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Eltelt egy év mióta újságunk első alkalommal meg-
jelent. Most visszatekintve a 12 megjelent lapszámra
nyugodtan kijelenthetjük, hogy lapunk egyre jobban

sikerült, így mára már
egy kis tapasztalattal a
tarsolyunkban vágunk
neki a második életév-
nek.

Voltak hibáink (és
még lesznek), de mind-
ezeket próbáljuk kikü-
szöbölni. Az eltelt év
alatt próbáltuk
Olvasóinkat minden

fontosabb eseményről tudósítani és ugyanakkor pró-
báltunk nem politizálni. 

Hogy újságunk kell a maroshévízi lakosoknak ezt
az az örömteli tény is bizonyítja, hogy az emberek már
megállítanak minket és érdeklődnek, hogy mikor jele-
nik meg a következő lapszám. 

Egy újabb év előtt állunk, választási év előtt, remél-
jük, hogy továbbra is objektíven tudjuk mindenről tájé-
koztatni az Olvasóinkat és, hogy továbbra is lesznek
támogatóink, hisz nélkülük nehezebb lenne az újság
megjelentetése. Reméljük, hogy ez év sokkal jobb lesz
mindannyiunknak és még sokszor jelenhetünk meg az
Önök asztalain.

(M.H.)

Kirándulás a Magyar Parlamentbe
2011. december 17-19 között a Magyar

Parlamentben a Dr. Urmánczy Nándor egyesület meg-
hívására  Maroshévíz környékéről 40 diákot, 5 felnőt-
tet fogadott az Országgyűlés és a Nemzetközi
Gyerekmentő szolgálat által szervezett, hagyományos-
nak számító ünnepségen, a Magyar Parlamentben meg-
tartott „Gyerekekkarácsony” műsoron. 2011.12.17-én
05:30-kor a Maroshévízi Maros szálloda előtti indulás-
sal, és az ezt követő hosszú, fárasztó úttal, amely
vidám környezetben zajlott le, a csoport
Balatonkenesére érkezett, ahol el is lett szállásolva.

Másnap reggel a csoport a Magyar Parlamentbe látoga-
tott, ahol meleg fogadtatásban részesült. Ez a gyönyö-
rű épület a Duna partján fekszik és a főváros szimbólu-

ma, tulajdonképpen itt határozzák meg a magyar nép
sorsát. 

Szemtanúi voltunk Kövér László az Országgyűlés
elnöke és Edvi Péter az NGYSZ elnöke fogadtatásá-
nak, akik egy napra átadták az Országház kulcsát. Így
tehát kezdetét vette a vidám, zenés programsorozat,
amelynek során föllépett a Péterfy Bori & Love Band,
a Megasztár című verseny énekesei és az
Operettszínház előadói, a Kaláka együttes, Szinetár
Dóra, Bereczki Zoltán és mások. Az Országházban
találkozhattunk a magyar sport kiemelkedő alakjaival,
mint például Béres Alexandra fitness világbajnokkal,
Erdei Zsolt ökölvívóval, Pásztory Dóra paralimpikon
úszóbajnokkal és Csapó Gábor olimpiai vízilabdázó-
val. Az Országház elhagyásakor a csoport minden tagja
ajándékban részesült. Egy rövid időre a Hősök terét is
meglátogattuk. Már sötétedett, amikor a Hősök terét
elhagytuk és utunk vissza, Balatonkenesére vezetett.
Másnap reggel csomagjainkat és élményeinket össze-
gyűjtve hazafelé indultunk. Köszönjük szépen, hogy
részt vehettünk ezen a kiránduláson, és felügyelő taná-
rainknak köszönjük a gondoskodást, de nem utolsó
sorban Czirják Károlynak a meghatalmazás vállalását.
Bors Norbert, XI. osztályos (a képen Kövér László
házelnök és a maroshévízi csoport)
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Január első napjaiban a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület 2011-es évi beszámolót tartott. Az évi beszá-
molóban szó esett a januári jégkorong gálán történt
Huszár Gábor tanár úr díjazásáról, az áprilisban társ-
szervezőként megtartott „Költők napja” elnevezésű
rendezvényről, a „Székely Túr” nemzetközi bicikli túra
társszervezéséről, a Nemzetközi teremfotbal és asztal
tenisz kupa szervezéséről, az első alkalommal átadott
„Urmánczy tanulmányi ösztöndíjról” valamint a IV.
Urmánczy napról és más rendezvényekről is, melyeken
az egyesület részt vett. Ezek után a jelenlevők ez évi
terveiket mondták el, fejtették ki. Így szó volt az ápri-
lis 11.-én megtartandó „Költők Napja” ünnepségről,

