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A maroshévízi közösség életében régen nagy szere-
pet töltött be a zsidó nemzet, hisz a magyarok és az
örmények mellett jelentős részük kereskedéssel fogla-
kozott. Akkoriban volt külön termálfürdőjük, zsinagó-
gájuk, ma ezek már nem léteznek hisz 1990 után a zsi-
nagógát lebontották, a termálvizű fürdőt (mikve) autó-
javítóvá alakították. Viszont megmaradt a két zsidó
temető, ahol szebbnél szebb sírköveket láthatunk, sőt
még emlékmű is van állítva az Auschwitzben meggyil-
kolt maroshévíziekért.

1850-ben 83 zsidó volt a Maros parti városkában,
1930-ban 746, míg az utolsó zsidó a múlt évben lett
eltemetve. A napokban több zsidó csoport is érkezett a
településre. Ezek úgy a régi központ után (amit 1977-
82 között leromboltak), mint a családi házaik, hozzá-
tartozóik sírjai után kutattak, sőt régi emlékeket idéz-
tek fel. Egy 4 fős csoport a maroshévízi Raskovits csa-
lád leszármazottai voltak, akik 1935-ben telepedtek
Izraelbe. A mostani idelátogatók már az új hazájukban
születtek. A nagyszüleik sírjai után kutattak, sajnos
nem találták meg. Meglehet azon sírok között lehettek
melyekről a sírkövet ledöntötték az ismeretlen tettesek.
Mindkét csoportot elkísértem a maroshévízi útjukra,
sajnos a temetőbe érkezve, szégyenkezve tapasztaltam,
hogy ez évben a kerítésen levő drótok eltűntek, sőt
számtalan beton oszlop is, ami kerítésnek szolgált
eltűnt az utóbbi hónapokban. Arról már nem is kell
mondanom semmit, hogy a temetők nagyon elhanya-
golt állapotban vannak és részben érthető is, hisz mára

már nincsenek izraeliták Maroshévízen. Mindenik cso-
port meglátogatta a település nevezetességeit, a volt
zsinagóga helyére voltak kíváncsiak, a fürdőre. Egy
másik szintén 4 fős csoport a Bermánn család után
kutatott. A dédnagyapa sírja még megtalálható a teme-
tőben, igaz eléggé rossz állapotban. Ez utóbbiak a csa-
ládi sör és rum gyár után is kérdezősködtek. Sajnos ezt
is lerombolták, helyébe tömbház lett felemelve. 

Amint megtudtuk, ez évben még más

Maroshévízről elszármazott családtagok is el fognak
jönni településünkre. Kár, hogy a temető nincs eléggé
karbantartva, hisz mindenikük ide szeretne eljönni ősei
után érdeklődni, ugyanakkor megtekintik azt a szép
emlékművet, melyet a lágerekben kivégzett maroshé-
vízi zsidók emlékére emeltek. Cz. K.

Helyesbítés:

Utolsó lapszámunkban jeleztük, hogy július 15.-étől büntethetik azokat, akik nem biztosítják ingatlan-
jaikat. Mint ahogy ebben az országban, ahol semmi sem biztos már megszoktuk, hogy törvényt-törvényre
hoznak, úgy néz ki egyelőre elmaradnak a büntetések (választási év közeledik, ugyebár, nem igazán lenne jó
pont ha a polgármesteri hivatalok büntetgetni kezdenének). 

Így hát azok, akik még nem biztosították lakásukat, arra várnak, melyik lesz az az újabb törvény, mely a
lakásbiztosítás megkötésére kötelez. B. É, B. P.
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Június 28.
Az ülésen 21 napirendi pont sze-

repelt és két kérés/beadvány/. A
fontosabbakat említeném csak.

Több haszonbéres/koncessziós/
szerződésre való felhatalmazás és
hosszabbítás kérelmet fogadtuk el.

A könyvtárigazgató évi mened-
zseri tevékenysége értékelésének
elfogadása.

A lakáskérelmezők sorrendjé-
nek ismertetése és elfogadása.

