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BÉKÉS, BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT 
KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Év végi beszámoló
A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület december 6.-án tartotta a megszokott év végi beszámolóját. Íme, az egyesület 2012-es

tevékenysége:
„Február 17.-én „Urmánczy” Kupával díjazott síversenyt szerveztünk, melyre 87 sportoló nevezett be Székelyudvarhely,

Gyergyószentmiklós, Borszék és Maroshévíz településekről. 
Március 11.-én felkértük az RMDSZ-t és az EMNP-t a Maroshévízi Magyar Napok közösen történő megszervezésére,

valamint egy emlékhely létesítésére az 1848-49-es maroshévízi hősök tiszteletére.
Március 24.-én egyesületünk kérésére a csíkszeredai konzulátus kihelyezett napot tartott, mely alkalommal 65 személytől

vették át a honosításhoz szükséges iratokat.
Április 11.-én a Kemény János Alapítvánnyal és az „Alma Mater” Kemény János Egyesülettel közösen megszerveztük a

„Költők Napja” című rendezvényt, melyre marosvásárhelyi, csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és borszéki írók jöttek el.
Május 18-20 között részt vettünk a pusztaföldvári nemzetközi parkavatáson, ahol egyesületünk képviselői ezüstfenyőt ültettek

el, egy másik csoport ugyanebben a periódusban Kup településen volt, ahol a Háromhatár Egyesület meghívásának tett eleget.
Május 24.-én egyesületünk kérésére első alkalommal állt meg a maroshévízi vasútállomáson a „Boldogasszony

zarándokvonat”. Az eseményre közel 400 lakos jött el.
Június 3.-án az Urmánczy Nándor szobor előtt megemlékeztünk a szomorú múltú trianoni békeparancsról. Ez alkalommal

16,32 órakor két percen át megszólaltak a római katolikus és a református templomok harangjai is.
Június 7.-én a ditrói Puskás Tivadar Iskolaközpontban került megszervezésre az immár hagyományos „Urmánczy Nándor”

történelmi vetélkedő.
Június 22.-én iskolavégzéskor „Dr. Urmánczy Nándor” tanulmányi ösztöndíjat adtunk át a Kemény János Gimnázium két

diákjának., Bálint Noémi V. osztályos és Bükfejes Rákossy Zsombor IX. osztályos tanulókat 200-200 lejes pénzjutalomban
részesítettük, valamint könyvekkel és egy Székelyföldet ábrázoló térképpel jutalmaztuk.

Július 17-19.-e között a csepeli Polgármesteri hivatal meghívásának tettünk eleget. Így ez alkalommal jelen voltunk az
Országzászló felavatásán is. 

Július 22.-én egyesületünk vezetősége találkozott a Budapest XV. kerület elöljáróival. A maroshévízi találkozón a
testvérvárosból jelen volt László Tamás polgármester úr is. Ez alkalommal a felek egy közös együttműködésről is tárgyaltak.

Szeptember 1-2.-a között megszerveztük az Első Maroshévízi Magyar Napokat. Ennek keretében tartottuk meg az V.
Urmánczy Nándor emléknapot is.

Szeptember 26.-án levelet küldtünk Budapest főpolgármesterének, melyben kértük, amennyiben lehetséges, akkor a Margit
szigeten állítassák vissza az Urmánczy Nándor Emlékpadot.

Október 6.-án, Nemzeti gyásznapunkon egyesületünk felhívására az Urmánczy szobor előtt emlékeztünk meg az aradi 13
vértanúról.

Október 23.-án esti szentmisére hívtuk a magyar lakosokat, hogy e misén gondolatban fejezzük ki hálánkat a 10 maroshévízi
és 9 környékbeli, 1956-os forradalom miatt letartóztatott személyek iránt.

November 1-én, Mindenszentek napján megemlékezést, gyertyagyújtást szerveztünk a maroshévízi Zsákhegyi Magyar
Hősök temetőjében. 