egy márciusi földvári meghívásról, a májusi pápai
meghívásról, a Jancsó Alapítvánnyal való kapcsolatról,
a pünkösdi „Maroshévízről elszármazottak” napjának
a megszervezéséről, de volt egy olyan javaslat is, hogy
ha a hó viszonyok megfelelőek lesznek szervezzünk
„Urmánczy” síversenyt, egy másik javaslat az volt,
hogy a nyár folyamán szervezzünk „Urmánczy Ifjúsági
Napokat”, melyre a környék magyar iskolásai jönné-
nek el és különböző sportágakban mérnék össze erejü-
ket. Ugyanakkor szó esett a szeptember 2.-i V.
Urmánczy napról. Egyesületünk reméli, hogy a terve-
zett program nagy részét sikerül megvalósítania.
(U.N.E.)

Urmánczy Nándor Egyesület évi beszámolója

Beruházások Maroshévízen
A 2011-es év három projekt elindításával végződött

a Maros parti településen. Így december 28-án a helyi
polgármesteri hivatal gyűléstermében sajtótájékoztató
keretén belül ismertették az érdeklődőkkel egy igen
fontos befektetést, melyek anyagi fedezetének orosz-
lánrészét Uniós pénzből, míg a többit a Román kor-
mány, a Régió Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium

és a helyi polgármesteri hivatal fogja állni.
Egyik ilyen tervezet arról szól, hogy 2012-ben 60

térfigyelő kamerát fognak elhelyezni a településen,
főképpen közigazgatási épületek környékén, de a fon-
tosabb útkereszteződéseknél is. Így biztonságosabbá
fogják tenni az iskolák környékét, de a járművek köz-
lekedését is.

E projekt összköltsége 1.871.094,28 lej, ebből az
Európai Unió 1.465.947,00 lejt fog adni, az állami
pénzből 258.739,65 lejt fognak erre átutalni, míg a
hivatal 29.318,94 lejjel fog hozzájárulni. A munkálat
15 hónap alatt kell elkészüljön.

Egy másik igen fontos projekt az lenne, mely kere-
tén belül a Borszéki úton levő hőközpontot 2012-ben,
átalakítanák szociális központtá. Így a felújítás, átala-
kítás után az említett épületben helyet kap egy 9 szo-

bás öregotthon, ahol mindenik szobába 1-3 ágy lesz,
így összességében 24 ágy fog állni az idősek rendelke-
zésére. Irodákat létesítenek családi tanácsadás (de más
tanácsadásokra is) céljából. 

Ugyanakkor lesz egy napközi otthon 24 gyermek
számára, ahova főképp a hátrányos helyzetű gyermek-

ek mehetnek. Lesznek szociális biztonsági irodák és
egy 24 férőhelyes étkezde. Az épületet egy nagy és
szép park fogja körülvenni. 

E terv megvalósítása 5.608.789,60 lejbe fog kerül-
ni, melyből 4.527.500,00 lej Uniós pénz lesz,
799.103,75 lejt Románia kormánya fog adni és
90.550,00 lejt a maroshévízi hivatal. E terv az elkez-
déstől számított két éven belül kell elkészüljön. 

Egy utolsó projekt arról szól, hogy 2012-ben 41
utcát fognak felújítani, aszfaltozni. Reméljük, e prog-
ramok mind megvalósulnak és a település hasznára
fognak válni.

