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„Dalaim szeretetről, összetartásról szólnak”
Tamás Gábor azon kevés erdélyi énekesek közé

tartozik, akinek majdnem mindenik slágere „örök-
zöld”-ként vésődött be a szívekbe. Habár már több
alkalommal is sikeresen koncertezett a környező
falvakban és városokban, április 25.-én első alka-
lommal lép fel városunkban. Ez alkalommal a nép-
szerű énekes nyilatkozott a Maroshévízi Hírlap
olvasóinak.

- Sokan azt mondják, hogy „Tamás Gábor egy
jelenség” mit gondol hogyan érdemelte ezt ki?

- Erre nagyon nehéz válaszolni, hiszen ezt a közön-
ségtől kéne megkérdezni. Két évvel ezelőtt egy Linz-i
koncertem utáni dedikálás alkalmával azt mondta
nekem egy 35-40 év körüli férfi: "Művész úr, a koncert
alatt láttam az auráját "

Nos, úgy érzem, hogy koncertjeim alkalmával elju-
tok a lelkekhez és így nemcsak egy két óráig tartó kon-
cert élményét viszik magukkal a hallgatók, hanem
sokáig merítenek erőt dalaimból, amelyek elsősorban a
szeretetről, összetartásról szólnak.

Oly sok rossz hírt kap manapság az ember a médi-
ából (TV, Rádió, sajtó stb.), hogy az emberek szívesen
nosztalgiáznak egy kicsit és ezzel elterelődik figyel-
mük a hétköznap problémáiról.

A szabadtéri koncertjeimen  amikor  több ezer
ember átveszi és énekli a dalaimat akkor érzem legin-
kább a szeretetet, és azt, hogy ..talán nemcsak énekes
vagyok, hanem annál egy picit több.

- Van-e olyan földrész ahol még nem koncerte-
zett?

- Igen: Dél Amerikában és Afrikában, de a dél-
amerikai fellépés útban van ugyanis nemrég kaptam
meghívást Argentínába!

- Évente kb. hány koncertet tart?
- A tavaly 43 koncertem volt, erre az évre is számí-

tok legalább ennyi meghívásra.
- Tudtommal Maroshévízen még nem lépett fel

egy koncerten sem, ugyanakkor átutazóban több
alkalommal is volt városunkban, a kérdésem az
lenne, hogy volt-e Maroshévízen több ideig, óráig?

- Sajnos csak átutazóban, de így is mindig megcso-
dálom a leírhatatlanul gyönyörű tájat! Nagyon remé-
lem, hogy ezúttal egy kicsit több időnk lesz a csapattal
és koncert után "körülnézhetünk" majd! Egyébként
vannak barátaim itt hiszen innen mindig átjönnek egy
néhányan a hagyományos ditrói koncertemre (ahol már
ötször léptem fel!)

- Egyik örökzöld slágerét a Donát úti orgonákat
egy maroshévízi híres zeneszerző zenésítette meg és
amint ön a múlt évben Borszéken nekem elmondta,
szomszédok voltak és igen jó kapcsolatba voltak,
sajnos élete vége fele kissé furcsa magatartása volt,
hisz betegesen visszahúzodottan élt. Kérném,
mondjon egy pár közös emléket el önről és róla.

- Őszintén szólva nem is tudtam, hogy George
Sbarcea (Claud Romano) maroshévizi?!!

Igen, ő írta a dallamát a Donát úti orgonák-nak (a
gyönyörű szövegét viszont Imrédi Géza kolozsvári szí-
nész- erről ritkán szól a krónika!.. ) Tényleg szomszé-
dok voltunk Kolozsváron, nagyon kedves úriember
volt, tökéletesen beszélt magyarul és 1991-ben-amikor
újra találkoztunk-köszönte meg nekem



