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Üzenet az érettségin túlról
Bizonyíthatom, hogy van élet az érettségi

után, talán érdekesebb is, mint az előtt. Bár abban
a pillanatban elképzelhetetlen volt számomra az
élet lehetősége, a matekkel való ellenségeskedés
csak jobban megerősítette benne azt a gondolatot,
hogy most mindennek vége lesz. Aztán mégis
túléltem. Jött az egyetemre való iratkozás, nyár
végén a költözés, és most itt vagyok, igazán élek.
Hajam szála nem görbült, csak a szívem erősödött.

A szülővárosomtól távol is megtaláltam a
helyem, sőt, néha Kolozsváron jobban érzem
magam, mint otthon, Maroshévízen, mert most a
bolond fiatalságom miatt zajos zsúfoltságra és
ismerkedésre vágyom. Szeretnék mindent
kipróbálni! Még most sem ismerem magam teljes
mértékben, ezért szükség van a vakmerőségre és
tapasztalatszerzésre. Tudatában vagyok annak a
lehetőségnek is, hogy könnyen kiszaladhat a
lábam alól a föld, pontosan azért, mert néha talán
már túl sok is a lehetőség. Én felelek a rosszul
meghozott döntéseimért is. Végre nem csak a
leadott tananyagot kell megtanulnom, hanem
kitapasztalhatom, hogy mit szeretek pontosan, és

mit várok el magamtól a jövőben. Úgy gondolom,
szükség van a tévedésre, hogy tanulhassak belőle.
Tehát, jövendőbeli egyetemisták, kicsit se
aggódjatok, csak tanuljatok, mert lesz még ennél
rosszabb is, és úgy is jó lesz. Csakis a
hanyagságotokon múlik, hogy mennyi és milyen
jellegű ismeretekkel hagyjátok el az iskolát,
hogyan töltitek az azutáni éveket, és mit hagytok
magatok után. A legnagyobb ellenségetek azok ti
magatok vagytok. Az én ellenségem a lusta énem,
mert annyi mindent lehetne csinálni, még ha nincs
is értelme, mindig kéne valamiben mesterkedni,
hogy hasznossá tegyem magam akkor is, mikor
majd haza megyek.

Hiába mondják, hogy Hévíz
lehetőségmentes, mert csakis tőlünk függ, hogy
hogyan fogjuk meg a lehetőségeket. Mikor
lecsendesedik bennem a fiatal hóbort, a nyüzsgés-
mozgás már nem hoz lázba, akkor majd
visszatérek. Nem tudom a világot megváltani, de
hozzásegíthetek a jobbléthez. A szaladás nem
megoldás.

Tóth Krisztina

Strandnyitás, majálissal
A maroshévízi Urmánczy fürdő az idén korán

nyitott, hisz már vasárnap, április 29-én, megnyitotta a
kapuit. Az állomás közvetlen közelében fekvő, 27 fokos
termálvízzel működő fürdő, változatlan árakkal és
szolgáltatásokkal várja vendégeit. A belépő felnőttek részére
7 lej, a nyugdíjasoknak, diákoknak 5 lej. 3 lejért napágyakat
és napernyőket lehet bérelni.

A szolgáltatás 2011 szeptemberétől két újabb
medencével bővült: egy kör alakú pancsolóval és egy
mélyebb medencével a három évesnél nagyobb gyerekek
részére. A standon játszótér is van. Az Urmánczy fürdőben

a környék legnagyobb, olimpiai méretű úszómedencéjét
(50X20m) is kipróbálhatják a fürdőzők. Az úszni nem tudók
rendelkezésére egy kisebb, 1.40m mély pihenőmedence áll.
A strand területén egy sörterasz is működik, ahol egyszerű
grillételeket szolgálnak fel. A sörterasz fürdőjegy váltása
nélkül is használható.

Ugyanakkor a Bánffy fürdő még szeméttel és
békanyálkával van tele. A strand körül is a szemét uralkodik,
sőt a 70-es évek elején épült három bungalow-ot is a tél
folyamán lebontották. 