(A képeken a hőközpont jelenleg és a tervezett)
(czirják)
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A fenti cím alatt újságunk a múlt évben beszámolt
településünk testvértelepüléseiről, így betekintést
nyújtottunk a Budapest XV. kerület és Marcali telepü-
lésekkel levő kapcsolatunkról. Azonban kevesen tud-
ják, hogy Maroshévíz 1940. szeptember elején,
Pattantyús Ábrahám Miklós akkori polgármester az
említett évben egy testvértelepülési szerződést írt alá
az akkori Solt nagyközséggel. Mi több 1940 novembe-

rében Solt településről egy küldöttség érkezett
Maroshévízre és egy testvéri zászlót adományoztak.
Sajnos az 1945 után beállt vörös diktatúra miatt a kap-
csolat megszakadt, hisz az ilyen kapcsolatokat nem
nézték jó szemmel. Azóta eltelt 67 év és január 9-én
levél érkezett Solt város polgármesterétől, Kalmár Pál
úrtól, akik hajlandóak újból felvenni a kapcsolatot tele-
pülésünkkel. Czirják Károly

Testvértelepüléseink

Tatarozzák az Urmánczy födeles hidat
Amint újságunk októberi számában beszámoltunk,

a közel 150 éves födeles hidat ismeretlen tettesek meg-
rongálták. Így az oldalából sok helyen deszkákat vág-
tak ki láncfűrésszel, az összekötő gerendákból is
kivágtak, míg a tetőzeten levő palákból is elloptak. A
híd, melyet hajdan az Urmánczy család építtetett, utol-
jára a 80-as évek első felében volt komolyabban fel-
újítva, azóta csupán kisebb tatarozásokat végeztek

rajta.  A múlt évi vandalizmus miatt e hónapban a helyi
polgármesteri hivatal nekilátott a károk helyreállításá-
nak, így újabb deszkákat tesznek az oldalára, az ello-
pott gerendát is újjal helyettesítik, míg a tetőről lelo-
pott tíz palát is újakkal fogják pótolni. Reméljük többé
nem fogják e hidat megcsonkítani, elcsúfítani.

Sárig Csilla

RÖVIDEN
Az év első újszülöttje
Maroshévízen az év első újszülöttje január 2.-án

látott napvilágot, 19 óra 5 perckor. A kisgyerek édes-
anyja a gyergyóvárhegyi 41 éves Dobrean Oana Maria.

Tüntetés Magyarországért
Január 22-én 16 órától több százezren tüntettek

Budapesten a Hősök terén Magyarországért.
Környékünkről is buszokkal mentek a tüntetésre,
mitöbb maroshévízi lakosok is voltak jelen.

Lehet sízni Maroshévízen  
A maroshévízi Magyaros negyedben levő 460 és

1200 méter hosszúságú sípályákon december 25-től
lehet sízni. A pályák felvonókkal és hóágyúkkal is el
vannak látva, ugyanakkor a sípályák ki vannak világít-
va, így e sportág kedvelői este is sízhetnek.

EMNP Maroshévízen
Január 23-án megalakult településünkön is az

Erdélyi Magyar Néppárt
.
M.A.K.O.Sz. találkozó Maroshévízen
Január 21-23 között a Magyar Középiskolások

Országos Szervezete településünkön tartott rendezvé-
nyeket. A rendezvények helyi szervezője Ladó
Tihamér, míg a jelenlevők több erdélyi településről
voltak. Az itt tartozódásuk alatt csapatépítési tematiká-
ról, de más tevékenységekről is beszélgettek, ugyanak-
kor nem maradtak ki a játékos programok sem. A ven-
dégek január 22-én a Kemény János Gimnázium diák-
szövetségével  találkoztak, majd a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület vezetőségével, tagjaival találkozhat-
tak.

Régen történt (10.)
1907. január elsejétől az addigi Toplicza település

új nevet kapott, így az említett dátumtól (105 éve)
Maroshévíz névre „keresztelték”.

1877. januárjában (135 éve) megalakult a „Marosi
tutajozás előmozdító társaság” mely minden tutajtól
vámot vett, és rendezték a Maros medrét, hogy a tuta-
jozás veszélytelenebb legyen.

