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Lesz-e megyezászló Maroshévízen?
2009-től Hargita megyének van hivatalos zászlaja.
A lobogót a megye majdnem mindenik településén
kitűzték a középületekre, Maroshévízen azonban sehol
egyetlen egy középületen sem látható. A jövő titka,
hogy mikor lesz a Maros-parti településen is megyezászló, de úgy gondolom, ha a Hargita Megyei Tanács,
a helyi képviselôk (bár egy részük) követelnék, akkor
előbb-utóbb ki kellene tűzni a megye lobogóját is a
román és az európai uniós zászló mellé. Ha már itt tartunk, akkor jó lenne kiharcolniuk az illetékeseknek,
hogy megyénk neve ne legyen hamisan kiírva. Hisz
senkinek sem esne jól, ha mi magyarok más nemzetiségűek történelmi személyiségeinek, neveit elmagyarosítanánk. Ideje lenne tehát, hogy megyénk nevét ne

írják Harghita-ként, hiszen időszámításunk előtt 440ben királlyá koronázott Hargita, sőt Csaba királyfi
Hargita vezérének nevében sem volt ott a ma sokak
által használt „h” betű. (czirják)

Tamás Gábor Maroshévízen
Miután a múlt évben két alkalommal Borszéken
koncertezett, de ugyanakkor több Gyergyó medencei
településen is fellépett, eljött az alkalom, hogy Erdély
legnépszerűbb énekese, Tamás Gábor, ez év április 25én a maroshévízi kultúrházban is felléphessen egy koncerten. Az említett koncerten a jegyek ára 20 lej lesz. A
világhírű énekes egyik örökzöld slágere nekünk,

maroshévízeknek is sokatmondó, hisz az 1975-ben
Tamás Gábor által előadott „Dónat úti orgonák” című
dalát a hévízi születésű George Sbarcea zeneszerző
zenésítette meg. A napokban a közelgő hévízi koncertje alkalmával készítettünk egy interjút is Tamás
Gáborral melyet a jövő hónapi lapszámunkban fogunk
közölni. (czirják)

Maroshévíziek Frankfurtban
A maroshévízi római katolikus egyházközség 1991
óta testvéregyházi kapcsolatban áll a frankfurti római
katolikus egyházzal. Az eltelt évek alatt a testvérgyülekezetek tagjai több alkalommal látogatták meg egymást, számtalan segélyszállítmány érkezett a német
városból Maroshévíznek, lakóinak. A múlt héten egy

háromfős küldöttség látogatott el Frankfurtba, ahol
még nyolc testvéregyház képviseltette magát. Ez alkalommal az ott levő templomban a testvér felekezetek
küldöttjei emlék „ereklyéket” helyeztek el, így is megerősítvén kapcsolataikat.
(M.H.)

Solt város küldöttsége Maroshévízen
Maroshévíz legrégebbi testvértelepülése a Bács
Kiskun megyei Solt település. A két település között
még 1940-ben írtak alá testvér kapcsolatot, egyezményt. Sajnos 1950 után a kapcsolat, az akkori kormányok miatt megszakadt. Ez év januárjában Kalmár Pál
polgármester egy levélbe fordul a hévízi polgármesteri
hivatalhoz, hogy újból fel szeretnék venni a kapcsolatot, így e végett február 20-án, hétfőn egy négy fős küldöttség látogatott Maroshévízre Solt városából. A kül-

döttséget Németh István képviselő vezette. Egy rövid
város néző után a vendégek találkoztak Hévíz polgármesterével, majd a tárgyalások után más helyi szervezetekkel, üzletemberekkel tárgyaltak egy közös együttműködésről.
Reméljük, hogy újból kialakul egy jó kapcsolat
településeink között, melynek hasznát lakosaink is
élvezhetik.
(czirják)
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Sarány István új könyve
A napokban látott napvilágot a maroshévízi születésű Sarány István új könyve. A könyv „Önkéntes száműzetés” címmel jelent meg és ez egy interjú kötet, mely

több székelyföldi személyiséggel készített beszélgetést
tartalmaz. A 256 oldalas könyv ára 36 lej.
(M.H.)

Elhunyt Bukva Zsuzsanna énekesnő
Február elsején, Budapesten elhunyt 59 éves korában Bukva Zsuzsanna énekesnő. Az énekesnő múlt év
szeptemberében fellépett a IV. Dr. Urmánczy Nándor

Emléknapon is, ahol több népdalt énekelt a Kemény
János Gimnázium dísztermében tartott szimpóziumon.
Isten nyugtassa. (M.H.)

