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Temetőgyalázás és megemlékezés
Czirják Károly

A maroshévízi Magyar Katonai temetőt
május 24.-én reggelre ismeretlen tettesek
meggyalázták. A 145 fakeresztből 78 darabot
elvittek, eldobtak. Utólag ezek közül 6 kereszt a
közeli szemétdombról előkerült és még öt új
keresztel lehetett pótolni az ellopottakat. E
temetőben eredetileg, 1916 és 1918 között 186
katonát temettek el, ezek közül 30 olasz katonát
1930-ban kiástak és a bukaresti olasz katonai
temetőbe hantolták őket újra. Jelenleg a maroshévízi
temetőben 156 katona sírhantja közül csupán 145
van meg, hisz az eltelt évek során sok hős sírjára
rátemetkeztek. 

E temetőről nyugodtan elmondhatjuk, hogy nemzetközi katonai temető, hisz jelenleg: német, lengyel, orosz,
ukrán, cseh, román és magyar katonák vannak itt eltemetve. A temetőben 3 maroshévízi katona is örök nyugalomra lelt,
közülük egy magyar és kettő román. Itt összesen 77 magyar katona alussza örök álmát. 
A második világháborúban is temettek ide katonákat, sajnos pontos adatunk nincs hány katona lett ide eltemetve, de az
eddigi rendelkezésünkre álló adatok szerint hat katona nevét tudjuk.
Azok a barbárok, akik a temetőt meggyalázták nem gondoltak azokra, akik fáradságot nem ismerve minden évben rendbe
teszik, takarítják a temetőt, de azokkal a katonákkal szemben sem voltak tisztelettel, akik ott nyugszanak, akik életüket
adták a haza megvédéséért. 
Május utolsó vasárnapja a Hősök Napja. A maroshévízi temetőben idén is megemlékezést tartottak az elesett hősökért. 12
órára közel 40 személy gyűlt össze, hogy megemlékezzenek azokról az emberekről, akik életükkel fizettek a hazáért. Ez
évben azon maroshévízieket az a megtiszteltetés érte, hogy a megemlékezésen, Balogh Ádám úr, a németországi
Volksbund megbízottja is jelen volt. Miután a szervezők beszámoltak a temető múltjáról és jelenéről az egybegyűltekkel
együtt imádkoztak a hősökért, majd a koszorúzás következett. Koszorút helyeztek el: Balogh Ádám, a Volksbund
megbízottja, Bodor Attila, a helyi RMDSz részéről, Bodor Lajos a helyi EMNP-től, Ladó Miklós, a Települési Székely
Tanács részéről és Czirják Károly a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről. A megemlékezésen részt vett a helyi
Urmánczy János cserkészcsapat is, jelenlétükkel szebbé téve a megemlékezést.

A megcsonkított maroshévízi katonai temető ügyében a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a helyi polgármesteri
hivatalhoz fordul egy beadvánnyal, melyben tudatták a temető történetét, sorsát. Ugyanakkor korabeli és jelenkori képeket
és térképeket is csatoltak, de a beadvány tartalmazta a Genfi egyezményt a katonai sírokat illetően, valamint a Román
kormány által 2003. szeptember 30.-án kibocsátott 379-es törvényt, mely többek között leszögezi, hogy a katonai
temetőket a helyi hivatalok kötelesek karbantartani, még ha a temető magán tulajdon is. A helyi polgármesteri hivataltól a
temetőbe látogatott az alpolgármester és a polgármester egyik tanácsadója, akik szemügyre vették a károkat. Ezt követően
a helyi hivatalnál tárgyaltak a helyszínelők és az említett egyesület vezetői. A hivatal ígéretet tett, hogy a temetőt rendbe
hozzák, és gondozásukba veszik. A temetővel kapcsolatos utolsó esemény június 5.-én történt, amikor az egyesületet
levélben értesítette a polgármesteri hivatal, hogy mivel magántulajdonú a temető, ők hivatalosan nem tudnak segíteni, így
az egyesület forduljon a tulajdonosokhoz. Itt egy igen érdekes dolog jut az eszembe. Maroshévíz központjában a
polgármesteri hivatal szomszédságában van egy második világháborús orosz katonai temető, ez a temető éveken át magán
kézben volt (most már a hivatal tulajdona), de azért mégis a hivatal minden évben két alkalommal is kitakaríttatta, tatarozta
a temetőt. Ugyanez miért nem érvényes a zsákhegyi temetőre? Az egyesület továbbiakban más hivatalos szervekhez
fordult tudatva a hivatal álláspontját. 