1917. januárjában (95 éve) kibővítették a villanyhá-
lózatot, mivel az O.Fa gyárban lévő generátor csak kis
területen tudta biztosítani az áramot. Így a közeli
Galócáson lévő katonai áramfejlesztő is hozzájárult a
település áramszolgáltatásához. Maroshévízen első
alkalommal 1909-ben vezették be a villanyt.

1972 januárjában (40 éve) megalakult településün-
kön az első gyorskorcsolya csapat. E sportág megala-
kítása Huszár Gábor tanár nevéhez fűződik, a helyi
Olimpia S. E. keretén belül. Ahhoz képest, hogy a
sportágnak nem volt múltja településünkön, rövid
„élete” alatt elég jó eredményeket tudtak felmutatni.
Így az 1975-ös évben a megyei bajnokság döntőjében
az alábbi gyorskorcsolyázók vettek részt: León Ildikó,
Nagy József, Lukács Éva, Jenei István, Moldovan
Mărioara és Tamás Mihály. A lányoknál Moldovan
Marioara 2. lett, Lukács Éva, pedig a 3. A fiúknál Jenei
István 1. és Tamás Mihály 3. Jenei e kitűnő eredmé-
nyével bejutott az országos döntőbe.
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Kemény oldal 
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Ebben a periódusban, ünnepek és vakáció után min-
denkinek szüksége van egy kis bátorításra az újrakez-
déshez. Ajánljuk  olvasásra Max Lucado: Értékes
vagy! című meséjét. A mese arról szól, hogy minden-
ki értéket hordoz és ez az érték teljesen független
attól, hogy mások mit gondolnak róla. « A foltmanók
kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli
fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye
messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a
foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen
volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája.
Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak.
Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek.
Két dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafa-
ragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak.

A foltmanók egész életükben, minden áldott nap
matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak
volt egy doboza tele arany csillag matricával, és egy
másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a
falut járták, és mást sem csináltak, mint csillagokat
vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és
jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festet-
tek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdes fából
készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok
bizony csak szürke pontra számíthattak.

A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük
könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat vagy
átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szava-
kat használtak vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket
mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak
az egész testét csillagok borították! Persze mindig
nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak.
Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy
ismét kiérdemeljék a csillagot.

Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik
mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is egy ilyen
foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak
nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhá-
nyan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha
eséskor megkarcolta a testét. Ilyenkor újabb pontokkal
halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az
esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért
persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után
olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára
sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyet-
lenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép
egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez.
Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-
egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már
úgyis olyan sok van rajta. "Sok szürke pontot érdemel
– mondogatták egymásnak. – Ő aztán tényleg nem jó

foltmanó!"
Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt.

"Nem vagyok jó foltmanó" – gondolta. Amikor nagy
ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált,
akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban
érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval,
aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem
csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának
hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak
volna rá matricákat – csak azok egyszerűen nem
maradtak meg rajta! Némely manó emiatt felnézett rá,
és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett!
Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és
raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett!

Én is ilyen akarok lenni! – gondolta Pancsinelló.
– Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám!”

Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan
lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem.
Ó, nem nagy ügy! – válaszolt Lúcia. – Egyszerűen csak
mindennap meglátogatom Élit.” „Élit?” „Igen, Élit, a
fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében.” „De miért?” 

„Majd megtudod! Menj el hozzá,fel a hegyre!” 
Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és

elment. "Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem?" –
kiáltott utána Pancsinelló. De Lúcia ezt már nem hal-
lotta meg.

Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak
elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók,
csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak.
"Ez így nincs rendjén" – suttogta, és elhatározta, hogy
elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető
keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe.
Szeme-szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok
láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett
állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele
olyan hosszúvolt, mint az ő karja. Pancsinelló nyelt
egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallota a
nevét. "Pancsinelló!" – hallatszott egy mély, erős hang.
Pancsinelló megállt. "Pancsinelló! Örülök, hogy látlak!
Gyere közelebb, hadd nézlek meg!” Pancsinelló lassan
megfordult, és ránézett a nagydarab, szakállas mester-
re. "Te tudod a nevemet?" – kérdezte a kis manó.
"Persze, hogy tudom! Én alkottalak!" Éli lehajolt, fel-
emelte és maga mellé ültette a padra.

