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ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Még kisgyerek koromban többször is mondogatták az idősek, hogy Salamáson volt egy vár, melyet Attila várának
neveztek. Teltek az idők és közel tízenéve egy salamási bácsi kérdezte tőlem, hogy van-e tudomásom róla,
hogy a ma Várhegyhez tartozó vasútállomás hátánál található Attila királyunk vára.
Eszembe jutottak a gyermekkoromban mondottak, hogy ezt én is réges-rég már hallottam, de nem véltem fontosnak,
hisz semmi írásos dokumentumot nem kaptam erről. Közbe több salamási idősebb is alátámasztotta, hogy igenis van
valahol egy vár, melyet Attila várának hívtak és a monda szerint hajdanán a Tászok tetői várról e várhoz is el szokott
jönni Attila királyunk. E várral szemben – mondták többen is – volt egy hegy, melyet Akasztottak hegyének neveztek,
azért mert Attila itt azokat, akik nem engedelmeskedtek neki a fákra felakasztotta.
Teltek az évek mióta mindezt több személytől is hallottam, de mivel senki nem tudott pontosat mondani, hogy hol is
lehet a vár, nem kutattam utána. 2004-ben a várhegyi-salamási hegyeket jártam, ahol rovásírásos kövekről számoltak
be. Egy domb tetején meg is találtam egy gyönyörű menhirt, magányos követ. E kövön két újabbkori kereszt mellett
tényleg vannak rovások is. Maga a kő lenyűgöző, egy méter magasnyira van a föld felett, tetején egy kocka alakú
mesterséges bemélyedés (tűzhely, áldozat bemutatási hely), míg a kő másik oldalán egy emberi alakot ábrázoló
dombormű található. Ezt azóta több szakértő is vizsgálta.
Az évek megint teltek. 2008 őszén, és ez fontos volt a továbbiakban, a fentebb említett magányos kőhöz mentem
barátaimmal. A terepet igen furcsának találtam, sok érdekes jelet vettem észre. Gondolkodtam ilyen jeleket eddig nem
láttam, vajon miért. Egyszerű volt a magyarázat, mindig nyáron voltam ott, amikor nagy volt a fű. Szóval a menhirtől
nem messze egy téglalap alakú alapot vettem észre, oldalt egy dombocskával. Kiderült, hogy egy régi templom alapja
és a dombocska az oltár helye lehetett, amint a jelenlevő egyik kolozsvári régész elmondta, valószínű, hogy a
templomot a XVIII. században felgyújtották. Kisebb ásás után tál darabkák, mécses és más padló darabkák kerültek
elő. Tovább figyelve a tájat a magányos kő mellett egy határt jelező kő sort vettünk ki, mely átvezet a másik hegyre.
Mentünk a jelek után, a másik dombra felérve egy még régebbi rovásos kőre bukkantunk. A dombtetőre pillantottunk
és oldalt egy alapzat vehetődött ki. Felmegyünk. Egy kör alakú alapzat rajzolódott ki, mely földhalmaz alatt ott van
egy kövekből összerakott alap rész. Ismerősöm azt mondja, hogy itt egy fa vár állhatott, melynek csak az alapja
maradt meg. Mondom, lehet innen jön a Várhegy elnevezés, hisz az alattunk levő falut így hívják, de régebben
Gyergyóvárhegy vagy Várvíz néven is jegyezték a dokumentumokban. A szemközti hegyen egy idős bácsi kaszál.
Odamegyünk. Megkérdezzük, hogy a dombot, ahol a magányos kő van, hogy hívják. „Az akasztottak hegye” volt a
válasz. Kezd minden visszaforogni az agyamban, eszembe jut mindaz, amit réges-régen mondtak, hogy Attila
várával szemben volt az Akasztottak hegye. Visszamegyünk az általunk várnak vélt maradványokhoz. A várhoz a
feltételek adottak. Várhegy fele meredek, nem lehet bevenni. Két oldalt föld teraszonként volt megoldva a védekezés.
Innen nem messze folyik a Maros folyó, az általunk feltételezett vártól mindössze 20-25 méterre forrás csorog a
Maros fele.
Elgondolkodunk vajon igaz, hogy itt is Attila királyunknak volt vára és, hogy ő is megfordult ezen a vidéken?
Ki tudja, lehetséges, de mindaddig, amíg konkrét bizonyítékok nincsenek, csak találgatni tudunk. Czirják Károly

Attila várának a nyomában



III. évf 12 szám, 2013. December2

Minap a világhálón
egy cikket olvastam,
mely cikk a széke-
lyudvarhelyi Mézes
Napok alkalmával író-
dott. A cikk írója az
említett napokon
értesült, hogy jelen
van a „repce királya”
is és egy rövidebb in-
terjút készített vele.
Én is a cikket
látván

kíváncsian fogtam neki olvasni,
hogy Székelyudvarhelyen ki is az, akit a „repce
királya” néven ismernek. Kellemes
meglepetésemre a maroshévízi Tőkés Attila
méhészről volt szó.
Újságunkban már írtunk róla, de kíváncsiak voltunk,
honnan ez a titulus. Attila mesélni kezd:
„Székelyudvarhelyen amíg én nem kezdtem a
mézzel a piacra járni nem igen ismerték, nem volt
népszerű a repceméz. A repceméz egyébként
rendkívül értékes, csontritkulás, vesebántalmak és
savtúltengés esetén. A vásárokon igen népszerű
volt a hársméz, de szerencsére főként az
asszonyok keresték – árulta el –, hisz igaz, hogy a
hársméz nagyon jó megfázás esetén, csak nem a
férfiaknak, mert ha sokat esznek belőle, „leáll a
fülük tőle”.
Jelenleg a repce méz nagyon keresett lett és
nemcsak Udvarhelyen. Nekem és fiamnak össze-
sen 237 méhcsaládunk van és mindezt nem a
pénzért tesszük, hanem azért mert nagyon
egészséges a méz használata, így mi is egy csepp
egészséget adunk mindazoknak, akik vásárolnak
tőlünk”.
- Tudjuk, hogy a méz mennyiség sokat függ az
időjárástól, de eddigi méhészkedésed alatt
mikor adtad el a legtöbb mézet és mennyit?
- A múlt évben volt az, amikor négy hónap alatt sik-
erült 2,5 tonna mézet eladnom.
Megragadva a lehetőséget szeretném elmondani
az olvasóknak, hogy bárki egészségi gondokkal
küzd, keressen meg engem és útbaigazítom, hogy
melyik méz milyen betegségre alkalmas.
A telefonszámom: 0744693028 vagy akár a
lakásomon, a Manastirii út, 22. szám alatt.
Köszönöm.

(czirják)

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ezelőtt két
évvel vette fel a kapcsolatot a Boldogasszony
zarándokvonat szervezőivel, hogy
Maroshévízen is megálljon a Csíksomlyóra
tartó vonat. A kérés sikerrel is járt, hisz
2012-ben 35 percet állt az állomásunkon a
vonat, míg ez évben közel 10 percet.
Mindkét alkalommal több száz helyi lakos
fogadta a zarándokokat. Október utolsó
napjaiban a zarándokvonat szervezői Budai
László vezetésével újból településünkre
látogattak, hogy megbeszéljék az említett
egyesület vezetőségével a 2014-es vonat
fogadását, valamint más ehhez kapcsolódó
dolgokat. A vendégek közel 3 órát tartózkod-
tak településünkön és ezalatt megtudhattuk
tőlük, hogy a jövő évben, az eddigi
előrejelzések szerint, két órával hamarabb fog
érkezni a vonat Maroshévízre. Ez azért is
lehetséges, mert nem az eddigi útvonalon fog
jönni a vonat, hanem Nagyváradon érkezik
majd Romániába, így Marosvásárhelyre
sem fog ez a vonat befutni.
A szervezők ez úton is elismerésüket fejezték
ki a szórványban lakó maroshévízi
magyaroknak, hogy mindkét alkalommal szép
számban jöttek ki a vonatot fogadni.

Czirják Károly

A maroshévízi Magyaros negyedben található
sípályák megnyitották a kapuikat.
A város központjától mindössze 3 kilométerre
levő pályákon jók a hó viszonyok. A Magyaros
pálya hossza 460 méter, míg a Fenyő pálya
hossza 1200 méter. Mindkettő felvonókkal
van ellátva. A jegyek árai: gyerekeknek: 1,5
lej/ felvonás, vagy napi bérlet, mely 30 lej.
A felnőtteknek: 3 lej / felvonás, vagy 40 lejes
napi bérlet. Ugyanitt található panzió is 10
szobával (24 ágy) és egy 140 férőhelyes
vendéglő.

M.H.

A maroshévízi „repce király” Zarándokvonat szervezői
településünkön

Lehet sízni Maroshévízen
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A háború után a csapat felbomlott. Szervezett sí életről az
1950-es évek fordulóján beszélni még nem lehet.
Ahogy 1928-ban történt, az 1950-es évek elején is, egy
nagyobb csoport, kedvtelésből vasárnaponként
síel,”csúszkál”, „mászkál” a Zsákhegyen (Zencani), a
Pogyina hegyoldalán.
A csoport tagjai; Karácsonyi Ignác István, Mánya Dodó,
Walter Mária, Kúti Irén, Nap Zsuzsa, mint korosabbak,
Gazda József, Fehérvári István, Nagy Árpád, Kulcsár
Zoltán, Deák István, Ádám Sándor, ifjabbak, Kiss Vilmos,
Lőrincz Ferenc, Siklódi Ernő, Dénes Géza, Lukács László,

és a Péter testvérek, Karácsonyi István gyerekek voltak.
Ezek is „sí piknikek” voltak, de egy teljesen más tartalommal,

hiszen ekkor már új irányzatok jelentek meg a síelésben.
A telemark stílus helyét az alpesi sízés és a sífutás veszi át. Ezt az új irányzatot, az alpesi sí
technika elemeit mutatta be a csoportnak édesapám, Karácsonyi Ignác István. (Megjegyzem,
hogy ő, 1931-1945 között több, Erdélyben és Székelyföldön rendezett, rangos síverseny előkelő
helyezettje vagy nyertese volt. Az 1-es számú fényképen az általa nyert éremgyűjtemény egy
része látható. Első helyezést szerzett az 1938-tól szervezett Székely Kupa, sífutó, lesikló,
síugró versenyen, valamint a KISOK levente és cserkész versenyen.
A második bécsi döntés, 1940. augusztus 30. után Erdélyben megszervezték a Magyar
Határvadász zászlóaljakat, majd annak keretében a Székely Határvadász zászlóaljakat. Ő,
a 65-ös székely határvadász csoport gyergyószentmiklósi
parancsnokságán, 1941-ben megszerezte a Kinizsi Pál
csapat altisztképző iskola kitűzőjét
(2.sz. kép, balról az első), amely síoktatásra
jogosította fel. Ez tulajdonképpen egy oktatói vizsga
tanúsítványa is volt abban az időben. Ott a Pogyinán,
édesapám bemutatta a csoportnak az alpesi sízés
technikai elemeit, a lépcsőzést, a fél lépcsőzést, a
halszálkalépést, a hóekézést, a rézsútsiklást, az előre-
oldalcsúszást, a lendületet a hegy felé és az alaplendületet.

Budapest, 2013.10.13. Karácsonyi István

Helytörténeti sorok (8)

A MOLNÁR TANYÁTÓL A KANÁLISIG
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez. Folytatás )
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Miután gyorsan végzett a reggelijével, felhúzta csizmáját, a köpenyét vállára tette, kalapját a
fejére, illetve a maszk elengedhetetlen volt számára. Az identitás megőrzése nagyon fontos a
gonosz elleni harcban. A gonosz huncut és a legkiszámíthatatlanabb pillanatban csap le.

A hős tehát elindult útjára. Társaival körbevették a legközelebbi tanyát, ahol rémisztő fenevadak
éltek. Messze laktak a várostól, de késő ősszel mindig betévedtek az emberek közé és lerágták
a lábukat. Ez volt kedvenc ételük. A stratégia egyszerű volt: most kellett lecsapni rájuk,
augusztus közepén védtelenek voltak, mert az energiájuk már fogytán volt. Ennek ellenére is elég
gyorsak és vadak voltak. Minden lépést ki kellett számítani. Végül harcba lendültek.