Szintén novemberben egyesületünk és Szabó Árpád a volt Maroshévízi „Víg” Színtársulat rendezője úgy döntöttünk, hogy
közösen megpróbáljuk jövőtől, 18 év után, újból megalakítani a színtársulatot. E véget még november hónapjában a helyi polgármester
támogatását kértük, és ígéretet is kaptunk támogatása felöl”.

A beszámoló után sor került a 2013-as évre tervezett programok megvitatására is. 
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Motto:"Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljatok! (Petőfi
Sándor:  Vasúton)   A gyanútlan utazó akár el is hiheti amit a dédai
vasútállomás épületén lévő táblán olvashat: "6o éve 1946 július 31-én
létesült a dédai állomás". A 2oo6-ban elhelyezett tábla szövegének
szerkesztői elnézték, hogy 1946-ban harmadszor született újjá  ezen
fontos vasúti csomópont.  A magyar kormány 19o4-ben a Szászrégentől
Dédáig terjedő mintegy 26 km hosszú vasútvonal kiépitésére
versenytárgyalást hirdetett. A 19 ajánlat közül a vasútépitési jogot a
Fábián Lajos, Minde Lajos és Somlyó József által létrehozott
társvállalkozás nyerte el.  1904 augusztus 23-án a szászrégeni
vasútállomástól az épitkezés elkezdődött és 19o5 november 16-án
megnyilt a forgalom előtt a Szászrégen-Déda vonalszakasz, amely az
akkori magyar kormánynak 1.o91.398 koronájába került. A dédai
állomás második létesitése egybe esett a Szeretfalva- Déda vasútvonal
1942 december 5.-i megnyitásával. Ekkorra elkészült a teljesen új
állomás épület is. A vasútvonal létrejöttét egy történelmi ténynek
köszönheti, a második bécsi döntésnek, amelyet 1940. augusztus 30-án
írták alá. A döntést követően Erdély északi része a Székelyfölddel együtt
visszatért Magyarországhoz, de az észak-erdélyi vasúti fővonal
Kolozsvár és Marosvásárhely között egy jelentős szakaszon Románia

területén maradt. Igy Marosvásárhely és a székely körvasút lényegében
el volt vágva a magyarországi vasútvonalaktól. A magyar
vasúttörténetben páratlan módon készült el az új pálya. Az erős
szintkülönbségek miatt korábban senkinek sem jutott volna eszébe ott
vasutat építeni. 1941 áprilisától már a vonal egész hosszán folytak a
munkálatok. Hallatlan mennyiségű földmunkát kellett elvégezni,
hegyeket, dombokat áthidalni, patakokat elterelni. 1942 nyarára a
legnagyobb munka, a két alagút is elkészült Monorfalva közelében,
október 11-ére pedig már a 48 kilométeres vasút teljes hosszában összeért
a vágány. 1942 december 5-én, Miklós nap előestéjén, Horthy
kormányzó nyitotta meg a vasutat a közforgalom számára majdnem
pontosan két év megfeszített munka eredményeként. Az új
vasútvonalnak fontos hadi szerep is jutott, ennek következtében sajnos a
dédai állomás 1944-ben a hadműveletek áldozata lett. A második
világháború után a vonal teljes egésze  Romániához került, így az
építkezés haszonélvezője elsősorban a román állam és vasúttársasága
lett.   Tehát 1946 július 31-én harmadszor avatták fel a dédai állomást.  A
vonal napjainkban is a legfontosabb összekötőkapocs Székelyföld és
északnyugat-Erdély, valamint az anyaország között. 