Elhunyt településünk legidősebb asszonya
Februárban elhunyt Orosz Erzsébet, aki a
SZÁZADIK életévét „taposta. Erzsi néni, ahogy ismerősei szólították megérte mindkét világháborút, több

rendszerváltást, hisz 1912-ben látott napvilágot. A szép
kort megért Erzsi néni biza sok mindenen ment keresztül egy évszázad alatt. Isten nyugtassa.

A maroshévízi Országzászlóról
1943-ban a központon, a háborúkban elesett maroshévízi katonák emlékére egy több mint két méter
magas emlékszobrot állított
a helyi polgármesteri hivatal, “Székely katona” néven.
A szobor egy bajuszos székely katonát ábrázolt, amint
puskájának a csövét fogva
ütésre készül. E szobornál
1943. szeptember 2-án
József
főherceg
Országzászlót avatott fel.
Danczkay Pattantyús Ábrahám Miklós polgármester
beszéde után József főherceg beszámolt az első világháborúról, majd a szobor
felé mutatva, mondta: “...ma is így áll a székely harcos, puskával a kezében, mint ennek a hősi emlékmű-

nek marcona székely katonája. Nem szavak, hanem tettek
embereiként mutatták meg a
világháborúban vitézségüket”. A szobrot az első és
második világháborúban elesett katonák tiszteletére
készítették. Az avatás után a
helyi tűzharcosok tisztelegtek a főherceg előtt, majd
Urmánczy Gizella beszéde
következett. E szobrot 1945ben döntötték le, a helyében
ma a központi park egy része van. A volt katonaszobornak nagy része, melyet Molnár Ferenc helyi építészmérnök tervezett, ma az orosz hősök síremlékének
részét képezi.
Czirják Károly

Mire számíthatunk márciusban?
Honosítás
Március második felében a csíkszeredai konzulátus
kihelyezett napot szervez Maroshévízen, így azok a
személyek, akiknek megvan a honosításhoz szükséges
aktacsomójuk (fordítások, fénykép, önéletrajz) előrejegyzés nélkül itt Maroshévízen is leadhatják azt, így
nem kell Csíkszeredába utazniuk. A pontos időpontról
és helyszínről Maroshévíz internetes oldalán és a
templomokban, a vasárnapi miséken szerezhetnek
tudomást az érdeklődők.

Március 15
Március 15-én, csütörtökön, Nemzeti ünnep. Ezen a
napon emlékezünk az 1848-49-es forradalomra.
Nekünk, hévízieknek is fontos e nap, hisz településünkön és környékén véres harcok zajlottak, helyi lakosok
estek el a csatákban. Szerencsénkre a korabeli dokumentumokból a harcokon részvett (az akkori)
Gyergyó-Toplicza-i lakosok nevének jelentős része
ismert, így hálánkat tudjuk leróni előttük.

Régen történt (11)
1922 február elején megalakult a Magyar Párt. A
párt egyik alapítója és ugyanakkor több évi elnöke
Urmánczy János volt. A pártot a román hatalom 1938.
március 31.-én feloszlatta.