Siklodi Ildi



II. évfolyam 5. szám2

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület május 18-20
között két meghívásnak tett eleget. Így egy 7 főből álló
csoport a Kup települési Háromhatár Kulturális és Sport
Egyesület meghívására a pápai régiót magában foglaló
egyesület rendezvényein vett részt. A csoport tagjai részt
vettek a településen rendezett kulturális programokon,
szavaló versenyen, rajz és festmény versenyen, színházi
előadásokon és más rendezvényeken. Ugyanakkor
megismerhették Pápa városának a nevezetességeit. Egy
másik csoport a Magház Egylet meghívására
Pusztaföldvárra látogatott, ahol egy parkavatáson is részt
vett. A „Pleskonics András” nevet viselő park egy helyi
születésű hírességről vette fel a nevét. Ez alkalommal a
Pusztaföldvárra látogató hat maroshévízi egy ezüst fenyőfa
csemetét is elültetett a parkban. A parkot a helyi római
katolikus és evangélikus papok szentelték fel, majd beszédet
mondtak Molnár István a Magház Egylet elnöke,
Pleskonics András tanár, a park nevét viselő fia, Czirják

Károly a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke és Dr.
Baranyi István polgármester. 

Miután Komán  János eddig három verses kötetet jelentetett meg, a napokban egy újabb kötettel
jelentkezik, de ezúttal nem a megszokott verses kötettel tiszteli meg olvasóit. Kötetének címe: „Az emotív
közlés művészete és tudománya”. A könyv hivatalos bemutatója június 7-14 között lesz a budapesti könyvhét
alkalmával. Ezt követően bemutatókat fognak tartani Aradon és Marosvásárhelyen. Reméljük Maroshévízen is
sikerül egy könyvbemutatót szervezni. 

Cz. K.

Újabb kötet

Maroshévíziek Kup és Pusztaföldvár településeken

Helyhatósági választások
A maroshévízi polgármesteri választásokért öt párt jelöltje küzd meg, így Platon Stelu (Szociál- Liberális Unió),

Bodor Attila Béla (RMDSz), Zori Gabriela (Néppárt - Dan Diaconescu), Cieocoiu Petrisor (Demokrata Liberális Párt) és
Ilisan Traian (Nagy Románia Párt). 

Tanácsosi listák
A maroshévízi magyarság két listára szavazhat a július 10-i választásokon. Az RMDSz listája: 1. Bodor Attila,

2.Mohácsek Ákos, 3. Deme Károly, 4. Szabó Kálmán,  5. Molnár Árpád, 6. Balla Péter, 7. Szvinyuk Mihály, 8. Ferenczy
József, 9. Deák Attila, 10. Séra Ilona, 11. Deme Gabriella, 12. Orbán Csaba, 13. Újfalvi Anna, 14. Dénes Géza, 15. Balázs
Zoltán, 16. Csiki Gabriella, 17. Rádu György, 18. Csűrős Emese, 19. Bors Elemér, 20. Gáspár István, 21. Fábián András,
22.Gáspár András.

Az Erdélyi Magyar Néppárt tanácsosjelőlt listája: 1. Sánduly László, 2. Hobaj Szabolcs Lóránd, 3. Jári Árpád,
4. Sánduly Melinda Katalin, 5. Hámos Mihály, 6. Ladó András Miklós, 7. Péter Csilla, 8. Dezső Ferenc, 9. Pál Ferencz, 10.
Strasser István, 11. Sánduly Anna, 12. Kádár Ernő. 

A román pártok tanácsosi listája: Nagy Románia Párt 22 tanácsosi jelölt, Szociál-Liberális Unió 21 jelölt, Dan
Diaconescu Néppárt 19 jelölt, Demokrata Liberális Párt 14 jelölt, UNPR 6, Új Generáció Keresztény Demokrata Párt 2, és
Geza Grigore a Pro Europa Roma Párt részéről. Független tanácsos jelöltek: Becica Mihai, Hiriscau Sever, Bota Gheorghe
és Braic Mitica.
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Településünkön öt jelölt indul a polgármesteri tisztségért.