A város vagyoni leltárának
kiegészítése-a magyar iskola épüle-
tei és területe.

A fiatal szakorvosoknak nyújtott
havi 500 lejes támogatás feltételei-
nek szabályozása/öt évet dolgozza-
nak itt/.

Külön figyelmet érdemel az a
határozati javaslat, amely indítvá-
nyozta 2 négyzetméter terület odaí-
télését a Miron Cristea Kult. Alap.
részére a Grigore Vieru szobor fel-
állítására. Ennek kapcsán rámutat-
tunk, hogy még nincs szoborállítási
engedély, szakbizottságot sem hív-
tak össze, mint az Urmánczy szo-
bor esetében, hogy nincs szobor
terv, hogy már a határozat előtt áll a
talapzat. Érveléseinket meg sem
hallgatva megszavazták két ellen-
szavazattal. - Ismerjük a mondást a
kutya ugat, de a karaván halad.

Mindezek után következett az
Urmánczy Nándor Egyesület bead-

ványa a márciustól húzódó szobor
kérelemre. Félremagyarázva az új
beadvány tartalmát, azt próbálták
igazolni, hogy törvényesen már
válaszoltak a szoborállítási kérésre,
bár a konkrét megoldásra, elfoga-
dásra kellett volna választ adniuk.

Július 14
A városnapok illetve Miron

Cristea Napok miatt előrehozták a
havi tanácsülést .

Jó hír, hogy a régi feltételek
mellett folytatódik a lakásszigetelé-
si program. Sorrendben
N.Balcescu  A. tömbház I-VII lép-
csőház,  F I-VI,D I-IV,E I-II,
Eroilor A. I-II,B I-IV, M. Cristea I-
II . Persze időben lassabban megy,
mint felsorolva .

Két háborús veterán és egy hét
gyerekes lakás nélküli család része-
sül 5 illetve 30 köbméter ingyenes
fa kiutalásban.

210 köbméter fa eladásra adtunk
engedélyt, tüzelőnek.

Hurdugas-on 19926 négyzetmé-
ter terület kerül licitálásra, szerin-
tünk túl alacsony indulási árral.

Szintén eladásra szántak 6110
nm. területet célszemélyre szánva.

Nagy vitát váltott ki az
Urmánczy szoborral kapcsolatos
határozati javaslat, amely egy olyan
bizottságra bízza az elemzést és
oportunitást, amelybe az okt.-kult.

bizottság tagjaihoz/ Pascan
Loredana, Braic Emilia, Lazar
Costel, Pop Daniela és Mohácsek
Ákos /olyan ellenséges beállítottsá-
gú személyeket társított, mint
Sandru Ilie, Lacatusu Ioan, Nistor
I.Pop, és szemszúrásból Czirják
Károly. Felismerve a csapdát, hogy
semmi esély nincs egy pozitív meg-
oldásra, felkértem Vancu Almasan
Ioan urat, hogy ismertesse a szobo-
rállításra vonatkozó törvényes kere-
teket. Ugyanis más eljárást követ-
tek a Gr.Vieru szobornál és megint
mást  az Urmánczy szobor eseté-
ben. Erre és más kifogásainkra sem
adtak érdemi választ. Szavazás
előtt kértem, hogy ilyen feltételek
mellett töröljenek a bizottságból,
nem asszisztálhatok egy ilyen álde-
mokratikus döntéshez. Válaszra
sem méltatták azt a kérésemet,
hogy paritásos alapon hozzák létre
a bizottságot. Különben magát a
bizottságot sem kéne összehívni,
mivel a másik szoborra sem kellett
bizottság. Még kérdéses, hogy van-
e építkezési engedély a Vieru szo-
bor felállítására.

Július 15-17 között városnapok
lesznek. Magyarországi testvérvá-
rosaink nem képviseltetik magukat,
talán először hosszú évek óta. 