1902 február derekán megalakul a maroshévízi első
könyvtár, mely az akkori színházterem mellett, az
Urmánczy palota bejárata melletti bal oldali részen
tevékenykedett.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)
Nagy bonyodalmat okoz, pedagógusok is maradnak
állás nélkül az előkészítő osztályok bevezetésével. Sok
vita után alkalmazzák a tanügyi törvényben írtakat: az
előkészítő osztály az elemi oktatáshoz tartozik, kötelező és a 2012-13-as tanév kivételével csak az mehet első
osztályba, aki előzőleg előkészítő osztályba járt.
Természetesen a szülők felmerülő kérdéseire nem tudjuk a válaszokat, csak annyit, hogy az a tanító, aki előkészítő osztályt kezd ki is viszi IV. végéig, az osztályterem berendezése hasonlít a Step by step osztályéhoz
. A gyermek, korának megfelelő módszerek alkalmazásával megtanulja mindazt, ami az I osztályban való
boldogulásához szükséges. Megtanulja megfigyelni a
környezetét, kölcsönhatásba kerül társaival a didaktikai játékokon keresztül, csapatfejlesztő és felfedező
munkában vesz részt. És mindezt szervezett órák keretén belül. Joggal mondhatja valaki azt, hogy mindezt
megkapta eddig az óvodában is. Az előkészítő osztály
egyik lényege az, hogy kötelező. Az óvodából a gyerek
hiányozhatott azért, mert esetleg nem volt kedve aznap
hozzá, vagy éppenséggel akadt otthon is, aki vigyázott
rá és nem volt különösebben fontos a szülő számára,
hogy ezalatt lemaradt valamiről, elmaradt társaitól. A
gyerek nem kap semmilyen jegyet, minősítést az év
folyamán, de jutalmazni lehet munkáját színes pontokkal. A tanév végén az értékelést a tanító által készített
jelentés foglalja magában. Ezáltal a szülők adatokat
kapnak a tanuláskészség szintjéről és a gyerek tanulással szembeni magatartásáról.
Az, hogy a gyereket hova lehet és kell beíratni függ
a gyerek korától, óvodai részvételétől és a szülők döntésétől: Kötelezően I osztályba , ha a gyerek 2012
augusztus 31-ig betölti a 7 évet, függetlenül attól, hogy
járt-e óvodába vagy sem. Ha 2012 augusztus 31-ig 6
évet tölt, akkor mehet I osztályba, abban az esetben, ha
az óvodában most nagycsoportban jár, vagy a szülő
írathatja előkészítő osztályba. Ha nem jár nagycsoportba, akkor csak abban az esetben iratkozhat I osztályba,
ha fejlettségét szakértő felmérése igazolja (2012 február 20-29 között a Hargita Megyei Pszihopedagógiai
Központ) A 2012 szeptember 1 és december 31 között
6 évet töltött gyerek előkészítő osztályba való beiratkozásához szakértő felmérése és jóváhagyása szükséges A Kemény János Elméleti Líceumban a 20122013-as tanévben a következő csoportok/osztályok
indulnak: 1 óvodás csoport, 1 előkészítő osztály és 1
első osztály. Az előkészítő és első osztályba a beiratkozás az alábbi egymást követő szakaszban történik:
Első szakasz (2012 március 5-16): saját körzetük
iskolájába való gyermekek beiratkozása
Második szakasz (2012 március 20-27): a megma-