II. évfolyam 3. szám2

Solt és Maroshévíz városok közti kapcsolatról
Amint már hírül adtuk, a múlt hónapi lapszámunk-

ban, Maroshévíz és a magyarországi Solt városok közt
már 1940 nyarától testvér települési kapcsolat lett alá-
írva, mely sajnos az ötvenes évek legelején a kommu-
nista kormányoknak „köszönhetően” megszűnt.  Azóta
a Solt település polgármesteri hivatala jelezte, hogy
újból fel szeretnék venni a kapcsolatot, sőt február 20-
án egy küldöttség is járt városunkban, Németh István
helyi képviselővel az élen, akik tárgyaltak a hévízi
alpolgármester úrral is. Egy másik konkrét lépés szin-

tén a Solt-i hivataltól jött, mégpedig március 6-án egy
levélben értesítették a hévízi hivatalt, hogy február 13-
i gyűlésen a Solt képviselő testülete úgy döntött, hogy
tovább akarják folytatni a testvérvárosi kapcsolatot,
kapcsolatot akarnak tartani a maroshévízi magyarság-
gal, úgy kulturális, mint más szinteken. Tehát a kocka
el van vetve, most a hévízi polgármesteri hivatal és
helyi tanácson a sor, hogy hivatalosítsák az együttmű-
ködést, ami már a március 9-i tanácsosi gyűlésen lehet-
séges is lenne. (czirják)

személyesen,hogy sikerre vittem a dalt.
A politikai magatartásáról (amelyről itt

Svédországban hallottam) csak annyit mondanék,
hogy ez már élete vége fele következett be, amikor már
eléggé megromlott egészségi állapota-szerintem ennek
tulajdonítható be a magatartása.. Én tiszteltem őt a
korábbi magatartásáért, szerzeményeiért, no meg egy
olyan könyv megírásáért amelynél senki nem írt szeb-
bet szülővárosomról-Kolozsvárról, a " Szép város
Kolozsvár " c. könyvről van szó !        

- Melyik koncertre emlékezik mindig szívesen
vissza?

- Mindegyik kedves számomra, hiszen nincs két

egyforma koncert! Mindig történik valami  olyan  ..
ami még nem történt eddig (szoktuk mondani a konc-
ertek után..)  

Ami a koncertek látogatottságát-nagyságát illeti,
talán a Sepsiszentgyörgyi (Szentgyörgyi Napokon
adott) koncertem  volt a legemlékezetesebb hiszen itt
(a rendőrség és a tűzoltóság felmérése szerint)  több
mint 30 ezer ember volt kint a főtéren és  énekelte
velem együtt a dalaimat.. 

Felemelő és egyben felejthetetlen érzés és est volt
ez..

Köszönjük a beszélgetést és sok sikert kívánunk
továbbra is.  Czirják Károly

Az ősember nyomában Maroshévízen
Olvasóinknak még a múlt év augusztusi számában

beszámoltunk, hogy gyergyószentmiklósi, targoviste-i
és kolozsvári régészek ásatásokat végeztek a Mag-len
nevű településrészen és kőkorszaki település nyomokat
és különböző tárgyakat, eszközöket találtak. A régész
csoport ekkor 14 – 20 ezer évesnek becsülte ezeket. A
tárgyak, leletek egy részét németországi laboratóriu-
mokba küldték felülvizsgálásra. Beigazolódott a felte-
vésük az itt talált pattintott kőeszköz maradványok 14
ezer 20 ezer évesek, így Románia legrégibb településé-
re bukkantak. Az eltelt évek során nem ez az első, hogy
településünkön kőkorszaki eszközöket találtak a lako-
sok, hisz tudomásunk van egy szilex eszközre melyet
14 ezer évesre becsülnek és több kőkorszaki eszközre
ezek egy része 8-12 ezer évesek. És ekkor még nem is
beszéltünk a Maroshévíz és környékén talált rovásírá-
sos kövekről, hisz mind tudott az 1961-ben a Fehér

megyei Tatárlakán talált székely-magyar írásos koron-
gok legalább hét, nyolc ezer évesek és azt is már tudo-
mányosan bebizonyították, hogy a boszniai Nap pira-
misban talált rengeteg székely-magyar rovásírás har-
minc ezer éves. Most visszatérve a maroshévízi lele-
tekre, csupán annyit lehet mondani, hogy településünk
tele van számos régi kőkori eszközökkel, ezek egy
része magán gyűjteményekbe van egy része pedig
várat a feltárásra. Egy biztos a tavaly augusztusi ásatá-
sok annyira megdöbbentették a régészeket a feltárá-
sokkal, hogy ez évben egy hónapot fognak itt tölteni és
fogják fojtatni az ásatásokat. 

