenlegi EU-s parlamentesek többsége? Minél 

több törvénytelenül bejövő emberrel, akik mellesleg nem is keresztények, így akarják „dúsítani” a 

kontinensünk népességét. Megszüntetni az államok hatásköreit, vagyis mindenben Brüsszel döntsön, ott 

legyen az egyetlen főváros döntési körrel. Vagyis idegenek döntsék el, hogy például nekünk 

magyaroknak mi a fontos, kik jöhetnek be az országunkba, mire adjunk pénzt, segélyt. Ez nekem 

valahogy nagyon nem tetszik és azoknak sem tetszene, akik annak idején létrehozták a Európai Uniót, 

hisz nem ez volt a cél. Az Európai Néppárt annak idején a kereszténydemokrata pártok alakították, 

melynek többek között a FIDESz is tagja, ma ez a szövetség is már nem a régi hisz sokan már a 

törvénytelen migrációt pártolják, így remélem nemsokára nevet is változtat, így lehet május után 

Európai Törvénytelen Betolakodók Pártja nevet fogja viselni és csakis a törvénytelenül bejövőket 

támogató pártok lesznek benne. Ez amit most egyes áruló, nem keresztény érzelmű emberek akarnak, 

inkább a volt Szovjetunióhoz hasonlít, hisz csak ott volt több állam, de egyiknek sem volt saját döntési 

hatás köre, mindent Moszkvában döntöttek el. Szóval haladunk egy újabb 

kommunista diktatúra fele??? Nekem ez nem kell! Ez nem az én Európám. 

Czirják Károly 
 

Áprilisban születtek Maroshévízen 

 
 Fánics András (1955-2008) sportoló, labdarugó. 1955. április 14-én 

született. Iskoláit Maroshévízen végezte, majd mesteriskolát végzett. Első 

edzője Lăcătuş Petrică volt a helyi Maros futball csapatánál. E csapattal a C-

osztályban szerepelt egészen 1975-ig, ekkor a brassói Steagul Rosu első 

osztályú csapathoz igazolt. 1976-tól a szintén első osztályú marosvásárhelyi 

ASA csapatához került, ahol alapembere volt az ASA „aranycsapatának”. Nagy 

Miki után ő volt az ASA mindenkori legeredményesebb játékosa. 1990-ben vonult vissza. Pályafutása 

során több mint 300 mérkőzést játszott az első osztályban, és összesen 125 gólt lőtt (ebből 95 találatot az 

első élvonalban), hat alakalommal volt ifi válogatott, ötször olimpiai válogatott és öt alkalommal 

szerepelt a felnőtt válogatottban. Az 1978-1979-es idényben a gólkirályi táblázat harmadik helyén 

végzett 13 találattal. Három éven át, klubjával több mérkőzést játszott az UEFA-kupákban.  

 Duşa Mircea (1955) prefektus, országgyűlési képviselő, miniszter. 1955. április 

1-én született. Elemi iskoláit 1962-1970 között Maroshévízen végezte, majd 1970-1974 

között a görgényi erdészeti líceumba járt. 1984-1988 között elvégezte a bukaresti 

közgazdasági egyetemet, majd 2004-től egy nagyszebeni egyetem hallgatója. 1976-1986 

között a maroshévízi „Néptanács” alkalmazottja, 1986-1996 között pedig Maroshévíz 

alpolgármestere, 1996-2001 között hévízi polgármester, 2001-2004 között Hargita megye 

prefektusa, 2004-től országgyűlési képviselő a szociáldemokraták színeiben. Belügy, majd Honvédelmi 

miniszter. Nős, két lány apja, jelenleg Maros megy prefektusa.  

 Macarie Marius (1966) röplabdázó, edző. 1966. április 22-én született. A 

Maroshévízi ISK csapatánál kezdte pályafutását, majd az első élvonalbeli Pitest-i és 

besztercei csapatok alapembere. Az 1990-es évek elején fejezi be aktív 

sportpályafutását a másodosztályú maroshévízi csapatnál. Miután több éven át a 

maroshévízi ISK lány csapatát edzette, jelenleg a  Román ifjúsági lány válogatott 

edzője.  



