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ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK!
Maroshévíziek Budapesten
December 16.-19. között a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület egy meghívásnak tett eleget, mely szerint a
Magyar Országház meghívására részt vesz az országházban tartandó gyermekkarácsonyon. Ezek szerint 40
diák és 5 kísérő utazott a magyar fővárosba. A diákok
kiválasztása a következők szerint történt: a csoportba
helyet kapott 5 borszéki és 5 remetei diák, mivel 2010ben Borszéken és ez évben Remetén volt megtartva az
Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő.
Így a borszéki Zimmethausen Iskolaközpont és a
remetei Balás Jenő Általános Iskola diákjai is részt
vehettek e meghíváson. A maroshévízi diákok, akik
ezen a kiránduláson részt vehettek azok közül lettek
kiválasztva, akik jelen voltak a IV. Urmánczy Nándor
Emléknapon (szavaltak, székelyruhába öltözve várták
a vendégeket stb.), valamint a helyi Urmánczy János
cserkészcsapat tagjai, akik szintén kivették részüket az

említett emléknap tevékenységeiből.
A még fennmaradt helyekre pedig a meghirdetés
utáni jelentkezőket írták be. A csoport december 17-én
érkezett meg a Balaton parti Balatonkenesére, másnap
18-án 11 órától részt vettek az országházában szervezett gyermekkarácsony műsorain, mely 15 óra után ért
véget.

A csoport az országházában meglátogatta a Vadász
Termet, a Csodák Palotáját, az Ability Parkban különböző játékokat próbálhattak ki. A Felsőházi Duna parti
folyosón kézműves foglalkozásokat tekinthettek meg,
lufi-hajtogató és
buborékfújó programokon vehettek
részt,
míg
a
Felsőházban
mesés játékokba
kapcsolódhattak
be. A főemelet 64.
számú termében
neves sportolókkal találkozhattak,
a
déli
Társalgóban és a
Delegáció
Teremben zenekar várta a vendégeket.
Az
Északi
Társalgóban a Megasztár énekeseitől kérhettek autogramot az érdeklődők.
Ezt követően a hévíziek találkozhattak Kövér
László házelnök úrral, László Tamás országgyűlési
képviselővel, aki a Budapest XV. kerület (testvértelepülés) polgármestere, és más politikusokkal, közéleti
személyekkel.
Egy rövid fővárosi látogatás után a csoport visszatért Balatonkenesére. Innen másnap, december 19.-én,
sok szép emlékkel a tarsolyában, a csoport hazaindult.
(czirják)
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Fogyatkozó Maroshévíz
Amint minden év elején tudattuk olvasóinkkal,
Maroshévíz magyar lakossága évről évre csökken.
Most, hogy már túl vagyunk a 2011-es népszámláláson, csak sajnálkozva tapasztalhatjuk, hogy 1992-től
egyre apadunk. A település magyar lakossága 1941ben haladja először meg a 4.000-et (4.255 magyar
lakos), ez a számarány 1992-ig állandóan növekszik,
majd elkezdődik a fogyatkozásunk. Szóval 1786-ban,
Európa első népszámlálása alkalmával 1270 románt és
közel 200 szabad székely lakost jegyeztek. 1850-ben
2115 román és 181 magyar lakott Maroshévízen. A már
említett 1992-es népszámlálás volt a csúcs, hisz 12.074
román és 5.039 magyar lakost írtak. Tíz év elteltével
több, mint ezerrel csökkent a magyarok száma, így
2002-ben 11.291 román és 4.034 volt a magyar és
újabb tíz év elteltével újból több, mint ezerrel csökkent
a magyar lakosság, hisz az alig lezárult népszámlálási
adatok szerint a jelenlegi Maroshévíz összlakossága
13.285 fő, ebből 9690 a román, 3032 a magyar és 513