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

70 éves a Szeretfalva-Déda vasútvonal
Kercsák József, Marosvásárhely

Havazás és szavazás
(czirják)

Ez évben „egybeesett” az első nagyobb hó a parlamenti választásokkal. December 8.-án késő délután már erős
havazás volt egész Maroshévízen, sajnos ezt az illetékesek csupán másnap, december 9.-én 9 óra után vették észre, hisz
ekkor voltak láthatók Maroshévízen az első alkalmazottak, akik a havat eltakarították. No, nem az egész településről, még
csak nem is a központi járdákról, utakról, csupán a polgármesteri hivatal előtti parkírozóból. December 10.-én is még a
járdák nagy része a központban havas volt, habár vannak alkalmazottak, akiknek évszaktól függetlenül minden éjjel a
járdákat kellene takarítaniuk. Most, főleg szombaton, ők sehol sem voltak. Az utak is nehézkesen járhatók, hisz csupán a
fő út lett letakarítva, a mellékutakon a 31 centiméteres hó volt az úr. De mit számit az ilyen kis dolog, a fő, hogy december
9.-én szavazni voltunk. Szóval, vasárnap, december 9.-én zajlottak le a parlamenti választások. Maroshévíz és környéke az
5. választókerülethez tartozik melyhez településünkön kívül Bélbor, Borszék, Tölgyes, Holló, Galócás, Várhegy, Salamás
és Ditró települései lettek csatolva. Maroshévízen 13. 277 lakosnak van joga szavazni, a szavazatok megszámlálása után,
4.406 érvényes szavazat és 145 érvénytelen szavazat volt leadva a képviselő jelöltekre, míg a szenátori listákra 4.378.
érvényes és 173 érvénytelen szavazat volt leadva. A képviselő jelölteknél első helyen a Szociál-liberális Unió jelöltje
végzet, hisz Mircea Dusa-ra 2.854-en adták le voksukat. A szenátusi jelöltre, csak az említett uniónál, 2.591-en szavaztak,
őket követte az RMDSz, Mik József 638 szavazatot és Verestóy Attila 664 szavazatot kapott. A Romániáért Szövetség
képviselőjelöltje, Runcan Petru 389 szavazatott kapott, míg a szenátus jelöltjük 419 szavazatot. A Dan Diaconescu Néppárt
képviselőkelöltje 296 szavazatot, míg a szenátus jelöltjük 600 szavazatot kapott.  Az EMNP képviselő jelöltje, Szabó Tibor,
83 szavazatott mondhatott magáénak, míg a szenátus jelöltjük 107 szavazatot. Az 5-ös választókerület végeredménye:
Dusa Mircea 5.863 szavazat, Mik József 3.846 szavazat és Szabó Tibor 345 szavazat. Itt még meg kell említenünk, hogy
míg Dusa Mircea nem kapott a leosztásból szavazatokat, Mik József részesült a leosztásból. 

Végül mégis Dusa Mircea úr jutott a képviselőházba. 

skiglive
www.skilive.eu 

A maroshévízi sípályák hivatalos oldala!
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A maroshévízi Destine Broker garantálja a
legkedvezőbb árakat:

kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan,
orvosi malpraxis és életbiztosítások terén.

Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( pol-
gármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben )

tel: 0266343434, mobil: 0742247269,
0724247269; e-mail: destine@toplita.net

A maroshévízi színjátszásról (8)

1991 után a maroshévízi „Víg” színjátszó társulat több
darabbal aratott sikert Maroshévízen, de nemcsak, hisz a környékbeli
településeken is sikert sikerre halmoztak. Sikernek örvendtek az
alábbi darabok: „Egy szalmaözvegy utolsó kalandjai” című komédia
az alábbi szereplőkkel: Szabó Árpád (rendező), Portik Ildikó, Szabó
Erzsébet, Gáspár Attila, Stefáncsuk Helga, Orosz József, Szabó Edith.
Díszlet: Budai József és Veres Attila, súgó: Szabó Júlia és György
Armella. Egy másik sikeres darab, melyet előadtak: „Élet az
uborkafán”, íme a szereplők: Szabó Árpád (rendező), Szabó Erzsébet, Rebendics Csilla, Gáspár Attila, Gáspár László,
Bodor József, Ladó Miklós, Tímár Csaba, Rebendics Andrea, Budai József, Bakos Zoltán. Ügyelő: Gáspár László, díszlet:
Szabó Ferenc, súgó: Enyedi Judit és Szabó Júlia. Sajnos 1994-ben megszűnt létezni a maroshévízi amatőr színjátszás, így
egy 127 éves múlttal rendelkező tevékenység a végéhez ért. A rivalda fényeket leoltották. Vajon végleg?  