III. évfolyam 6. szám2

Riporttábor
(czirják)

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Maros
megyei szervezete, Karácsonyi Zsigmond, Vajda
György, Szucher Ervin kezdeményezésére május 28.
és június 2.-a között Ratosnyán riporttábort szervezett.
A részvétel meghívásos alapon történt. A tábor célja,
hogy a Felső-Maros völgyében, Déda – Maroshévíz
közötti szorosban levő településekről az itt felvett és
megírt riportokból egy a MÚRE által korábban,
hasonló táborokban kiadott kötethez hasonló kerüljön
nyomdába. Meghívottak: Karácsonyi Zsigmond
(MÚRE elnöke –Népújság főszerkesztője), Vajda

György (MÚRE-Népújság), Szucher Ervin (MÚRE-
Krónika), Gáspár Sándor (Marosvásárhelyi Rádió),
Ambrus Attila (Brassói Lapok), Balázs János (Brassói
Lapok), Bögözi Attila (MÚRE), Sarány István (Pallas
Kiadó Csíkszereda), Mózes László (Háromszék,
Sepsiszentgyörgy), Bajna György (Gyergyói
Kisújság), Czirják Károly (Maroshévízi Hírlap – Új
Kelet). A táborozás alatt a jelenlevők találkozhattak,
beszélgethettek, Nagy Ferenc jódtelepi református
lelkipásztorral, Márton István gödemesterházi római
katolikus lelkész úrral, Lirca Marius ratosnyai
polgármesterrel, a ratosnyai Szász István ny. tanítóval. 
A táborozás alatt a meghívottak a Felső-Maros
völgyének településeit járták be, riportokat, régi
történeteket jegyzeteltek.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Urmánczy Nándor vetélkedő Gyergyóalfaluban
(czézéká)

Borszék, Gyergyóremete és Gyergyóditró után, május 24.-én a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpont
adott helyet az immár hagyományos Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőnek. A „megmérettetésre” 7 csapat
21 diákja nevezett be, mely csapatokat Fazakas Károly történelem tanár készített fel. Amint az bebizonyosodott,
a diákok mind jól felkészültek voltak, hisz úgy az első és második helyért, mint a harmadik és negyedik helyért
is több pótkérdés után dönlt el a sorrend. Végül a Benedek Borbála, Kiss Noémi, Bajkó Zoltán alkotta VII. B
osztályosok nyerték a vetélkedőt, őket követte a VIII. A osztályosok csapata: Simon Klementina, Ambrus
Boglárka és Mándoki Hunor. Nagy volt a verseny a 3. helyért is, melyért a verseny legfiatalabbjai az V. A
osztályosok: Madarász Dóra, Baricz Anett és Vasi András alkotta csapat és a VI. B osztályosoké: Baricz Helga,
Nagy Anett és Vargyas Noémi csapata mérték össze tudásukat. Több pótkérdés után az utóbbiaké lehetett a
harmadik helyezés. A vetélkedő után nemcsak a dobogósokat díjazták, hanem minden egyes résztvevő díjban,
ajándékban részesült. 
A vetélkedőt a Sövér Elek Iskolaközpont és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezték. 

Főzzünk együtt – Sárig Csilla rovata
Babos karaj

hozzávalók 6 főre 
10 dkg füstölt szalonna kockára vágva
6 szelet karaj 
1 kis fej vöröshagyma, kockára vágva
2-3 gerezd fokhagyma
2 szál halványító zeller kockára vágva
4 ek liszt
1 kis doboz sűrített paradicsom
4-5 ek cukor
80 dkg előfőzött szárazbab (lehet konzerv is)
só, bors 

A szalonna zsírját kisütjük, kiszedjük egy tányérra, félrerakjuk. (Ha túl sok zsír sült ki belőle, leszedjük, hogy kb. 2 evőkanálnyi
maradjon.)