Amint azt Stelu Platon polgármester úr megígérte
ez évben nem fog kelleni minden este visszautazniuk
gyergyószentmiklósi szállásukra a régészeknek, hisz itt
helybe fog nekik biztosítani szállást.

(czirják)

Készülődés a Maroshévízi Napokra
Az előző évekhez képest az idén már jóval koráb-

ban nekiláttak az illetékesek a Maroshévízi Napok
szervezésének. Az eddigi napokhoz képest ez évben
két napos lesz a városnapok, július 21. és 22.-e. Eddig
két együttessel szerződést kötöttek, így 21-én 22 órától
a Semnal M együttes és 22-én 22 órától a Holográf
együttes fog színpadra lépni. Ugyanakkor szóbeli meg-
egyezés jött létre az Erdély leghíresebb magyar együt-

tesével,  a sepsiszentgyörgyi INSECT-tel akik a
Semnal M előtt fognak fellépni. Ugyanakkor egy
magyar néptánc együttesel folytatnak tárgyalásokat,
mely vasárnap lépne közönség elé. Reméljük a szerve-
zők fognak gondoskodni, hogy napközben is legyenek
különböző előadások, vetélkedők (úgy mint más tele-
püléseken), hisz eddig csupán késő délután kezdődtek
a városnapok. 
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László Áron
maroshévízi
római katolikus
plébános számára
zárták le a 2000.
mappát a gyer-
gyószentmiklósi
Demokrácia
Központban. A

honosítási kérelmet tartalmazó dossziét a plébános ott-

honában február 24-én, pénteken adta át Bákai
Magdolna irodavezető. László Áron elmondta, hogy
nagy csalódásként élte meg a 2005-ös népszavazás
eredményét, ennek ellenére ő azelőtt és azután is
magyarnak érezte magát, de úgy látszik, hogy a
magyarságát dokumentálni is kell. Nem akarta elsők
között leadni a kérelmet, de mindenképpen szándéká-
ban állt igényelni a magyar állampolgárságot és fon-
tosnak tartja annak megszerzését. (Info: http://demok-
raciakozpont.org).

Maroshévízre került a 2000. mappa
Gyergyószéken

Egyeseknek igen, másoknak nem.
A vizek szennyeződéséről 

A törvény értelmében semmilyen folyót, patakot
nem szabad szennyezni, ezt törvény bünteti. Ez így
igaz és így is kell lennie. Maroshévízen is ha egy

magán sze-
mély például
a Maros
folyóba
mossa az
autóját, vagy
a szőnyeget,
megbüntetik,
sajnos a pata-

kok, folyók szennyezése csak egyeseknek van betiltva.
Maroshévízen ezen a télen az utakra szórt sót és homo-
kot az illetékesek összegyűjtötték, hisz nem maradhat-

tak a rengeteg hódombok az utak szélein, de ahelyett,
hogy egy külön előre elkészített gödrökbe vigyék, eze-
ket a Toplicza és a Maros folyóba öntötték. Talán sze-
rintük az a sok só, gázolaj vagy kitudja még milyen
kosz ami így a vizekbe kerül nem ártalmas a vizek élő-
lényeinek, vagy nekik szabad a vizeket szennyezni.
Maroshévízen a központon egy rövid séta alkalmával
öt ilyen helyet láthatunk ahova autókkal hordták a
szennyezet havat, ezek egymástól mindössze kb. 50
méternyire vannak. Mindkét hely a Toplicza patak a
Maros folyóba való ömlésénél található, a központban.

Célszerűbb lenne már a nyár folyamán egy norm-
áknak megfelelő szennygödröt létesíteni és oda vinni a
szennyes havat, így a vizek nem lennének folyamato-
san szennyezve, hisz e szennyeződés, Maroshévízen
évtizedek óta folyik.