A maroshévízi hegyimentők létesítményei 
(Hírközlő: Paul Gingean)

December elején egy újabb menedékházat létesítettek a
Kelemen Havasokban a maroshévízi hegyimentők. A
menedékház létesítésére az évi „Biztonságos havasi
turizmus” keretén belül került sor. A létesítmény elkészítését
Hargita Megyei Tanácsa és a Hargita Megyei Hegyimentők
támogatták. A menedékház a Büdös patak mentén található,
800 méterrel lennebb a Jézer (Bánffy) tótól. A Kelemen

Havasokban jelenleg ez a második menedékház.
A maroshévízi Kelemen hegyimentők a „Szépség és

kikapcsolódás a Kelemen havasokban” elnevezésű projekt
keretén belül, december elején, a Maroshévíz - Székpatak –
Vajda patak – Lomás menedékház – Jézer tó hegyi turista
útvonal mentén, 6 forrást tisztítottak ki, korszerűsítettek és
ugyanakkor 6 fapadot is elhelyeztek ezek mellet a turisták
számára. Ugyanakkor 2 kisebb menedékházat is létesítettek,
ahol az arra járó turisták megpihenhetnek, étkezhetnek.
Támogatók: Hargita Megyei Tanácsa, Lomasi menedékház,
Fram civil építkezési Kft. 

Túléltük a világvégét
Serilla Móni

A világvége elmélet nem egy újszerű fogalom, hiszen a történelmet figyelve számtalanszor találkozunk ezekkel a
jóslatokkal. A világnak egy jóslat szerint már 44-ben véget kellett volna érnie, amikor az utolsó élő apostol, János meghalt.
Ezután sorra következtek a jövendölések, amelyek rabbik halálához, csatákhoz, templomok lerombolásához, üstökösök
megjelenéséhez kötődtek. Az utóbbi évek is hangosak voltak az efféle elméletektől. 2000-ben a számítógépes rendszerek
összeomlása, 2005-ben a bolygóegyüttállás miatt felerősödő gravitációs erő, 2006-ban a 666-os história mind csak mesének
bizonyult. A legújabb és talán a legismertebb jövendölés a 2012. december 21. Óriási felhajtás kerekedett a dátum körül,
hisz ekkor ért véget a maják több ezer éves naptára. A hivők szerint egy Nibru nevű bolygó közelítette volna meg a Földet
és megállította volna annak forgását, hatalmas természeti katasztrófákat okozva.

Sokaknak nagyszerű üzleti fogást jelentett az 2012-es világvége, a turisztikai cégek lehetőséget kínáltak az
embereknek egy utolsó, világkörüli útra, továbbá különböző tárgyakat vásárolhattak, melyek megvédték volna őket a
pusztulástól. A csatornák nézettségét is növelte a rémhír, amely bejárta az egész világot.

Idén sem következett be a világvége, talán majd a 2028-as vagy a 2040-es jövendölés igaznak bizonyul. Mégis,
mielőtt konzerveket vásárolnánk, és elkezdenénk bunkert építeni, álljunk meg egy pillanatig és vizsgáljuk meg a rémhír
valóságalapját. A világvége bármikor bekövetkezhet. „Arról a napról és óráról azonban senki sem tudja, mikor jön el, sem
az angyalok a Mennyben, sem a Fiú, csak az Atya.’’(Máté 24:36). Mennyi az esélye annak, hogy valaki ezt a dátumot
pontosan megjósolja? 
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„Nem búcsúzom, köztetek maradok”
Czirják Károly

Maroshévízen mindenki jól
ismeri Balla Árpád tiszteletes
Urat. Nemrég nyugdíjba vonult,
ezért kerestük fel őt, hogy
meséljen az itt eltöltött évekről.
- Milyen volt a kezdet?
- 1974. november elsejétől
kezdtem el szolgálni a
maroshévízi hitközösséget
Sajnos a maroshévízi gyülekezetnek nem volt jó híre, hisz
mindenki tudta, hogy a két világháború nagyon megviselte a
gyülekezetet, sőt a templom tornya bombázás miatt súlyosan
megsérült, így egy szegény gyülekezetként ismerte mindenki,
emiatt nem került ide családos tiszteletes.