A húst kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, a zsíron kisütjük, és ezt is kiszedjük a tányérra.
Ezután pirítjuk a hagymát meg a zellert, rászórjuk a lisztet és szintén megpirítjuk. A sűrített paradicsomot 0,5 l vízzel elkeverjük, és

ráöntjük a megpirított lisztes zöldségekre. Hozzáadjuk a cukrot, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
A sütőt begyújtjuk. A babot beleöntjük egy nagy tepsibe, ráöntjük a paradicsomszószt meg a fokhagymát, és összekeverjük. A tetejére

rakjuk az elősütött húst meg szalonnát. Lefóliázzuk, berakjuk a meleg sütőbe. Miután megsült tálalhatjuk is. Jó étvágyat.
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Aranymondások (4)
Az alábbi rovatban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott

vicces mondásokat fogunk közölni. Mindezt az 1984-1998-as időszakban jegyezte le. Sapasrtacusról:
1 .Spartacus egy fizika tanár. Egyszer elfogták, iskolába adták, hogy taniccsa a rabszolgákat.
2. Spartacus a capuai iskolát végezte. Legyőzte az ügyelőket. Megtámadta Rómát de nem elülről, hanem hátulról.
3. Spartacus a piacra került. Megtetszett a gladiátor iskola igazgatójának aki, bevette az iskolába.
4. Az iskolában különböző játékokat szerveztek, ahol 78 ember elment az ebédlőbe. Itt, a 78 ember ráment Vénuszra,
Spartacus vezetésével. Spartacus bement egy helyt és kijött más helyt.
5. Spartacusék éjjel, csöndben kiemelték a vaskaput a sarkából és elmentek.
6. Felmentek a hegyre, ott áfonyából kötelet fontak.
7. Spartacus kóréból kötelet font.
8. Spartacus nádból cérnát font, azon 70.000 rabszolga ereszkedett le.
9. Spartacus hadseregét lángszórós fegyverrel szerelte fel. Ő, csapataival felment a dombra. A domb tetején zsinórokat
fontak. Fából deszkákat készítettek. Éjszakára elbújtak. Reggel a deszkákra kerekeket raktak és később leereszkedtek.
10. Spartacus egyszer a harcmezőn szédítő hangon azt mondta: Hogy vagy Crassus ?
11. Spartacusba nyolc lándzsa hullt. Ő darabokra esett.

Bajkó Zsigmond: Kegyelem nélkül 
Lehajtott fejjel térdre esve,

A nagy világnak közepében,
Lehajtott fejjel, szégyenkezve,
Itt állunk mi, szemtől szemben.

Fekete köppenyt vetettek reánk,
Elárult minket, kit hitünk megszállt,

Mások ítéltek sorsot reánk,
Keserű könnyünk régóta rág.

De lesz még vérengző barbár nemzet,
Ki nemismer többé, sem Istent sem embert, 
Kit meggyaláztak, és gyűlöl most mindent,
Kinek szemében többé, kegyelem nincsen.

Maroshévíz 1998

Jári Hunor: Szegénység értelmei
Megunt szegénység…hát soha

nem múlik, folyton idegesítve ismétlődik velünk.
Hova tegyem ezt?

Hol lesz az ahol majd nem látom!
Annyi, hogy érzed, s kész…

Olyan értelmetlenül nehéz és csak lüktet
mindenütt benned, ragad sokszor.

Ha kérdezed miért van, nem válaszolna
és nem azért mert hiányzik a szája!
Elveszted még olvasva is emlékeid

bár hülye nem vagy mégis…
S akkor sem találod magad abban!
Pedig látni látod. És érezni is úgy.

Mégis helyrejönnöd túlságosan rémes.
Nem tudni ezekről pedig tudod.

Lehetetlen, s mindig az lesz.

Maroshévíz, 2001
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Hírek röviden
Labdarúgás
A megyei bajnokság utolsó fordulójában:
Homoródalmási Homoród–Maroshévízi Tudomány
1–2 (1–0). Gólszerzők: Papp Róbert Flórián (27.),
illetve Újlaki Alex (69.) és Andrei Psibel (72.). A
csíkszeredai csapat veretlenül végezte a bajnokságot,
így selejtezőkre készül a feljutásért, míg a Tudomány
csapata a 6. helyen végzett.

