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ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKED ÉS BÉKÉS BOLDOGABB ÚJ 

ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK. 
 

 

Angolosodó Maroshévíz 
 

Pár évvel ezelőtt írtam egy cikket a maroshévízi 

cégek, üzletek feliratairól, ahol bemutattam, hogy 

mennyire is más nyelven vannak ezeknek a nevei írva, 

vagyis nem magyarul és nem románul. Nos, néhány 

éve angolra megy a tét. Közel két éve a város 

központjában hatalmas betűkkel ki lett írva I LOVE 

TOPLITA. Vajon miért nem lehetett ezt románul és 

magyarul kiírni? Ez évben egy más meglepetésben 

lehetett részünk, hisz a település három bejáratánál 

nem hivatalos település névtáblákat állítottak fel. 

Ezeken románul, magyarul és…….persze angolul is 

kiírták, vagyis Toplita CITY.  De itt nem lett vége, 

hisz november 13-án egy kulturális délutánt 

szerveztek, ami nagyon jó és kell is minél több ilyen 

rendezvény, de a médiában a fali plakátokon az 

esemény neve így lett feltüntetve: United by Culture 

& Muzic. Vajon miért nem lehetett volna ekképp 

felírni: Cultura și muzica ne unește és A kultúra és a 

zene egyesít?... Czirják Károly 

 

 

Ukrajna megtámadott egy NATO-országot 
 

Mint azt tudja mindenki, ez évben a kommunista 

vezetésű Oroszország megtámadta a náci vezetésű 

Ukrajnát. Az ok jól tudott. A 2014-es ukrán 

államcsíny után hatalomra jutó nácik nem tartották be 

a minszki megállapodást. Az orosz lakta vidékeken 

embereket gyilkoltak, betiltották a magyar, román, 

lengyel, orosz nyelv használatát az iskolákban. És 

folytatódik az Egyesült Államok és az európai 

balliberális kommunista vezetőségű államok 

támogatása a nácik felé. Novemberben két ukrán 

rakéta Lengyelország területére csapódott be és 2 

ember meghalt. A náci Zelensky a mai napig azt 

hazudja, hogy oroszok lőttek lengyel területre. Az 

Egyesült Államok és az európai országok mind 

elismerték, hogy ukránok lőtték ki a rakétákat és 

tévedésből, amiért Oroszország a hibás!!! Ez furcsa, 

gyerekes, primitív elmélet. Hogy lehet ellentétes 

irányba tévedésből lőni? Ha Oroszország támadásaira 

akartak válaszolni az ukránok, előre kellett volna 

lőniük, nem hátra. Egyértelmű, hogy a náci vezetésű 

Ukrajna NATO-országot támadott meg. Szankciók 

persze nincsenek. Kérdem, a NATO szerint egész 

Európát rakétákkal védik, nem lehet megtámadni, 

most hogyhogy nem tudták lelőni a két Ukrán rakétát? 

A NATO 5-ös cikkelye szerint a támadásra azonnal 

kellett volna válaszolni. Ez nem történt meg. Ezt tette 

az a NATO, amely a 90-es években Szerbiát 

lebombázta, lebombázta a vasútjaikat, útjaikat, 

gyáraikat, több ezer ártatlan embert gyilkoltak meg, 

és éppúgy mint az Ukrán vezető, mindezért nem kért 

bocsánatot. Czirják Károly 

 

Diszkósok 
Nemrég hajnali órákban a vasútállomásra kellett mennem egyik barátnőmet várni. A központba érve közel 20 

fiatal verekedett. Közel 30 perc múlva, visszajövet, ugyanott a harcias csapat ütötte egymást, ordítoztak. Sehol 

a rendőrség, a csendőrség. Ezt elmondva egy ismerősömnek, aki az említett helytől nem messze lakik, 

elmondta, hogy minden hétvégen, mikor diszkó van, ez zajlik az utcán, verekednek, kiabálnak, üvegeket 

törnek. Felteszem a kérdést, mikor diszkó van, miért nem lehet, hogy a járőrök ott is járjanak és a 

randalírozókat büntessék meg. Siklódi Ildikó  
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Bögözi József és a szíve csücske, az ökölvívás 
 

   - Tisztelt Bögözi úr, kérem szépen, egy pár mondatban 

ismertesse a Maroshévízi Hírlap olvasóival fiatalkorát, melyek is 

voltak az első lépései az ökölvívásban. 