Ez így is volt, hisz idejövetelemmel tapasztaltam, hogy elég
szegénységben éltek az emberek. Már idehelyezésem után
meglátogattam minden egyes családot és érdekes volt a családok
összetétele, hisz többségük nem idevalósi volt, úgy költöztek ide
más településekről, így mindenik családnál más-más életmód és
szokás volt a jellemző. Itt 400-500 lélek „pásztora” lettem, ide
beleértve a szórványt is: Borszék, Bélbor, Székpataka,
Gödemesterháza, Hodos, Galócás, Várhegy. A lélekszám idővel
közel 900-ra emelkedett. Amikor átvettem a maroshévízi
egyházközséget nagy szerencsém volt, hogy lelkes, tenni akaró
reformátusokat is találtam, akikkel együtt sokat tettünk az
egyházközség fejlesztéséért. Itt megemlíteném Kovács József,
Kovács Albert, Aszalós Miklósné, Molnár Gyula, Lázár Róza és
Réli néni nevét. Mivel a parókia egy eléggé lerobbant épületben
volt, 1976-ban egy új papilak a felépítésének fogtunk neki. Ezt
nyolc évig építettük.

- Ha jól emlékszem a parókia építésénél történtek érdekes dolgok
is.
- Igen. Ezekben, az években nem nagyon adtak engedélyt az
építésekre, de egy jóakarónak megfogadtam a tanácsát és ezért
elmentem a vallásügyi minisztériumba, Bukarestbe. Ott kérést
tettem le egy új parókia felépítésére, melybe odaírtam, hogy
településünkön már két új ortodox parókia is épült, míg a magyar
egyházak nem kapnak engedélyt az építésre. Napokon belül
megvolt az építkezési engedélyünk, de a tervben nem
szerepelhetett gyűlésterem. Így a mai gyűlésterem garázsként volt
bejelentve.
- 38 év, nem kis időszak, hisz ennyit szolgált Maroshévízen. Egy
pár szóban tessék elmondani a sikereket, amelyekre büszkének
érzi magát.
- Már a rendszerváltás után testvéregyházi kapcsolatot hoztunk
lére két hollandiai településsel, így Hengello és Brandwijk
településekkel jó kapcsolatokat teremtettünk, sokat köszönhetünk
nekik. 2003-ban egy „Szeretet konyha” létesítéséhez kezdtünk.
Azóta az évek során 40 -45 lakos részesült napi egyszeri meleg
ételben. Mindez nemzetiségi és vallási megkülönböztetés nélkül
történik. 2004-ben egy vendégházzal bővültünk, ahol 25 személy
jó körülmények között és olcsón vehet ki szobákat. 2009-et írtunk,
amikor a parókia mellett egy kántori és adminisztrációs házat
építettünk. November 28.-án egy búcsú Istentisztelet keretén belül
búcsúzott Balla Árpád tiszteletes úr híveitől. A hívek egy igen
színvonalas műsor keretén belül fejezték ki hálájukat a 38 éves
tevékenységéért. Míg új tiszteletes kerül a megüresedett papi
állásra, a teendőket Nagy Ferenc jód-ratosnyai lelkipásztor, mint
beszolgáló lelkész látja el. Ugyanakkor Balla Árpád tiszteletes úr
is szívesen áll a hívek rendelkezésére, ha azok igényt tartanak
szolgálataira. A búcsú Istentiszteleten ezt a tiszteletes úr így
fogalmazta: „Nem búcsúzom, köztetek maradok”. 