radt helyekre más körzet iskolájába való beiratkozás
Harmadik szakasz (2012 április 23-25): akik hely
hiányában nem jutottak be a beiratkozási körzetük
iskolájába vagy nem vettek részt egyetlen beiratkozási
szakaszon sem
Negyedik szakasz (2012 május 2-9): akik valamilyen okból kimaradtak a beiratkozásból
A beiratkozáshoz szükséges iratok: a kérés, amit a
titkárnő tölt ki a szülő jelenlétében, a gyerek keresztlevele, a szülők személyi igazolványa és egy dosszié.
Mivel egyedüli magyar iskola városunkban a
Kemény János Elméleti Líceum, beiratkozási körzetnek számít az egész város. Az óvodába és az V. osztályba való beiratkozási szakaszokról nincs még tudomásunk.
Életképek iskolánk életéből
A második félévben diákjaink nagyon sok versenyen vesznek részt. Az eddig lezajlott versenyek a
következők voltak:
2012 január 21- Implom József helyesírási verseny
megyei szakasza- Csíkszereda
2012 január 28: Angol nyelv tantárgyverseny körzeti szakasza
2012 január: Román nyelv, római katolikus vallás
és földrajz tantárgyverseny iskolai szakasza
2012 február 11: Román tantárgyverseny körzeti
szakasza
2012 február 17: Kis kenguru verseny az elemi osztályok számára
2012 február 17: Zrínyi Ilona matematikaverseny a
III-VIII.osztályos tanuló számára
2012 február 17: Urmánczy-kupa megyei színtű
síverseny
2012 február 18: Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny- Siménfalva
A versenyek eredményeinek nagyrészét ezután
ismerjük meg, de az eddigi megtudott eredményekkel
meg lehetünk elégedve. Sok sikert és kitartó munkát
kívánunk a továbbjutó tanulóknak a versenyek további szakaszain.
Iskolánk életében még voltak fontos események:
Február 10 - a XII.osztály Nagykorúsítási ünnepsége (szervező: Madarász Kinga és a XI.osztály)
Február 10 - román nyelvű tevékenység az iskola
könyvtárában: Punguța cu momente și schițe (szervező: Pop Dobrean Cristina és Deme Károly)
Február 16 – Farsang az iskolában (szervező: az
iskola Diáktanácsa)
Február 20/21- Farsang az I-IV osztálynak és az
óvódának (szervezők: tanítók és óvónő)
Séra Ilona igazgatónő
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Egyházi szemle
Farsang
A Vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő időszakot farsangnak nevezzük. A szó német eredetű, és
ennek az időszaknak játékos, bolondos magatartása a
középkorba vezethető
vissza.
Valószínű, hogy a
királyi udvarokból
indult el, majd átragadt a polgári társadalomra és a falú
népére. Bálok, tréfás történetek megjelenítése, álarcos
játékok és hasonlók
jöttek szokásba, lettek hagyománnyá.
Tudjuk, hogy hová
fejlődött. Elég csak a velencei álarcos bálokra gondolni, vagy a Riói nagy karneválra. Az Egyház nem mindig nézte jó szemmel ezt a tobzódást. Sem a katolikus,
sem a puritán protestáns egyház. De azért megtűrte és
az Egyházon belől is kialakultak a sajátos farsangi szokások. Bod Péter meg is jegyzi, hogy „a farsangi
keresztények úgy is viselték magukat sokszor, nem
mint keresztények, hanem, mint megtestesült ördögök”… Leírja azt is, hogy egy török követ éppen farsang idején járt Bécsben. Amikor hazatért, azt ajánlotta a török császárnak, hogy „ha valaha a keresztények
ellen hadat akar indítani, cselekedje azt fársángban,
mert akkor harmadnapig mindnyájan megszoktak
bolondulni”.
Voltak és vannak túlkapások, túlzások, amivel
normálisan gondolkodó ember nem érthet egyet, de a
farsangnak meg van a maga varázsa. Az öröm, a
vidámság, a felszabadultság a napi gondok alól és a
közös játék új erőt ad. Helyenként változnak a szokások, de mind-mind tele van az élet örömével, a jó lenni,
jó együtt lenni üzenetével. Az álarc használata igen ősi.
A görög színház legismertebb eleme volt. Álarcos báljainkon még egyszer feltesszük, hogy aztán hamvazó
szerdán álarc, színészkedés nélkül indulhassunk el a
nagyböjt önvizsgáló csendjében.
A farsang, mint olyan, tulajdonképpen a tél
temetése és a tavasz születésének ünneplése. Szent Pál
gondolata is belefér ebbe: Levetjük a régi embert, hogy
magunkra öltsük az újat. Bárcsak sikerülne. És nem
elvetendő ez a gondolat sem: Bolondkodjunk, hogy
meg ne bolonduljunk!
László Áron