Rendhagyó történelem óra Maroshévízen
Március 13-án, 17,30 órától a maroshévízi római

katolikus plébánián rendhagyó történelemórára került
sor, melynek
címe: “Az
1848-1849-es
forradalom és
szabadságharc
mai megjele-
nítése”.
Előadó:
Parászka Géza
h.ö. huszárőr-

nagy, a Földváry Károly Hagyományőrző egyesület

elnöke Az előadás a katonai hagyományőrző mozga-
lom bemutatását tűzte ki célul, kiemelve az1848-49.-es
magyar szabadságharcot. 

Parászka úr bemutatta a hagyományőrző egyesüle-
tük múltját és jelenét, betekintést nyújtott az általa
bemutatott fényképek által az egyesületük tevékenysé-
gébe, hagyomány őrzésükről. A jelenlevők nagy érdek-
lődéssel követték a bemutatást mindazon rendezvé-
nyekről ahol jelen voltak az egyesület tagjai, a felbe-
csülhetetlenül szép huszár ruhában, melyet manapság
ritkán lát az ember vagy csak fontos rendezvényeken,
eseményeken.

(M.H.)
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Március 15
Március 15, Nemzeti Ünnep. Európa több országá-

ban ezen a napon megemlékeznek, ünnepelnek az 1848
– 1849-es forradalom emlékére. Ez évben
Maroshévízen 17 órától ünnepi Szentmise zajlott le,

majd a helyi Kemény János Gimnázium diákjainak
ünnepi műsorát tekinthették meg a zsúfolásig megtelt
templomban az érdeklődők.

Eltemetik Nyirő Józsefet 
Tudott dolog, hogy az emigrációban elhunyt Nyirő

József író hamvait, május 27-én, haza hozzák
Spanyolországból és Székelyudvarhelyen fogják elte-
metni. Az újratemetést Kövér László házelnök védnök-
sége alatt a Magyar Országgyűlés Hivatala szervezi, a
Székelyudvarhelyért Alapítvány a székelyföldi társ-

szervezői feladatokat látja el. Nekünk
Maroshévízieknek a jó hír az, hogy a jelek szerint tele-
pülésünkön is át fogják vinni a koporsóját. Ha ez való-
ra válik, illene nekünk magyaroknak a halotti menetet
tisztelettel fogadni, tisztelegni Nyirő József hamvai
előtt. (czirják)

Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodájától kaptuk
Az maroshévízi Erdélyi Magyar Néppárt szerveze-

te számára fontos értékek a szabadság, család, nemzet,
és a keresztény erkölcs értékein alapuló demokrácia.
Célunk egy erkölcsileg tiszta tábor létrehozása, amely
elítéli a korrupciót, annak bármely megnyilvánulását,
és támogatja a becsületes munkát. Fontosnak tartjuk,

hogy szülőföldjén boldoguljon a maroshévízi magyar-
ság, ezért véleményünk szerint minél több pályázati
pénzt kell lehívni, melyek segítségével új munkahelye-
ket lehet teremteni. A magyar érdekeltségű pártokkal
párbeszédet kezdeményezünk, célunk egy ésszerű
együttműködés megteremtése.

Egyházi szemle
A nagyböjt fegyelme

Az egyházi év több szakaszra van beosztva.
Megvan az ideje az örömnek, az ajándékozásnak, a
mélyebb elcsendesedésnek. A nagyböjt, amikor
Krisztus szenvedése, megváltó halála van a középpont-
ban, az elcsendesedés ideje. Az egyházi ének is ezt
sugallja: „Mintha köztünk Jézus járna,/ elhallgat itt
minden lárma.” A cél: Krisztus megváltó szenvedésé-
nek és halálának jobb megértése. De nem csak ez,
hanem életünk átértékelése és benne a rendteremtés.
Vianney Szent János írja: ”Amit a test veszít, azt a
lélek nyeri meg, és amit a test nyer, azt a lélek veszti
el.” Valahogy úgy kellene megélni a nagyböjti idősza-
kot, hogy lelkünk legyen a nyertes. Az Egyháznak
megvannak a jól bevált gyakorlatai. Keresztútjárás,
ima, böjt, alamizsna, szolidaritás a rászoruló és szenve-
dő emberekkel. 