Délutánig tartott az izzasztó összecsapás. Rövid szüneteket tartottak, általában tudományos
célra szentelték fel azt a pár percet. Ilyenkor figyelték meg a cserebogarak szaporodási szoká-
saikat, a lepkék szárnyának a mintázatát, megkeresték a leghosszabb hernyót, amelyet a cipőjük
fűzőjének a hosszához hasonlítgattak. Aztán folytatódott a kegyetlen harc. Egyiküket már
elveszítették, mikor a fenevadak erőre kaptak. Hegyen-völgyön keresztül üldözték őket a
gonoszok, hőseink pedig olykor bokrokban, vagy egy fa tetején húzódtak meg. Az utolsó
pillanatban sem hagyták veszni nemes céljukat, ezért egyikük kitalálta, hogy talán ha botokkal
támadnának, sokkal hatékonyabbak lennének. Így újra támadásba lendültek és ezúttal sikerült
leverni a gonosz fajzatokat, örökre és végérvényesen kiirtották őket.

A hős társaitól elbúcsúzva, hazafele indult, de közben benézett a Sötét Szobába, megtudni
minden rendben van-e. Már rég járt erre, veszedelmes is volt ott egyedül bóklászni, de aznapi
sikere bátorsággal töltötte el. Megfigyelte, hogy a Sötét és a Világos oldalakon béke uralkodik,
harcukat lezárták. Mégis, ahogy ott nézelődött meglátott egy beteg és sérült lényt.
Azonnal megesett a szíve rajta, rögtön karjaiba kapta és szaladt vele a Jótündérhez, hogy meg-
gyógyítsa. Alighogy letette a sérült lényt az ágyra, máris rohant volna vissza a Sötét Szobába,
megkeresni és megbüntetni azt, aki ezt elművelte azzal az ártatlannal.
De a Jótündér útját állta.
- Hol voltál eddig? Kerestelek.
- Ööö kint. De nézd mit hoztam. Gyógyítsuk meg! – kézen fogta a Jótündért és az ágyhoz

vezette, ez pedig rosszul lett!
- Krisztina! Ez egy döglött patkány. Rögtön vidd ki. Ezt nem lehet már meggyógyítani. Hol

találtad?
- A pincében. – mondta a hős lebiggyesztett szájjal.
- Gyorsan elvidd. Egyébként hol szerezted ezeket a harci sebeket?
- Miiit? – a hős nézi magát a tükörben, nem tudja biztosan, hogy büszke lehet-e sebeire, amik

az arcán húzódtak végig. A heves harcban szerezhette ezeket és nem is fájt. Hirtelen sírva fakadt,
mert amint látta, már érezte is, hogy fáj. - Anyu! Ez annyira fáj! És még éhes is vagyok!

Tóth Krisztina

Egy hős átlagos napja
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Nemrég egy lakos telefonált, hogy érdekes követ
találtak, amikor több követ gyűjtöttek össze egy
maroshévízi negyed közterületéről. Mindez úgy
történt, hogy sok kő volt a telkeken, az utak
szélein és ezért többen ezeket a köveket
összeszedték, így került ez a kő is a tele-
fonálóhoz,
aki lefényképezte és elküldte nekem is.
A kövön látszik, hogy régi, ugyanakkor egymás
alatt összevont rovás C és T betűket lehet látni,
de mindez lehet díszítés is. Sajnos a követ nem
lehet tudni, hogy honnan gyűjtötték össze, hisz
sok helyről szedték össze és akkor nem figyelt
fel senki a kövön levő rovásra. Eddig csupán