   -  Maroshévízen születtem 1938. április 13-án. Fiatalon 

Brassóba kerültem, hisz bátyám is ott járt iskolába és az ottani 

birkózó csapat tagja volt. Én szakiskolás diák voltam, 14 évesen 

bevettek a helyi CFR ökölvívó csapatába. A szakiskola 

elvégzése után a Metromhoz kerültem, itt dolgoztam és közben 

átigazoltam a Steagul Roșu csapathoz, egészen 1956-ig. Az 

említett évben Szászrégenbe mentem dolgozni, és az ottani 

Voința csapathoz igazoltam, ahol 1958-ig voltam tag. 1960-ban 

hazaköltöztem Maroshévízre.  

   -  Kik voltak az első edzői? Eredmények? 

   - Első edzőm Gheorghe Lupu volt, majd Cucuiac Augustin. 

1956-ban megnyertem a Magyar Autonóm Tartományi 

bajnokságot, ezt követően az országos döntőbe jutásért a 

szebeni, brassói és hargitai bokszolókkal voltak mérkőzéseim, 

míg végül ezeket megnyerve bejutottam az országos döntőbe. A döntő Nagyváradon volt. Sajnos nem vettem 

komolyan, még a mérkőzés előtti napon is éjjel 12 órakor az edzőmmel futottam össze Nagyvárad főterén, aki 

csodálkozva kérdezte, hogy miért nem pihenek a mérkőzés 

előtt. Ki is kaptam. 

   - 1960-ban hazaköltözött Maroshévízre. Hogy alakultak a 

további napjai? 

   - Igen, hazaköltöztem, munkába álltam, az IGO, majd az 

IRTA vállalatoknál, ahol mesterként tevékenykedtem, majd 

a 70-es években a mai Mihai Eminescu Gimnáziumhoz 

kerültem mint mester. Itt 1978-ban megalakítottam az első 

helyi ökölvívó csapatot. Sajátkezűleg készítettem el a 

pályát, a zsákokat és sok más kelléket. Foresta néven a 

megyei bajnokságban játszottunk, és a tíz évnyi 

edzősködésem alatt számos sportolóm lett megyei bajnok 

különböző súlycsoportokban. Galócáson is volt egy csapat, 

de beolvadt a mi csapatunkba, így ettől kezdve én és a 

galócási edző, Oros Viorel edzettük a csapatot. Ugyanakkor 

számos ökölvívó kupán is részt vettünk: Szászrégenben, 

Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, 

Székelyudvarhelyen, Máramarosszigeten, Maroshévízen 

stb. Sajnos a csapat 1988-ban felbomlott. 

   - Meg tudná említeni néhány olyan sportoló nevét, akik 

kitűntek az évek során a csapatban? 

   - Persze, Blaga Constantin, aki Temesvárra igazolt és első 

kategóriás bokszoló lett, Hompoth Sándor, Hompoth 

József, Dobre Constantin, Dobre Károly, Dobre Gigi, Péter 

László, Dan Ciuca – aki később a Román labdarúgó válogatott tagja lett, Groza Petru, Mandru Petru, Mandru 

Ionel, Ciubuca Doru, Teslovan Stefan, Péter Ferenc, Princz Gábor, Valter Attila, Gáspár László, Nodis Ioan, 

Fichtel István és sokan mások. Az ökölvívó csapat vezetősége pedig az alábbi volt: Pop Constantin mérnök úr, 

Hateganu úr és Cioata Ioan, a gimnázium igazgatója. Még azt is meg szeretném említeni, hogy a sportolókat 

nemcsak bokszolni tanítottam, hanem az életre is felkészítettem.   