Földrengés
Június 4.-én 00 óra 34 perc és 14 másodperckor újabb
földrengés rázta meg településünket. E földrengés ez
évben az ötödik. Az utóbbi évtizedekben eddig nem
észleltek e térségben földrengéseket, ezért is sokan

furcsállják, hogy vidékünkön is megmozdul a föld. Ez
utóbbi földrengés Maroshévíz központjától 11
kilométerre, a Lomás patak mentén, a Kelemen
hegységben történt, mindössze 3 km mélységben. 
A rengés erőssége 2,7 fokos volt. Károkat nem
jegyeztek.

Nemzeti gyásznapunk
Július 4.-e nemzetünk gyásznapja. Ez évben a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület negyedik alkalommal
tartott Maroshévízen rövid megemlékezést a trianoni
diktátumra. Már 17 óra körül helyi lakosok érkeztek a
római katolikus templom udvarára, majd 17 óra 32
perckor megkondultak a település magyar
templomainak a harangjai, ezt követően a jelenlevők
fohászkodtak, majd ősi himnuszunk hangzott el.

Régen történt (21)
Egy 1638. június 10.-i (375 éve) topliczai keltezésű levélben, melyet I. Rákóczi György erdélyi fejedelem küldött a

fogarasi várban lévő Siklódi Mihálynak, „in Thermis Gyergyoienisbus”-ként említi Topliczát, azaz „gyergyói meleg
fürdők”.

1873. június 29-én (140 éve) az akkori topliczai római katolikus templomot Fogarassy Mihály püspök úr, Szent Péter és
Szent Pál tiszteletére felszentelte.  

1918. június havában (95 éve) Urmánczy Nándor közbejárásának köszönhetően megalakult a helyi pénzügyőrség, a
Magyar Királyi Adóhivatal. Alkalmazottai voltak: Magyari Gy. Kálmán hivatali vezető, Szántó Elek osztályvezető, Huruba
Ioan, Varga Zoltán, Keller Margit, Spiszák Rózália, Luka Lajos, Dobribán Gerő, Magyari László, Kovács Rezső és Szántó
Ferenc

1973. júniusában (40 éve) a Maroshévíz – Gyergyószentmiklós út korszerűsítésekor, ott, ahol településünkön a Maros
folyó legközelebb halad el a Bájos hegy lábánál, a Végárny és Csobogtán negyedben, római kori bronz hajtűk és csatfélék
kerültek a felszínre. Mindezek mellett az évek során több porszarut is felfedeztek, amelyeket régen puskapor-tartónak is
használtak. E csontból készült porszaruk irigylésre méltó, szebbnél szebb mértani ábrákkal vannak díszítve, központi
ékítményük ötvonalas körgyűrűvel keretezett, hatküllős napkorongot ábrázol. A nyak és szárak felületeire egy-egy stilizált
tulipánt karcoltak, melynek sziromlevelei a korong felé fordulnak.

Júliusi előzetes
Július 19-21 között lesznek megtartva a Város Napok. 20.-án este fellép Loredana és együttese, míg 21.-én a bukaresti

RADB együttes. Ami a magyar együtteseket illeti, fellép a remetei Néptánc Együttes, valamint a HARGITÁROCK
együttes, mely az egykori Haverock együttes utóda. Ez utóbbi július 20.-án 19 órától fog fellépni.

Egyházi anyakönyv
Keresztelés: György Ede
Temetések: Kósa Árpád 79 éves, Ágoston László Gyula 34 éves, Csibi Vilhelmina 73 éves.

Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíj
A dr. Urmánczy Nándor Egyesület június 21.-én immár harmadik alkalommal díjazott diákokat. A Dr. Urmánczy

Nándor tanulmányi ösztöndíjban olyan diákok részesülhetnek, akik magyar iskolába járnak, jól tanulnak (nem kell
föltétlenül az első három tanuló között lenniük), de ugyanakkor fontos szempont a család anyagi körülménye is. Ez évben
az említett díjat a maroshévízi Kemény János Gimnázium két diákja kapta. Így egyenként 200 lejes pénzjutalomban,
valamint könyvekben részesült: Bakos Blanka VII. osztályos tanuló, illetve Takács Bernadette XI. osztályos tanuló.
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Helytörténeti sorok (4)
Karácsony István – Budapest 

Az ifjúsági labdarúgó csapat 1961. május 11-
13 között, Marosvásárhelyen a tartományi ifjúsági
bajnokság döntőjében játszott. Hosszú, nehéz és
fárasztó selejtezők után (heti három mérkőzés és két
edzés) a tartomány négy legjobb, legeredményesebb
csapata (Székelyudvarhelyi Haladás,
Székelykeresztúri Egyesülés, Marosvásárhelyi Maros,
Maroshévízi Maros) közé jutattuk  a csapatot, a

tartományi ifjúsági bajnoki címet eldöntő tornára. A
második fénykép (A fényképet a Marosvásárhelyi
Fotó-Stúdió, fotó-riportere készítette a sajtó, a Vörös
Zászló napilap számára) ezt a sikeres csapatot
ábrázolja. Álló sor, balról-jobbra, világos mezben:
Buterez Pompiliu+, Kéri Sándor, Karácsonyi István,
Kulcsár János, Antal Duiu+, Muszka János+, Stoica
Carol, Muresan Liviu, Antal Titus, Kovács Jaques
René. A harmadik helyen végeztünk a nagyon erős
mezőnyben, hiszen ellenfeleinknél olyan tehetséges,
később nagy karriert  befutó játékosok  játszottak, mint
az udvarhelyi László-testvérek, Győrffy Csaba, a
marosvásárhelyi Sólyom Csaba, Balázs Károly,
Balázsi Miklós, Nagy Ferenc, Kiss Madocsa, a
székelykeresztúri Lőrincz Kálmán és mások.

A Maros az új, 1961-es bajnoki idényt a
területi-közigazgatási  beosztásban történt változás
után (két labdarúgó csoportból egy csoportot
szerveztek), egy új edzővel, a sepsiszentgyörgyi
Hadnagy Gáborral+ (Gabi  bácsi, Mester) kezdte.
Számomra ma is megmagyarázhatatlan, érthetetlen és
ismeretlen maradt ezen hirtelen történt  edzőváltás
oka???  Következmény: új edző, új összeállítás, új

játékosok… A harmadik kép 1961-ben készült (A
fényképész, Savu Ion+, amatőr fényképész) és az
átszervezett Maros labdarúgó csapatot  ábrázolja.
Álló sor, mintás mez, balról-jobbra: Barabás Ferenc+,
Karácsonyi István, Muszka Árpád+, Szász  Sándor,
Hiriscau Eugen, Ursei Toader, Dulau Ion, Hadnagy
Gábor+ edző-játékos. Ülnek: elől, balról-jobbra:
Muszka János+, Buterez Pompiliu+, Szathmári
Ferenc+, Zöld János. Ez a kép egy nyári barátságos,
felkészülési mérkőzésen készült. Az ellenfél a
Kovásznai Kárpátok (fehér felszerelésben) csapata
volt, ahonnan később több játékos átigazolt, vagy
hazatért: Melles, a Rákosi –testvérek, Dávid  Miki,
Bódi Miki és mások. A Hadnagy Gábor+ által vezetett
csapat, az elkövetkező években jól szerepelt a
tartományi bajnokságban. Egy közepes, jó technikai
felkészültségű együttes volt, amely  több éven át a
tartomány középmezőnyében  foglalt helyet. A
bajnokságban 14 csapat szerepelt, a következő
városokból: Marosvásárhely (Lemnarul, Gloria, IRA
II, Metalo-technika), Szászrégen, Udvarhely, Gyergyó,

Ludas, Dicsőszentmárton, Borszék, Sármás,
Balánbánya, Maroshévíz, Keresztúr. Hadnagy
Gábor+ a megyésítésig vezette a csapatot , megyésítés
után Lacatus Petrica+ és Szabó Mihály vezették
sikeresen a Muresult az 1972. évi selejtezőig, amikor a
csapat magasabb osztályba, a C divízióba lépett.