 

 

 

Mély nyomok (10.) - Dénes Géza rovata 

 
1953. július. Alszom a kiságyamban. – Kelj fel! Költöznünk kell!  - mondja édesanyám  

Hová? Mikor? – hisz ez a mi házunk, a nagymama háza – mondtam rémülten.  

- Hogyan is magyarázzam meg ennek a tíz éves gyereknek – ilyen gondolatok forogtak anyám 

agyában. 

- Jött a milicista – felszólított, hogy 24 órán belül költözzünk ki - mondta anyám 

- De miért? - kérdeztem 

- Hévízből rajoni központ lesz, lakás kell a pártaktivistáknak és milicistáknak. Megfenyítettek, ha 

egy nap alatt nem költözünk ki, apádat elviszik a Duna csatornához vagy Békásba. Nemcsak 

minket, több családot kilakoltattak, Puiuék, Bandiék, Béláék, mind üresen kell hagyjuk a 

lakásunkat.  

- De hova kell költöznünk? Hogy fogok iskolába járni? Mi lesz a zongoraórákkal? 

- Ne kérdezd tovább mennünk, kell – mondta anyám. Nagymamám sírt, két világháborút megért, 

az elsőben Veszprémig menekültek, a másodikban csak ide a Magyarosra. Nővére, Kati néni túl 

a nyolcvanon, csak összetett kézzel imádkozott. 

 Eljött a költözés ideje. Egyetlen tehenünket összefogtuk a Lajos bácsiéval. A szekéren ült 

nagymamám és Kati néni és irány a Vájla. Amit tudtunk vittünk, s a többi holmi maradt. Buruséknál volt 

a lakásunk, a központtól 3 kilométerre. Gazdáék megengedték, hogy néhány bútordarabot betegyünk 

hozzájuk.  

 Néhány nap múlva jött a parancs, hogy azonnal költözzünk el, mert tévesen adták meg a 

lakcímet, mégpedig a VIII. kerület 144 szám alá, Teslován Stefánékhoz a Gyergyói útra. Új költözés, új 

„öröm”. Régi házat találtunk, hiányos födéllel, a tetején folyik be a víz, a padlón éves juh trágya. 

Nővérem sírt. 

- Ne sírj, segítünk, mondta Stefán bácsi. 

 Letelepedtünk, sorstársakhoz érkeztünk, ők is kulákok voltak. Innen jár édesapám munkába, 

naponta, gyalog 4 kilométerre van a gyár, ahol esztergályosként dolgozik. Előtte megjárta Hollósarkát, 

ott dolgozott, de megjelent Koppándi elvtárs a gyárigazgató, s felhívta a figyelmét, hogy távozzon a 

gyárból, kulákra nincs szüksége. Iskolába járok, többnyire gyalog, néha alkalmi szekerek felvesznek. 

Néha szájmuzsikálok a szekereseknek. „Boldog gyerekkor”, amit nem lehet olyan könnyen elfelejteni. 

 Apámat munkahelyén baleste érte, nem tudja folytatni szakmáját, ezért nagymamám házába 

trafikot, dohányárudát nyit, méhészkedik. Néha én árulok cigarettaféléket, újságot, lottót. Jönnek az 

újságok: Pravda, L´umanité, Scanteia tineretului stb. Kötelesek vagyunk eladni az újságokat, de ki olvas 

Hévízen orosz és francia nyelvű újságokat. Az újságokat nem veszik vissza, mi kifizetjük.  

Nővérem egyetemista, a marosvásárhelyi gyógyszerészeti karon.  

- Vajon visszaveszik-e második évre, hiszen „kulák fiókákra nincs szüksége társadalmunknak”. 

 

Aranymondások (52.) 