Közösségért tenni akaró fiatalok Galócáson
Mottó: „Non recuso laborem”  – Márton Áron püspök 

November 18.-án az Galócási Magyar Ifjúsági Szervezet (GMISZ) tisztújító közgyűlést szervezett a helyi Római
Katolikus Templom Hittantermében. Három éves szünet után a GMISZ új
vezetőséggel és újabb motiváló ötletekkel életet pumpált a még itthon
maradt magyar fiatalok körében.  Pupák Kinga, leköszönő elnök elmúlt
évek aktivitásáról készített beszámolója után a közgyűlés új vezetőséget
választott a következő felállásban: Barti Zoltán elnök, Pupák Kinga
ügyvezető alelnök, Madaras Csaba sport alelnök, Ilyés Enikő kulturális és
vallási alelnök, aki egyben a szervezet titkára is lett. 

“Az elmúlt évek tömeges elvándorlása miatt Galócás hátrányos helyzetbe
került és az itthon maradt maroknyi fiatalt próbáljuk felkarolni és
megerősíteni magyar identitásukban. Az elmúlt években szerzett
tapasztalatokat és tudást, amelyet a Gyergyó Terület Ifjúsági Tanács
segítségével szereztem, szeretném átadni az itthoni fiataloknak. Bízok
abban, hogy a GMISZ az elkövetkező években más képet tud formálni közösségünkben és ezt kemény munkával el is
fogjuk érni. ”- mondta az újonnan megválasztott elnök. 

A galócási Római Katolikus Templom Hittantermében összegyűlt 20 fiatal összeállította a 2013-ra szóló programot,
amelyben a hagyományos bálok, sportrendezvények, megemlékezők szervezését tűzték ki célul és megvitatták azt a
lehetőséget, hogy 2013 nyarán megszervezzék az első galócási Magyar Napokat. 

Barti Zoltán elnök
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Maroshévíz utca Marcaliban
A Maroshévíz testvérvárosa, Marcali, polgármesteri hivatalának szándékában áll a közeljövőben, egy utcát
településünkről elnevezni. Mikor lesz Maroshévízen, Marcali vagy Rákospalota utca?                           M.H.

Sport
Sí idénynyitó Maroshévízen

December 11.-én, 10 órától a Magyaros negyedi sípályák
megnyitották kapuikat. A jegyek árai: napi bérlet
felnőtteknek 40 lej, diákoknak 30 lej.  Jelenleg két pálya
működik, a Magyaros pálya hossza 460 méter, míg a
Fenyő pálya hossza 1,2 kilométer. Mindkettő el van látva
felvonókka. A pályák este kivannak világítva, ugyanakkor
itt lehet szobákat bérelni, van sífelszerelés - kölcsönző,
vendéglő és bár is.

Maroshévízen az Autonómia Kupa
December 1-én és 2.-án zajlott le Diósdon a III. Székelyföldért

Labdarúgó Torna, melyet a Székelyföldért Társaság szervez. Ez évben
Maroshévízet és egyben Gyergyó-széket a maroshévízi Arany Fiúk
csapata képviselte, akik a szeptember 2.-án lezajlott Maroshévízi
Magyar Napok alkalmával szervezett labdarúgó tornán nyerték el a
lehetőséget, hogy az említett térséget képviseljék. A diósdi labdarúgó
tornán 26 csapat vett részt, Magyarországról, Székelyföldről,
Felvidékről, Kárpátaljáról és Délvidékről. Csoportmérkőzésekkel
kezdődött a vetélkedő, majd a csoportokon belüli eredmények alapján
az első két-két helyezett a Székelyföld-kupáért, a csoportok 3-4.
helyezettjei pedig az Autonómia-kupáért folytatták a küzdelmet, míg az
5. helyezett kiesett. Íme, a két döntő torna végeredménye: Székelyföld-