A keresztúti ájtatosságot a ferences rend ajándé-
kozta a kereszténységnek. Végig elmélkedni a tizen-
négy állomást az egész emberi élet áttekintését is jelen-
ti. Feltárja esendőségemet, hiányosságaimat, erényei-
met és megmutatja, milyen kapcsolatban vagyok
Istennel és felebarátaimmal. Az igazi nyereség az,
hogy rákészit a szenvedésre.

Az ima nem más, mint beszélgetés. Akit szeretek,
azzal keresem a beszélgetés lehetőségét. Az imában
derül ki, milyen fokon szeretem mennyei Atyámat. Az
igazi nyereség itt „a lélek hazaröppenése”, ahogy Kis

Szent Teréz fogalmaz. 
A böjt és alamizsna egy helyre tartozik. Nincs

böjt ott, ahol nincs alamizsna. Lemondok valamiről,
ami nekem kedves, hogy örömet szerezzek, segíthes-
sek máson. Bennünket a böjti fegyelem csak a hústól
való tartózkodásra kötelez 14 – 60 év között. Az írott
betűn túl ott van a jóság, az adakozás, mint keresztényi
kötelesség. Nem ér semmit a böjtöm, ha nem nemes cél
irányítja, mint például a jótékonykodás vagy áldozat-
vállalás valakiért, valamiért. A böjt és alamizsna nye-
resége az önmagunk fölötti győzelem. „ A lélek úgy
gyarapszik, ha kurtán van tartva ételben és italban.” –
mondja a Diognetoszhoz irt levél. 

Csend! A csend nagy lehetőség. Az önismeret és
az Istennel való találkozás helye. Sík Sándor soraival
biztatok mindenkit:

Légy csendességben Isten hogyha hív,
Halkan szólít, mint pásztorhangú síp….
……………………………………..
A hangos ember érőt nem teremt:
Az erőszaknál erősebb a csend… 

(László Áron)

Egyházi anyakönyv.
Elhalálozások: Berszán János 88 éves, Fekete

Júlia 94 éves. Mindketten római katolikusok. 
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Kemény  oldal 
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Pillanatképek iskolánk életéből:
Iskolai életünkben ez az időszak, amikor számba

vehetjük a tantárgyversenyek helyi és megyei eredmé-
nyeit. Az eddig lezajlott versenyek során voltak
nagyon jó eredményeink. Ezek a következők:

A román nyelv és irodalom tantárgyverseny leg-
jobb eredményei: 

Tímár Csaba V.osztály - megyei szakaszon I.díj és
továbbjutott az országos tantárgyversenyre

Ambrus Norbert VII.A osztály - megyei szakaszon
IV. helyezést ért el

Isán Dalma-Henrietta VIII.osztály - megyei szaka-
szon I.díj és továbbjutott az országos tantárgyverseny-
re

Felkészítő tanárok: Pop Dobrean Cristina, Vodă
Ionela.

Az Implom József helyesírási versenyen dícséret-
ben részesült Veress Eszter Orsolya IX. osztályos tanu-
ló, aki a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny
megyei szakaszán is nagyon jó eredményt ért el.
Felkészítő tanár: Lőrincz Erzsébet.

A római katolikus vallásverseny körzeti szakaszá-
nak legjobb eredményei:

Menyhárt Helga IX. osztályos tanuló II.díj
Vaida Brigitta-Blanka IX. osztályos tanuló III.díj
Takács Bernadett X. osztályos tanuló III.díj
Timár Tünde XI.osztályos tanuló III.díj
Felkészítő tanár: Deme Gabriella.
A földrajz tantárgyverseny megyei szakaszának

legjobb eredményei:
Kertész Lénárd VIII. osztályos tanuló II. díj
Puskás Noémi és Veress Ervin X. osztályos tanulók

dícséretet érdemeltek.
Felkészítő tanár: Benedek Botond.
A Zrínyi Ilona nemzetközi matematika verseny

megyei szakaszán elért legjobb eredményeit díjazták
Csíkszeredában. Ezen a következő tanulók vettek
részt: Kertész Lénárd, Péter Szabolcs és Isán Dalma-
Henrietta a VIII.osztályból. Felkészítő tanár: Séra
Ilona.