"Hm ... – szólalt meg a mester elgondolkozva,
miközben a szürke pontokat nézte. – Úgy látom, gyűj-
töttél néhány rossz pontot!" "Nem akartam, Éli!
Tényleg nagyon próbáltam jó lenni!" "Gyermekem,
előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom
azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók."
'"Tényleg?” "Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik
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ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők
is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak,
az semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít,
amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes
manó vagy!" Pancsinelló felnevetett. „Én, értékes?
Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok
magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számí-
tok én neked?"

Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a kis favállak-
ra, majd nagyon lassan így szólt: "Az enyém

vagy! Ezért vagy értékes nekem." Pancsinellóra
még soha senki nem nézett így – különösen nem az, aki
alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjon. "Minden nap
vártam, hogy eljössz!" – folytatta Éli. "Azért jöttem el,
mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák"
– mondta Pancsinelló. "Tudom. Mesélt rólad." "Rajta
miért nem tapadnak meg a matricák?" A fafaragó
nagyon kedvesen beszélt: "Azért, mert elhatározta,
hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint

az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád,
ha hagyod." „Micsoda?” "A matricák csak akkor
ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol
az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a mat-
ricák miatt. Érted?" "Hát, még nem nagyon ... " Éli
elmosolyodott. "Idővel majd megérted. Most még tele
vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap
eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire
fontos vagy nekem." Éli letette Pancsinellót a földre.
"Ne felejtsd el – mondta, miközben a foltmanó elindult
az ajtó felé –, hogy nagyon értékes vagy, mert én
alkottalak! És én sohasem hibázom!" 

Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gondol-
ta: "Azt hiszem, komolyan mondja!" És miközben ezt
gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.»

Sikeres gazdag új esztendőt kívánunk mindenki-
nek és senki se feledje el, hogy mennyire értékes
ember. Induljunk pozitívan a második félévben és taní-
tásunk-tanulásunk legyen eredményes.

Egyházi szemle
Ünnepek után

Nem rég, egy igen jó könyvet kaptam ajándékba
„Élet Hit Lélek” címmel. Beer Miklós püspökúr, Polcz
Alaine irónő és Sajgó Szabolcs karthauzi szerzetes
kerek asztal beszélgetését tartalmazza. Központi témá-
juk a halál, és ami a halálhoz tartozik. A könyv mégis
az életről, az ember feladatáról és felelősségéről szól.
Nem tagadom, hogy nekem, mint papnak, az egyik leg-
fárasztóbb időszak éppen a karácsony. Nem azért, mert
sok a tennivaló, hanem azért, mert nehéz újból és újból
úgy fogalmazni meg karácsony üzenetét, hogy hiteles
legyen. Hogy eljusson minden egyes ember szívéig és
eszéig. Természetesen, hogy bennem is élő legyen.
Most, az ünnepek után, amikor elkezdődnek az úgyne-
vezett szürke hétköznapok, szinte ajándékba kapom
Sajgó Szabolcs atya gondolatát:

„Az egész megváltás lényege az, hogy az esélyte-
len világnak Isten szeretete új esélyt ad. Minden életre,
amely azt mondja: nincs esélyem, Istennek ez a vála-
sza: itt vagyok, hogy legyen.”

Az utcákon emberek tüntetnek. Sokszor erőszako-
san, mert úgy érzik, nincs esélyük. Igenis van. Ezt
üzente a karácsony. Az esély pedig az a valami, amit ki
kell használni. Isten velem van! Rajta! A sok „ha lenne,
ha volna” közt feladatom és felelősségem van. Dr.
Sellye János kutató fogalmazta meg a kötelesség és
felelősség fogalmát így: „A viselkedés és cselekvés
önmagunkra kiszabott törvénye.”  Isten szeretete ölel.
Ez a mi törvényünk. Ez sürget és motiválja tevékeny-
ségünket. Kifejezhetjük fájdalmainkat, sérelmeinket és
ezt az igazságosság törvénye is megköveteli. Jogunk
van hozzá. De nem köthetik meg életünket az elégedet-

lenség, lázadás, zúgolódás, irigység, harag divatos
érzelmei. Ezek a lélek halálának forrásai. Az élethez
lélek kell. Élő lélek. Istenbe fogódzó, aki tudja, mit
akar. Isten általunk szereti, szépíti a világot. Tőlünk
függ, mennyire vagyunk otthon benne. 