a roma. Ez utóbbinál megemlíthető, hogy az egyetlen
etnikum melynek számaránya évről-évre nő. A roma
nemzetiségűek első alkalommal 1850-ben lettek feljegyezve, amikor 21-en vallották magukat cigánynak.
Ezek szerint mára a Maros parti település magyar
lakosságának aránya 22,82 %. Felekezeti szempontból
is érdekesek az adataink. 1850-ben 1910 görög keleti,
204 görög katolikus, 208 római katolikus, 20 református, 1941-ben: 3255 görög keleti, 1397 görög katolikus, 3030 rom.kat, 485 ref., 35 evangélikus, 10 unitárius, 788 izraelita, 94 baptista. 1992-ben: 11.486 ortodox, 94 gör.kat, 4262 rom.kat, 917 ref., 2 ev., 23 unit.,
2 izraelita, 104 baptista, 197 pünkösdista. 2002-ben:
11.176 ort, 80 gör.kat, 3457 rom.kat, 751 ref, 2 lutheránus, 17 unit., 65 baptista, 176 pünkösdista, 54 adventista. 2011-es népszámlálási adatok: 9558 ortodox,
2581 római katolikus, 572 református, 116 görög katolikus, 10 unitárius.
(czirják)

Mit nézzünk Karácsonykor?
Az ünnepek szabadnapjait sokan töltjük otthon családunkkal, pihenünk, próbálunk megfeledkezni a hétköznapok szürkeségéről. Ilyenkor gyakran a TV előtt
ücsörgünk, olvasunk, filmet nézünk. Bámuljuk a
képernyőt, az ünnepi műsort, ilyen-olyan gagyi filmeket, melyeknek kvalitása, igényessége intellektuális
síkon gyakran megkérdőjelezhető, kifogásolható,
nevetségesnek tünteti fel a Karácsonyt. Tanácsolnám a
kedves olvasónak, hogy az ünnepek alatt kissé tornáztassa meg műveltségét, kultúrális ízlését, válogasson,
keresgéljen a vetítendő műsorok között vagy olyan filmet nézzen, kölcsönözön, szerezzen be, amely megnézése szánt idő nem minősül majd időpocsékolásnak.
Kísérletet teszek ilyen alkotmányok konfereálására. Kezdeném a TV műsorkínálatával: december 24-én,
21 órától az M1 műsorra tűzi a Sissi. - A magyarok
királynéja (1955) c. trilógia filmjének első részét, az
elbűvölő Romy Schneider alakításában, amelynek
folytatásait a következő két nap követhetnek nyomon .
A kalandozni vágyók kedvéért vetítik a TV2-n 22:15
órától a Csillagpor (2007) című kaland-mesefilmet. A
DUNA TV kínálata egy érdekes koncertfelvétel 23:20tól: Dal az elrejtezett Istenről (2007), amelyet az elis-

mert Oscar-díjas filmzeneszerző Ennio Morricone
szerző komponált és vezényelt is le. A zeneművek
alapjául A II. János Pál írásai és versei szolgáltak.
25-én is lesz miből válogatni. A régi magyar vígjáték kedvelők a DUNA TV-ben délután fél 6-tól megtekinthetik A kölcsönkért kastélyt (1937), Tolnay Klári
és Kabos Gyula szereposztásában vagy az M1-en a
klasszikus Szegény gazdagok (1959) Jókai-adaptációt
fél 4-től. Az M2-esen fél 2-től Mozart
Varázsfuvolájának egy érdekes verziója lesz látható.
Hogy a kissebbek se maradjanak ki a DUNA TV,
az M1 és M2 a délelőttök folyamán rajzfilmekkel és
mesefilmekkel csalogatja a gyerekeket a képernyők
elé.
Akik esetleg filmet akarnak beszerezni egy esti
közös mozizásra, szívesen ajánlok (azoknak akik még
nem látták!) egy kötelező, örökzöld, klasszikus, fantasztikus 1946-os Karácsony-mesét: Az élet csodaszép
(angolul: It’s a Wonderful Life). Megéri megnézni!
Kívánok kellemes ünnepeket, boldog Karácsonyt,
jó pihenést és mozizást minden kedves olvasónak!
Németh Szabolcs-Előd

Röplabda
Az országos kisifjúsági lány röplabda bajnokság
legutóbbi eredményei: Maroshévízi ISK –
Szatmárnémeti ISK 1-3, Maroshévízi ISK –
Szatmárnémeti ISK 1-3.