 
         Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, 

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

 

1. A síkság, ahol a hepehupák nem zavarják  kilátását. 

2. Tanár: melyek a legjelentősebb hegységrendszerek? 

   Diák: Hát amik rendesen sorba vannak rakva. 

3. Az ősmasszívumok vagy egyenetlenek vagy degeneráltak. 

4. Az ásványok bonyolult szerkezetű ásványok. 

5. A  vulkáni kőzetek előbukkanási helyükön a kilövellés után megmerevednek. 

 

 

 

 



 
Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (18.) 

 

 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. 

 Önök is tudják, tisztelt olvasók, hogy a legjobb mesélők közé tartoznak a 

halászok és a vadászok. Az én halászkarrierem három órát tartott, amikor is, serdülő 

koromban elmentem Csíkszentsimonba az Olt partjára halászni, nagy halász 

barátommal, a Péterrel. Bedobjuk a horgot, ő már az ötödik paducot veszi ki, mikor 

nekem is „kapás” jelentkezik. Istenem, láss csodát, kihalásztam egy fél bakancsot. A 

másik felét már nem kerestem meg, ezzel lezárult a halász karrierem. Hazafelé 

bementünk a lábonálló kocsmába, hogy ünnepeljük meg a nagy halász kalandot. 

Mintha ki lett volna tervezve, a hátunknál két halász beszélgetett. Az egyik: - tudd meg komám, a múlt 

héten fogtam egy két és fél méteres paducot. A másik: - na ne na, éppen két méter és fél? – Igen – 

mondja a másik. Na ide figyelj kollega, én nem az Oltban hanem a Marosba fogtam egy égő 

viharlámpát. Kollegája lenyeli a deci rumot, megtörli a száját, a kollegája vállára teszi a kezét és ekképp 

szol: „na figyelj, ha te lehagysz a paducodból két métert,  én kioltom a viharlámpát”.  

 Halászok….., de ha hallanák mikor a vadászok beszélnek. Dicsekszik az alfalvi vadász, hogy 

neki beszélő puskája van. Kérdi a kollegája: „Hogy hogy beszélő? – hát úgy feleli – hogy a minap, a 

távcsöves puskámmal olyan közel hoztam az őzet a túlsó hegy ormáról, hogy hallottam, hogy eszik és 

kérődzik a füvet. Célzok, lőnék, de a fegyverem csütörtököt mondott. Hát nem beszélő fegyver ez?” 

 Két medvevadász barát beszélget. –hogy állsz te a medve vadászattal? – hát úgy- feleli a másik- 

az erdőben meglátom a barlangot, s mondom uuuuu, jön a medve lövök és már  viszik. Erre a másik: 

figyelj ide te Berci, mi az a két nagy istenes seb a fejeden, hogy soha nem fog beforrni rendesen? – hát 

az úgy volt, - felei Berci.- én is találtam egy nagy lyukat Marosfő határában és mondtam, hogy 

uuu…….és jött a vonat.”.  

 

Volt egy csúszdánk 
 

Ki emlékszik még, hogy Maroshévízen a Bánffy fürdőn 

hajdanán egy csúszda is volt. Szerintem már csak az 

idősek, habár a csúszdának épített betonmedence még ma 

is megvan, a csúszda mára a tengerparton szórakoztatja az 

embereket. Egy kis „történelem” a képen látható 

többszintes csúszdát 1985-ben építették, 1994 áprilisában 

eladták. A csúszdával együtt eladódott a Bánffy Dezső, 

1882-ben épített villa (ezt 1999-ben lebontották), és 7 

nyaralóház. Mindezeket 26,8 millió lejért a Bukaresti ASILCOM cég vásárolta meg. Czirják Károly 

 

Húsvéti saláta – Sárig Csilla rovata 
 

Hozzávalók: 8-9 darab retek, 5 főtt tojás, 1 kisebb paradicsom, 5 levél saláta, 

majonézes torma, ízlés szerint majonéz, gyűszűnyi citromsárga ételszínezék 

Elkészítés: A retkeket mutatósra kidekoráljuk. Először egy kis gúla alakot 

kimetszünk a közepükből felül, és azután könnyebb lesz cakkosra metszegetni. 