kupa: 1. Bukovinai székelyek, 2. Csíkmenaság, 3. Torontálvásárhely, 4.
Áporka . Autonómia-kupa: 1. Maroshévíz, 2. Csíkszentgyörgy, 3.
Beregújfalu, 4. Gyimesfelsőlok. Habár a „Székelyföld” kupát nem
nyerhették el a hévízi sportolók, az „Autonómia” Kupa az ők birtokukba
kerülhetett. A hévízi csapat 6 mérkőzést megnyert és 3 alkalommal
kikapott. Az Autonómia Kupa döntőig vezető úton elért eredményei:
Maroshévízi Arany Fiúk – Ócsa 4-2, Maroshévíz – Gyimesfelsőlok 3-
0. A döntőben: Maroshévíz – Csíkszentgyörgy 5-4. A torna gólkirályi
címéért pedig a hévízi Valla István és a csíkmenasági Albu László
küzdött meg, hisz a torna utolsó mérkőzése után mindkettőjüknek 14-
14 gólja volt rúgva. Ezért hét méteresek után Albu jobbnak bizonyult,
hisz egy góllal többet rúgott be a kapuba. Íme az Autonómia Kupát
elnyert csapat tagjai: Szabó
Károly, Platon Levente, Kósa
Attila, Gál Vilmos, Szilvási
Nelu, Ciocania Vasile, Kósa
Lajos, Valla István, Puskás
Levente, Bibarca Loránt. A
hévízi csapat kiszállását a
Gyergyó-széki RMDSZ
támogatta. 
Röplabda

December 15-16 között zajlott le Nagyszebenben egy mini
röplabda bajnokság, melyen a Maroshévízi ISK lány röplabda
csapata is részt vett. Íme a hévízi csapat eredményei: Brassói ISK
– Maroshévízi ISK 3-1, Nagyszebeni ISK – Maroshévízi ISK 3-
1 és Balázsfalvi ISK – Maroshévízi ISK 3-0.

Világszenzáció a boszniai piramisokról
(czirják)