http://hirlap.marosheviz.info
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Elhunyt Bartha Béla tanár Úr!
A Bartha házaspárt nem sok helyi lakosnak kell
bemutatnunk. Bartha Béla bácsi és Magdi néni volt a
település legidősebb tanár házaspárja. Igen, csak volt,
hisz nemrég Béla bácsi távozott az élők soraiból. 92.
életévében elhunyt. November 25-én a maroshévízi
kápolnában virrasztottak fölötte utoljára, innen
Kisfülpösre vitték, ahol a szülői otthona földjébe eltemették. Béla bácsi mellett az évek során ott őrködött
Magdi néni, akit több mint 60 éve vett el feleségül.
Kettőjüknek sok hévízi diák köszönheti meg a tanításait, hiszen sok helyi lakos a „kezük” közül került ki a
nagyvilágba. Isten nyugtassa Béla bácsi, köszönjük jó
intelmeit, tanításait. (M.H.)

A méz az élet nektárja!
Tudott dolog, hogy a természetes méz milyen sok jó
tulajdonsággal rendelkezik. Évek óta Maroshévízen és
környékén is több méhész „nyaraltatja” a szorgos kis
teremtéseket. Maroshévízen is vannak méhészek, köztük említem most Tőkés Attilát és Dezső Ferencet. Ők
ketten ez évben a „Méz lovagrend” keretén belül több
európai ország mézfesztiválján vettek részt. Így a szlovéniai Lendva városában, de jelen voltak a magyarországi Zalaegerszeg, Szombathely, Marcali és más településeken szervezett „mézes napokon”. Mi több,
novemberben ott voltak a Székelyudvarhelyen tartott
Mézes Napokon ahol Tőkés Attila elmondása szerint
több mint 160 kilógramm mézet értékesitett. Tőkés
Attila a Maroshévízi Hirlapnak nyilatkozva kifejtette,

hogy minden egyes fesztiválon népszerűsítik a méz
jótékony hatásait, ugyanakkor bemutatják a méhészet
más termékeit is. Számos termék közül a propolisz
tinktúra a legnépszerűbb a vásárlók körében, - tette
hozzá - Tőkés Attila. „Mézeket állítok elő – folytatja
Tőkés Attila – repce, hárs, és akácvirágokból melyek
nagyon nagy gyógyhatással rendelkeznek különböző
betegségek megelőzése, vagy gyógyítása esetében.
Szerintem minden ember kellene fogyasszon mézet,
hisz számos betegséget így megtudnának előzni és
mindezt köszönhetjük a fürge gyűjtögető méheknek,
melyek a virágok által kínált természetes anyagot
nekünk adományoznak”.
(M.H.)

MIKOR LESZ MEDER-TAKARÍTÁS?
Országszerte gond a folyók és patakok medreinek
kitakarítása, a tisztaság megőrzése, hisz a medrek tele
vannak különbnél különb szeméttel, hulladékkal. Így
van ez Maroshévízen és környékén is. Most nem a hulladékok eldobásáról akarok írni, hanem az évek óta a
Maros folyóban levő kő-, beton-, vasdarabokról.
Kezdődött minden 1944-ben, amikor a szovjet „testvéreink” Maroshévízet is repülőkről bombázták. Ekkor
sérült meg a helyi református templom, a „nagy” fatelep (ma bútorgyár), és szintén ekkor bombáztak le több
hidat. A hidakat az elkövetkező években újjáépítették,
de még a mai napig is a Maros folyóban vannak a több
száz kilós betondarabok. Ezeket senki nem akarta, nem

akarja kivenni. Ilyen tömbök tarkítják a Maroson átvezető híd mellett a folyót. Egyik híd a város központjában van, és a Bánffy fürdőtelephez építették összekötő
útként.
Az állomás felé vezető híd mellett is beton- és
kőtömbök vannak a folyó medrében. Ezeket a hídmaradványokat a súlyuk miatt csak daruval lehet kivenni,
kiemelni. Ideje lenne már eltávolítani, hisz fenntartják,
kifogják a különböző szemetet, télen jégtorlaszok
keletkeznek miattuk, és emellett rontják a látványt is.
Vajon idestova 67 év után nem lenne itt az ideje,
hogy a hídmaradványokat eltávolítsák? Vagy továbbra
is otthagyják „szemétfogónak”? Czirják Károly