Az elkövetkező időszakban a harmadosztályú
bajnokságban sikeresen szerepelt felnőttek mellett egy
tehetséges és  egy eredményekben sikeres ifjúsági
csapat született, amelynek játékosai tovább
öregbítették a maroshévízi labdarúgás  hírnevét Cornel
Popa mesteredző irányításával. 

www.marosheviz.info
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Büszkék vagyunk az idei VIII. osztályt végző  diákjainkra, akiknek sok
sikert kívánunk az országos értékelő  vizsgákon.

VIII.A. osztály: Ambrus Norbert, Baico Jenő, Bene Emese, Böjthe Norbert-Zsolt, Brettschneider
Andrea-Cecilia, Csíki Mária- Denisa, György Monalisa-Blanka, Ilyés Ferencz Norbert, Ilyés Krisztina-Renáta,
Mucha András Zsolt, Pápai Blanka, Ráduly Szilárd-Csaba, Szabó Roberta, Szász András-Konrád, Trombitás
Norbert-István, Osztályvezető: Madaras Melinda.

VIII.B. osztály: Balog Szabolcs, Bege Andreea, Böythe Renáta-Tünde, Csibi István-György, Csoma
Erika Andrea, Dézsi Szilárd, Fina Sebastian, Jozof Andrea, Kovács Szilveszter, Leopold Edina, Muszka
Zsuzsa-Noémi, Orosz Esaias, Patka Roberta, Simo Mária Magdolna-Ilona, Tóth Andrea-Timea,
Osztályvezető: Csatlós Fülöp-István

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

ISKOLA

SZEPTEMBERIG

ZÁRVA !

Kulturális hét
A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum

Diáktanácsa 2013 május 27-31 között Kulturális hetet
szervezett, amelyen elsősorban általános és középiskolás
diákok vettek részt. Hétfőn, a rendezvénysorozat első
délutánján, a Kemény János Elméleti Líceum dísztermében
egy érdekes előadással foglaltuk le a diákokat. Az előadást
Barti Zoltán, a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács Északi
Régiójának elnöke tartotta, aki kihangsúlyozta a közösségi
média előnyeit és hátrányait. Kedden az Urmánczy
strandon egy gitáresttel szórakoztattuk diáktársainkat. Fel
lépett a gyergyószentmiklósi The Blast együttes. Ez a
rendezvény és a következő számított a Kulturális hét
csúcspontjának. Több mint 50 résztvevő volt iskolánkból,
a hangulat fergeteges volt. A szerda délutánt táncházzal
töltötték a diákok a líceum tornatermében, a borszéki

Czifrasarok Néptáncegyüttes és a maroshévízi Csillagszem
Néptánccsoport tagjaival, összesen több mint 80 diák
résztvételével. Csütörtökön filmvetítés volt az iskola
dísztermében, ahol a kisebb diáktársak is átélhették a
Kuturális hét izgalmait, ugyanis kisiskolások számára
animációs filmvetítésre is sor került. Pénteken, a Kulturális
hetet egy csapatépítő délutánnal zártuk, ahol különböző
játékokkal próbáltuk összekovácsolni a diákközösséget. A
legjobban közreműködő csapatok között a rendezvény
végén kilenc díjat osztottunk ki. A díjazás után, a
rendezvénysorozat zárásaként megemlékeztünk Erőss Zsolt
és Kiss Péter hegymászókról, akik örök álmukat alusszák a
Kancsendzönga hóbirodalmában. Támogatóink: a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Communitas
Alapítvány, Menyhárt Helga, Vaida Brigitta
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„Egy üveg méz minden háznál, többet ér 100 patikánál”
(czirják)

Évezredek óta igen fontos
eledelünk a szorgos méheknek
köszönhető méz. Ma már tudott
dolog, hogy a méz sok betegség
gyógyítására és megelőzésére alka-
lmas. Nemrég Maroshévíz és
környékének egyik legismertebb
méhészével álltunk szóba. Tőkés
Attila már sok helyen járt méz és
más termékeivel, mindenütt csak
dicséretben részesült és mindig
szívesen viszontlátják.
Kérlek, pár szóban meséld el,
hogyan is lettél „méhész”, mesélj a
méhészetről.