Mohácsek Ákos helyi képvise-
lő

Tanácsülés tájékoztató

Hírek 
Városnapok voltak
Eltelt az idei városnapok is (júli-

us 15-17). Magyar szemszögből
nem sok jót láthattunk. Igaz voltak
eléggé ismert román könnyűzene
együttesek, mint a Proconsul és a
Taxi, de a magyarság számára
egyetlen ismertebb együttest sem
hívtak meg, mi több első alakalom-
mal történt meg, hogy a testvértele-
pülések, a Budapest XV. kerület és
Marcali elöljárói sem képviseltették
magukat. Sárig Csilla

Blaskó János Maroshévízen
Csütörtökön, július 21.-én a

budapesti Blaskó János szobrász
Maroshévízen tartózkodott. A szob-
rász 1945-ben született
Budapesten, nagyon sok egyéni és
kollektív kiállítása volt eddig.
Kérdésünkre azt is elárulta, hogy
eddig több mint 60 szobor alkotása
köztereken díszeleg. Ezek közül hat
Székelyudvarhelyen, egy
Székelykeresztúron és egy
Nyárádszeredában. Miután a szob-

rász úr és neje B. Majko Katalin
bejárták településünk egy részét,
örömmel szögezték le, hogy telepü-
lésünk mesés környezetben fekszik,
ami sajnos nincs eléggé kihasznál-
va. Blaskó úr megígérte, hogy még
az idén visszatér településünkre,
hisz kitűnően érezte magát azalatt a
pár óra alatt, amit itt töltött, mert e
csodás tájak valósággal feltöltötték
energiával.

Czirják Károly
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Egyházi szemle
„Főtisztelendő Hajdó István tb.főesperes-plébá-

nos 69 éves korában, papságának 44. esztendejé-
ben, 2011. július 8-án, szentségekkel ellátva, a déli
Úrangyala imádkozása alatt az Úrban csendesen
elhunyt.

Papi szolgálatának állomáshelyei: plébánosként
Nyikómalomfalva (1968 – 1978), Gyergyóújfalu
(1978 – 1985), kerületi főesperesként
Gyergyószentmiklóson (1985 – 2006), nyugdíjas-
ként Székelylengyelfalva (2006 - 2011).” 

Erdély kereszténységének és magyarságának min-
dig voltak nagyjai. Ft. Hajdó István, - „Pista atya”-
ahogyan mi szólítottuk, közéjük tartozik. Életén át szív
problémái voltak, de bátor volt. Bátor szavában, tettei-
ben. Mindig előállt Krisztus üzenetével, akár alkalmas
volt, akár nem. Így lett Erdély és az anyaország legna-
gyobb hitszónoka. Emésztő tűz lobogott benne, a sze-
retet tüze. Istent, népét, szülőföldjét és a Csíksomlyói
Szűzanyát mindennél jobban szerette. E nép és föld
„lármafája” volt. Sokszor használta ezt a kifejezést.
Úgy védte a magzat életét, ahogyan senki a papok
közül és féltette azokat, akik a darab kenyérért idegen
földre távoztak. 

Nekem nevelőm volt, én meg sokáig a minist-
ránsa. Hitben, erkölcsben, a kitartó munkában példaké-
pem, nehéz pillanataimban a támaszom. Erkölcsileg és
anyagilag egyaránt. Legnagyobb, legértékesebb tette
talán az, hogy több mint húsz papot állított a maga
helyébe. 

Amerre járt és dolgozott, megpezsdült az élet.

Templomok, plébániák újul-
tak meg és sok lélek neki
köszönheti megtérését. Az
utolsó pillanatig dolgozott.
„Senkinek nincs nagyobb
szeretete, mint aki életét adja
barátaiért.” Erről a jézusi
mondatról szólt az élete.
Felemésztette önmagát.
Emlékszem, szülőfalumban,
egy alkalommal késő este

kerestem. A plébánián nem találtam rá, de égett a vil-
lany a templomban és gondoltam ott is megnézem. Ott
volt. A tabernákulum előtt a főoltáron írógépen a vasár-
napi szentbeszédet írta. Illik rá az evangéliumi szöveg:
„Jól van te hűséges, derék szolga. Mivel a kevésben hű
voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.” Mt.
25,23.