I. évfolyam 12. szám

5

Egyházi szemle
Karácsony
Több mint háromszáz év kellett ahhoz, hogy
ünneppé váljon és több, mint ezer ahhoz, hogy a legszebb ünnep legyen, úgy háttérbe szorította kezdetben
Krisztus feltámadása. A negyedik században tették
„hivatalossá” és akkor is azért, hogy kiszorítsa a
pogány napkultuszt, a „Legyőzhetetlen Nap” ünnepét.
Az igazság Napjának, a Világ Világosságának,
Krisztusnak születése került a központba. Hosszú időn
át csak a templomban ünnepelték, mint most is annyi
ünnepet.
Ám Jézus születése körül olyan csodálatos események vannak, hogy lassan a templomból „haza” vándorolt és beköltözött a családba. Ilyen ünnepe nincs több
a szeretetnek. Ezért ragaszkodnak hozzá a hitetlenek
is. Fokozatosan alakultak ki hozzá a népi ájtatosságok
és játékok. A roráté (hajnali) szentmisék, a „szállást
keres a Szent Család” járás, a betlehemes felállítása,
melynek első készítője Assisi Szent Ferenc volt, a betlehem-járás, angyaljárás, kántálás, misztériumjátékok,
az aprószentekellés és a házszentelés. Protestáns hatásra terjedt el a karácsonyfa állítás, majd az adventi
koszorú készítése.
Mitől ennyire szép ez az ünnep? Attól, hogy egy
gyermek van a központban, aki szeretetre, védelemre,
gondoskodásra vágyik. Az Istengyermek! Az, akiben
„Isten úgy szerette a világot”, hogy vállalta az embersorsot. Ilyenkor megpróbál az ember egy kicsit újból
gyermek lenni. A gyermek érzi, éli, élvezi az életet.
Szabadon mozog benne, feledve az élet gondjait, rábízva magát azokra, akik őt szeretik. A karácsony a család
szertartása. Szeretet-tartása.
„Bábel tornya óta az ember sokszor el akarta érni
az eget. De az eget maga az Isten hozta el a földre,
amikor egy betlehemi istálló fölött összeért az Ég a
Földdel.” – írja Dr. Gyökössy Endre. Az Ég érintésétől
szépül az édesanyák lelke, mint a Szűzanyáé.
Növekszik a gondoskodás vágya az apákban. A pásztorok egyszerűségével fordulunk egymáshoz s néhány
pillanatra még a koldus is királynak érzi magát, mert ő
is örömet akar szerezni valakinek. Ez karácsony szelleme. Tartósítani kellene a pillanatot. Nem pénz, szívkérdés csupán.
1978 karácsonyát katonaként a kaszárnyában töltöttem. Hogy semmiképp ne ünnepelhessünk, minket,
kispapokat őrségre osztottak be a fegyverraktárhoz.
Éjfélkor mégis felhívtuk egymást az őrhelyen levő
telefonon és magyarul, németül, szlovákul karácsonyi
szent énekeket énekeltünk. Amikor le akartuk tenni, a
központból megszólalt románul egy hang: „Fiúk, ne
hagyjátok abba! Még egy éneket az én kedvemért.

Mindegy, milyen nyelven. Nincs ennél szebb ünnep a
világon!” A hadnagyunk volt, akinek a szabályok szerint meg kellett volna bennünket büntetnie szabálysértésért. A „Csendes éj-t” énekeltük, mindenki a maga
nyelvén, mert ez a legtöbb nyelven ismert. Másnap,
amikor találkoztunk, halkan, hogy ne hallja más, azt
mondta: Köszönöm az ünnepet!
Köszönjük meg Istennek a szeretetnek ekkora
lehetőségét és úgy ünnepeljünk, hogy mások szívéből
is hála fakadjon. László Áron
http://maroshevizirke.go.ro