Mi vár ránk az előttünk álló évben?
Bizony ezt jó lenne tudni, csakhogy a jövőt
egyelőre függöny takarja el szemünk elől, majd az év
folyamán mutatkozik meg lépésről-lépésre, ami következik. Sokan mégis megpróbálnak már az év elején a
függöny mögé kukucskálni. Akadnak olyanok, akik
tudományos módszerekkel a múlt tapasztalatai és a
dolgok mai állása alapján következtetik, hogy mi várható. Vajon lehetséges-e ilyen módon megbízható
információt szerezni, hiszen két teljesen ellentétes
irányba mutat a tapogatódzás. Az egyik negatív: nemsokára várja a világégést. A másik pozitív: szép, új
világot jósol a jövőre. Vannak, akik a csillagokból próbálják a jövőt megjósolni, főleg a horoszkóp segítségével. Viszont ha év végén összehasonlítja az ember az
év eleji jóslatokat azzal, ami valóban történt, akkor
kiderül, hogy hamis volt a jövendölés, vagy homályos
és ezért bármit bele lehetett magyarázni.
És
mit
tesznek azok,
akiknek nem
sikerül valami pontosat
megtudni?
Egyesek sötét
képet festenek a jövő
egére
és
borús hangulatban, netán félelemmel várják az új évet.
Ezek a pesszimisták. Velük szemben állnak az optimisták, akik úgy vélik, hogy jövőre sikerül sok mindent megváltoztatni, ezért ragyogó képben látják az új
esztendőt.
Mire készüljünk fel tehát? Ha tudja az ember mi
következik, akkor könnyű a felkészülés.
A pesszimista „biztosra” megy, óvja a házát és óvja
saját magát és vár.
Az optimista beleveti magát különféle tevékenységekbe, hogy megváltoztassa a körülményeket.
De mit tegyünk akkor, ha nem tudjuk, mi következik?
Legjobb, ha bízunk Istenben, a történelem Urában,
aki a 2012-es évet kezében tartja és minden lépésnél az
Ő kezét fogjuk, vagyis megtesszük, amit mond.
Balla Árpád.
Egyházi anyakönyv:
Temetések: Ávéd Lia (57), Ferencz Péter (67),
Balogh Attila (22), Orosz Erzsébet (99).
Keresztelések: Petru Bianca Brigitta. Mind római
katolikusok.
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Sport
Kelemen Kupa
Január 31 és február 1 között zajlott le a maroshévízi Magyaros sípályán és a borszéki pályán a Kelemen
Kupa síverseny. A versenyen 109 versenyző, 15 klubtól volt jelen. A kétnapos versenyen Sinaia-i Carpati
csapata végzett az első helyen. Íme az eredmények:
Lányok, ifjúsági korcsoport: 1. Puiu Ruxandra
(Felsőbánya), 2. Fazakas Aliz (Csíkszereda), 3. Copot
Bianca (Maroshévíz). Kisifjúsági korcsoport: 1.
Fazakas Aliz (Csíkszereda), 2. Copot Bianca
(Maroshévíz), 3.Micsoran Alexandra (Predeal). Fiúk:
ifjúsági korcsoport: 1. Moldovan Dan (Arieseni), 2.
Keresztes Zsolt (Gyergyószentmiklós), 3. Dezső
Mátyás (Gyergyószentmiklós). Kisifjúságiak: 1.
Keresztes Zsolt (Gyergyószentmiklós), 2. Dezső
Mátyás (Gyergyószentmiklós), 3 Hajdú Ottó
(Csíkszereda), 4. Kiss Vilmos (Maroshévíz).
Kisifjúsági lány korcsoport eredmények: 1. Bindár
Timea (Gyergyószentmiklós), 2. Preda Raluca
(Sinaia), 3. Ciobanu Mara (Predeal). Kisifjúsági fiúk:
1.Pojanu Andrei (Sinaia), 2. Fratila Eduard (Sinaia), 3.
Costea Bogdan (Predeal). Kisgyermek korcsoport:
Contiu Iulia (Sinaia), 2. Salgean Anita (Felsőbánya), 3.
Lőrinc Réka (Gyergyószentmiklós). Fiúk csoportjában
pedig: 1. Stefanescu Alexandru (Sinaia), 2. Danau Raul
(Predeal), 3. Molnár Erik (Csíkszereda)
Hyundai Kupa
Február 11-én a maroshévízi Magyaros sípályán
zajlott le a Hyundai Kupa alpesi sí és hódeszka verseny. A marosvásárhelyi Master Ski & Bike Klub által
szervezett versenyre 135 sportoló iratkozott fel. Íme az
eredmények, sízők: leigazolt férfi korcsoport: 1. Dezső
Mátyás (Gyergyószentmiklós), 2. Keresztes Zsolt
(Gyergyószentmiklós), 3. Cotfas Victor (Maroshévíz).
Leigazolt lányok: 1. Copot Bianca (Maroshévíz), 2.
Dani
Kinga
(Brassó),
3.
Fodor
Emese
(Marosvásárhely).
5-9 éves fiú korcsoport: 1. Szőke Hunor
(Csíkszereda), 2. Sidó Gáspár, 3. Kiss Zoltán. 5-9 éves
lányok: 1. Ferenczy Zselyke (Gyergyószentmiklós), 2.
Razman Orsolya (Kolozsvár), 3. Hiriscau Alexandra
(Maroshévíz). 10-14 éves fiuk. 1. Portik Áron
(Gyergyószentmiklós), 2. Szakács Péter, 3. Ferenczy
Apor (Gyergyószentmiklós). 10-14 éves lányok:
Karácsonyi Renáta (Maroshévíz), 2. Kis Timea
(Maroshévíz), 3. Sándor Éva. 15-18 éves fiú korcsoport: 1. Ladó Tihamér (Maroshévíz), Sándor Mátyás,
3. Kiss Botond. 19-34 éves fiuk: 1. Mártonfi Bogdan
(Maroshévíz), 2. Osváth Tihamér, 3. Sánduly László
(Maroshévíz). 19-34 éves lányok: Cotfas Andrea
(Maroshévíz), 2. Keresztes Tekla, 3. Böjthe Beyer
Kinga (Marosvásárhely). 35 év fölött fiuk: 1. Keresztes