   - Köszönöm a beszélgetést! (Cz. K.) 

 

 

 



3. old.                                                    _                                                                                         ___     XII. évf. 12. szám 

 

VI. Remember Cup 
Novemberben került megrendezésre a VI. Remember Cup elnevezésű karate kupa, melyet a helyi Shodan S. E. 

szervezett. Az eseményre 134 sportoló iratkozott be a következő településekről: Botosani, Csíkszereda (3 

csapat), Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós és Maroshévíz. A hévízi csapat 29 érmet 

szerzett.  

Karate - Gyergyó Kupa 
 

December 10-én zajlott le Gyergyószentmiklóson a „Gyergyó Kupa” elnevezésű karate verseny, melyen 8 

csapat több mind 120 versenyzője képviseltette magát. Maroshévízet a Shodan S. E. sportolói képviselték és 9 

arany, 3 ezüst és 16 bronz éremmel térhettek haza. Íme az eredmények:  2004-ben született korcsoportban: 

Bakó Andrea arany katában és kumitéban. 2005-ben születettek: Fórika István bronz kumitéban, Moldovan 

Krisztián arany katában és ezüst kumitéban. 2006-ban születettek: Moldovan Paul bronz kumitéban és katában, 

Cosarca Bianca ezüst kumitéban. 2007-ben születettek: Bájas Eduárd bronz kumitéban és katában. 2008-ban 

születettek: Simon Árpád arany kumitéban és katában, Sandu Robert bronz kumitéban, Burus David ezüst 

kumitéban. 2009-es korcsoport: Antal Rares bronz kumitéban, Szabó Sebastian ezüst kumitéban. 2010-ben 

születettek: Trif Iacob bronz katában arany kumitéban, Buzila Riana bronz kumitéban, Buzila Ilinca bronz 

katában. 2011-ben születettek: Szabó Délia bronz kumitéban, Covrig Daria arany katában. 2012-ben 

születettek: Goean Roxana bronz katában, Cernat Alexia bronz kumitéban. 2013-as korcsoport: Trif Iosif arany 

katában és kumitéban. 2015-ös korcsoport Varga Antónia bronz katában.  

 

Buzău-ban zajlott le az Országos Shotokan Karate Bajnokság, melyen 

a maroshévízi C. S. Shodan sportolói is részt vettek. A hévízi csapat 13 

éremmel tért haza. Íme az eredmények: aranyérmesek: Trif Iosif 

Alexandru katában és kumitéban, Simon Árpád kumitéban, Bakó 

Andreea katában. Ezüstérmesek: Moldovan Krisztián katában, Bakó 

Andreea – ippon shobu és kumitéban, Trif Iacob Ilie katában és ippon 

shobu, Simon Árpád - ippon shobu. Bronzérmesek: Trif Iacob Ilie 

kumitéban, Moldovan Krisztián - ippon shobu és kumitéban. A hévízi 

csapat edzői: Böythe Attila 5 danos mester és Böythe László 4 danos 

mester.  

 

A székely-magyar rovásírás emlékei - 93. rész 
A zilahi Tuhutum-szobor rovásfeliratainak története, 12. rész 

 
Fadrusz  János halála  

 

   Fadrusz Jánost az 1902-ben felállított Mátyás király 

szoborért a kolozsvári egyetem díszdoktorrá választotta, a 

párizsi világkiállítás nagydíjjal tüntette ki. Felesége, Deréky Anna, is tehetséges szobrász-festő-iparművész 

volt. 

   A zilahi szoboravatás  és Király Pál halála után  egy évvel, 1903. okt. 25-én Fadrusz Jánost is temették.  45 

éves volt! Tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás…Utólag tüdőbajjal is magyarázzák, mert az akkor gyakori volt. 

Pedig Malonyai Dezső  művészettörténész azt írta: „És készült minderre kedvvel, duzzadó erővel, hisz olyan 

egészséges, erős ember volt, de a halál őrajta is, mint mindnyájunkon, meglelte rését, azt a porta mortist, 

amelyen át galádul hozzáférkőzött és leteperte… Maga volt a becsületes hűség, az őszinteség, a keresetlenség 

és a szeretetreméltóság… Térdig érő munkazubbonyában helyezték koporsóba, melléje tették mintázófáját, s 

koporsójára a magyar művészek közös halotti takaróját, azt a nemzeti-színű selyemleplet borították, amely 

alatt először Munkácsy pihent a ravatalon”. 

Halála miatt nem készülhetett el a tervezett és megrendelt Kossuth Lajos-, Rákóczi Ferenc- és Szent  István-

szobor.   

   Írástörténeti tanulmányai is félbeszakadtak. A Budapesti Hírlap 1902 decemberi számában a magyar 

rovásírás, az egyiptomi hieroglif és hieratikus írás, valamint az etruszk írás rokonságát bizonyítja. A 

rovásírásra vonatkozóan is újabb adatokat talált, de már nem tudta közzétenni. Hogy melyek voltak ezek, azt 

talán soha nem tudjuk meg. Friedrich Klára 
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Szabó Erzsébet: Karácsony illata 
 

Karácsony van az én kisfalumban, 

Sötét utcáit fehér hótakaró borítja, 

A harang is megkondult a régi templomban, 

Díszítésre vár az örökzöld fenyőfa. 

 

Ilyenkor karácsonykor kedves minden álom, 

A Szent ünnepen csillagszóró ég mindenágon, 

Táncolva csodálni a fénylő karácsonyfát, 

Együtt majd elfújni az égő piros gyertyát. 

 

Ezernyi ima a szenteste hajnalán, 

Csillagok ragyognak édesanyám ablakán, 

Boldogan öleli egymást a haza várt család, 

Miközben anyám teríti a szeretet asztalát. 

 

Ennél szebbet soha nem is reméltünk, 

Öröm volt, hogy együtt lehettünk, 

Angyali hang küldi a várt üzenetet, 

Hogy a kis Jézuska nemrég megszületett. 

 

Dobban a szív a hír hallatára, 

Megszólalt egy hang a nagy csodára, 

Jászolban van a világ megváltója, 

Mária az édesanya, kisdedét meleggel ápolja. 

 

Ha elmúlik karácsony és kialszik a láng, 

S nincs többé fény az örökzöld fenyőfán, 

Kincsesládába zárjuk a sok-sok ajándékot, 

Örökké szeressünk nemcsak karácsonykor. 

 

 

Dénes Géza: Adventi gyertyák. 
 

Égnek a gyertyák Gyergyó főterén, 

Hirdetik: ember ne légy oly kevély, 

Jézus közeleg, várd, fogadd be őt, 

A szívet-lelket melengetőt! 

 

Jeges téli éjszakán törj le minden jégcsapot, 

Szeresd, ki minket alkotott, 

S fiát, ki leszállt közénk, 

Elhozva nékünk a szép reményt! 

 

Fagyos téli éjszakán, 

Amikor a csendes éj leszáll, 

Fogadd szívedbe a kisdedet, 

Dalolj szép himnuszt, hálaéneket! 

 

Az Isteni szeretet, Péter Árpád 

költeménye 
 

   Az Isteni szeretet boldoggá tesz minket, 

   Ádvent idején, elfeledtet mindent. 

   Átadjuk szívünket az Úrnak megtisztulásra, 

   Így lesz a lelkünk megújulása. 

                             ll. 

   A bántásokat elfeledjük ádventkor végleg, 

   Mert előtérbe jön a hitnek reménysége. 