Református szemle
Kedves Olvasó!
Ahogy közeledik a Karácsony, jártunkban-keltünkben azt tapasztaljuk, hogy egyre fokozódik az ajándékvásárlási láz. A másikról való szerető gondoskodás
nem is volna baj, de gondoljunk most bele, mit is jelent
az ajándék. Az ajándék saját tulajdonunknak mások
javára történő átengedése, ellenszolgáltatás nélkül. Az
ajándékozás a legnagyszerűbb érzéseknek, a tiszteletnek és szeretetnek a kifejezése. Isten arra tanít, hogy
ajándékozzunk és Ő maga az ajándékozás tökéletes
példája. Ez természetes, hiszen Isten maga a szeretet. A
Szentírás ajándéknak tartja az életet, az egészséget, a
családot, a gyermekeket, a földi javakat, az emberi
képességeket. A Biblia szerint minden Isten ajándéka:
„aki tulajdon Fiát….mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma,
8:32). De legnagyobb ajándéka az Ő Fia, az Úr Jézus
Krisztus: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen”. Isten az ő Fiával önmagát
adta az embernek, és akik befogadták az Úr Jézust az
életükbe, azokat Isten felhatalmazta arra, hogy gyermekeivé legyenek. (János 1,12), a gyermekek pedig
örökösök, Isten örökösei. Milyen gazdag ajándék!
Mintegy kétezer évvel ezelőtt megjelent Isten üdvözítő kegyelme a testben megszületett Jézus
Krisztusban. Milyen nagy ajándék, milyen kimondhatatlan öröm.
Kedves Olvasóm, megnyerted már ezt az örömöt?
Elfogadtad már a legnagyobb ajándékot Istentől? Ha
igen, akkor igazi Karácsonyt ünnepelsz. És te is
adhatsz egy ajándékot neki, az életedet. –Balla Á.-

I. évfolyam 12. szám

6

Önöket kérdeztük ...
A Karácsony, mint egy örök visszatérő jelzi és tanítja az embernek, hogy van valami, amire mindig oda
kell figyelnie, mindig szem előtt kell tartani, hogy
valójában az nem minden, ha az ember egy gyönyörű
szép, zöld fenyőfát feldíszíthet, - hanem az a fontos,
hogy megérezze a másik ember lelkéből áradó szeretetet.
Ez az ünnep talán az emberiség egyik legnagyobb
ünnepe, az emberi érzelem legnagyobb kifejezésének
ünnepe. A Karácsony, mint bizonyság, mindig megmutatja, hogy az ember valójában miért van a földön,
miért él itt, mi a célja ezen belül a létnek. Ez a cél valójában a szeretet megtanulása, a szeretet megtapasztalása, de ami a legfontosabb, a szeretet felismerése. Az
életben minden egyes pillanat fontos, és minden egyes
pillanat megismételhetetlen, pótolhatatlan, - de ha szeretet van benne, akkor múlhatatlan is.
E havi kérdésünk: „Mit szokott ajándékozni
Karácsonyra szeretteinek, mit jelent Önnek a
Karácsony?”
Buta Júlia, 38 éves: Karácsonyban nálunk a kiadások értéke felmegy, ami kell, az kell. Ilyenkor megadjuk
a módját.
S.E., 45 éves: Nem fektetünk annyira hangsúlyt az