Emil (Gyergyószentmiklós), 2. Cotfas Adrian
(Maroshévíz), 3. Tulit Zsombor (Sepsiszentgyörgy). 35
fölötti lányok. 1. Zayzon Zsuzsa (Marosvásárhely), 2.
Kovács Gabriella, 3. Pop Letitia.
Hódeszka. 10-17 éves fiuk: 1. Baciu Sebastian, 2.
Kiss Levente (Marosvásárhely), 3. Dohotar Tudor. 18
év fölötti fiuk: 1. Sabo Rares Cornel, 2. Nagy Attila, 3.
Lungu Mihai. Lányok: 1. Rubl Éva, 2. Sándor Andrea,
3. Nyulas Orsolya (Marosvásárhely).
Urmánczy Kupa
Pénteken, február 17-én a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület „Urmánczy Kupa” alpesi síversenyt szervezett a maroshévízi Magyaros sípályán. A 12 órakor
kezdődő versenyen 87 sportoló vett rész,
Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Borszék és
Maroshévíz településekről. Az érmek nagy része
Gyergyószentmiklósra került hisz 20 éremmel térhettek haza, Maroshévízen tíz maradt, míg Borszékra 4 és
egy Udvarhelyre került. Íme az eredmények: óvodás
lányok: 1.Kémenes Dorka (Gyergyószentmiklós), 2.
Baricz Dorka (Gyergyószentmiklós), fiuk. 1.Ádám
Bálint (Gyergyószentmiklós), 2.Szász Csongor
(Gyergyószentmiklós),
3.
Szabó
Milán
(Gyergyószentmiklós). I-II. osztályosok, lányok.
1.Ferenczy Zselyke (Gyergyószentmiklós), 2. Kiss
Anna (Székelyudvarhely), 3. Karácsony Karina
(Maroshévíz),
fiuk:
1.Szász
Lehel
(Gyergyószentmiklós),
2.
Balázs
Szabolcs
(Gyergyószentmiklós),
3.
Keresztes
Előd
(Gyergyószentmiklós). III-IV. osztályos lányok:
1.Lőrincz Eszter (Gyergyószentmiklós), 2. Keresztes
Andrea (Gyergyószentmiklós), 3. Lel Andrea
(Gyergyószentmiklós). Fiuk: 1.Mikk Edvin (Borszék),
2. Vargyas Szilárd (Gyergyószentmiklós), 3. Catinean
Mihai (Maroshévíz). V-VI osztályos lányok: 1.Kiss
Timea (Maroshévíz), 2. Benedek Borbála
(Gyergyószentmiklós),
3.
Kémenes
Noémi
(Gyergyószentmiklós), fiuk: 1. Zöld Róbert
(Gyergyószentmiklós), 2. Váradi Csongor (Borszék),
3. Baroti Arthur (Maroshévíz). VII-VIII osztályos
lányok: 1.Karácsony Renáta (Maroshévíz), 2. Szabó
Kinga
(Borszék),
3.
Kopacz
Zsófia
(Gyergyószentmiklós), fiuk: 1. Bencze Attila
(Gyergyószentmiklós), 2. Hámos Hunor (Maroshévíz),
3. Székely Tibor (Borszék). IX-XII osztályos lányok:
1.Copot Bianca (Maroshévíz), 2. Veres Eszter
(Maroshévíz), 3.Bencze Henrietta (Maroshévíz), fiuk:
1. Keresztes Zsolt (Gyergyószentmiklós), 2. Dezső
Mátyás (Gyergyószentmiklós), 3. Kiss Vilmos
(Maroshévíz). A versenyen az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Gyergyószéki szervezete minden versenyzőnek
csokoládéval enyhítette a verseny fáradalmait.
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SPORT
Röplabda
Az országos kisifjúsági lány röplabda bajnokság
keretén belül: Marosvásárhelyi ISK – Maroshévízi ISK
3-0 és Maroshévízi ISK – Nagybányai ISK 0-3.
Borvíz Kupa
Borszékon szervezték meg az V. Borvíz kupa elnevezésű alpesi síversenyt. A Maroshévízi ISK sportolói
az alábbi eredményeket érték el: óvodás fiuk: II.
Cătinean Constantin. I-II osztályosok: II. Karácsonyi
Karina, V-VI osztályosok: III. Kiss Tímea, VII-VIII

osztályosok: I Karácsonyi Renáta, IX- X osztályosok:
I. Copoț Bianca
Maroshévízi sízők Felsőbányán
Január 23-24 között a maroshévízi ISK sportolói
részt vettek a Felsőbányán megtartott lesikló versenyem, ahol az óriáslesiklásban az alábbi eredményeket
érték el: kisgyermekkorcsoport: Kiss Timea II. Míg a
kisifjúságiaknál Copot Bianca a III. helyre futott be. A
hévízi csapat edzője Kiss Vilmos.