   Ne bántson ember más embert soha, 

   Ne legyen ehhez senkinek se joga. 

                            lll. 

   Sajnos az emberek elfajzottak nagyon, 

   Gyalázzák az Istent, aki életet adott. 

   De a Jó Isten azt tudja, hogy mi az igazság, 

   Nem fogja hagyni, hogy győzzön a gonoszság. 

 

Bajkó Zsigmond: Ima 
 

Uram fogd meg a kezem, 

És ne hagyd el soha. 

Uram vezess ki végre, 

A világosság terére. 

 

Az évek rohannak, 

Akár a szélvihar, 

Te mindig itt maradsz, 

Akár a kőszikla. 

 

Szomorú évszakok, 

Fekete évszázadok, 

Múló életek, 

Magasztalt Istenek. 

 

Kripták és templomok, 

Halottak és papok,. 

Romok és kősziklák, 

Rabok és árulók. 

 

Árnyak könnyei 
Tudjuk, hogy jobbra már úgy sem várhatunk, 

Ha ölbetett karral másokra bámulunk, 

És mégsem mozdulunk, semmit sem teszünk, 

Csak folynak hiába, folynak a könnyeink. 

 

Elvesztünk mi, oh! Régen elvesztünk, 

Miért lélegzünk, hisz nem is létezünk. 

Ne kérdezd tőlünk, kik vagyunk, kik leszünk, 

Csak folynak hiába, folynak a könnyeink 
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Zsákhegyi Katonai Temető 

rövid története (2.)  
 

1930. szeptember 8 és 12.-e között 

egy küldöttség érkezett 

Maroshévízre Vespasian kapitány 

vezetésével, akik kiásták az itt 

elesett 30 olasz katona földi 

maradványait, Bukarestbe szállították, ahol eltemették őket. Ugyancsak 

1930. október végén településünkre érkezett a bukaresti német főkonzul, aki meglátogatta a Zsákhegyi Hősök 

Temetőjét, és tudatta a községi vezetőkkel, hogy ki szeretnék ásni az itt eltemetett német katonák holttesteit, 

hogy a hazájukba szállíthassák. Ez végül nem valósult meg. 1943-ban a temetőt átrendezték, a sírhantok fölé új 

kereszteket helyeztek el, a székely kaput is felújították. E temetőről a román dokumentumok is írnak mind 

hivatalos katonai temető, sőt beszámolnak, hogy magyar, orosz, olasz, német, osztrák, román katonák is 

vannak eltemetve. 1945 után a temető rendben tartását a helyi Magyar Népi Szövetség karolta fel, hősök 

napján, halottak napján, koszorúzásokkal egybekötött megemlékezéseket tartottak, míg 1953-tól a helyi 

hatóságok be nem tiltották. Ekkor a 

Maroshévízi Magyar Népi Szövetség 

vezetői Kiss János elnök és Kovács 

Albert alelnökök voltak.  1953-tól 

megkezdődött a magyar katonák 

temetőjének hanyatlása. 1975-re a 

bejárati székely kapu összeomlott, a 

sírok felett lévő keresztek is lassan 

kezdek eltűnni. A 80-as évekre csupán a 

temető közepén egy kincstári vaskereszt állt. E kereszten az alábbiakat olvashatjuk: KUK FSP 1305 CIV 

SCHLOSSER BOTÁR ALBERT GEST 14. 8. 1917. KUK VALTBAND KOMMANDÓ MAROSHÉVÍZ. 

ÖRÖK NYUGALMAT KIVÁN BARÁTAI! (folytatjuk) (czirják)  

Sárig Csilla rovata - Ropogós burgonya 

Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 2 db tojássárgája, 8 dkg finomliszt, 5 dkg 

zsemlemorzsa, só ízlés szerint, szerecsendió ízlés szerint, 3 dl napraforgó 

olaj. Elkészítés. A burgonyát héjában megfőzzük, egy tálban áttörjük. 