anyagiakra, inkább szeretetet ajándékozunk. Sok mindenre odafigyelünk, ideálokra, politikára, de nem veszszük észre, hogy mellettünk sok lélek segítségre szorul.
A lényeg, hogy együtt ünnepeljünk békességben.
Káposztás Tímea, 38 éves: A fiamnak inkább elektronikai cikkeket, a szüleimnek ruhaneműt, parfümöt
vásárolunk. Mindenkinek, ami szükséges. Sajnos az
idén kevesebbet sikerült vásárolni az elmúlt évekhez
képest. A fiam sok mindenre vágyik, de nem lehet éppen
mindent megadni, amit ő szeretne.
Bakos László, 32 éves: A Karácsony felkészülés a
szeretetre, Jézus születésére. Sajnos az emberek ebből
a szép ünnepből „business”-t csinálnak, pedig szerintem ilyenkor nem az ajándékokon kellene legyen a
hangsúly.”
Ne feledjük, hogy ilyenkor, amikor mindenki szeretteivel ünnepel, sokan vannak egyedül is, magányosan bezárkózva. Figyeljünk fel magunk körül és próbáljuk őket legalább egy-két jó szóval, szeretettel, akár
ajándékkal meglepni, vagy hívjuk meg Szenteste
velünk együtt ünnepelni Jézus születését a templomban.
–balla-
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Hová tűnnek el a rovásírásos kövek?
Tudott dolog, hogy a székely-magyar rovásírás
a magyarság ősi írása és egyben a földkerekség egyik
legrégibb írása. A Kárpát-medencében hét-nyolc ezer
évre lehet visszavezetni ezt az írásmódot, amit eleink
használtak.
Jelenleg is találhatunk több ilyen írást és nemcsak köveken, hisz számtalan templom falán, vagy tornyon olvashatjuk eleink írását. Mivel az ősi írásunkat a
kereszténység pogány írásnak minősítette, Szent István
királyunk megkeresztelésével a Pápa rendeletet adott
ki – melyet törvénybe is foglaltak –, hogy ősi írásunkat
többé ne használjuk, így az évszázadok folyamán a
rovásírás lassan kezdett „kihalni”. Ezzel magyarázható
az a tény is, hogy eleink miután átvették a latin írást 13
betűt nem tudtak latin írással írni (gy, ty, ö, ü, ó é, á,
sz, stb) hisz a latin ábécében ezek nem léteztek, ezért a
régi dokumentumokat olvasva sokszor igen érdekes
szavakra akadunk. Sajnos, a történészek és kutatók egy
része nem veszi komolyan ezt a nagyszerű örökségünket, így más-más történelmi adatokat próbálnak a közvéleménnyel elhitetni.
Erdély-szerte
több
helyen találtak rovásírásos köveket, és környezetünk is büszkélkedhet ilyenekkel. Már
1962-ben, a Kelemenhavasok csúcsain több
ilyen kőre bukkantak.
Ezeket vagy a nagy esőzések, vagy valakik a magas
csúcsokról Moldva felé begurították. Szerencsére egy
Hait-i lakos a kövek egy részét hazavitte és otthon egy
fából kialakított „házi múzeumban” kiállította. A legtöbb ilyen követ a Tászok-tetőn lehetett megtekinteni.
Itt 1940-ben Márton Áron püspökünk még több mint
80 követ láttott. Időközben e kövekből kettő a gyergyószentmiklósi múzeumba került, a többiek pedig
maradtak a Tászok-tetőn. Ezek sajnos, főleg 1990 után
kezdtek eltűnni. Sokat ismeretlen tettesek robbantottak
fel, mások pedig egyszerűen „eltűntek”, így mára
egyetlenegy kő sem található itt eredeti méretében. Két
ilyen rovásjeleket tartalmazó kőről van tudomásunk
Borzonton is, melyek egy helyi lakos udvarán találhatók. Maroshévíztől 17 km-re is találtunk egy 1,50
méteres nagyságú követ, melyen szintén rovásírás látható. Az andezit kő egy domb tetején található, ahonnan be lehet látni a környék falvaiba is. A kőnek a keleti részén egy 0,75 cm-es emberi alak is jól kivehető.
Dr. Chintăuanu besztercei muzeológus szerint a rovás
minimum 2.800-3.000 éves lehet. Ezen a kövön öt
rovás azonosítható be, s megtalálható a most is ismert
rovás ABC-ben, ezek a következő betűk: I.P.T.O.SZ.

Több jelet nem tudtam beazonosítani, hisz az évek
során megrongálódtak, darabkák törtek ki belőle. A kő
tetején egy hatalmas négyszögű lyuk van vésve.
Véleményem szerint a négyszögben az isteneknek
mutathattak fel áldást, vagy az itt meggyújtott tűzzel
értekezhettek más hegyormokon levő emberekkel,
akik szintén ilyen kőben levő négyszögbe gyújtott tűzzel jeleztek vissza. A kő egyik felén egy kb. 0,75 cmes emberi alak domborműve vehető ki. A környékbeli
lakosoktól érdeklődve megtudtam, hogy a dombot,
ahol a rovásírásos kő van, „akasztottak dombja” néven
ismerik, míg a szóban forgó kő „halálkő” néven van a
közhitbe bevésve. 2010 tavaszán ellátogatott ide Dr.
Lazarovici Gheorghe, ismert kolozsvári történész is.
Negyedmagunkkal alaposan átkutattuk a dombot és meglepetésünkre az említett rovásírásos kőtől 10
méterre egy régi templom alapjait, fedeztük fel,
melyen jól kivehető az oltár helye is. Itt egy fél métert
ásva régi égetett téglapadlózatra is bukkantunk, a téglák némelyikén érdekes vonalakat fedeztünk fel, sőt
egy agyag mécsest is kaptunk. Tovább kutatva ezen a
környéken, több rovásos követ találtunk. Az egyik
kövön a rovás A betű volt olvasható, egy másikon a
rovás 5-ös számjegy és az S betű összevonását olvashatjuk. Egy másik kövön a rovás J betűt olvashattuk le.
Ugyanezen a területen egy több száz kilós kövön is
fedeztünk fel rovásírást, amelyen Friedrich Klára rovás
szakértő szerint -akinek elküldtem a kövekről készített
képeket- ez olvasható: Ny.Ny. Sz. Sz. Ö, ez utolsó
lehet a Niklosburgi betűsorban található Ö betű is.
Ugyanakkor ezeket a rovásokat lehet Ny. Ny.
2.2. Ö -ként is olvasni. Rovásos írásokat tartalmazó
köveket találtunk az utóbbi időben a Mag-len negyedben is. Itt az A. Ö. Sz. Sz. betűket olvashatjuk. Sajnos
e kő csak egy kisebb kődarab, mely közel 60 centiméter hosszú és a jelek szerint még van folytatása.
Rovásírásos követ fedeztünk fel a Zsákhegy nevű településrészen. Itt egy újabb kori rovásírást találtunk, ez
egy kő kereszt melyen a rovás Á. Ny. K. A. (lányka?)
olvasható, alatta pedig az 1827-es dátum. A Magyaros
negyedben levő Kőgombák szomszédságában is több
rovásírásos köveket fedeztünk fel. Egy hatalmas kövön
több rovást láthatunk, de sajnos csak az E. S. betűt tudtuk beazonosítani, hisz a többiek nagyon elmosódottak. Még 4 kő található itt, melyeken nagyon halványan rovások láthatók. Sajnos a maroshévízi rovásírást
tartalmazó kövek egy része is kezd „eltűnni”.
Vajon mi lesz a még meglévő kövek sorsa, hisz ha
felrobbantják őket vagy eltüntetik, egy pár év múlva
múltunkról, rovásírásunkról nem lesznek dokumentumaink. Nem lenne jobb, ha mindezeket egy fedél alá,
egy múzeumba összegyűjtenék? Czirják Károly
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Továbbra is várjuk gyermekeik, unokáik, kedvenceik fényképét melyeket küldjenek el a szerkesztőségünk címére, mellékelve a gyerek születési adatait. A
korhatár 10 év. Címeink: hirlap@marosheviz.info
vagy drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info

Péter Erik László
2011. november 25-én született. Szeret labdázni.
Mosolygós vidám gyermek.

Reklámok, apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.

Régi képeslapokat vásárolok.
Telefon: 0744136068
Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165
Fordítóiroda Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-01 , 0744-829-149.
Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.
Eladó természetes méz. Repce méz 18 lej/ kg
(gyógyhatásai közt: osteoporosis ), akác méz 20/kg
(gyógyhatásai közt: cukorbetegség, asthma, sav
stb.), hárs méz 18 lej/kg (gyógy hatásai: nyugtató
hatású, kalcium gazdag), napraforgó méz 18 lej/kg
(gyógyhatásai: savtúltengés esetén kitűnő, stb.).
Propolis 10 lej/kisüveg (gyógyhatásai: herpesz,
gyomorfekély, asthma, hűlés ellen stb.).
Érdeklődni: 0744693028-as számon lehet.

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt
A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Villanyszerelés.
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879
Minőségi áruk, kedvező árak.
0745666054 Eper utca 7
Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, György
Hajnal, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Papp Edmond, Sánduly László, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila, Balla Tünde
Éva, Veress Károly

Az 1895-ben alakult Topliczai Hírlap, majd az 1911-től Maroshévízi Híradó néven megjelenő helyi újság utódja.
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http://hirlap.marosheviz.info
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