Papi jelmondata: „Egyért könyörögtem az Úrhoz,
csak egyet kérek, hogy lakhassam az Úr hajlékában,
amíg csak élek.” Zsolt 26,4.

Korán ment el, de hazament ahhoz az Atyához, akit
annyira szeretett. Emléke legyen áldott! László Áron

Egyházi anyakönyv
Keresztelések: Novák Gabriel (r.k.)
Elhalálozások: Tatár István 79 éves, Barabás

Erzsébet 77 éves, Bükkfejes Eta 80 éves, Lukács Tibor
29 éves, Szidlik István 73 éves, Kiss Anna 83, Lőrincz
Károly 83, mind római katolikusok.

Biciklis vendégek
Maroshévízen

Július 22-én a vajdasági Tinet
Ifjúsági Klub szervezésében érkez-
tek városunkba a „Székely Túr
2011” bicikli túrázók résztvevői.
Köztük vannak szerb, magyar,
egyesült államokbeli és romániai
sportolók is. A vendégek első
napon ismerkedéssel töltötték a
napot, este részt vettek egy nemzet-
közi teremfoci tornán, másnap asz-

taltenisz kupán vettek részt majd
fürdés, városnézés volt a program-
ban. Július 24-én, vasárnap reggel
9,30-órától a helyi kultúrház előtt
start elé léptek, így kezdetét vette
az idei Székely Túr mely
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda,
Brassó Viktóriaváros, Pitesti,
Craiova, Kladovó, Veliko Gradiste
és Székelykeve útvonal megtétele
lesz.  A vendégeket helyi biciklisták
is elkísérték
Gyergyószentmiklósig. Az itt tarto-
zódásukat a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület, Sánduly László és
Moldovan Marin támogatta.

Holland vendégek
Július 19-től, egy 20 fős csoport

érkezett Maroshévízre a hollandiai
Hengello településről. A hengellói-
ak immár húsz éve vannak testvér-

egyházi kapcsolatban a maroshéví-
zi református egyházközséggel. A
vendégek 7 napot töltöttek váro-
sunkban és ezalatt az idő alatt meg-
látogatták településünket, de elláto-
gattak a helyi polgármester hivatal-
hoz is. Ugyanakkor több játékot
hoztak és állítottak fel a helyi par-
kokban, melyeket július 23-án 17
órától avattak fel. Ez alkalommal

az összegyűlt több mint száz gye-
reknek játékokat adtak. Sajnos a
helyi polgármesteri hivataltól senki
nem volt jelen ezen az eseményen.
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A XII.-esek Demeter Anna tanfelügyelőnő ünne-
pi beszédét hallgatják

VIII. A. osztály: Böythe László-Attila, Gâdioi
Adrien-Denis, Ilyés Andrea-Noémi, Iozof Andrea,
Lovász Renáta-Szende, Lőrincz Orsolya, Márton
Csaba, Mezei-Eke Cintia-Zselyke, Mezei-Eke Evelin-
Csilla, Menyhárt Helga Viktória, Rákosi Timea-Olga,
Schmidt Krisztián-Mihály, Tőkés István, Tőkés
Rozália, Vaida Brigitta-Blanka, Veress Dóra.
Osztályfőnök: Csűrős Emese-Noémi.

VIII.B. osztály: Barabás Beáta Juliánna, Bayko
Csaba-Zsolt, Bükfeyes Jozsef, Ciocan Sebastian,
Cizmás Jozsef, Csibi Bernadett, Csibi Rénáta-Melánia,
Csiki Krisztina, Dakó Andrea- Izabella, Fülöp Andrea,
Gáspár Szeréna, Kis Vilmos, Marian Tihamér-Sándor,
Német Robert, Stanciu-Balla Bernadette, Szabó
Renáta, Veress Eszter-Orsolya. Osztályfőnök: Veress
Edit.

XII. osztály: Cernecky Noémi-Lenke, Csibi
Erzsébet, Csibi Noémi, Csutak Erzsébet-Kinga, Deak
Zsolt, Dezsi Andrea, Fikó Attila-Győrgy, Iakab Sándor,
Kacso Szilárd, Kőllő Fehérvári Adrienn, Kristál Lehel-
Norbert, Margit Henrik-Raymund, Mezei Klementina,
Páll Győngyvér, Péter Erika, Portik Timea, Sandu
Zsolt-Szilveszter, Szőcs Nóémi, Toriay Tihamér-
László, Tóth Krisztina-Beáta. Osztályfőnök Benedek
Botond.

NYÁR VAN, STRANDOLUNK!

A „Kemény János ”Elméleti Líceum idén pályáza-
tot nyert a Soros alapítványtól a „Boldog gyerekkor”
nevű projekttel. A projekt tevékenységei a gyerekek
kellemes szabadidőtöltését szolgálják, ezek közül
megemlíteném a strandolást, ami július 11-18 között
zajlott, a maroshévízi Urmánczy strandon. A tevékeny-
ségen 32 gyerek és 4 kísérő tanár vett részt: Trombitás
Tünde, Bodor Franciska, Benedek Botond és Csiki

Ildikó személyében. Mindenki nagyon jól érezte
magát, a gyerekek vidáman lubickoltak nap, mint nap,
egyesek megtanultak úszni ez alkalommal.

Két fürdőzés között egy fagyi, perec, keksz vagy
üdítő is kikerült. Szerintem felejthetetlen élmény a
gyerekeknek, és elértük azt, hogy boldog perceket töl-
töttek el együtt. 

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki
részt vett ezen a tevékenységen, mindenkinek további
boldog vakációt kívánok, találkozunk az augusztusi
tevékenységen, amely lovaglás lesz.

Csiki Ildikó 

Jári Hunor: Sors vágyak
Én a sorssal nem verekedtem,
Csak figyeltem azt, mint kínzót.
Én minden ködöt átjártam
Elég sokáig.

Megtámadt súlyos vadsága,
Rám dörög mindig néha
S régen bezárta semmimet
Most sem tudom miért.

Ezek megért szavak lettek, mert
Gondolatom hajtott az írás erejére,
Hogy tudják figyelőim mindig ha
Magukra ismertek, megtaláltak engem.

Maroshévíz, 2001

KEMÉNY OLDAL
(A Kemény János Gimnázium oldala)
Végzőseink a 2010-2011-es tanévben
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (6.)
Júliusban születtek

Dr. ELIE MIRON CRISTEA (1868-1939)
Románia első pátriárkája, miniszterelnök, író

Született 1868. július 18-án. Az iskola első éveit a
maroshévízi iskolában járta, majd 1879-1883 között a
besztercei szász iskolában tanult. 1883-1889 között a

naszódi határvadász
iskolában jár, 1891-
1895 között, pedig a
budapesti filozófia
egyetemen tanul, ahol
1895-ben doktorál
„Eminescu élete és
művei. Tanulmány az
újabb román irodalom
köréből” - dolgozattal.
Ezek után tanár és isko-
laigazgató
Szászvárosban, majd
1900. jan. 30-án pappá
szentelték. 1902-ben