A Kis kenguru matematika verseny legeredmé-
nyesebb tanulói:

I. osztály  - Leopold Andrea és Miklós Anna Vivien
I. díj

- Ladó Norbert és Székely Imre Levente II.díj
-  Mészáros István Segal III.díj

II. osztály - Karácsony Anna Karina és Böythe
Máté Dániel II.díj

III.A osztály - Székely Eszter Katalin II.díj
- Dali Imola III.díj
III.B osztály - Rokai Zsombor II.díj

- Bodor Zénó Attila III.díj
Felkészítő tanítók: Újfalvi Anna, Sipos Mária

Magdolna, Rabya Edith, Csíki Ildikó Mária.

Március 15 tiszteletére egy szövegillusztrációs
versenyen vettek részt I-IV osztályos diákjaink, amit a
Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás
Központ hírdetett meg. A következő diákok nagyon
szép és értékes jutalomban részesültek a csíkszeredai
megyeházban: Székely Imre Levente és Ladó Norbert
az I. osztályból, Karácsony Anna Karina és Mezei
Andrea a II. osztályból, Péter Kriszta és Bajkó Hajnal
a III.A osztályból. Tanítók: Újfalvi Anna, Sipos Mária
Magdolna, Rabya Edith.

Iskolánk  diákjai verses-zenés előadással méltat-
ták Március 15-ét a római katolikus templomban. Az
előadást előkészítették Lőrincz Erzsébet, Madaras
Melinda és  Rokai János tanárok.

Április 2-6 között minden tanintézményben az
Iskola másképp nevelési hét zajlik, melyre pedagógu-
saink érdekes tevékenységeket terveztek: városlátoga-
tások, múzeumok látogatása, kirándulások a megye
minden irányába, természetjárás játékokkal fűszerez-
ve, cserkésztalálkozó Borszéken, cserkészjátékok,
filmklub, interaktív játékok, tehetségsziget, vetélke-
dők, versenyek, Diákolimpia, húsvéti szokások és
hagyományok ápolása. A rendezvénysorozat egyik kie-
melkedő tevékenysége az Iskolai Színházfesztiválon
bemutatott színdarab a város művelődési otthonában. 

Április 4-én 17,00 órától szeretettel várunk min-
denkit diákjaink kiselőadására a Városi
Művelődési Házba! A belépés ingyenes! (Deme
Gabriella helyettes igazgató)

http://kemenyweb.marosheviz.info
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Április 11-én „Költök Napja”. Akárcsak a múlt
évben e nap marosvásárhelyi és megyénk béli költők
fognak településünkre eljönni, verseikből szavalni.

Április 25-én 19 órától Tamás Gábor koncert a
helyi „kultúrházban”

Mire számíthatunk árpilisbe?

Sport
Labdarúgás

A Székelyudvarhelyi Sportiskola egy, négycsapa-
tos labdarúgótornát szervezett az 1999-es korosztályos
csapatok részére. Részt vettek a házigazda ISK csapa-
ta, a Székelyudvarhelyi Roseal, a Csíkszeredai VSK és
a Maroshévízi Tudomány. Eredmények: Csíkszereda –
Maroshévízi 0-1, Roseal – ISK 1-3, Csíkszereda – ISK
6-0, Maroshévíz – Roseal 1-2, Csíkszereda – Roseal 1-
1 és Maroshévíz – ISK 1-1. Mivel mindenik csapat 5
pontot ért el a gólarányok miatt az alábbi rangsor ala-
kult ki: 1. Csíkszeredai VSK, 2. Maroshévízi
Tudomány, 3. Székelyudvarhelyi Roseal, 4.
Székelyudvarhelyi ISK.

Röplabda
Március 10-11-én a maroshévízi sportcsarnokban

került sor az országos reménység korcsoportú fiú
megyeközi tornájára. A maroshévízi csapat eredmé-
nyei: Maroshévízi ISK – Balázsfalvi ISK 3-0,
Maroshévízi ISK – Nagybányai ISK 3-0 és
Maroshévízi ISK – Temesvári Bega 3-2. A maroshéví-
zi csapat veretlenül jutott az országos döntő tornára.