Hozzáadjuk a tojások sárgáját, a lisztet, ízlés szerint a sót és az őrölt 

szerecsendiót. Villával jól összedolgozzuk, 5 percet pihentetjük, majd egy 

lisztezett gyúródeszkán ujjnyi vastagságú hengereket gyártunk, és 2-3 cm-es 

darabokra vágjuk. Zsemlemorzsában megforgatjuk őket és forró olajban 

aranybarnára sütjük. Sütés ideje: 20 perc. 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/burgonya
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zsemlemorzsa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zsemlemorzsa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szerecsendio
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
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Léleksarok 

Hol a labda? 
 A felnőtt azt gondolja legtöbbször, hogy mindent jobban tud a gyereknél, és jobban is csinál mindent. 

Tudni, sejteni, ez a kettő nem ugyanaz. A gyakorlatba ültetésről pedig meg vagyunk győződve. Nehéz.  

Nekünk is, akik rég töltöttük be a 18-at. A kisebbektől nem kéne elvárni azt, amit a nagyobb sem tud. 

 Már hogy csinálnánk mindent jobban? Elfelejtettünk szeretni, kacagni, játszani... Nézzünk meg egy 

gyereket, mennyire odaadóan, melegen, hosszan ölel, puszil. Mennyire gondoskodik egy kiskutyáról vagy 

kiscsibéről. Hallgassuk csak meg, milyen ropogósan kacag, csodáljuk meg önfeledt játékát. Mindig a melegség 

önt el, amikor ezt látom csemetéinkben.  

De ott a másik véglet, amikor úgy viselkedik, hogy „nehezen szerethető” lesz számunkra. De magunkban kéne 

keresni a hibát előbb. A legtöbben elfelejtjük, milyen volt gyereknek lenni. Kiszolgáltatott, kicsi, buta, aki 

szégyenli magát,  sovány vagy kövér, aki nem mer repülni, mert kivágtak a szárnyaiból... aki nem elég szép, 

vagy aki szüleinek nem futja többre, aki nem tudja a mateket, mert nem gyakorolta azt, amit nem ért (Lehet 

egyáltalán?), vagy éppen az idegen nyelv nem  fér a fejébe. De ha mégis hibás a felnőtt, az nem én vagyok! A 

másik az! 

           Elképzelek két udvart. Egyikben lakik a család. Benne ugye a gyerekek és a felnőttek. Ők nevelnek és 

megtanítják a gyerekeket arra, amit ők is tudnak és amire idejük van. Mert dolgozniuk kell eltartani őket. Meg 

pihenni is kéne. A nevelésen van a hangsúly. A környezeten. Itt biztonságos, tiszta, meleg, mindig van kaja, 

mese, ölelés,  elviszik innen iskolába tanulni, orvoshoz, ha netán beteg stb.  Hibát elkövet úgy gyerek, mint 

felnőtt. Ezért találták ki a megbocsátást.  Szeretve igazi példát mutatnak. Minőségi időt töltenek együtt. (Az 

igazi szülők...)  A tükör mindig a zsebükben van, amibe a lelkükkel néznek bele. Hát nem csodálatos?Na,  de 

látogassuk meg a másik udvart! 

           Lehet az iskola udvara. Ne értse félre senki. Az iskola jó hely (kéne legyen). Ide járnak a gyerekek 

tanulni. Itt oktatás folyik. Tantárgyak vannak és azoknak  külön-külön mesterei. Ezeknek a felnőtteknek ez a 

munkahelyük, itt tanítják meg a diákokat (Itt ez a nevük. Otthon „fiam” vagy „lányom”.) Mert ez a feladatuk. 