Szavaink, kifejezéseink, szólásaink eredete (I)

Érdekes és izgalmas anyanyelvünk diakronikus
kutatása, hiszen folyamatosan megtapasztaljuk, hogy
számos szavunk, kifejezésünk, szólásunk komoly történelmi (eseményekkel is összekapcsolható) múlttal
rendelkezik.
Túl az Óperencián – ismerősen hangzik gyerekek
és felnőttek számára egyaránt a mese bevezetője, de
lássuk csak honnan is ered. Története a honfoglalás
utáni időszakra, a kalandozások korszakára tehető.
907-ben Árpád vezér a pozsonyi csatában győzelmet
aratott a bajorok felett. Ezután területeinek nyugati
határait a Közép-Ausztriában levő Enns folyó mentén
jelölte ki. Az Európa-szerte kalandozó a magyar seregek az Ennsen túlról (németül: ober Enns) hozták zsákmányukat és regényes történeteiket. A letelepedett
magyarok számára ezek a távolságok óriásinak számítottak, ha figyelembe vesszük a kor közlekedési és
szállítási technikáit. Így tudatukban egy ismeretlen,
titokzatos világ képe élt. A magyar népmesék ezt az
„ober Enns” kifejezést őrizték meg a „túl az Óperencián” formájában, abban a szófordulatban, amikor valamiről azt akarták elmondani, hogy nagyon-nagyon

messze van.
Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől – tartja a
mondás. III. Béla király Szent László példáját követve,
maga is a Szentföldre készült, de 1196. tavaszán bekövetkezett halála meghiúsította terve megvalósítását.
Végrendeletében másodszülött fiára, Andrásra hatalmas pénz összeget hagyott, azzal a kikötéssel, hogy ezt
a pénzt a Szentföld védelmére irányuló keresztes hadjáratra fordítsa. Fia a fogadalmat csak húszévi halogatás után váltotta be. A monda szerint a királynak volt
egy Makó nevű keresztes vitéze, aki már nagyon
vágyott arra, hogy eljusson a Szentföldre. Makó vezér
egy alkalommal alaposan felöntött a garatra, s mély
álmából felriadva azt hitte, hogy már Jeruzsálemben
van, pedig igazából még csak a dalmáciai Spalatóban
(ma Horvátország) lehorgonyzott hajón aludt. Ekkor
születhetett a napjainkban is használatos szólás:
Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. A mondásnak
bizonyosan semmi köze sincs a mai Csongrád megyei,
Maros partján fekvő Makó városához, ugyanis a települést ekkor Felvölnek nevezték.
Németh Szabolcs-Előd

Eredeti Tiramiszu
Hozzávalók: 4 nagyon friss tojás, 3 cs.vaníliás
cukor, 3 ek.k.cukor, 50 dkg mascarpone (natúr tjszínes
krémsajt), 1-2 evőkanál martini vagy konyak, kb.40 db
babapiskóta, a piskóta áztatásához:3 dl erős feketekávé, 7-8 evőkanál kristálycukor,egy kupica konyak. a
tetejére:2-3 ek.cukrozatlan kakaópor.
Elkészítés: A tojások sárgáját a kétféle cukorral
habosra kavarjuk. Akkor jó,ha a cukor elolvadt,a maszsza kifehéredik és tejföl sűrűségű.A jól lehűtött krémsajtot hozzáadjuk,majd a martinival vagy konyakkal
ízesítjük.A tojások fehérjét kemény habbá verjük és
lazán a sajtos krémbe forgatjuk. A babapiskóta áztatá-

sához a hideg kávét a cukorral meg a konyakkal összekeverjük.A piskóta felét egyesével
néhány másodpercre beleforgatjuk,majd amikor
megszívta
magát,kissé lecsöpögtetve,egy
rétegben tálcára rakosgatjuk.A fele krémet egyenletesen rárakosgatjuk.A többi krémet a tetejére meg az
oldalára kenjük,végül kakaóport szitálunk rá.
Hűtőszekrényben kb.fél órá át állni hagyjuk.