Vasárnap, március 18-án zajlott le Maroshévízen a
gimnáziumok számára kiirt lány röplabda torna
megyeközi szakasza. Ez alkalommal brassói, marosvá-
sárhelyi, kolozsvári és a maroshévízi O.C. Taslauanu
gimnázium sportolói mértél össze erejüket. A döntő
tornára a házigazda csapata jutott, mely csapat minden-
ik mérkőzését 2-0 aranyba nyerte. 

Símaraton
A Hargita fürdőn megtartott símaratonon, melyre

114 versenyző nevezett be, a maroshévízi Ráduly
Iulian, a 2002 után születtettek korcsoportjában az első
helyen végzett.

Lőrinc Pál emlékverseny
Nemrég zajlott le Borszékon a Lőrincz Pál

Emlékverseny, melyre 152 versenyző iratkozott fel.
Íme a maroshévízi sportolók eredményei: I – II osztá-
lyos lányok: 3. Hámos Roxana,. V – VI osztályos
lányok: 1. Kiss Timea. VII – VIII osztályos fiúk: 2.
Walther Richárd,. IX – XII osztályos lányok: 1. Copoț
Bianca. A legjobb pályaidőt lányoknál a maroshévízi
Copoț Bianca, 39.43 mp.-el érte el.

Gyergyó Kupa
110 versenyző rajtolt a Bucsin tetőn lezajlott

„Gyergyó Kupa” sífutó versenyen. Íme a Maroshévízi
ISK sportolói által elért eredmények: Ifi I. fiúk 10 km:
Toma Ioan Cătălin 3., Gyerekek, fiúk, 3 km: Ababei
Iulian 1. 

Sífutó verseny
Március 18-án, a  Bucsin tetőn levő sífutó pályán

lezajlott versenyen a Maroshévízi ISK sportolói az
alábbi eredményeket érték el: Gyerek korosztály 3 km
szabadstílus, fiúk: 2. Ababei Iulian. Gyerek korosztály
3 km klasszikus stílus, fiúk: 2. Ababei Iulian. A gyer-
mek váltó 3x3 km-es csoportban a Maroshévízi csapat
a 2. helyen végzett A váltó tagjai: Ababei Iulian, Pop
Nicolae Marian, Raduly Iulian Alexandru.

Régen történt
1962. március 6-án (50 éve) megalakult a helyi

Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet mely Március 6
nevet viselte és a gazdaságok 99,63%-át tömörítette
magába, összesen 1.104 gazdasággal.

1902 március 1-én (110 éve) újból megalakult a
helyi színjátszó társulat. Ez Urmánczy Ilonának és
Urmánczy Nándornak köszönhető. Habár az első pró-
bák egy hónappal előbb voltak, hivatalos újjáalakulá-
suk március 1 volt. Ez alkalommal bemutatták a
„Mozgó fényképek” című darabot. A színtársulat neve:
„Székely Társaság”, elnöke pedig Urmánczy János
volt, rendező: özvegy Sóováriné Urmánczy Ilona.
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Március 15 régen
Régen településünkön a Nemzeti Ünnepünket, márci-

us 15-ét színvonalasan, egész napos programmal ünne-
pelték meg. Íme egy korabeli újságcikk mely száz
évvel ezelőtt íródott, vagyis 1902. március 15-én.  „10
órakor két aggastyán 48-as honvéd által lobogtatott
nemzeti zászló alatt fölvonulás volt az ünnepélyes
Isteni tiszteletre melynek végeztével az Urmánczy ház
színháztermét zsúfolásig megtöltő és még a kapu alatt
is álló lelkesült közönség előtt folyt le az ünnepély dél-
előtti része. A dalárdát Gart Tivadar vezetése mellett, a
Hymnuszt és a Szózatot a legnagyobb szabatossággal
énekelte… Páll Károly hazafias, remek ünneplő beszé-
de, Mendel József lelkesülten a Talpra magyart szaval-
ta, Borr János, Honvéd című költeményét megható elő-
adása és a kis gyermekek, Páll Károly, által írt alkalmi

költemények elmondása által oly lelkes hangulatot,
hoztak a közönségnek, hogy a szemökben összegyűlt
örömkönnyek igazi égő áldozattá lettek a haza oltárán.
A tetőpontját érte el az esti előadásnál, melyben
Kisfaludy Károly „Pártütők” czímű hazafias vígjátéka
került színre. A lázas tevékenység, melyet a színtársu-
lat vezetője, éltető lelke, özv. Soóváriné Urmánczy
Ilona a szereplőkkel együtt kifejtett, méltó jutalmát
nyerte el. Szereplők: Mélik Bogdán, Bodó János, Mild
Elza, Walter Marika, Mendel József, Cristea Sándor,
Gart Tivadar, Walter Kornél, Bardossyné Jákobi Atala,
Kolozsi András, Moldován Szilárd, Hayer Rudolf,
Papp Miklós, Cristea János, Walter János, Császár
István, Albert István.” 

Viccek
Az utolsó tanítási napon a gyerekek ajándékot visznek
a tanító néninek.
A virágboltos fia egy csokrot hoz, a cukrász kislánya
egy tortát, majd az italboltos kisfia egy nagy dobozt,
szépen csomagolva.
A tanító néni megemeli, és látja, hogy valami szivárog
belőle. Viccesen megkóstol egy cseppet, és megkérdi:
- Bor?
- Nem - feleli a fiú.
Újabb cseppet kóstol a tanító néni.
- Pezsgő?
- Nem.
- Szabad a gazda! - mondja a tanító - Feladom; mi ez?
- Kiskutya...

Az építkezésen az egyik melós figura csak áll és
beszélget. Odahívja magához a főnök:
Na, fiam, mennyit is keres maga?
- Hát úgy 60 ezret/hó.
- Na, fiam, itt van a félhavi bére, de többet sose lássam.
Odaadja a pénzt és elzavarja a srácot. Úgy húsz perc
múlva az egyik melós odamegy a főnökhöz és megkér-
dezi:
- Főnök, mi baja volt a pizzafutárral?

Vadnyugat. Egy gengszter betér egy kocsmába, leül a
pulthoz, előkapja a fegyverét, a plafonra lő, majd felki-
ált:
- Ha Joe iszik, mindenki iszik!
Mindenki örül az ingyen piának, emberünk csak lehajt-
ja, majd újra felkiált:
- Ha Joe iszik, mindenki iszik!
Mindenki dicséri a nagylelkűségét, nagyon jó hangulat
alakul ki a kocsmában, egyszer csak Joe feláll, az asz-

talra csapja a poharat és így kiált:
- Ha Joe fizet, mindenki fizet...!

Nyuszika bemegy a boltba.
- Ecetet kérek!
- Sajnos nyuszika mi nem tartunk ecetet, ez egy festék-
bolt.
- Mondom, ecetet kérek!
- Nyuszika, ez egy festékbolt!
- Jó, akkor másképp mondom: kérek egy pamacot! 

Székely parasztbácsi telefonál a rádió kívánságműso-
rába:
- Találtam egy pénztárcát, benne van 30.000 forint, 500
dollár és 30.000 euró. - mondja a bácsika.
- Ez igen gratulálok, más nincs benne?
- De egy névjegykártya, valami Kovács. Na, ennek a
Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot.

Golfpálya öltözőjében egy fickó gyönyörködik egy
golflabdában.
- Új? - kérdezi a haverja.
- El tudod kepzelni, hogy ez a világ legjobb golflabdá-
ja?
- Miért?
- Nem lehet elveszíteni. Beütöd a sűrűbe, fütyül.
Erdőbe ütöd, sípol. A vízen úszik, sötétben foszforesz-
kál...
- És hol szerezted???
- Találtam.

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni:
- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában?
- A csengő.



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.
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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,  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: Balla Tünde Éva, Becze Sándor,
Bodor Attila, Csibi István,  Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella ven-
déglő, Ladó András Miklós, Németh Levente,  Papp
Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila, 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: 0742-130-010 , 0744-829-149.

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

Gyerek sarok (6.)
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 

Ferencz Norbert József, Maroshévíz, 2007.

december 28. Nagyon szeret kocsikkal játszani.

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezmé-
nyes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.