Óvatosan, csak a kés hegyével dolgozzunk. Minden retek közepébe nyomunk 

egy kis majonézes tormát. A megmaradt retektörmeléket aztán félretesszük a salátához. A főtt tojásokat 

melegen megtisztítjuk, és annyi ételfestékes hideg vízbe tesszük, amennyi ellepi. Hagyjuk 1/2 órát állni. 

Majd a paradicsomból készítünk csőröket és tarajokat.  Egy peremes tányérba pár szelet zöldsalátát 

elrendezünk, és ráhalmozzuk a salátát, majd körberakjuk a kidíszített retkekkel, és a közepére ültetünk 4 

tojásból elkészített kiscsirkét. A tojások aljából vágunk egy szeletet, hogy ültetni tudjuk a pipit. A salátát 

a maradékok felhasználásával készítjük el. Apróra vágjuk a tojást, a paradicsomot, a zöldsalátát, és 

hozzáadjuk a retekdarabkákat is, majd egy kis majonézzel vagy salátaöntettel átkeverjük. 



 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 52. rész 
 

Az énlakai unitárius templom felirata  4. (befejező) rész 
 

     Az énlakai templomot övező temetőben 2010-ben útitársunk, Csuka Katalin olyan sírkövet 

fényképezett le, amelyről feltételezhető, hogy rovásfeliratot véstek le róla, szerencsére meglehetős 

hanyagsággal.  

A külső fal mellett egy szintén levésett faragott követ találtunk. A templom gondnoka, Szabó Vencel, 

aki mindig hozzáértően ismertette a templom történetét, megerősítette, hogy az írást „lecsákányolták” 

róla. Ez ugyan római kőnek látszik, de a perem alatt rovásjelek maradványai vehetők észre, ezekről 

fényképet készítettem.  

A kapu közelében is egy rovásjeles kő áll: Jobbról egy nagy T, majd ennek „hóna alatt” B, I vagy D betű 

látható rajta. Valószínűleg T.B., T.I., vagy T.D.  

névjelű, a  templom építésén, javításán dolgozó mester 

keze munkája.   

A T mindkét vonala 9 cm. A másik jel függőleges 

vonala 7, a vízszintes 8 cm.  

A templomban, az Úr Asztalán a latin betűs, magyar 

nyelvű szövegben sok ötletes összerovás található, ez 

korábban közreadott bizonyítékaim alapján szintén az 

általános rovásírás használatot támasztja alá.   

Mialatt a szakértők vitatkoztak, a szú – bogarak nagy 

munkába kezdtek a szép kazettás mennyezetben. Több 

levelet, felhívást írtam a rovásfelirat megmentése 

érdekében. Pl. a Székely Újságba, 2012. októberében, 

de a Magyar Pen Klubnak is.   

     Végül minden jó, ha vége jó, 2016-ban elkezdődött a felújítás, melyet a magyar kormány is támogat 

2.7 millió forinttal. A rovásfelirat kazettája is felújításra került, bizonyíték erre unokahúgom, Tihanyi 

Anita fényképe, 2018-ból. Friedrich Klára  

 

SPORT 

 
     Labdarúgás.  A megyei labdarúgó bajnokságban: Maroshévízi PRO Maros – 

Gyergyószentmiklósi Jövő 3-1 (2-0). Petrescu - Zaharia - Gal (C.) - Dunca - Bor - Boythe Sz. (Cotfas). 

- Ciocania - Bukfeyes-Rakossy - Crăciun - Fleșier – Ujlaki. Golszerző: Újlaki (3). 

A bajnokság rájátszásban: Maroshévízi PRO Maros – Gyergyószentmiklósi Jövő 0-2 (0-1). A 

mérkőzésre mindössze kb. 200 szurkoló volt kíváncsi, melyen a vendégek két alkalommal rúgta kapura, 

két gólt szerezvén. Gyenge mérkőzésen túlnyomó részben hazai fölényt, és gyenge, sok hibával tarkított 

bíráskodást, láthattunk. Az első félidőben a szögletek aránya 2-1 és a kapura rúgások aránya 5-1 a Maros 

javára. A 34. perben a házigazdák a kapufát találták el, míg a félidő gólja a 44. percben született, amikor 

a maroshévízi, de a Jövő színeiben játszó Ungureanu 14 méterről a kapuba talált. A második félidőben a 

hazaiak területi fölényt harcoltak ki és csupán a 26. percben sikerült a vendégeknek a saját térfelükről 

kijönni. Ez után a Jövő játékosai gyors ellentámadásokkal válaszolnak a nyomásnak. E játékrészben a 

szögletek aránya 2-0 volt, míg a kapura lövések száma 4-2 a hévíziek javára. A 74. percben a hazaiak 

újból a kapufát találják el, míg a 94. percben egy ellentámadás végén a vendégek újból gólt szereznek 

így beállítván a 2-0-as végeredményt. A helyi csapat felállítása: Petrescu - Zaharia- Gál (C.) - Dunca - 

Stan - Fleșier - Ciocania - Bűkfeyes-Rákossy - Cotfas - Tararache S - Avram 

 

    Románia Kupa. A labdarúgó Románia Kupa tegnapi eredménye: Csicsói Ezüstfenyő – Maroshévízi 

PRO Maros 1-6 (1-1). Góllövők: Craciun (2), Avram, Flesier, Cotfas, Böythe E.. A hévízi csapat 

felállítása: Petrescu, Zaharia, Bor (Kiss), Dunca, Cotfas, Böythe Sz., Crăciun, Ciocania, Bőythe E, 

Avram, Fleșier. 

 



 
 

Egy kis kiegészítés a városunk kultúréletéhez 
 

 Távol áll tőlem, hogy valamit is csökkentsek azoknak a kultúrmunkásoknak az érdemeiből, 

akikről a helyi lap szépen megemlékezett, de nem kellene elfeledni azokat sem, akik a maguk idejében 

és azóta is a legjobbak voltak a város kultúréletében. Pontosabban, Szarvas Dénesre gondolok, aki 1950 

és 1970 között tevékenykedett. 

 Ebben az időben nagyon is kiváló kultúrmunka folyt a helyi „Augusztus 23” munkásklub keretén 

belül – klub, amelyet Szarvas Dénes igazgató vezetett (és nem valami „igazgató féle”, ahogy Czirják úr 

írta vagy 8-10 éve). 

 A klub keretén belül a következő körök, csoportok tevékenykedtek: 

 Kezdjük a színházi körrel. A húsz év alatt számos sikeres darabot mutattak be, ami abban 

csúcsosodott ki, hogy 1969-ben, az amatőr színházak V. fesztiválján, Bukarestben II. díjat nyertek Victor 

Eftimiu „Rokonunk a csavargó” című darabjával. Tagjai között a legjobbak: Strasszer Ignác, Szaszkó 

Elek, Kolumbán (Kertész) Klára, Bege Marci, Zsigmond Ernő, Kolozsi Margit, Orbán József és sokan 

mások. Ezekkel az amatőr színészekkel rengeteg kabaré műsort sikerült színre vinni az évek folyamán, 

amelyeken nem csak a maroshévíziek derültek, de Csíkszeredától Marosvásárhelyig majdnem minden 

helyiségben (beleértve az említett városokat is). 

 A négyszólamú vegyes énekkar, több mint 80 taggal, 1950-től a hatvanas évek közepéig 

működött. Az énekesek 90%-ban a faipari vállalat munkásai voltak. Az énekkart betanította és vezette 

Szarvas Dénes karnagy. Ez az énekkar (akkor 84 taggal) az amatőr kórusok országos versenyén, 1954-

ben, Bukarestben, II. díjat nyert. Lehet, hogy ez is hozzá járult ahhoz, hogy a 939-es rendelettel, 1955 

augusztus 10.-i dátummal kitüntették Szarvas Dénest a kiváló kultúrmunkáért. 

 Könnyűzenekar és szólisták: a zenekar vázát éveken keresztül a Szarvas testvérek képezték 

(János, Ernő, József - Dodi), de még sok zenész tartozott az évek során a zenekarhoz, úgy mint Hámos 

Győző, Czuczuka Aladár, Csibi István, Kertész Jenő, Czuczuka Géza, Barna Albert, Karácsony Sándor, 

Rabya János, Dénes Géza, Crăciun Ilie, Falati Zoltán, Makula Titi és mások. A szólisták közül meg kell 

említeni a következőket: Rebendics Antal (Öcsi), Szarvas Gyöngyi, Reichemberger Magda és Éva, 

Barabás Éva, Natea Cornelia, Lateș Emilia, Ujică Lucia, Iacob Cornelia, Csont Mária, Rebendics 

Sándor, Csibi Rózsika, Bege Marci, Kolumbán Klára és még sokan mások. Ebben az időszakban nagyon 

sok sikert könyvelhettek el, többek között a „Dialog la distanță” országos versenyen a tartományi I. díjat 

hozták (megjegyzendő, hogy az akkori Maros tartomány három mai megyéből állt: Maros, Hargita és 

Kovászna) és az énekesük, Reichemberg Magda, II. díjas lett. 

          Fúvós zenekar: 1952-től fúvós zenekar „aranyozta” be az ünnepeket. Az idősebbek emlékeznek 

még, hogy május 1-én vagy augusztus 23-án reggel 6 órakor megindult a rézbanda és az egész várost 

ünnepiesen felköltötte. Az első években Móc Péter és Szarvas Dénes vezették a zenekart, később Briscoi 

Dumitru nyugdíjas katona zenész vezette. Érdemes megemlíteni, hogy 1970 után nem volt és nincs a 

városnak fúvós zenekara. 

  Meg kellene említeni még a népi tánccsoportot, a modern tánccsoportot, operett dalosokat, a népi 

zenekart, népdal szólistákat, agitációs brigádot, stb. Ezért a nívós és változatos kultúrmunkáért Szarvas 

Dénest kitüntetést kapott: „Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a” - decret 2/16 ianuarie 1969. 

 Arról már nem is kellene szólnom, hogy az 1990-es évek végéig Szarvas Dénes több száz 

gyereket tanított meg hegedülni és tangóharmonikázni Maroshévízen és a környéken (Galócás, Salamás, 

Hodos, Göde, Borszék). A fentieket a legbiztosabb 

forrásból írta Szarvas Ernő.   

  

Megjegyzés a: „nem valami „igazgató féle”, ahogy 

Czirják úr írta vagy 8-10 éve” részhez. A Maroshévízi 

Hírlap 2012-es év novemberi számában, az első oldalon, 

a második sorban többek között ez szerepel: 

„…ezekben az években az „igazgatói” szerepet Szarvas 

Dénes töltötte be, aki sokat tett a maroshévízi 

kultúréletért…”. A képen az 1928-as maroshévízi fúvós 

zenekar. 



 

         A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Ady Endre Emlékév alkalmából szervezte meg esszéíró 

pályázatát 2019 április 8-án. Erre jelentkezett Szilvás Andrea Beáta, iskolánk XI.osztályos tanulója. Íme a 

munkája:  “Nemkellenek a megálmodott álmok”. 

         A Honfoglalás ezeréves emlékünnepének idején – 1896-ban – a vidék még messze esett a modern 

szellemtől, de Budapesten már izzani kezdett az új korszak parazsa. A milleniumtól a világháború koráig lezajló 

évek szellemi vajúdásainak, erkölcsi válságának, riasztó ellentétekkel való viaskodásának Ady Endre a 

legnagyobb hatású költője. Szerelme más volt, mint az addigi költőké; filozófiája a pesszimista életszemlélet 

marcangolása volt; politikájában az úri hagyományok ellen támadó proletárosztályharcos elkeseredése lobbant 

lángra. Petőfi Sándor óta egyetlen magyar lírikus sem keltett akkora hatást, mint az Új Versek költője. A 

figyelemre már alig méltatott lírát ő helyezte ismét az irodalmi érdeklődés középpontjába. Ady Endre költői 

forradalmát a szimbolista jegyekben vitte végbe, melyekben egy őszintén kifejezett, reális képet mutatott, ezáltal 

tükrözést kaptunk belső világára és gondolkodására. 

    Ady Endre az eredetiséget erkölcsi értékként tartotta számon, amely az emberi lét egyik kulcsfontosságú 

eleme. Guy de Maupassant így vélekedik: „ Ha van valakiben eredetiség, mindenekelőtt azt kell kibontania, ha 

nincs, akkor valamiképpen meg kell szereznie. A tehetség: sok-sok türelem.”  A francia író az eredetiség és a 

tehetség között kapcsolatot teremtve, meghatározza az eredetiség fontosságát, amely a tehetség születésében is 

fontos szerepet játszik.  

Az utánzás az az emberi hiba, amely a tehetséget lerombolva, az új álmokat besötétítve és a vágyakat letiporva, 

egy uniformizált emberi világszemléletet alkot, ahol az új álmok követése bűn, a tehetségek kibontakozása, az 

eredetiség tiltott. Mi nem szabad ennek a világszemléletnek a csapdájába esnünk, törekednünk kell arra, hogy 

mindig az eredetiség kerüljön az előtérbe, mivel az utánzással könnyen abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy 

csalódunk önmagunkban, akárcsak Madách Imre: Az ember tragédiája főszereplője, Ádám, aki az egyiptomi fáraó 

képében megjelenve, ürt érezvén rádöbben arra, hogy a halhatatlanság jelképe, a piramisok, igazából nem is az ő 

érdeme. Nagyon fontos, hogy az amit alkotunk, az eredeti legyen, mivel így lesz egyedi, sajátos és maradandó az, 

amit mi nehéz munkával megalkottunk. Mikor tudod, hogy a saját munkád a siker eléréséhez vezet, akkor más 

szemmel nézel az elért célra, büszke vagy magadra, hogy elérted a célodat azáltal, hogy keményen megdolgoztál 

érte, és egyedien kezelted a helyzeteket, úgy ahogy te láttad a legmegfelelőbbnek. 

       Ady Endre az Új Vizeken járok című versében egy erőteljesen kihangsúlyozott szemléletet mutat az 

eredetiségről. Ady Endre új vizeken hajózik, új titkokat, álmokat, vágyakat keres, neki nem kellenek a 

megálmodott álmok, ő valami újra vágyik, valami olyanra amit ő fedez fel, amit ő él át, valami olyat, ami eredeti, 

amely új kalandokra hívja az embert. 

Aki a múltat és a jelent ismeri, az tud jövőt építeni. A múlt ismeretének egyik fontos része a hagyományok 

ismerete.„Mégis csak több azért a nyelvnél a nemzet. Szokások, hagyományok, közösen megnyert vagy elvesztett 

csaták, közös emlékezet és közös célok. Minden nemzet fiai ugyanúgy születnek, de másképpen köszöntik az 

újszülöttet, ugyanúgy szeretnek, de másképpen házasodnak, mind meg is halnak, de más szertartással 

temetkeznek. Ezek a szokások nagyon erősek. Ha valakitől elveszik őket, mi marad neki? Semmi!” (Bódi Attila). 

Ezzel a gondolattal szeretném kihangsúlyozni azt, hogy bármennyire is újulnak a világnézeteink, bárhol is 

vagyunk ezen a világon, elődjeinktől átvett hagyományok mindig is a szívünkben fognak maradni, mivel a 

hagyomány tartja egyben egy nemzet szívét. De nem elég csupán a hagyományokat őrizni, hanem ezeket 

utódjainknak is át kell adjuk, mivel “A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”(Morus 

Tamás). A szokások csak úgy fognak továbbélni, ha mi is továbbadjuk utódjainknak, ugyanúgy, ahogy az 

elődjeink is átadták nekünk. “Nem az ősöket kell követni, hanem azt amit az ősök követtek.”(Kassai Lajos). 

Minden generációnak kötelessége újraértékelnie kapcsolatát saját kultúrájával, mivel a hagyomány nemcsak a 

szokások átadását jelenti, hanem a tudás elsajátítását is, ami lehetővé teszi számunkra, hogy fejlődhessünk 

szellemileg. A hagyomány egy ajándék elődjeinktől, egy bizonyíték, hogy mi egy nemzethez tartozunk, egy szív 

dobog bennünk. 

        Mikor a hagyományról beszélünk akkor nem kifejezetten az utánzásra kell gondolnunk, mivel a 

hagyomány a szokások megőrzését jelenti, nem az utánzást. Fontos, hogy megőrizzük a hagyományokat, mert 

elődjeink emléke így fog örökké bennünk élni. Azzal, hogy mi megőrizzük a hagyományokat, tiszteletet mutatunk 

elődjeink iránt, akik a hagyományokat felbecsülhetetlen értékként tartották számon. 

 Napjainkban egyre többször megjelenő újítások rontják a hagyomány képét, mivel azt a látszatot keltik, hogy a 

hagyomány már kiment a divatból. Mi, emberek, arra kéne törekednünk, hogy az újításokat és a hagyományt 

együttesen vezessük be életünkbe, mivel mindkettőnek hatalmas erkölcsi üzenete van. Az újítások révén 

megismerkednénk a jelenkori élet világszemléletével, és a hagyományok révén pedig, megőrizve őseinktől kapott 

értékes ajándékokat, egy együttes képet alkotnánk magáról az életről, ami elősegít a jövőnk eltervezésében és 

kialakításában.  

     Életünk során számos újítással fogunk találkozni, de nem szabad elfelednünk, hogy a hagyomány egy érték, 

amit mindig a szívünkben kell őriznünk, és ezáltal az eredetiségünket felhasználva megalkothatjuk az eltervezett, 

megálmodott jövőnket. Szilvás Andrea-Beáta XI. osztály Kemény János Elméleti Líceum Maroshévíz, Hargita 



 

 

        

 

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   

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály, 

Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th 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 INGYENES 

KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN2069-5721 Maroshévízi Hírlap 

szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra),  Czirják Károly, Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla, Siklódi Ildi, 

tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). Elérhetőségek::hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 2018. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 

Eladó egy 2 

személyes és egy 1 

személyes ágy, egy 

nagyobb méretű 

gyermekágy, egy 

ruhaszekrény, egy 

hűtőszekrény. 

Telefon: 

0733319423. 

 

 

Eladó családi ház a 

Borszéki út 20 szám 

alatt. Érdeklődni a 

0749568650 

telefonszámon 

 

 

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 

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 

 

Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin 

versenysíléc, 1 pár kék színű, Start 

versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc. 

Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es 

síbakancs. Két bundás szövetkabát. 

Érdeklődni a 0742779344-es 

telefonszámon. 

************************************ 

Eladó zománcozott asztali kályha, 

zománcozott csővel, jó állapotban, valamint 

egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

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 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 méz, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, 

vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028,  0743507482 

telefonszámokon lehet. 

--------------------------------------------- 

Eladó bontott csempekályha, samott 

téglák. Előszobába való vas forgó 

fogas, valamint 200 kg kalcium 

szárnyasoknak és sertéseknek. 

0742779344 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával együtt, 

valamint  egy fürdőkád. Érdeklődni 

a 0749607976-os telefonszámon lehet. 

 

Eladó jó állapotban levő több mint 

100 éves szekrény és régi 

festmények. 0749568650. 

 

========================= 

 
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 
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