kolozsvári szakértők vizsgálták meg és ők emberi alakoknak vélik, mitöbb nevet is adtak a kőnek:
„Maroshévízi táncosok”.
Jelenleg a kőről készült fényképet elküldtük magyarországi szakértőkhöz is, így az ők válaszait
várjuk. (czirják)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
Mindezt az 1984-1998-as időszakban jegyezte le.
Aranymondások a Közel-kelet (Egyiptom, Palesztina, Fönicía) történelmével kapcsolatosan:
A föníciaiak, Palesztina földjén felépítették a lovas posta szolgálatot.
Egyiptom részei: Nílus, Szaturnusz, NeptunuszT.Plutó nem tartozott oda.
Az egyiptomiak régen halászattal, vadászással és őrzéssel foglalkoztak. Azután összekev-
eredtek a gyökerekkel, az oroszlánokkal majd a veteménnyel.
Az egyiptomiak perzsa macskákkal mentek a fáraó kastélyába.
Az egyiptomiak magokat ültettek, majd az állatok megtermelték azokat.
Az egyiptomiak öntöztek, földet műveltek, halásztak. Állatuk az oroszláng.
Egyiptomban a macskák szétdobták a magokat az iszapba.

Aranymondások a magyar történelem tárgyköréből

1.A magyarok nyomulás közben sok területet foglaltak el.
2.Miután Mátyás meghalt,János volt a király , a király fia pedig Árpád volt.
3. 1001-ben Géza fia kötelezte , hogy minden gyermek István névre kereszteljék.
4.862-ben a tíz törzs közül hét átvágta a Keleti- Kárpátokat és 896-ban letelepedett a Pannó-
niai síkságon.
5. A románok a magyarok ellen ,árkot ástak. Hunyadi a törököket leverte, majd pestisben el-
temette.
6.Megkérte a kolozsvári bírót , hogy bontsa szét a csomagokat ,és ott megtalálták Mátyást
Tbefaragva.
7.Mátyás király olyan király volt , hogy három törvénytelen felesége volt.
8. Három uralkodó nagyon harcolt a törökök ellen: Hunyadi, Batu-kán és János Vitéz.
9.Dózsát vörösre lapított vastrónra szegezték.
10. Dózsát úgy végezték ki , hogy egy vörösített fa trónra ültették.
11. Dózsát megfogtákT.és halálra etették.

Érdekes rovásos kő Maroshévízen

Aranymondások (8)
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December első felében zajlott le a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület hagyományos évi
beszámolója és a jövő évi tervek megvitatása. Alább közöljük az egyesület 2013-as évi
tevékenységét:
Január: az egyesület közbejárásának köszönhetően újból megalakult a „Víg” színtársulat 19
színjátszóval. Nagy tervekkel indultak útra: heti 3 próba, májusi premier. Sajnos február 28.-án
hirtelen elhunyt a rendező, így minden félbemaradt.
Március 15.-én egy szerény emlékműavatás az 1848-49-es forradalom emlékére, melyen jelen
volt a csíkszeredai konzulátustól Dr. Part Alexandra Petra konzul asszony valamint Fráter Olivér
a magyarországi Nemzetsratégiai Kutatóinétezet alelnöke.
Április 11.-én 4. alkalommal szerveztük meg a Magyar Költészet Napját közösen a Kemény János
Alapítvánnyal és az Alma Mater Kemény János Egyesülettel.
Az eseményen gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi, csíkszeredai, borszéki, és helybeli költök
voltak jelen.
Május 14.-én a egyesületünk közbejárására második alkalommal ált meg településünkön a
pünkösdi zarándokvonat.
Május 23.-án a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpontban Urmánczy Nándor történelmi
vetélkedőt szerveztünk 21 diák részvételével
Május 24.-én a Hősök Napján, a katonai temetőben tartottunk megemlékezést.
Június 4.-én a Nemzeti Gyásznapunkon rövid megemlékezést szerveztünk a katolikus templom
udvarán, majd megkondultak a harangok.
Június 21.-én 3. alkalommal díjaztunk két diákot az Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjjal
Augusztus 7.-én a pusztaföldvári Mag Ház egyesülettől érkeztek vendégek, a 46 vendég között
volt Dr. Baranyai István polgármester is. Ők augusztus 11.-én távoztak településünkről.
Augusztus 7.-én a pusztaföldvári Mag Ház egyesülettől érkeztek vendégek, a 46 vendég között
volt Dr. Baranyai István polgármester is. Ők augusztus 11.-én távoztak településünkről.
Augusztus 9.-én a XII. Délvidék Túra versenyzőit fogadtuk, a 70 biciklista vajdasági és mag-
yarországi sportolókból tevődött össze. Másnap, 10.-én városnézés után mentek tovább.
Augusztus 29 – szeptember 2 között II. Székely – Magyar napok, VI. Urmánczy Nándor Emlék-
nap. Változatos programok, első alkalommal Árpádkori fegyver és ruha bemutató, az ostor mint
harci eszköz bemutató (Attila az Isten ostora), huszár ruha és fegyver bemutató, foci, asztaltenisz,
mezei tenisz, táblé játék, főzőverseny, koncert sorozatok. Több neves erdélyi és magyarországi
vendég volt jelen ezen a napokon.
Október 1.-én az egyesület kezdeményezésére az Urmánczy Nándor Emlékpad visszaállításá-
nak az avató ünnepsége zajlott le a Margit szigeten, melyen az egyesületünk is képviselve volt.
November 1-én, mindenszentek napján, gyertyagyújtást szerveztünk a magyar katonai temetőbe.
Az egyesület vezetősége 2 alkalommal konzuli napot szervezet, így a helyi lakosoknak nem kel-
let Csíkszeredába utazniuk a honosítási iratcsomó beadásáért. Ugyanakkor a Székelyek Nagy
Menetelésének alkalmával az egyesület tagjai aktívan bekapcsolódtak a mozgósításba, mi több
Maroshévízről busz is indult erre az igen fontos eseményre. U.N.E.

A napokban egy újabb verses kötet jelent meg. Ez alkalommal a
maroshévízi Bajkó Zsigmond „Jég és virág” című verses kötetével lett
gazdagabb a maroshévízi kultúrélet. A közel 50 oldalas verses kötetben
1993-tól napjainkig leirt verseiben gyönyörködhet az olvasó. Ugyanakkor
meg kell említenünk, hogy Bajkó Zsigmondnak már jelentek meg versei
lapunk hasábjain és azt is, hogy alapító tagja a maroshévízi Urmánczy
Nándor Irodalmi Körnek.

Egyesületi beszámoló

Újabb könyv a standokon
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Minek az ünnepe a Karácsony?
Még a kisgyerekek is tudják a választ, hamar rá is vágják: „Jézus születésének ünnepe”, de

sajnos, a divat más irányba mozdítja el a gondolkodást. Hallottunk már ilyeneket is: a tél ünnepe
vagy a fenyőfa ünnepe – a marxista ideológia ezzel a két kifejezéssel próbálta helyettesíteni a
Karácsony szavunkat, s szomorú, de az Anyaországban meg is honosodott ez a két hamis
megnevezés, s mai napig használják az ünnep megjelölésére. Sem a telet, sem a fenyőfát nem kell
ünnepelnünk, hanem az évszakok rendjét beállító és a fenyőfát teremtő Istent kell nekünk
Karácsonykor is dicsérnünk.

Van másik három megnevezése is az ünnepnek: a szeretet, az ajándékozás és a család ünnepe.
Formailag meg is állják a helyüket az említett kifejezések, de tartalmilag talán nem árt átgondolni,
sőt helyére tenni ezeket.

A szeretet ünnepe – nem attól lesz igaz, hogy a mi nagy emberi szeretetünk ilyenkor tiszta és
tökéletes, mert sajnos Karácsonykor is önzéssel és számítással keveredik ez a legnemesebb
emberi érzésünk. Ilyenkor kicsivel jobbak vagyunk, de még Isten iránti szeretetünk is csonka marad.
János apostol azt írja: „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Ő
szeretett minket, és elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” Tehát Karácsony az
Isten szeretetének az ünnepe.

Az ajándékozás ünnepe – de, mindenkit nem tudunk megajándékozni, éppen ezért sokan fáz-
nak, éheznek, nélkülöznek Karácsonykor is. A megnevezés mégis igaz: Isten mindenki számára
ajándékozta az Ő Fiát, hogy általa bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. A János Evangéli-
umában ezt olvassuk: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

A család ünnepe – de akkor mi lesz azokkal, akik ilyenkor is egyedül vannak, mert távol van a
családjuk, vagy meghaltak hozzátartozói, esetleg elhagyták? Őket kizárjuk az ünneplésből? Sem-
miképpen, mert Isten mindenkit a családjába fogadott Fia által. Pál apostol így fogalmaz a római
levélben: „A Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha
pedig gyermekek, örökösök is: örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak.”

Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek! Barticel-Kiss Krisztián lp.

Dátum Óra Alkalom jellege
Dec 23 18,00 Bűnbánati istentisztelet
Dec 24 18,00 Karácsony esti istentisztelet (Betlehemes, szavalatok, kórus-előadás)
Dec 25 10,00 Karácsony I. napi istentisztelet + Úrvacsora
Dec 26 10,00 Karácsony II. napi istentisztelet (legátus)
Dec 27 10,00 Karácsony III. napi istentisztelet (legátus)
Dec 29 10,00 Vasárnapi istentisztelet
Dec 31 18,00 Óévi istentisztelet
Jan 1 10,00 Újévi istentisztelet
Jan 5 10,00 Vasárnapi istentisztelet+közgyűlés (beszámoló 2013-ról, tervek 2014-re)

A “Maroshévízi kerékpár-turizmus első lépései” elnevezésű program keretén belül a maroshévízi Kelemen Hegymentő
Egyesület, a Hargita Megyei Tanács, Hargita Megyei Hegyimentő Közszolgálat és a maroshévízi Fram kft. három hegyi
bicikli utat létesítettek, melyek hosszúsága összesen 75 km. A Hargita Megyei Tanács a program 75%-át vállalta magára.
Első útvonal. Bájas tető. Ez helyi jellegű, 12,5 km hosszúságú, 328 m szintkülömbségű és közepes nehézségű útvonal.
Mások útvonal: Kelemenjel – Fehér tető. Helyi jellegű, nehéz nehézségi fokú, 40 km hosszúságú,
míg a szintkülönbség 871 m.
Harmadik útvonal: Öregtető – Kőgombák. Ez is helyi jellegű útvonal, közepes nehézségi útvonal, 22 km hosszú és a sz-
intkülönbség pedig 506 m.
Amint Paul Gingean is nyilatkozta lapunknak, a Maroshévízi Hegyimentő Egyesület tagjainak szándékában áll, hogy az
elkövetkező években még több kerékpár-turizmusnak alkalmas útvonalat hozzanak létre. M.H.

Egyházi szemle

Maroshévízi kerékpár-turizmus első lépései



III. évf 12 szám, 2013. December8

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

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. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Sánduly László, Gâdioi Dennis
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info,

telefon: 0744136068 vagy 0733319406

Támogatóink:
Becze Sándor, BodorAttila, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Laczkó Szentmiklósi Endre, Ladó András
Miklós, Németh Levente, Papp Edmond, Puskás
József, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet,Tóth Csaba, Tőkés Attila, Urmánczy fürdő.

Köszönjük!

A Fidelitász Alapítvány német kurzust indít október10.-
től, naponta a polgármesteri hivatal termében. Diploma
biztosítva. Feliratkozás 300 lej, gyermekeknek 200 lej.
Telefon: 0744829149 és 0742130010

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:

0742-130-010 , 0744-829-149.

Eladó 22 ár terület Kelemen
patakán a főút mellett.

Tel 0740288681

Méhkaptárok
gyártását,

hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.
Érdeklődni a
0744693028

vagy
0743507482

telefonszámokon lehet.

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben.
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó 42-es ezüst színű új ruha (150 lej), eladó
elsőáldozási ruha, cipővel, koszorúcskával,

táskával és kesztyűvel (300 lej),
eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).

Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Copyright © 2013. Minden jog fenntartva
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

D3nq Visuals

Angolórákat tartok gyerekeknek alapszinttől-hal-
adóig kedvezményes áron.

Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 0726633517.