A magyarság részéről Bodor Attila Béla indul, aki
elmondta újságunknak, hogy minden
maroshévízi lakosnak a polgármestere szeretne
lenni. De lássuk mit is kell tudnunk róla,

Maroshévízen született 1968 október 9-én.,
közgazdász végzetséggel rendelkezik
és 1990-től tagja az RMDSz-nek,
2009-tól helyi elnök. „Szeretnék
változtatni a város képén,
közösségemért és a városomért
szeretnék dolgozni”, nyilatkozta
Bodor Attila. Íme a politikai
programja: Miért jelöltettem magam
Maroshévíz polgármesteri tisztségére?

„Mert szeretem ezt a várost; sok lehetőség van ebben a tisztségben a
közösségért dolgozni, legalábbis az RMDSZ eredményei ezt igazolják.”.
Szükség van erre, szükség van Önökre, hogy végig tudjuk vinni mindazt,
amit szeretnénk megvalósítani.
Konkrétan: -tulajdonjog és területrendezés, csatornahálózat kiépítése és
felújítása, utak és járdák felújítása.

- az infrastruktúra felújítása (utak aszfaltozása)
- új pályázatok támogatása és nagyobb pénz abszorpció a város felé, itt

gondolok új beruházók megnyerésére.
- új programokat kell a jövőben kidolgozni annak érdekében, hogy

fiataljaink itthon érvényesüljenek
- fontos szerepet kell adni a történelmi egyházakkal való kapcsolatnak
- a jövőben figyelmesek kell legyünk az intézmények hatékonyságára

és eredményeire.
minél több uniós támogatást kell hozzunk térségünkbe

- az eddig elindított programokat ismertetni kell a számunkra kijáró
támogatásokat a mezőgazdaságban és az állattenyésztésben dolgozók
kapják meg.

- helységünknek nagyon nagy turisztikai vonzó ereje van, evvel élnünk
kell, ez azt jelenti, hogy a jövőben ez az egyik fő prioritásunk, itt
gondolok új turisztikai attrakciók megteremtésére, vállalkozók
felkarolására, valamint egy bővebb agroturisztikai egyesület
megalakulására.

- egyik fő problémája a városunknak a tömbházak fűtése, amit
mindenképpen rehabilitálni kell a közeljövőben.

- az ivóvíz hálózat felújítása 
- a szemét, a hulladékgazdálkodás problémájának megoldása
- a Kemény János Elméleti Líceum kollégiumának felépítés
- az új tanügyi rendszerhez való jobb alkalmazkodás támogatása 
- az egészségügyben minél jobb feltételeket teremteni
- új szakképzett egészségügyi káderek vonzása

- egy sajátos helyi kultúra igény megteremtése, itt gondolok egy
színvonalas kulturális életre identitásápolás és magyar tudatfejlesztés

- kapcsolatot fogok teremteni minden potenciális RMDSZ partnerrel
- hangsúlyt fogok fektetni a fiatalok szervezeteivel való kapcsolatra

-igyekszem informálni az RMDSZ választmányát minden döntéshozatal
előtt és képviselni fogom akaratát

- biztosítani fogom az RMDSZ frakciójának eredményes és hatékony
munkáját

Élhető várost akarunk, ahol mindenki jól érzi magát, ahol szívesen lakik,
mert van miből megélnie, és megtalálja számítását, vállalkozását. Tud
gyermeket vállalni és nevelni, mert jövőt, magyar jövőt lát maga előtt.

Bodor Attila Béla
a maroshévízi RMDSz polgármester jelőltje

Épp az „Órszágépítő”-t olvastam. Bevallom, nem kissé lepett meg az a
mód, ahogy a szerző sajátos szemszögből közelíti meg Szent István korát. Pozitívan
hatott a józan magatartásmód és ítélőképesség, mely az uralkodót  jellemezte.
Rendszeretete, a saját érdekeinek a nép javára szóló háttérbe szorítása vetette fel ben-
nem a kérdést: mindez csak utópia? De a válaszom is megfogalmazódott szinte azon-
nal. Ha megvalósíthatatlan álomnak találnám, most nem önéletrajzomat, céljainkat
vetném papírra, nem képviseltetném magam a Néppárt színeiben.