Mert ők tudják, hogy kell ezt csinálni. Jaj, de jó! Mindenkit megtanítanak legjobb tudásuk szerint. Árad 

belőlük a hivatás. Ha bajuk van, hisz ők is emberek, elnézést kérnek a diáktól, ha hibáznak, ugyanúgy. Testre 

szabják módszereiket, minden diákkal egyformán próbálnak bánni, nem a jegy a mérce, minden gyerekből 

kiemelik a jót, hogy érezze milyen hasznos tagja már most a társadalomnak. Példát mutatnak. Megértik, hogy 

különböznek a helyzetek, a családi hátterek és a képességek. Nem felejtették el, amit az egyetemen tanultak. 

Főleg lélektanból és pedagógiából. És mindig  csiszolják módszereiket a legjobb teljesítmény érdekében.  

Most pedig itt egy labda. A következők vannak benne: felelősség, önismereti gondok,  a gyermekek 

szeretete,  büszkeség, tudás, tudatlanság, nehézség, könnyelműség, szerénység, különböző álarcok és titkok, 

félelmek, korlátok, fáradtság és sorolhatnám, mennyi mindent gyúrtunk bele. Képzeljük el, ahogy dobják át 

egyik udvarról a másikra. Ez a labda átlátszó. Ahogy fordul egyik oldalról a másikra, látszik, mi van benne. 

Nem játszanak egy udvaron. Fontos. Nem hívják át egymást, talán csak a gyerekek. Ők jobban kapcsolódnak. 

Jobban megoldanak sokszor dolgokat.  Őszintébbek. Felejtenek. A barátság kedvéért. De mi, felnőttek, csak 

dobjuk át a másik udvarra, hisz nem minket illet, nem mi vagyunk a felelősek, mi soha, mi nem, mi mindig, mi 

csakis jobban teljesítjük feladatainkat, mint az, aki megszól! Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com) 

 

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület évi gyűlése 
 

   December közepén tartotta évi gyűlését a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. A gyűlés első felében a 2022-es 

tevékenységek beszámolója volt. Itt az alábbi tevékenységek voltak megemlítve: koszorúzások március 15-én 

és az eseményre Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselőjének fogadása. Továbbá koszorúzások 

voltak a magyar hősök napján az első világháborús emlékműnél, október 6-án és október 23-án. A Vajda-

gyásza (Vojvodeasza) patak menti ásványvízforrás kitakarítása, a Boldogasszony Zarándokvonat fogadása, a 

római katolikus egyház búcsúnapján a meghívottak és a vendégek ebédjének támogatása, a magyar iskolába 

iratkozott első osztályosok megajándékozása tanfelszereléssel. A Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 

keretén belül az Urmánczy Nándor-nap szervezése, a főzőverseny szervezése és a fúvós zenekar meghívása. 

Október 23-án egy emléktábla avatása a hévízi 56-osok tiszteletére. 

   A továbbiakban a 2023-as évi tervekről esett szó. Így többek között szóba került a már hagyományos 

rendezvények szervezése, a magyar költészet napi rendezvény 3 évnyi kihagyás utáni újraindítása, 70 év 

kihagyás után újból Anna Bál szervezése, Gyergyószéki Urmánczy Nándor Vetélkedő szervezése. 

Megtörtént a jövő évi Maroshévízi Magyar Napok, illetve az Urmánczy-nap időpontjának kitűzése, 2023. 

szeptember 15-17-re. U.N.E. 
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           “Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-

melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint 

akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek 

számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. “ Weöres Sándor 

Köszönünk minden támogatást, amit intézményünk kapott a 2022-es évben. Isten fizesse százszorosan 

vissza és hisszük, hogy a 2023-as évben is lesznek olyan személyek közösségünkben, akik számára fontos 

marad az óvoda/iskola működése. 

Fogadják intézményünk közösségének jókívánságait Karácsonyra és Újévre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi 

címre: hirlap@marosheviz.info 

 

 
 

  
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. 

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 

  

 

 

Eladó méz, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, vállaljuk. 

Érdeklődni a 0744693028,  

0743507482 telefonszámokon 

lehet. 

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

Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a: 

0749568650 telefonszámon lehet 

 

 

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon. 
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