Az év első hónapjában ezek a gondolatok motosz-
kálnak bennem. Sodródni könnyű, ahogy Babits
Mihály fogalmaz. Medret kell vágni. Ehhez erős akarat
és szeretet kell. Isten pedig nem hagy magunkra.

Érdemes elgondolkodni Sajgó Szabolcs atya ezen
gondolatán is:

„A kertész a savas talajt, a jó humuszos talajt, a
sziklás földet egyaránt műveli. Nem azt kérdezi, miért
olyan a talaj, amilyen, hanem azért dolgozik, hogy kert
legyen belőle.” 

Az esély adva van. Ki kell használni. 
(László Áron)

Egyházi anyakönyv: - temetések:
Veress Erzsébet 73 éves és Bartus Tibor 84 éves.

Mindketten római katolikusok voltak.

Fogyatkozó egyházközségek
A maroshévízi római katolikus és református egy-

házközségek évről évre fogyatkoznak. Ez alól nem
kivétel a 2011-es év sem, így az egyházak 16 kereszte-
lést (14 római katolikus és 2 református), 9 házasság-
kötést (6 római katolikus és 3 református) valamint 53
temetést tartanak nyilván, ezek közül 47 a római kato-
likus és 6 a református.
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Maroshévíz Kupa
Január 9-11 között zajlott le a maroshévízi sport-

csarnokban a „Maroshévíz Kupa” elnevezésű lány röp-
labda torna. Ez alkalommal hat ifjúsági csapat mérte
össze erejét, a Cernavoda-i ISK, Marosvásárhelyi ISK,
Bukaresti Dinamo, Balázsfalvi ISK, Nagybányai ISK
és a Maroshévízi ISK. E csapatok között a házigazda
csapat volt a legfiatalabb. Íme az eredmények:
Cernavoda – Nagybánya 1-3, Maroshévízi ISK –
Bukaresti Dinamo 1-3, Marosvásárhely –
Balázsfalva0-3. Cernavoda – Maroshévíz 3-0,
Bukarest – Marosvásárhely 0-3, Nagybánya –
Balázsfalva 0-3. Maroshévíz – Nagybánya 1-3,
Marosvásárhely – Cernavoda 3-2, Balázsfalva –
Bukarest 3-1, Maroshévíz – Marosvásárhely 1-3,
Cernavoda – Balázsfalva 1-3, Nagybánya – Bukarest
3-2. Bukaresti Dinamo – Cernavoda 1-3,
Marosvásárhely – Nagybánya 2-3 és Balázsfalva –
Maroshévíz 3-0. Végső rangsor: Balázsfalva, 2.
Nagybánya, 3. Marosvásárhely, 4. Cernavoda, 5.

Bukarest, 6. Maroshévíz. A torna legjobb játékosa:
Dobricean Loredana (Cernavoda), a legjobb támadó a
marosvásárhelyi Cauc Alexandra, a legjobb emelő
Mocanu Sorina Balázsfalváról és a legjobb liberó
Pintea Corina Nagybányáról. Cz. K.

Hyundai Kupa
Február 11-én, 19 órától, a

Magyarosi sípályán a maros-
vásárhelyi Master Ski és Bike
Club Hyundai elnevezésű
alpesi sí és hó-deszka kupát
szervez. A versenyen öt amatőr
férfi és öt amatőr női csoportok
lesznek korcsoportokként
beosztva, ugyanakkor lesz egy
profi sportolóknak való kor-
csoport is. A benevezési díj 20

lej. A szervezők 170 sízőt és 30 hódeszkás versenyzőt
várnak.