szerzetesnek állt be, míg 1903. ápr. 13-tól kapta a
Miron nevet az addigi Ilie helyett. Az évek során szer-
kesztő a Telegraful Roman újságnál, a nagyszebeni
Astra elnöke (1905), a nagyszebeni Román Zene
Egyesület elnöke, majd 1909. dec. 3-án Krassó-
Szörény püspöke. 1925. febr. 4-től Románia első pátri-
árkája lett. Nevéhez fűződik a maroshévízi Szent Illés
kolostor alapítása, melyet 1847-ben építettek a közeli
Gödemesterházán, ezt lebontatta 1910-ben, és
Maroshévízre hozatta. Itt a nagyanyja, Moldovan Sofia
újból felépíttette a saját telkén, s az újjáépített kolostort
1928. október 21-én szentelték fel. Az „Apostolul”
újság létrehozása is Miron Cristea érdeme, a „Miron
Patriarhul” Campulung-i teológiai iskola (1922), a
maroshévízi román iskola (1925) érdemeinek köszön-
hető, lefordítatta a bibliát román nyelvre, megalakítot-
ta 1927-ben a bukaresti Vallásos Zene Akadémiát, neki
köszönhetően 1924-1929 között Maroshévízet városi
rangra emelték és szintén az ő érdeme, hogy a 20-as
években megalakult a Toplitana Bank is. 1927-1930
Mihály király gyámja, majd 1938. február 10-től, az
Octavian Goga kormány lemondásától 1939. március
6-ig (haláláig) első miniszter. Több vallásos könyvet
írt, és számos újságban írásai jelentek meg. Jól beszélt
és írt anyanyelvén kívül magyar, német és francia nyel-
veken. A franciaországi Cannes egyik korházában
hunyt el 1939. március 8-án, több mint valószínű, mér-
gezés okozta halálát. Miron Cristea Bukarestben van
eltemetve. 

GALLÓ ALICE (1922-1981) színésznő

1922. júliusában született, iskoláit szülőfalujában,
Maroshévízen végezte. Egyetemi iskolái előtt tagja
volt a maroshévízi amatőr színtársulatnak. Az 1940-es
években bejut a kolozsvári színészeti egyetemre. A
főiskola elvégzése után a Kolozsvári Állami Magyar
Színház tagja, 1948 után a marosvásárhelyi Székely

Színházhoz került, mely 1962-től a Magyar Állami
színház nevet kapja, itt haláláig tevékenykedett.
Fontosabb darabok, amelyekben szerepelt: Melinda
(Katona: Bánk bán), Hanne (Hauptmann: Henschel
fuvaros), Inken (Hauptmann: Naplemente előtt), Anna
(Márai Sándor: Kaland), Borbála hercegnő (Hay
Gyula: Isten, császár, paraszt), Rosa (Heijermans:
Remény), Anya (Déry Tibor: Tükör), Glafira (Gorkij:
Jegor Bulicsov és a többiek), Irina (Baranga: Dudva),
Nagyasszony (Bródy: A tanítónő). 1948-1973 között
majdnem minden évben szerepelt a maroshévízi kul-
túrház színpadján, a marosvásárhelyi színjátszó cso-
porttal, különböző szerepekben, így 1971-ben Oscar
Wilde darabjában „Lady Windermere legyezője”, Lady
Stutfieldet alakította sikeresen. 1965-től nyugdíjazásá-
ig, segédrendezőként is tevékenykedett. Utolsó fellé-
pése a maroshévízi közönség előtt 1973. április 30-án
volt. Ekkor Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika-
szó nélkül című 3 felvonásos vígjátékban Teréz nénit
alakította. Sajnos, 1973-ban megbetegedett, ezért
nyugdíjazták.

1981-ben hunyt el, és a marosvásárhelyi református
temetőben van eltemetve.



1901 júliusában (110 éve) az addigi topliczai lelkészt,
Zonda Vincét Tekerőpatakra helyezték, míg helyébe az
addig Ditróban tevékenykedő Albert Istvánt helyezték

1921. július 25-től (90-éve) Feigl Miksa csomafalvi
okleveles kántortanító lett a helyi római katolikus egy-
ház kántora.
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Sport

Régen történt (6.)