Sokan már olvasták, látták a televízióban a boszniai piramisról készült dokumentumfilmeket és azt is tudhatják, hogy az
ott talált rovásírást a székely magyar rovásnak köszönhetően lehetett megfejteni, vagyis az a mi ősi írásunkkal lett megírva. 
A boszniai piramisokat már évtizedek óta a legrégebbinek tartották egyesek és e tény a napokban meg lett erősítve, hisz
most már 100%-os bizonyossággal kijelentették, hogy a hun-magyar elődeink, a mag (tudás) urai építették és rótták az
utókor számára az ott talált írásjeleket. A szénizotópos mérések szerint a Nap piramis 34.000 éves. A rovások közül eddig
20 betűt azonosítottak, melyek megtalálhatók a székely-magyar írásban, vagyis, amelyek megegyeznek az általunk is
ismert székely ABC-vel. Mivel a rovásírásokat szerb kutatók találták meg, rögtön tudták, hogy a mi több évezredes
írásunkról van szó, azonnal magyar rovás szakértőkkel vették fel a kapcsolatot, így oldódott meg a hosszas vita az ott talált
rovásokról. A kínai Nagy Fal alig több mint két ezer éves, a gizai piramisok még nincsenek ötezer évesek, de a Nap
piramisunkban levő székely-magyar rovásírás máris több mint 30.000 évvel régebbi, mint az eddig ismert és itt felsorolt
fennmaradt történelmi hagyatékok. Ha már az írásnál tartunk, tudott dolog, hogy eddig hivatalosan a legrégebbi írásnak a
mezopotámiai területéről származó írást tartották a legrégebbinek, mely i.e. IV. évezred végén keletkezett, így a mi írásunk
tízszer ősibb. Habár már régen próbálták egyes magyar kutatók bizonyítani, hogy a mi írásunk, mely a Kárpát medencéből
indult el, több évezredes múltra tekint vissza, most ezt hivatalosan is elismerték a nemzetközi tudósok, így mi magyarok
büszkék lehetünk, hogy a világon őseink voltak az elsők akik írni, olvasni tudtak. E tény atomcsapás lehet azoknak, akik
még próbálják a világot butítani a finnugor baromsággal, melyet már a finnek is rég kivettek a történelemkönyveikből. És
itt egy utolsó világhír is, amelyet a magyar televízió csatornák sugároztak 2012. december 5-i híradóikban, miszerint
Borsod megyében, Sajószentpálon, a 26-os út nyomvonalán történő ásatások során 3 méter mélységben, egy jó állapotban
levő fa kutat találtak, mely több mint hétezer éves. A fa deszkákon lyukakat fúrtak és ezeket fa vessző kötegekkel kötötték
össze. Ez is egyedi az egész Európában. 
Itt az ideje a történelmet korrigálni. 
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(Csibi Gabriella, helyettes igazgató)
Iskolánk Karácsonyi Ünnepköre:
Adventi koszorú készítése – gyertyagyújtás – várakozás, készülődés az ünnepre 
Karácsonyi díszek készítése a városi Karácsonyi vásárra és az iskolában feldszített karácsonyfára 
Osztálydíszítő verseny – december 10 – 19 között 
Fellépés angol és magyar karácsonyi dalokkal a „Florile Dalbe”  fesztiválon, december 16.-án 16 órai kezdettel a városi
Kultúrházban, Rabya Edith tantónő és Rokai János vezetésével 
Karácsonyi vásár a központi parkban – december 16 – 18 között, iskolánk szülőbizottságának a közreműködésével 
Ruhagyűjtés, az önkéntes csapat szervezésében, a Gyergyószárhegy-i gyerekotthon rászoruló gyerekeinek  
Karácsonyfa díszítés az iskolában – december 17 
Az óvódások karácsonyi műsora, Szálljatok le karácsonyi angyalok című színdarab – december 20.-án, délután 17 órai
kezdettel 
Az elemi osztályos tanulók karácsonyi műsora: verses-zenés összeállítások, Bethlehemes játék, karácsonyi jelenetek,
december 21.-én 10 órai kezdettel 
Az V – XII osztályos tanulók karácsonyi műsora: néptánc, színdarabok: (Melyiket a tíz közül?, Karácsonyi ének),
karácsonyi énekek magyar, angol, német nyelven - december 21.-én 12 órai kezdettel 
A karácsonyi csomagok fő szponszora az Alma Mater Kemény János Egyesület. 

Istentől megáldott, békés 
KARÁCSONYT és BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 
kíván a Kemény János Elméleti Líceum közössége.

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

„Mindenki KARÁCSONYA” 
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www.marosheviz.info

A dr. Urmánczy Nándor egyesület
boldogabb Új Esztendőt és sok
egészséget kiván mindenkinek!

Boldog Új Esztendőt kíván 
a maroshévízi 

EMNP

Boldog Új Esztendőt
kíván a 

Települési Székely
Tanács

A “Hajni” manikür
szalon Boldog Új
Esztendőt kíván 

mindenkinek



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info  
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Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven 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.  ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége:  Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István, Németh
Szabolcs Előd,  Sárig Csilla. Tördelés és grafika: Sánduly László
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068 vagy 0733319406

Reklámok, apróhirdetések

Nincs ideje takarítani? Sebaj, a maroshévízi ELECTROLINE
cég vállal takarítási munkálatokat házaknál, irodákban vagy
hétvégi házakban is. Érdeklődni: hétköznapokon 10-18 óra

között lehet a 0740262179-es telefonszámon.

Támogatóink: 
Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi
István,  Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente,
Papp Edmond, Puskás József, Sánduly László, Serilla
Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.

Köszönjük!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

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

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

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon. 

(György Hajnal)

Fordítóiroda Maroshévízen 
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482 

telefonszámokon lehet.

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

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Bútort akarsz vásárolni? 
Mi segítünk! 

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz. 

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

e-mail: deak_zsolt@ymail.com