SPORT

Főzzünk együtt 
(Sárig Csilla rovata)

A sütőtök, a kukoricához és a burgonyához hason-
lóan, Amerika felfedezése után került földrészünkre,
őshazája Közép-és Dél-Amerika trópusi vidéke. Az
inkák, a maják és az aztékok jellegzetes táplálékai közé
tarozott, Európában hamar közkedveltté vált. Jelentős
karotin- és C-vitamin tartalma, antioxidáns hatása foly-
tán kedvelt téli csemege. Emellett kitűnő rostforrás
tápértéke és energiatartalma igen magas. Magas káli-
um-, foszfor-, vas-, réz-, mangántartalma -káliumtar-
talma miatt pedig vérnyomáscsökkentő és vízhajtó
hatása is van. Felhasználja a cukrászipar és a konzerv-
ipar is, például kedvelt bébiételek, ivólevek készülnek
belőle. Magja pörkölve finom és egészséges "rágcsa",
a tökmagolajat pedig salátákba használhatjuk. A sütő-
tök sárga, tölcséres virágai is ehetőek, például pala-
csintatésztába forgatva, olajban sütve különleges cse-
megét lehet készíteni belőle. Gyümölcsízekbe is főzik,
hogy egy-egy aromásabb, de drágább gyümölcsből
készült lekvárnak, íznek tömeget adjon. Otthon elké-
szíthető különlegesség lehet a töklekvár, vagy tök-
dzsem: cukorral, citrommal, fahéjjal, szegfűszeggel
főzve.

Sütőtökös süti. Hozzávalók 6 főre 
45 dkg sült sütőtökpüré (ez nyersen, héjjal együtt

kb. 95 dkg)
10 dkg vaj
17,5 dkg liszt
17 dkg porcukor

1 cs vaníliás cukor
2 tojás
0,5 dl tej
0,5 cs sütőpor
csipetnyi só
1 csapott kk őrölt szegfűszeg 
1 csapott kk őrölt fahéj

Elkészítés
1. A tököt puhára sütjük, 200 fokon (kb. másfél óra

alatt). Kihűtjük, majd leszedjük a héját, és villával
összenyomkodjuk, vagy összeturmixoljuk a belsejét.

2. A vajat a cukrokkal habosra keverjük, majd hoz-
záadjuk a tojásokat.

3. Belekeverjük a sütőtökpürét, a lisztet, a sütőport,
a sót, a fűszereket, és a tejet.

4. Sütőpapírral bélelt tepsiben, előmelegített sütő-
ben 200 fokon kb. 35 perc alatt megsütjük.
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Csendőrség régen a Gyergyói medencében
Az elmúlt napokban egy 1900-ban kiadott

„Csendőrségi zsebkönyv” című könyvecske akadt a
kezembe. Nyomba el kezdtem tanulmányozni, hogy
milyen is volt az akkori csendőrség. A legnagyobb
meglepődésem akkor ért mikor olvastam a Gyergyó-
medence csendőreinek a létszámát hisz ezelőtt 112
évvel sokkal kevesebb csendőr volt mint jelenleg.
Sokan mondhatják, hogy a lakosság is kevesebb volt,
ez mind igaz, de a lakosság és a csendőrség, rendőrség,
növekvése sokkal az utóbbiak oldalán van. Sajnos pon-
tos adatokkal nem rendelkezem, hogy most jelenleg
mennyi lehet egyes teleülésen a rendőr, de azt minden-
ki tudja, hogy nagyon sokan vannak minden települé-
sen. De lássuk 1900-ban hány csendőr tevékenykedett
vidékünkön. Gyergyószentmiklós: parancsnok: petro-
vinai Pekli József hadnagy, segédje Szőcs Mihály
őrmester. Velük együtt 9 csendőr volt. Ditró: parancs-
nok Nagy Jakab őrmester és még öt csendőr, Borszék:

parancsnok Héjja Domokos őrmester, beosztása alatt
négy csendőr tevékenykedett, Bélbor: parancsnok
Szentgyörgyi László őrsvezető mellett 7 csendőr,
Alfalú: parancsnok Debreczeni József őrsvezető és
még öt alkalmazott. Zsedánypatakán 7 csendőr,
Domukban: Szőcs András őrmester és még 6 csendőr.
Maroshévízen a parancsnok Benedek Péter őrmester
volt, neki hat beosztottja volt. Most hogy csak
Maroshévízet vegyük figyelembe akkor (1900) a tele-
pülésnek 5.218 lakosa volt, jelenleg 13.285 lakosa van
szóval valamivel több mint nyolc ezer a lakos mint
ezelőtt 112 éve. Ha  a lakosság növekedését vesszük
figyelembe akkor a jelen pillanatban 16-17 rendőr
vagy csendőr kellene teljesítsen szolgálatot. Hogy
hány rendőr tejesit szolgálatot a Maros parti települé-
sen nem tudom, de véleményem szerint sokkal, sokkal
többen mint 17. 
(czirják)

Viccek
Zsúfolt buszra nem fér fel egy férfi. Idegesen elkiáltja
magát:
- Menjenek már beljebb, annyi hely van még ott, hogy
sakkozni lehetne!
Erre a válasz :
- Jöjjön csak jóember, úgyis hiányzik egy paraszt!

Józsi bá beront a kocsmába és elkiáltja magát:
- Nekem egy dupla whiskyt és mindenkinek egy italt!
Tudja mit, csapos? Töltsön magának is!
A csapos mindenkinek kiviszi az italt, aztán felhörpin-
ti a sajátját. Később Józsi bá bejelenti:
- Még egy körre mindenki a vendégem, és töltsön
magának is!
- Elnézést, uram - mondja a csapos -, de nem gondolja,
hogy előbb ki kellene fizetnie az előző kört?
- Az lehetetlen - feleli Józsi bá -, egy vasam sincs.
A csapos kidobja. Józsi bá másnap újra megjelenik a
bárban.
- Egy whiskyt nekem és mindenkinek egy italt!
A csapos elképed Józsi bá arcátlanságán, és azt kérdi:
- Gondolom, nekem is felajánlja, hogy töltsek magam-
nak?
- Eszem ágában sincs - mordul rá Józsi bá -, maga
nagyon undok, ha iszik.

Részeg ember megy haza a kocsmából, de megbotlik
és egy hatalmasat vágódik a járdán. Egy járókelő meg-
szólítja:
- Látja, nem kellett volna annyit inni.
- A fenét! Menni nem kellett volna. 

A pszichiáter meglátogatja a betegeit. Bemegy a szobá-
ba és látja, hogy az egyik ember hadonászik a levegő-
ben, a másik pedig fejjel lefelé lóg a mennyezetről.
Kérdezi a hadonászótól, hogy mit csinál.
- Nem látja, hogy épp egy deszkát próbálok kettéfűré-
szelni? - hangzik a válasz.
- És a barátja mit csinál ott fejjel lefelé lógva? - kérdi
az orvos.
- Ja, ő lámpának képzeli magát - feleli a beteg.
- Nem szólna neki, hogy fejezze be, már egészen lila a
feje! - jegyzi meg a doktor.
- Mit akar? Hogy sötétben fűrészeljek?

A rendőr megállítja a székely parasztbácsit.
- Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?
A parasztbácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!

Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.
- Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani...
- Minek az nekem?
- Hát ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhat-
ja a ruháit!
- És akkor üljek ott pucéron a pályaudvaron?! 

- De szép ez a szobor! Honnan van?
- Én magam faragtam ki egy hatalmas kőtömbből.
- És honnan tudtad, hogy benne van?



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. 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,  Sárig Csilla.
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068 vagy 0733319406
Nyomda: Status Csikszereda.

Reklámok, apróhirdetések

Minőségi áruk, kedvező árak. 
0745666054 Eper utca 7

Támogatóink: Serilla Sándor, Bodor Attila, Németh
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

Villanyszerelés. 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 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: 0742-130-01 , 0744-829-149.

Régi képeslapokat vásárolok. 
Telefon: 0744136068

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

Továbbra is várjuk gyermekeik, unokáik, ked-
venceik fényképét melyeket küldjenek el a szerkesztő-
ségünk címére, mellékelve a gyerek születési adatait. A
korhatár 10 év. Címeink: hirlap@marosheviz.info
vagy drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info 

Becze Gáspár
2010 július 28-án született Maroshévízen. Vidám ked-

ves gyerek szeret autókkal játszadozni.