Maroshévízen születtem 1979-ben. Az elemi-, általanos iskolát és a gim-
náziumot az 1980-1990-es évek és a román környezet elvárásai miatt az állam hivat-
alos nyelvén, románul végeztem. Ez idő alatt, szerető, munkás és kitartó székely
családi környezetben tanultam meg magyarul írni és olvasni, szabadidőmben
ismerkedtem a nagy klasszikusok felejthetetlen műveivel. Érettségi után a
marosvásárhelyi „Petru Maior” Egyetem  Elektronika Szakán szereztem mérnöki
diplomát.
2003 óta magánvállalkozó vagyok. 2002-ben megnősültem, azota is itt élek
Maroshévízen feleségemmel és két gyerekemmel.

A politikai és közigazgatási kérdésekre mindig érdeklődéssel figyeltem,
aktivan azonban nem vállaltam szerepet, nem vallottam radikális  nézeteket.
Környezetemben számos dolog bosszantott, a rossz utak, a rendetlenül szétszórt kukák körüli szemét, a töménytelen mennyiségű és egyre
csak szaporodó kóborkutyák, a működésképtelen pénztfelemésztő csatornarendszerek, a magyar oktatásban tanulók számának rohamos
csökkenése és még sorolhatnám tovább. Tudomásul vettem ezeket, de a megfelelő háttér hiányában semmit nem tehettem.

Az Erdélyi Magyar Néppárt új esélyt adott. Megmutatta a lehetőségeket, fejlődést egy új irányba, közvetíteni és megvalósítani
a felnövekvő generáció óhajait, álmait ugyanakkor városunk vezetőségének döntéseit üzeneteit eljuttatni a mindennapok emberéhez.
Felépítettünk egy fiatal, energiateljes csapatot, amely készen áll a tettek mezejére lépni.

Hisszük azt, hogy megfelelő hozzáállással tehetünk a városunkért, a szertefoszló magyarságért. Öntudatra ébredni sosem késő,
és itt a magyar szórványban ne az legyen a célunk, hogy darabokra szaggassunk egy lehetséges közösséget.

Ha „országépítők” nem lehetünk – hisz ahhoz gyengék vagyunk – hangsúlyozzuk ezt a közösségformáló, összetartó erőt. Külön-
külön nehéz eredményesen dolgozni itt a szórványban, de együtt, új egységben olyan habitussal rendelkezünk majd, amely adhat még
lehetőségeket kisebbségünknek.

Tisztelettel,
Sánduly László 

a maroshévízi Erdélyi Magyar Néppárt szervezetének elnöke, 
helyi önkormanyzati tanácsosjelőlt



Kemény  oldal 
(A Kemény János Gimnázium oldala)
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XII.A Matematika- informatika szak
Osztályvezető: Király Katalin

Mottó: „Csak egy osztály voltunk,
Egy osztály, amelyről túl sok rosszat hittek,

Később gondolták tévedtek,
Hitték, gondolták,

S talán senki sem tudta kik voltunk igazán.”

Ambrus Mária Andrea Bende Renáta Andrea Biró Róbert Csibi Ervin Mihály Csoma Csilla Annamária

Czibula Eduárd Tivadar Fazakas Zalán Fikó Erika Kecseti Ildikó Anna Kuczko Orsolya Réka

Lörincz Zoltán Peter Simona Imola Serilla Éva Serilla Mónika Szabó Norbert Romeó

Szabó Richárd Levente Tantos Lenke Gabriella Timár Kinga Beáta Tóth Kinga Beátrix
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Pillanatképek iskolánk életéből:
Április 27-29 között 10 diák részt vett a suceavai

Interetnikus találkozón. A sportvetélkedők sorozatát
kulturális fellépések színesítették. Kísérő tanár: Benedek
Botond.

Április 28-án zajlott a +- Poezie román nyelv és
matematika verseny megyei szakasza. Pap Norbert-
Raymond, V. osztályos tanuló nagyon jó teljesítménye során
képviselte megyénket az országos színtű versenyen, amely
Focșani városban zajlott. Tanító tanárok: Pop Dobrean
Cristina, Kalapács Annamária.

Május 3-án a Nők a Nőkért Szövetség
gyergyószentmiklósi szervezete az édesanyákról emlékezett
meg iskolánkban. Az édesanyákat Bende Renáta,
XII.osztályos tanuló köszöntötte egy szavalattal, ezután
Szabó Erzsébet pszichoterapeuta az Anyaság útján címmel
tartott előadást. A jelenlévő édesanyákat virággal is
megleptük.

Május 4-6 között zajlott a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum által szervezett országos szintű
Bolyai tantárgyverseny. Iskolánkat: Puskás Nóémi (X),
Veress Ervin (X), Simon Csilla (X), Polgár Renáta (XI),
Bükkfeyes Zsombor (XI), Ladó Robert (XI), Tímár Tünde
(XI) és Kovács Melinda (XI) tanulók képviselték. A
tanulókat Benedek Botond, Sajgó István, Madarász Kinga
és Király Katalin tanárok készítették fel a versenyekre.
Május 5-én a gyergyóditrói Siklódi Lőrinc Általános
Iskolában megszervezték a Világjáró Magyarok című
vetélkedőt. Erre a vetélkedőre két csapat diák jelentkezett
be, az egyik csapat megszerezte a II.díjat. Felkészítő és
kísérő tanár: Benedek Botond.

Május 9-én zajlott le iskolánkban a Mikó vár

története című vetélkedő, melynek során a nyertes csapatok
egy ingyenes jutalomkirándulást nyertek a Csíki Székely
Múzeum kiállítására Csíkszeredába. A kirándulás május 19-
én zajlik le. Szervezők: Deme Károly Zsolt és Benedek
Botond.

Május 11-én délután 17,00 órakor kezdődött el a
Kemény János Elméleti Líceum 2. évi műsora. A három
órás műsor szavalatokat, bohóctáncot, mesejelenetet,
színdarabot, divatbemutatót, modern táncot, népdalt és
néptáncot tartalmazott. A belépő díj tetszőleges volt. A
begyűlt összeget (1120 lej) tanulóink év végi jutalmazására
fordítjuk. A műsort a következő tanítók és tanárok állították
össze: Csibi Gabriella, Újfalvi Anna, Sipos Mária
Magdolna, Rabya Edith, Csíki Ildikó, Trombitás Tünde,
Madarász Kinga, Bodor Franciska, Veress Edit, Lőrincz
Erzsébet, Madaras Melinda, Rokai János. A néptáncot
Danguly Ervin gyergyószárhegyi táncoktató tanította.
Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, a szereplő
gyerekeknek, a türelmes és hálás nézőközönségnek.

Május 14-én zajlott le az informatika szakvizsga a
XII.osztálynak. Tanulóink nagyon jó eredménnyel zárták
ezt az első megpróbáltatást.

Felhívjuk az olvasók figyelmét a következő
ünnepélyre, amelyre szívesen várunk mindenkit: 
Május 31-én 12 órától ballag a XII. osztály. Sok
sikert kívánunk nekik a további vizsgákhoz!
Végzős diákjainkat ismertetjük az 4. oldalon.

Általános iskolában, majd líceumban is
mindig az a legfőbb vágya a diákoknak, hogy
egyetemisták lehessenek, mert az „az igazi
élet”. Eddigi tapasztalataim alapján, határo-

zottan állíthatom, hogy okkal alakult ki ez a meggyőződés.
Ezen vágyak megvalósítására a legalkalmasabb város Kolozsvár. Gyönyörű hely, itt minden megtalál-
ható, amire csak szüksége lehet egy egyetemistának: egyetemek, kulturális tevékenységek,
szórakozóhelyek sokasága, rengeteg ismerkedésre, felfedezésre kiéhezett fiatal; egyszóval színes
lehetőségek tárháza testesült meg e város „falai” között. Általában több egyetemi várost is meglátogat-
nak a továbbtanulást fontolgató érdeklődők és a legtöbbjük Kolozsvár mellett dönt, pedig más város-
ban is találna barátokat, elfoglaltságot, jó egyetemet és mégis ide jön. Nem lehet megmagyarázni ezt
a „jelenséget”, ennek a városnak lelke van.

Valósággal megszólít, hívogat, mesél nekünk, ad magából. A buszmegállóban várakozva is érezni
lehet az életet, a mozgást, a dinamikát. Amikor a diákok haza mennek, alig várják, hogy ismét itt
lehessenek, úgy is fogalmazhatnánk, hogy függőséget okoz. Egyszóval megtiszteltetés és jól eső érzés
itt tölteni egyetemi és akár későbbi éveinket. 

Nagy Orsolya

A legszebb évek
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Német fiatalok Maroshévizen
Köztudott, hogy 1990 óta, minden évben egyszer,

frankfurti németek jönnek Maroshévizre pontosan öt napra.
Kisebb, nagyobb autóval adományokat hoznak: gyógyszereket,
tolókocsikat, új és használt gyermek és felnőtt holmikat. Ezeknél
is fontosabb a húsvéti gyertya átadása, mely a kapcsolatnak igazi
szimbóluma. Jelentése: Krisztus szeretete fűz egybe minket. Az
egész akció lelkes megszervezője és végrehajtója Klaus-Dieter
Then, nyugdíjas villanyszerelő. Amit tesz, nem a saját nevében
teszi, hanem a frankfurti „Maria Himmelfahrt” egyházközség
nevében. Ez a közösség a mi testvérkapcsolatunk. Nemcsak a
katolikusoké, hanem a reformátusoké és a görög katolikusoké
egyaránt. Néhány éve, amikor a frankfurti közösség lelkipásztora
is itt volt, arról beszélgettünk, hogy a kapcsolatot valamiképpen el
kellene mélyíteni, mert ha megszűnnek az adományok, minden
megszakad. Embereket, fiatalokat hozzanak, hogy személyes
ismeretségek, barátságok bontakozzanak ki. Azóta harmadik
alkalommal jön hozzánk tíztagú ifjúsági csoport négy felnőtt
kísérővel. Nem kirándulás, nem szórakozás a cél, hanem a
bérmálás szentségének felvételére készülnek és Maroshévizet erre
rendkívül alkalmas helynek találják. A programjukban benne van
az itteni fiatalokkal való találkozás és ismerkedés. Nagy élmény
volt számukra az, hogy néhányukat otthonukban is
meglátogathattak. Éppen ilyen nagy élmény volt a mi
fiataljainknak is, amikor 2008. október 22 – 26 között Frankfurtba
mehettek és több ország fiataljaival ismerkedhettek meg.
Reméljük, lesz még ilyen alakalom. 

Fontos a jó kapcsolat nemcsak ember és ember között,
hanem közösség és közösség között is. Csak legyen, aki éltesse,
támogassa, mert lelkesedés és áldozat nélkül nem működik az

sem. Minden jó kapcsolat nyereség. Míg másokat megismerek,
mindig magamban is valami újat fedezek fel. Megtanulok adni és
kapni, mert ez a kettő az emberi élet legalapvetőbb gesztusa,
mozzanata. 

Jó tudni azt is, hogy nem vagyunk magunkra a
nagyvilágban. Európa közepén él egy közösség, mely szeret és
támogat minket. Amikor pedig ide jönnek, itthon érzik magukat.

László Áron
Kórustalálkozó Alfaluban

Gyergyóalfaluban tartották a római katolikus egyházak
kórusainak ez évi találkozóját, melyen részt vett a maroshévízi
Dalegylet is. A Kiss István alfalusi kántor által szervezett
találkozón közel 450 résztvevő 13 kórusa képviseltette magát,
köztük a maroshévízi kórus is, Molnár Árpád kántor vezetésével.
Remélhetőleg a jövő évi találkozót a maroshévízi római katolikus
egyház fogja szervezni. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy a
hévízi „Dalegylet” 1925-ben létesült. 

(czirják)

Egyházi szemle

Labdarúgás
A megyei bajnokság 17. fordulójának az eredménye:

Maroshévízi Tudomány – Csíkszentmihályi Törekvés 3-0 (meg
nem jelenés). A bajnokság 18- fordulójában:  Csicsói KSE –
Maroshévízi Tudomány 7–1 (2–0). A maroshévízi csapat gólját
Morar Cosmin rúgta a 75. percben. Megkezdődött a megyei
labdarugó bajnokság rájátszása a 4. és 7. helyekért. A Maroshévízi
Tudomány  - Csíkszentmihályi Törekvés 3-0 (játék nélkül).
Homorodalmási Homorod - Maroshévízi Tudomány 8-1 (5-0). A
hévízi csapat góllövője Kelemen Ovidiu. Maroshévízi Tudomány
– Homorodalmási Homorod 5-0 (3-0). Góllövők: Morar Cosmin,
Kelemen Krisztián (2), Ungureanu Paul, Kercsó Laszló.

Karate
A napokban zajlott le Székelykeresztúron a „Fudoshin”

Kupával díjazott karate edzőtábor és verseny melyre 60 karatéka
nevezett be az ország több településéről. A maroshévízi Shotokan
Klub sportolói is részt vettek. A Böjthe Attila 4 Dan-os és Böjthe
László 3 Dan-os mesterek tanítványai, különböző kategóriákban
7 arany, 7 ezüst és 4 bronz éremmel tértek haza. Íme a

maroshévízi csapat díjazottjai: Rusu Alexandru első úgy katában
mint kumitéban, Truta Bogdan is szintén első helyezéseket ért el
mint a két sport számba az ő korcsoportjában. Sípos Ionut 2.
katában és kumitéban is, Cazan Edmond harmadik a katában és a
kumitéban is. Neacsu Bianca 3. katában és kumitéban, Dusa
Marius 2. katában és kumitéban, Kósa Barbara szintén 2. katában
és kumitéban, Böjthe Endre első úgy a katában mint a kumitéban
és csakígy első mindkét versenyszámban Böjthe Renáta is.

Sport

keresztelések: Csürös Zsófia (ref.), Csiki
Hanna (rom. Kat.), Torjai Olivia Abigél (rom. Kat.). 

házasságok: Mandru Liviu és Portik Renáta
Emese (ref.), Miklós István és Balász Melinda (ref.)
Fodor Gheroghe Florin és Precup Bianca (rom. Kat.). 

temetések: Simon István (56), Kiss Anna (78),
Kós István (88), mind római katolikusok.

Egyházi anyakönyv:  
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A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület kérésére,
településünkön, május 24.-én első alkalommal ált meg
a Boldogasszony zarándokvonat. A majdnem félórás
késéssel érkező vonat fogadtatására az esős idő
ellenére több százan jöttek el és köszöntötték a
csíksomlyói búcsúra érkező zarándokokat. Az
egyesület az Urmánczy János cserkészcsapattal

karöltve kalácsal és ásványvizzel a várta az utasokat. A
fő vagon kihangosítóján Czirják Károly az egyesület
elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Budai László,
Kulturális és Média Bizottság elnöke mondott rövid
beszédet. Ezt követően a Székely és Magyar
Himnuszok hangzottak el. Húsz perc elteltével a vonat
éljenzések harsonában ki gördült Gyergyószentmiklós
irányába. Sajnálatos módon Nyirő József hamvait nem
engedték elhozni, hogy eltemessék, így egy ez az
esemény későbbi időpontra lett halasztva. A vonaton
tartózkodott, majd beszélgetett a helyi lakosokkal a
Kulturális és Média Bizottság elnöke, Budai László úr
is, aki a múlt évben is megtisztelt jelenlétével a IV. Dr.
Urmánczy Nándor Emléknapon.

1967. májusában (45 éve) megalakult első úszóklub,
Moldovan Ioan sporttanár kezdeményezésére, a helyi
Iskolás Sport Klub keretén belül. Első edző Szabó
Mihály volt,

1932. május elején (80 éve) nagy árvíz
pusztított Hévízen. Az árvíz miatt a Hoffman

gyufagyár bezárta kapuit, ugyanakkor a Marosvölgyi
Fakitermelő R.T. is nagy károkat szenvedett.

Az első kézilabda lánycsapat megalakítása
1972 májusában (40 éve) Szabó Mihály nevéhez
fűződik Ők a megyei bajnokság küzdelmein vettek
részt. Íme a csapattagok: Domokos I, Megyesi
Erzsébet, Nemes Piroska, Csíki Katalin, Karácsonyi
Mária, Tasi Ibolya, Zöld Ildi, Bakó Erzsébet.

Régen történt (14)

A németországi Treml Valentin ny. ezredes egy rövid
látogatást tett a Zsákhegyi Magyar Katonai temetőben.
Amint Treml úr elmondta az itt eltemetett német katonák
után és nem utolsó sorban a temető állapota után érdeklő-
dött. Ugyanakkor Treml úr, 35 éve tagja a : Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Versöhnung und
Freundschaft Hadisírgondozó Egyesületnek. Miután a múlt

évben több alkalommal is a magyarországi honvédelmi
minisztériumtól e temető után érdeklődtek és pár alkalom-
mal meglátogatták, most a németországiakon a sor. 

Az elkövetkezőkben esedékesnek látszik egy Német,
Orosz, Magyar és Román honvédelmi minisztériumi össze-
fogás a temető alapos felújítása végett. 

Czirják Károly

Látogatók a maroshévízi hősök temetőjében

Május 12-én több országban tavaszi nagytakarítást szer-
veztek, így Romániában is.

Ezért a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, május 12-én,
10 órától a helyi Magyar Katonai Temető takarítására, fel-
újítására hívta fel a maroshévízi magyarságot. Az esemény-
re elég szép számban jöttek el a helyi lakosok és első alka-
lommal jelen voltak a helyi Erdélyi Magyar Néppárt képvi-

selői is. A takarítás végére a több mint tíz zsáknyi szemetet
a helyi tanács alkalmazottjai vitték el. Szomorú, hogy a tél
folyamán tíz keresztet törtek el és egy eltűntnek vélt keresz-
tet a takarítás közben egy új sírhanton kapták meg az önkén-
tesesek. 

E temetőben a 216 eltemetett katona közül több mint
150-en a magyar hős, akik az életükkel fizettek a haza meg-
védéséért. 

Czirják Károly

Tavaszi nagytakarítás

Boldogasszony zarándokvonat Maroshévízen

Minden év május utolsó vasárnapja a magyar hősök napja.
Településünkön 2008-tól minden évben a Zsákhegyi Magyar Katonai
Temetőben megemlékezéseket rendeznek hőseink tiszteletére. 

Idén is így volt. Rövid imádkozás után koszorút helyeztek el a Települési Székely Tanács, a maroshévízi Erdélyi
Magyar Néppárt és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

Hősök Napja



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Gyerek sarok (8.)
Továbbra is várjuk gyermekeik, unokáik fényképét. Küldjék el a

szerkesztőségünk címére,  a gyerek születési adataival. Korhatár 10 év. 
Címeink: hirlap@marosheviz.info vagy

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info

II. évfolyam 5. szám8
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Reklámok, apróhirdetések

A HuRo Top Term kedvező áron müanyag
ajtókat és ablakokat gyárt. Érdeklődni: 0749988426

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, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.

Köszönjük!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
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,
hütőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028

telefonszámon lehet.

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

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

Sánduly Tamás vagyok, 2008 őszén születettem. Rajongok
az autókért de ennél is fontosabb jellemzőm, hogy mindig

érvényre juttatom az akaratom. Látjátok, most is itt vagyok!