Bicikliverseny Hargitai részt-
vevőkkel 

Szombaton, július 16.-án a
maroshévízi BIKE Toplita csapata
a Vajdahunyadon megrendezett
DHS Corvin MTB Maratonon vett
részt, képviselve városunkat. A
Race futamon (60km), Gergely
Szilárd a 26-35 eves kategóriában
hatodik helyezést ért el 71 verseny-
ző közül, Moldovan Marin azonos
távon, 25.-ik helyezést érte el 41
versenyző közül, Sánduly László a
Hobby (30km) futamon a 24.-ik
helyezést érte el, 53 versenyző
közül. A remetei Nagy József 18-25
éves  kategóriában 5.-ik helyezést
érte el a Hobby futamon, ugyan-
csak Remetét képviselve Balázs
Sándor második helyezést ért el a
Race futamon (36-45 éves kategóri-
ában). Mindannyiuknak gratulá-
lunk! Sánduly László

Urmánczy Nemzetközi terem-
foci Kupa

Július 22-én, pénteken volt meg-
tartva első alkalommal az
Urmánczy Nemzetközi teremfoci
Kupa, melyre a vajdasági
Székelykeve települési csapata, a
hollandiai Hengello csapata vala-

mint egy maroshévízi és egy galó-
cási csapat nevezett be. Íme az
eredmények. Hengello –
Székelykeve 0-3, Galócás –
Maroshévíz 2-2, Hengello –
Maroshévíz 0-6, Galócás –
Székelykeve 2-3, Maroshévíz –
Székelykeve 3-1 és Hengello –
Galócás 2-5. Végsőrangsor: 1.
Maroshévíz, 2. Székelykeve, 3.
Galócás, 4. Hengello. Cz. K.

Urmánczy nemzetközi asztali-
tenisz Kupa

Július 23-án, szombaton volt
első alkalommal megszervezve az

Urmánczy Nemzetközi asztalite-
nisz Kupa, melyre 16 vajdasági,
magyarországi és erdélyi sportoló
nevezett be. A végső rangsor: 1.
Fazakas Attila (Maroshévíz), 2.
Dani Irénke (Székelykeve), 3.
Cornel Dinu (Maroshévíz) és 4.
Balla Péter (Maroshévíz). M.H.

Maroshévíz Kupa

A múlt hét végén zajlott le
Maroshévízen a Maroshévíz Kupa
mini-fotbal torna. Íme a végső
rangsor: 1999-ben születettek cso-
port rangsora: 1. Besztercei Glória,
2. AS. Kerelő, 3. Maroshévízi
Tudomány, 4. Besztercei Arsenal,
5. Szászrégeni ISK, 6. Marius
Baciu labdarugó iskola Meggyes, 7.
Maroshévízi Tudomány II. 202-ben
születettetek rangsora. 1.
Maroshévízi Tudomány, 2.
Szamosújvári Jövő, 3. Besztercei
Glória, 4. Szebeni Fotbal Iskola, 5.
Székelyudvarhelyi AS, 6
Szöcsvásári (Szuceava) Sporting,
7. Szászrégeni ISK, 8. Szászrégeni
Kinder, 9. Marius Baciu fotbal
iskola Medgyes, 10. Cimpulung
Moldovenesc-i Remember, 11.
Marosvásárhelyi Elite, 12.
Marosvásárhelyi Kinder, 13.
Gyergyószentmiklósi Jövő. 
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Tanuljunk idegen nyelveket! VII. kiadás

Júniusi kérdéseink megfejtései: 

Román nyelv:

1. priveliște = kilátás
2. furnizor = szállító
3.ghid turistic = idegenvezető, útikönyv

Német nyelv: 

1. szakiskola = die Berufsschule
2. pihenni = ruhen, rasten
3. sajnos = leider

Köszönjük Olvasóinknak a beküldött válaszokat, sors-
húzásunk nyertese Gâdioi Adrien-Denis. 

Mai játékunk:
Román nyelv: Hogy mondjuk magyarul?
1. diplomă
2. Zencani
3. Suceava
4. Poliția de Frontieră

Német nyelv: Hogy mondjuk németül?
1.mennyibe kerül?
2.nagyon drága
3.környezetszennyezés
4.játékok

Helyes válaszaikat augusztus 15.-ig várjuk a kerekese-
va83@yahoo.com e-mail címre vagy sms-ben a 0744-
829-149-es telefonszámra. A nyertest a Polgármesteri
Hivatallal szemben található fordító irodában díjazzuk.
Balla (Kerekes) Éva

Viccek
Az anyós bontogatja a vejétől kapott karácsonyi aján-
dékot, majd döbbenten mondja:
- De hisz ez vattával van tele!
Mire a veje:
- Anyuka, hát maga kért fülbevalót karácsonyra!

Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordu-
lok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a
kocsimért...

Korán reggel egy autó beragad az országút közepén
egy sáros gödörbe. Arra jön egy gazda a lovaskocsijá-
val, és megszólítja a sofőrt:
- Látom, elakadt. Várjon, majd én segítek.
Kivontatja az autót, a vezető hálából ad neki egy
ezrest. A gazda megköszöni, és elégedetten elteszi.
- Tegnap este óta ez a huszadik autó, amit kihúztam -
mondja.
- Hogy-hogy? Maga még éjjel is erre jár?
- Igen, akkor hordom a gödörbe a vizet.

Az öreg indián elmegy a varázslóhoz és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?

- Kemény hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos.
- Gyűjtsek fát?
- Még kérded? Gyűjts!
- A családom is gyűjtsön?
- A családod is.
- Az egész törzs gyűjtsön?
- Az egész törzs...persze.
Az öreg elballag, a varázslónak pedig kezd rossz lelki-
ismerete lenni. Mi van, ha felesleges munkát adott az
öregnek? Hát bemegy a városba, a meteorológiai inté-
zetbe, és megkérdezi:
- Milyen lesz a tél?
- Kemény, hideg tél lesz.
- Biztos?
- Biztos. A szatellit-felvételeken remekül látszik, hogy
az indiánok már mindenfelé gyűjtik a fát...

Két barátnő cseveg a presszóban:
- Imádom a természetet - mondja az egyik.
A másik figyelmesen ránéz, és epésen megjegyzi:
- Azok után, amit művelt veled?

Újgazdagék dicsekszenek:
- Látjátok ezt a festményt a falon? Ez családunk ősap-
ját ábrázolja.
Erre az egyik vendég:
- Látom, de hadd jegyezzem meg, hogy ez akár az én
családom őse is lehetett volna, ha nem sokallottam
volna az árát az ócskapiacon.



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.
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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. 
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. I. évf. 7 szám,  2011. július. ISSN 2069 – 5721  
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége:  Balla Péter, Balla (Kerekes) Tünde-Éva, Czirják Károly, Erős István,  Sárig Csilla.
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, telefon: 0744136068 vagy 0733319406

Reklámok, apróhirdetések

Eladó 29 ár terület az „M  ház” mellett. 
Tel: 0744829149

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

Minőségi áruk, kedvező árak. 
0745666054 Eper utca 7

Fordítóiroda Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Ugyanitt lakás-, autó-, nyugdíj- és életbiztosítások
köthetők – Omniasig, �iriac, Astra, BCR Asigurări,
Euroins, Carpatica, Asirom. 
Elérhetőségeink: 0742-130-010 vagy 0744-829-149.

Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, Bartha
Hajni, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István, ,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Papp Edmond, Puskás József, Szabó
Erzsébet, Toriay Antal, Tőkés Attila, Kerekes Éva 

Villanyszerelés. 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879

Sofőriskola a legelőnyösebb áron csak nálunk
(800-850 lej). Érdeklődni. 0727413604

Jégszekrény javítás a legolcsóbb áron.
Tel: 0744693028

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Masszázst (reflexo-, anticellulitisz-, gyógy-,
stb.) vállalok az érdeklődő otthonában.
Szakszerűség, komolyság és higiénia biztosítva.

Telefonszám: 0758-673-169

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

Eladó természetes méz előnyös áron. 10 kilog-
ramm vásárlás után egy kilo ingyen. Érdeklődni a
0744693028-as telefonszámon lehet.

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert
szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szere-
tet, amelyet tőlünk senki soha el nem vehet. Még fáj, s örökké így
marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad.” Fájó szívvel
emlékezünk 2008. július 12-re, Szvinyuk Andorra.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0743150761-es telefonszámon.
(Hajni)