Főzzünk együtt
(Sárig Csilla rovata)
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Viccek
- Jean, az évnek melyik hónapjában van 28 nap?
- Annyi mindegyikben van, uram!
- Jean, elég a pénzünk hó végéig?
- Csak ha meggyújtom, uram.
- Jean, hozza ide a távcsövemet!
- Jó, de minek uram?
- Mert egy távoli rokonom temetésére megyek.
- Jean, - kérdezi az úr dühösen - most maga a hülye
vagy én?
- Uram, Ön nem áll olyan ember hírében, aki idiótákat
alkalmazna.
- Jean, mondja meg a házmesternek, hogy hívjon fel!
- De neki nincs is telefonja, uram.
- Jól van, akkor majd felhívom én.
- Jean! Valami baj van a teaszűrővel!
- Majd elviszem szűrővizsgálatra, uram!
- Jean, milyen magasan repült az a vadkacsa, amit az
előbb lelőtt?
- 100 méter magasan, uram.
- Akkor ne pazarolja a lőszert, ha ilyen magasról leesik, magától is elpusztul!
- Jean, öntözzön meg!
- Minek, uram?
- Ki akarok kelni magamból.
- Jean, ha elalszom, oltsa el a villanyt!
- Rendben uram, szóljon, ha elaludt!
- Jean, ez a sétabot túl hosszú nekem.
- Majd levágunk az aljából, uram.
- Ne az aljából vágjunk le, mert felül hosszú.
- Jean, feltette azt az 1000 frankot a 8-as lóra, amit
adtam?
- Igen, uram!
- És mi történt?
- A zsoké levette és megköszönte.
A gróf azt mondja a vonatfülkében szemben ülő inasának:
- Jean, cseréljünk helyet, nem bírom nézni a maga buta
pofáját!
- Jean, miért csak a bal papucsomat tette az ágyam elé?
- Mert úgyis mindig bal lábbal kel, uram.

- Jean, hogy áll a barométer?
- Esett, uram.
- És mennyit?
- A falról a földig, uram.
- Jean, mi az a rúzsfolt a nyakán?
- Szájhagyomány, uram.
- Jean, felrakta a méhecskéket a padlásra?
- Igen, uram!
- És rájuk csukta az ajtót?
- Nem uram, de a létrát elvettem!
- Miért olyan zöld az arca Jean?
- Egész úton a menetiránynak háttal kellett utaznom.
- Miért nem kérte meg a szembe ülőt, hogy cseréljen
helyet önnel?
- Én akartam, de nem ült ott senki.
- Jean, hozza a lemezvágó ollót!
- Minek, uram?
- Hogy pléhpofát vághassak.
- Jean, vendég jön. Vágjunk jó képet hozzá.
- A hallban levő Munkácsy jó lesz, uram?
- Jean, azt akarom ha az anyósom megérkezik virágeső
fogadja!
- Jean, megjött már az anyósom?
- Igen uram, de csak cserepes virágot találtam.
- Jean! Mi volt ez a nagy csörömpölés?
- Egy autó fordult be a mellékutcába!
- És??????
- Nem volt mellékutca!!!!
- Locsolja meg a virágokat a kertben, Jean!
- De uram, hisz esik az eső!
- Akkor vigyen magával esernyőt!
- Jean, ma vadászni megyünk. Hol a sörét?
- Elnézést, uram, a sörét megittam!
- Jean, süllyed a hajó! Már a nyakamig ér a víz! Mit
csináljak??!!
- Álljon fejre, uram, és akkor már csak a bokájáig fog
érni...
- Jean, megetette a papagájt?
- Meg, uram!
- És mivel?
- A macskával!
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Gyerek sarok (5.)
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

Szandika, „Maroshévízen születtem 2004. március 21-én. Szeretek játszani babákkal, szeretek divatosan öltözködni”.

Reklámok, apróhirdetések

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

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.
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 20 lej/ kg
(gyógyhatásai közt: osteoporosis ), akác méz 20/kg
(gyógyhatásai közt: cukorbetegség, asthma, sav
stb.), hárs méz 20 lej/kg (gyógy hatásai: nyugtató
hatású, kalcium gazdag), napraforgó méz 20 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: Balla Tünde Éva, Becze Sándor,
Bodor Attila, Csibi István, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András Miklós, Németh Levente, Papp
Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila, Veress
Károly

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
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