Tíz éve kezdtem el a méhekkel foglalkozni. Ekkor hunyt el édesapám, aki nagy méhész volt és
megígértem neki, hogy folytatom ezt a szép mesterséget. Jelenleg nekem és a fiamnak összesen 263
család méhünk van. Nem egy könnyű dolog a méhekkel foglalkozni, hisz a méhek is megbetegednek,
ilyenkor kell őket is kellő képen gondozni, ugyanakkor sokat járunk velük az ország különböző részén.
Ez évben is Galac, Bákó és Vrancea megyékben voltunk, hisz ott olyan virág fajták vannak melyek
Maroshévízen és környékén nem találhatók meg. Ugyanakkor egy méhésznek tudnia kell, mit akar
vagy rajokat, vagy mézet, én az idén anyákat neveltem. Van, amikor veszélyes is a méhészet, mert elkap
a szélvihar, ami tönkretehet mindent vagy a medve is megtámadhatja a családokat és a kaptárokat
összetörheti. Szóval nem könnyű mesterség.
Anyagilag megéri?

Először is, sokan árulnak mézet, de kevesen méhészek ezek közül. A méhészek, akik árulnak,
pontos adatokkal is kell szolgáljanak a vevőnek, hogy melyik fajta méz mire jó. Én leginkább csíksz-
eredai és az udvarhelyi piacokon szoktam árulni. A múlt évben az említett két településen 2,5 tonna
mézet sikerült eladnom. Méhész barátommal, a gyergyói Dezső Ferenccel a múlt évben több mag-
yarországi, szlovéniai és osztrák piacon is voltuk, ahonnan új tapasztalatokkal tértünk haza.
Maroshévízen is többen vagyunk méhészek és szerettem volna méhész egyesületet alakítani, de sajnos
nem sikerült. Ugyanakkor van egy igen fontos tényező, ami befolyásolja a méhészeket. Az utóbbi évek-
ben nagyon megszaporodtak a méhészek, sok a méhcsalád, de maga a terület, ahol a virágok teremnek,
ugyanaz. Azt is megemlíteném, hogy eddig nagyon sok méz kiállításon is részt vettem és mindenhol
csak dicsérték a mézemet.
Hová szeretsz menni a mézzel?

A legtöbbször Székelyudvarhelyre szoktam járni, ide mindig visszahívnak. Udvarhely azon
kevés települések közé tartozik, ahol van mézkultúra. Nemrég meghívást kaptam a kolozsvári piacra,
de sajnos ezt nem tudom elvállalni.

Beszélgetésünk alatt több telefonszámot adott át Tőkés Attila, olyan személyekét, akik évek óta
tőle veszik a mézet és különböző betegségek gyógyulásában segített a méz. Telefonon hívtuk fel a 62
éves T.V. urat, aki 3 évvel ezelőtt nagymértékű cukorbeteg volt. Megtudtuk, hogy 3 éve vásárolja a
mézet Attilától és azóta naponta minden reggel egy kanál mézet 15 csepp propolisszal vesz be és már
közel egy éve a cukra jó szinten van. Szintén telefonon beszéltünk F. J. maroshévízi lakossal, akit
prosztatával kezeltek, ő több mint egy hónapi méz és propolisz kezelés után jobban érzi magát.
Tisztelt Tőkés Attila további sok sikert kívánunk és köszönjük a beszélgetést!
Én is köszönöm a lehetőséget és kihasználva az alkalmat ez úton meg szeretném köszönni a családom-
nak is, hogy mindig mellettem vannak.



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

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben. 
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon.

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

Köszönjük!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Az Estera alapítvány formator (250 lej)  és német
tanfolyamot indít május 11-től Maroshévízen.

Érdeklődni a 0743169401-es telefonszámon lehet

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,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482 

telefonszámokon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak, 
legjobb kiszolgálás!

Eladó egy natúr színű hálószóba bútor, francia ággyal,
irányár 1200 lej és egy szekrénysor 500 lejért.

Érdeklődni a 0728044614-es telefonszámon lehet.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Bútort akarsz vásárolni? 
Mi segítünk! 

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz. 

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita


