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Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a maroshévízi alpesi sí története hamarosan megjelenik könyv formában.
A könyv több mint 150 db. régi fényképet, 35 db. diplomát, 15 db. interjút, 11 db. vallomást, több fényképet
30 db. régi éremről, jelvényről, 13 db. újságcikket, névsorokat, régi táblázatokat, kordokumentumokat
tartalmaz. A könyv korlátozott példányszámban jelenik meg, ezért az igényléseket előjegyzés formájában
nyilvántartjuk. Az igénylést az: iikaracsonyi@gmail.hu email címre kérjük.
Tisztelettel, Karácsonyi István
Szerkesztői megjegyzés: Reméljük, hogy minél többen feliratkoznak e könyv megvásárlására, azért is, mert e
hiánypótló könyv fontos része a maroshévízi sport életének. Ugyanakkor azok, akiket érdekel e könyv, mielőbb
jelezzék a megadott címre, hisz nemsokára a könyv nyomtatásra kerül. A könyv hivatalos bemutatója február
végére várható.
(czirják)

Medvék Maroshévízen

Az utóbbi években nagyon elszaporodtak a medvék Maroshévíz környékén. Még a múlt évben több
település szélén lakó személy panaszkodott, hogy a medvék károkat tesznek a gazdaságaikban.
Ez évben is sok gondot okoznak a vadak. Gazdasági épületekbe mennek be, tyúkokat, veteményt
esznek meg, tesznek tönkre. Augusztus hónapjától minden este a Maros-parti település
központjának esti csendjét nagy dörrenések zavarják meg. Sokan ágyúlövéseknek tartották, majd
végül kiderült, hogy a Zsákhegy negyedi lakosok nagy része csöveket állított fel melyekbe karbidot
tettek, majd ezt használták fel, hogy az így keletkezett dörrenésekkel elijesszék a medvéket, melyek
minden este meglátogatják a gazdaságokat. Vannak lakosok, akik azt állítják, hogy még a tavasz
folyamán láttak nagyobb autókat, amint medvéket hoztak és engedték el a Marsinyec nevű
településrészen. Tény, hogy hónapok óta a medvék belátogatnak a házakhoz, károkat okoznak az
állatokban, veteményesekben, gazdaságokban. Eddig nemcsak a Zsákhegy negyedet látogatták
meg a medvék, hanem a Kelemen-patak negyedet is. Mi több, a központtól alig 1 kilométerre levő
kötöttárugyár melletti házakhoz is ellátogattak. Sajnos az illetékesek addig nem tesznek semmit,
míg komolyabb károkat nem okoznak a medvék, pedig a múlt évben egy embert megölt egy
medve és mégsem tettek semmit.
Vajon többet ér egy medve, mint egy emberi élet?
Cz. K.

marosheviz.info
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Újabb ortodox templom épül Maroshévízen

A templomok az évezredek során igen fontos szerepet játszottak az ember életében. Templomokat építettek,
templomokat romboltak le, templomokban fejezték ki bánatukat, örömeiket, hálájukat az emberek.
Romániában az ortodox egyháznál két hullámban jegyezhető templomépítési korszak. Az első a 20-30-as
években volt, míg a második az 1991 utáni korszak, amikor gomba módra „szaporodtak” el az ortodox
templomok, míg iskolák, kórházak alig épültek. Maroshévízen 1992-ben az 17.212 lakos közül 5.039 volt a
magyar anyanyelvű. Ekkor négy ortodox templom, egy református, egy római katolikus és egy baptista
templom volt a településen. 1. A Szent Illés kolostor, mely1847-ben épült Gödemesterházán és 1911-ben lett
Maroshévízre költöztetve, e mellé pedig a 80-as években egy új templomot építettek, mert a régi kis
fatemplomba kevesen fértek be és műemlék lett, 2. a központi katedrális mely eredetileg görög-katolikus volt,
jelenleg ortodox, és 1868-1903 között épült, 3. a Nagyasszony kolostor mely 1710-ben épült (nem 1658-ban)
és 4. szintén egy volt görög-katolikus, jelenleg ortodox templom, mely 1926-ra készült el egy volt templom
mellett, mely 1791-re lett felszentelve. Egy másik templom 1933-ra készült el ez baptista volt, a római
katolikus új templomot 1873-ban szentelték fel egy 1780-ban épített fa kápolna mellett, míg a református
templom 1895-re készült el. Jelenleg a Maros-parti településen 13.929 lakos van melyből 3.057 a magyar ajkú.
1991 után a már meglevő négy ortodox templom mellé templomok építésébe kezdtek, mintha e téren a település
egyes negyedei versengésbe kezdtek volna. Így templom épült: 1. a Zsákhegy negyedben, 2. Kelemen-patak
negyedben, 3. Végárny negyedrészen, 4. Válya negyedben, 5. a központban egy görög-katolikus templom,
6. a Kelemen hegység fele egy kolostor és ez évben a Mag-len negyedben a Nagyasszony templom mellett egy
újabb templom építését kezdték el. Így hát mára a 10.800 román ajkú lakos a 11 templom valamelyikében
imádkozhat,
míg
a
magyarok
megmaradtak
a
két
régi
templomukkal.
Ugyanakkor a kisebb felekezeteknek is vannak templomai, pl. a baptistáknak és másoknak is.
Czirják Károly

Petőfi Sándorról másképpen (befejező rész)

A magyar és a szovjet tudósokon kívül egy clevelandi szakértő, valamint a Washingtoni Katonai Patológiai
Intézet laboratóriumának szakértői is megvizsgálták a kiásott barguzini csontokat. Mindenik Petőfinek
tulajdonította őket. A másodszori azonosítást két amerikai – Bruce Latimer és Clyde Simpson –, egy burját
– Alekszej Burajev –, valamint egy magyar antropológus, Kiszely István végezte el. A csontokon és a koponyán 24 olyan ismert jegyet találtak (az elhunyt életkora, testmagassága, egyéb testméretei, TBC-je, kiálló
szemfoga, balkezessége, stb.), amelyből nem következtethettek másra, csak Petőfire. Így végső döntés
született, hogy az 1989. július 17-én a barguzini 7-es sírban talált csontváz azonos Petőfi Sándoréval. 1989
őszén mind a négy, említett antropológus a burját fővárosba, Ulan Udébe utazott, ahol immár laboratóriumi
körülmények között ismét megvizsgálták a teljes leletet, és ismét ugyanarra a megállapításra jutottak: a
maradványokat Petőfinek tulajdonítják. Latimer otthon, Clevelandban 40 oldalas tanulmányt szentelt a
barguzini fölfedezésnek, Simpsonnal közösen előadásokat tartottak, tudományos folyóiratban közölték:
Petőfit találták meg. A Főváros vezetése megengedte a 90-es évek elején, hogy Petőfi családjának a
Fiumei-Kerepesi úti nemzeti köztemetőben fekvő szülei, öccse, felesége és fia közös sírjából, az édesanyja
csontjaiból néhány grammot kivéve, a DNS-vizsgálattal tudományosan is bizonyítható legyen, hogy
Barguzinban Petőfi Sándor csontjait találták meg. A fővárosi határozatot azonban a felsőbb hatóság
megsemmisítette. A Magyar Tudományos Akadémia akkori vezetése, élén Dr. Kosáry Domokos elnökkel és
Dr. Szentágothay Jánossal, akik nemcsak Petőfi hajtincséből nem engedtek egyetlen szálat sem a
DNS-vizsgálathoz kiadni, hanem azt hangoztatták, hogy Moszkvában, sőt az USA-ban is megvizsgáltatták
Petőfi csontjait, és az egyértelmű, hogy női csontokról van szó. Erre az eredeti azonosítást végzők egyike, a
híres amerikai Latimer kiáltott fel fölháborodva a hír hallatán: „Mi az, hogy nő? Minek néznek engem?
Nem tudok csontok és koponya alapján egy férfit egy nőtől megkülönböztetni?” A 90-es évek elején a Romániai Magyar Szó újságban maga Cseke Gábor is beszámolt, hogy több mint valószínű, Petőfi Szibériában
hunyt el. Az Encyclopedia Britannica 2004-es kiadásában, a Petőfi Sándorról írt szócikk élén az elhalálozás
dátumánál és helyeként is ezt írják: „Petőfi valószínűleg Szibériában halt meg 1856-ban".
Petőfi Vág-völgyi evangélikus vallású horvát apától és szlovák anyától született, mégis nagy magyar lett,
mert iskoláit magyar protestáns líceumokban (Sárospatak, Selmecbánya, Pápa) végezte. Isten nyugtassa nagy
költőnket.
(czirják)
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A Molnár tanyától a kanálisig (17)
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez)
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Egy helyi kezdeményezés volt 1964 februárjában a városunkban megrendezett „biatlon” verseny, amely
műlesiklásból és egy 33 méteres úszás versenyszámokból állott. Az időeredményeket összeadtuk, majd
elosztottuk kettővel. A legkisebb időeredményt elért versenyző volt a győztes. A műlesiklást a Zapógyán, az
úszást a Bánffy fürdőtelepen szerveztük. Különösen az úszás versenyszám megszervezése és lebonyolítása
volt egyedi, különleges, érdekes. Télen, februárban Maroshévízen, a szabadban úszóversenyt rendezni… azon
részt venni, nem kis bátorság kellett. A megoldás kulcsa a fűtött öltöző, a forró tea és a termálvízből kilépő
versenyzők beöltöztetése vastag földig érő subába, bundába. A versenyt Kiss Vilmos nyerte (2014). Ugyancsak
ő, 1962‐ben a lipovai tankezred katonájaként a Román Hadsereg téli triatlon (sífutás, lesiklás, céllövészet)
országos döntőjében kimagasló eredményt ér tel. Úgy tudom, ezért kitüntették és jutalom eltávozásban
részesítették. Ennek az időszaknak nagy ígéretei, tehetségei, az ifjúsági és középiskolás korosztályban síelő,
majd versenyző fiatalok voltak. Az elmúlt időszakhoz, évekhez viszonyítva nagy változás, mondhatni újdonság
volt, hogy a középiskolák bekapcsolódtak a síelésbe, síoktatásba, versenyzésbe. Ez a tevékenység államilag
támogatott, a középiskolák költségvetésébe foglalt pénzösszegeket biztosított a képzett testnevelő tanároknak
az edzésekre, felszerelésekre, utazásokra és a tanulói versenyekre is. Városi, rajoni, tartományi és országos
középiskolás versenyeket, bajnokságokat szerveztek. Szabó Kálmán (2013) elmondása szerint, az edzéseket
Varga Titusz tartotta. A tanítványok Szabó Kálmán, Szabó Zsolt, Mikle Öcsi és Dobreanu Horica voltak.
A legeredményesebb versenyző Szabó Kálmán volt, aki 10‐15 tartományi ifjúsági és középiskolás bajnoki címet
szerzett. Brassó‐Poiana-n, 1964‐ben az Országos középiskolás bajnokságon, Dobreanu Horica a 10., Szabó
Kálmán a 12. helyen végzett műlesiklásban. Szabó Kálmán, később a marosvásárhelyi „Comertul”
sportegyesület sí csapatában versenyzett, Rek Sándor irányítása alatt, ahol több szakági (Comertul) bajnoki
címet szerzett. Versenyzői pályafutását 1966‐ban fejezte be. Moldovan Ioan testnevelő tanár tanítványai voltak
a szintén ifjúsági és középiskolás korcsoportba tartozó versenyzők: Scruba Petru és Hada János, akik a rajoni,
tartományi, ifjúsági és középiskolás sí versenyeken előkelő helyezést értek el. A harmadik (1958) és negyedik
(l959) téli szpártákiáda tartományi sí versenyeit Maroshévízen a Tárnicán, illetve a Zapogyán rendezték meg.
Ezeken a versenyeken nem sikerült az első három hely egyikére befutni. Ekkor, ezeken a versenyeken a
gyergyói Elekes Antal, Bara Ferenc és Málnási Töhötöm nyerték ez első három helyet. Egy ragyogó, szikrázó
napsütéses, kellemes márciusi hétvégén, 1962‐ben rendeztük az évadzáró Kelemen Kupa síversenyt. A több
mint 50 versenyzőt a Fehér Hegyen (Dealul Alb), Gavroveanu erdőmérnök által épített menedékházban és más
közeli épületekben helyeztük el. Ezeket az épületeket a Maroshévíz rajoni, havasi legelők karbantartásáért és
felújításáért felelős hivatal (Cantonul Pastoral al Raionului Toplita) üzemeltette, tartotta fenn. A sí versenyeket
a Jézer‐tó és a Fehér Hegy közötti kb. 3 kilométeres lejtőn rendeztük. Ez egy csapatverseny volt, amelyet a
maroshévízi Maros versenyzői nyertek meg. Az elkövetkező években a Kelemen Kupa évadzáró síversenyeket
a Tárnicán és a Zapógyán rendeztük, mert bizonytalanná vált hol a versenyzők elszállásolása, hol a versenyzők
biztonságos szállítása (megkezdődött a keskenyvágányú iparvasút szakaszos felszedése, de helyette még nem
épült meg a fa rönkök szállítására alkalmas erdei (drum forestier) út. Nem zárom le úgy ennek a szakasznak a
történetét, hogy ne írjam le azokat a dolgokat, jelenségeket, amelyek elkerülhetetlenek egy több évtizede
versenyző, vagy sportot irányító egyén számára. Ez az ismert jelenség az öregedés, a fáradtság, a versenyzői
kiégés. Versenyzőink, az úgynevezett „kemény mag”, az 1950 évek elejétől, közel 18 éven át, a téli hónapokban
naponta edzett, hetente versenyzett, utazott. Mindenikünk tudta, hogy eljön az a pillanat, amikor „Állj!”‐t kell
mondani. Ebben a szakaszban, többségünk „Állj!”‐t mondott és visszavonult a versenyzéstől, vagy
ideiglenesen szüneteltette azt. Édesapám, Karácsonyi Ignác István közel volt a hatvanhoz. Gyakorlati
bemutatót már rég nem tartott csak szakmai, módszertani tanácsokkal látta el egykori tanítványait. Sí bíróként,
minden versenyen indítóbíróként, nyugtatott, biztatott, féltett. Megveregette vállam és minden esetben azt
mondta ”Légy óvatos, vigyázz magadra fiam!„. Biztos vagyok abban, hogy a többi tanítványainak is mondott
egy‐két biztató, bátorító szót. Végleg, 1968‐ban vonult vissza, de azért néha‐néha, egyre ritkábban ott volt
közöttünk, a sípályán. Utoljára, 1985‐ben a Hó Ünnepén, 75 éves korában, sílécekkel volt a zapógyai pályán.
Később, hiányzott nekünk, mert igazolt hiányzásával a MAROSHÉVIZI ALPESI SÍ LEGNAGYOBB EGYÉNISÉGÉT
kellett nélkülöznünk. A 30‐40 éves korosztály: Moldovan Joan, Gazda József és mások, lassan a fiatalok vagy a
gyerekeik oktatásával kezdtek foglalkozni. Gyakori „vendégei” voltak egykori sikereik helyszínének, és még
mindig irigylésre méltó módon síeltek. Gazda József (2014) utolsó hivatalos síversenyén, 1988‐ban, az 55 éves
korosztályon felüli kategóriában diplomát nyert. A 20‐30 éves korosztály: Kiss Vilmos, György Antal, Szabó
Kálmán, Szabó Zsolt, Mikle Öcsi, Lukács István II., Karácsonyi István, és mások, családalapítási, felsőfokú
tanulmányok folytatása vagy más vidéken, településen levő munkahelyi kötelezettségeik miatt feladták vagy
szüneteltették versenyzői pályafutásukat. Én hivatalos, leigazolt versenyzői pályafutásomat, 1967 februárjában
fejezetem
be
az
akkori
tartományi
síbajnokságon.
Ez a korosztály soha nem vált meg az alpesi síeléstől. Később az 1980‐as évek közepén újra a sípályákon
találkoztunk velük, de ekkor már szervezőkként, oktatókként „egyengették” az új fiatal nemzedék oktatását.
Karácsonyi István
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Maroshévíz mindigis a Székelyföld része volt. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a települést több mint 100 éven át hovatartozása
miatt Gyergyó Toplicza néven ismerték. Ugyanakkor Maroshévízen
volt egy Székelykatona szobra, de még a helyi színtársulatot is
1918-ig Székely Társaságnak hívták. E lapszámunktól nemcsak
székely kapukat, de régi kapukat is szeretnénk bemutatni önöknek,
hisz mára alig egy pár maradt meg, ugyanakkor öröm, hogy az utóbbi
években két új székely kapuval gazdagodott településünk. A legtöbb
székely kaput 1975 és 1989 között bontották le, mondván: „már nem
divat”, ezeket beton vagy vaskapukkal helyettesítették. Szintén
székely kapu díszelgett a Zsákhegyi katonai temető bejáratánál is,
mely kapu 1975-re omlott össze. Itt fontosnak tartom megemlíteni,
hogy az 1978-1986-os korszak volt Maroshévízre nézve a
legrosszabb, hisz e periódusban semmisítették meg a település
történelmi központját. A képen látható kaputöredék a „Szabadság”
utcában található. Sajnos mára csak az igen szép és érdekes motívumú
tartóoszlop maradt meg. A kapu többi részét a 70-es évek derekán
bontották le. A megmaradt oszlopon még jól látható a napkorong és más motívumok is kivehetők.

Maroshévízi Mézlovag

Nemrég beszámoltunk újságunkban, hogy Tőkés Attila,
maroshévízi lakos, megkapta a mézlovag című kitüntetést.
Most a lapunk hasábján bővebben is beszámolunk minderről.
- Tőkés Úr milyen volt az út a mézlovagi elismerésig?
- Az Istennek köszönöm, hogy elértem, hogy ezt a címet
megkaphassam, melyet érdemem szerint kaptam meg, hisz jó
minőségű mézet és sok mézet adok el, ezért is kaptam
megérdemelve e fontos címet. A nagy meglepetés e címmel akkor
kezdődött, amikor Lázár Tibor Úr, a Hargita megyei méhész
egyesület elnöke telefonon értesített, hogy mézlovag címmel
fognak kitüntetni. És itt jut eszembe, hogy ezelőtt 5-6 évvel
Csíkszeredában avatták fel az első mézlovagokat. Ekkor annyira
meghatódtam, hogy még a könny is kicsordult a szememből.
Azóta sok mézet adtam el, de ez évben mindenki panaszkodott,
hogy kevés mézük lett, én sosem panaszkodom, mert nem
kívánhatod azt, ami nem a tiéd.
- Megyénkben még hol vannak mézlovagok?
- Gyergyóafaluban, Csíkszeredában, Udvarhelyen és környékén, közel 30 méhész büszkélkedhet e címmel
megyénkben.
- Hány család méhe van, hány kiló méze lett ez évben?
- Nekem és a fiamnak összesen 220 család méhünk van, ez évben 50 rajt sikerült fognom, így kicseréltem
a méh fajtákat. Ez évben 2200 kg mézet sikerült pergetnem.
- Milyem piacokon árul mézet és mit tanácsol azoknak, akik mézet vásárolnak?
- Csíkszereda, Székelyudvarhely, Maroshévíz és ez évben a magyarországi Mézlovag Rend meghívott
Magyarországra, hogy egy vásáron vegyek részt. Azt üzenem a vásárlóknak, hogy vigyázzanak, kitől
mikor és hol vásárolnak mézet, hisz, hogy csak egy példát mondjak a sok közül: 3 csepp anitráz, amit tetű
ellen adnak egy méhcsaládnak, sokan nem ősszel adják, hanem még nyáron is, de nyáron ezt nem szabad
adni, így az említett gyógyszer rákot is okozhat. Az anitrázt, mikor befüstöljük a kaptárba, a méh
védekezik ellene, így a befödetlen mézbe belegyezheti és így ez méregként hat.
Czirják Károly
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Mindenszentek napja
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November 1-e Mindenszentek napja. E napon gyertyagyújtással emlékezünk meg szeretteinkről,
rokonainkról, ismerőseinkről. E napon sok településen gyertyát gyújtanak, a katonai temetőkben is kigyúlnak
a megemlékezés gyertyái, így van ez Maroshévízen is. Pontos adataink nincsenek, hogy e napon a hévízi
katonai temetőben mióta vannak gyertyagyújtások, de mivel 1951-ig a Zsákhegyi Katonai Temető példásan
karban volt tartva, következtetünk, hogy gyertyagyújtással is emlékeztek hőseinkről. A két világháború között
a Maroshévízi Székely Társaság vállalta fel a temető karbantartását, emlékezések szervezését. 1945 után a
helyi Magyar Népi Szövetség tartotta példásan karban e temetőt és ettől az évtől vannak az első
dokumentumaink a Mindenszentek napi gyertyagyújtási hálaadásokról. Sajnos 1951 után semmilyen féle
megemlékezést nem volt szabad tartani e temetőbe. 1995-ig kellett várnunk az első szervezett gyertyagyújtásig,
majd 2004-ben ismét megemlékeztek magyar hőseinkről. Szerencsére 2007-től napjainkig évente több helyi
lakos jön ki a katonai temetőbe, hogy gyertyagyújtással tisztelegjen a hőseink sírjai fölött, akik életüket adták
a haza megvédéséért. Ez évben sem volt kivétel. A helyi lakosok 17 órára jöttek ki az katonai temetőbe és
habár kevesebben voltak, mint a múlt évben, örvendetes volt, hogy ez évben több lakos hozott virágot és
helyezte el a sírhantokon. Az idei november 1.-i megemlékezésen Barticel Kiss Krisztián
lelkipásztor mondott imát, majd tartott rövid beszédet.
(czirják)

Újabb könyv adomány Maroshévíznek

A „Mindenki könyvespolca” elnevezésű könyvadományi akció keretén belül november 15.-én újabb
könyvszállítmány érkezett Maroshévízre. A könyvek a helyi római katolikus egyház hittantermébe vannak
elhelyezve és amint már tudattuk olvasóinkkal ez nem könyv kölcsönző, hanem akinek megtetszenek, vagy
megtalálta a rég keresett könyvét, könyveit, hazaviheti örökre, így a könyv új gazdára talál. A könyveket
szerda kivételével minden nap meg lehet nézni, haza lehet vinni.
U.N.E.
Egyházi anyakönyv:
házasság: Boglis Gabriella és Lupu Emil
Temetés: György József (69),

Sport

Megyei foci: A labdarugó megyei bajnokság novemberi eredményei:
Maroshévízi Tudomány- Székelyudvarhelyi Roseal 2-1 (2-0). Góllövők: Újlaki (16), Razvan
Voda (18), Szabó (66. öngól).
Madéfalvi MIK–Maroshévízi Tudomány 3–0 (1–0).
Maroshévízi Tudomány–Gyergyószentmiklósi Jövő 2–1 (1–0). Gólszerzők: Răzvan Vodă
(10.), Ioan Soare (65.), illetve Mirel Adrian (47.).
Székelyudvarhelyi FC–Maroshévízi Tudomány 10–1 (5–1).

Röplabda: Az országos ifjúsági bajnokság keretén belül: Maroshévízi ISK – Feketehalmi ISK 3-0.
A fiu országos bajnokság keretén belül Maroshévizí ISK - Zilahi ISK 3-1

Aranymondások (15)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük
1.Mohamed embereket gyűjtött össze és harcot idézett.
2.Mohamedet Iszlám elkergette, majd visszakergette.
3.Iszlámék több istenben hittek, ezért Mohamedet elmenekítették és vessző sátorba tették.
4.Mohamed ablakon tért vissza a Kábult templomba.
5.Az arabok szerették az állatmeséket.
6.Meghal Mohamed. Öt évig hal meg, majd Alival lebegett.
7.Mohamed meghalt, de a koporsója most is lebeg.
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Spenótos előétel Csilla módra

A zöld tészta alapanyagai: 6 tojás, 6 kanál olaj, 3 kanál tejföl, 6 kanál liszt, 3 kiskanál sütőpor, 6 kanál
passzírozott spenót, só.
A lisztet a sütőporral és sóval összekeverjük, a tojások sárgájába beletesszük az olajat, tejfölt és a
spenótot. A tojás fehérjét kemény habbá verjük, ezt a habot hozzákavarjuk az előző masszához, de kanállal.
Sütőpapíros tepsibe beleöntjük, kisütjük, majd elvágjuk a tésztát három fele.
Krém: 250 g édes túró, 100 g feta sajt, apróra vágott gomba tetszés szerint, vegeta ízesítésnek, kapor, egy
csomag zselatin. Ezzel a krémmel megkenjük a lapokat.
A tetejére való krémhez: 100 grammos májkrémet egy nagy kanál mustárral és 100 gramm vajjal
kikavarni és tetszés szerint díszíteni (olíva bogyóval, stb.).
Sárig Csilla

- Jean, ugorjon már le egy doboz
cigiért a trafikba!
...Hangos csörömpölés hallatszik...
- Azért az ablakot kinyithatta volna!

Viccek

- Jean, átmegyek a bácsikámhoz.
- De uram, az eső szakad odakint.
- Nem baj, Jean, azt mondta az öreg, hogy akkor
menjek, amikor jól esik.

- Látod anyukám, mennyire szeretlek! Tegnap éjszaka, amikor
hazajöttem, még a cipőmet is levettem, nehogy felébresszelek.
- Igen. És közben torkod szakadtából üvöltözted, hogy: "Száz
szál gyertyát, száz icce bort..."!

- A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen
gyalog folytatták útjukat.
- Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.
- Szulimán szultán az egri vár alatt haragjában megütötte a gutát.
- A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a
várat.
- IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.
- IV. Béla várromokat épített.
- A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert
már korábban elestek a csatában.
- Az Árpád-korban a szent életű férfiak és nők a kolostorokban
közösültek.
- Mikor II. Endre a Szentföldön hazatért, országát és feleségét
fenekestül feldúlva találta.
- Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.
- A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
- Randóti Miklós fasiszta epítőtáborban halt meg.
- Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi feleségét.
- A néma Katrin hallgatag lett...
- Arany János 1817-től 1822-ig született.
- A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.
- Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.
- Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra.
- Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)
Letérdelve mondja mindenki.
Harangok szóljatok, szóljatok csengők
Tudja meg a világ: KARÁCSONY eljött!
Zengjétek angyalok, zengjétek boldogan
Tudja meg a világ: Karácsony napja van.”

Tekintettel arra, hogy Karácsonyra készülődésünk már november 17-én elkezdődik, szeretnénk
megismertetni a maroshévízi magyar közösséggel tevékenységsorozatunkat, amelyet erre az
ünnepkörre terveztünk. Egyrészt azért, mert vannak olyan programjaink, amelyre mindenkit
szeretettel meghívunk, másrészt azért, mert az önkéntes akciók által adományozva, segítve,
szebbé tehetik saját és mások Karácsonyát. November 17-21: Gyümölcs és zöldséggyűjtés
rászoruló családoknak
November 24: Közös adventi tárgyak készítése a Szent Péter és Pál otthon gyermekeivel.
A tárgyak eladásra kerülnek Magyarországra, adventi vásárra Böjte Csaba atya jóvoltából és a
jövedelem az otthoné lesz. A tevékenység szervezője a Maroshévízi Nők a nőkért Szervezet.
November 28: közös adventi koszorú felállítása az iskola udvarán
December 4: 9,30-11,30 között Mikulásjárás a Szent Péter és Pál otthonban
December 5: Mikulásjárás az iskolában, óvodában
December 8: Az osztálytermek előkészítése, feldíszítése az adventi és karácsonyi ünnepkörre osztályfőnökök vezetésével. Iskolai karácsonyfa felállítása és feldíszítése.
December 8-12: Adománygyűjtés a Szárhegyi otthon gyerekeinek.
December 15-17: Iskolánk Karácsonyi Vására. Közreműködik a Fuszékli kézműveskör, az iskolai
szülőbizottság, diáktanács, szülők, pedagógusok, diákok.
December 17: 11 órától a Kemény János Elméleti Líceum dísztermében Ahogyan a víz tükrözi az
arcot című stúdió előadás kezdődik a Sepsiszentgyörgyi Osonó színtársulat közbenjárásával
IX-XII osztályos diákok számára. Ugyanerre az előadásra szeretettel várunk mindenkit az iskola
dísztermében 17 órától is. Belépő: tetszőleges.
December 19: 10 órától Karácsonyt köszöntő műsor kezdődik az óvodának és elemi osztályoknak, 12 órakor az V-XII osztálynak az iskola dísztermében. Fellép a Csillagszem tánccsoport.
Szeretnénk, ha a város óvodáinak magyar csoportjai együtt ünnepelnének velünk 10 órától.
Az előadások végén minden gyerek átveszi karácsonyi csomagját.
A következő nyilatkozatok gyerekeink gondolatvilágáról tanúskodnak. Arra a kérdésre, hogy mit
jelent a Karácsony számukra, ezt felelték:
„a Karácsony a szeretet ünnepe és mindenkit meg lehet ajándékozni ”
„azért szép a Karácsony, mert hazajön édesapám”
„szeretem a Karácsonyt, mert kapunk sok ajándékot”
„azért szép a Karácsony, mert együtt van a család, béke van és nyugodság”
„az ajándék nem fontos, csak az, hogy közösen ünnepelünk”
„Azért szép a Karácsony, mert minden díszes, mert együtt imádkozunk és ajándékot kapunk”
„a Karácsony szeretetet, békességet, jóságot jelent mindent, ami jó.
A karácsony a legjobb a világon”
„azért szép a Karácsony, mert családias, énekelünk,
Jézus születésnapját ünnepeljük, ajándékot adunk”
„a Karácsony szelleme erős, sokan vannak ilyenkor szentmisén, leírhatatlan érzés”
„A Szeretet ünneplése, amit olyan személyekkel töltünk, akik fontosak számunkra”
„Fontos a Karácsony, mert ekkor szeretet és béke van a családban”
Szép Adventi várakozást és élménydús karácsonyi készülődést kívánunk mindenkinek.
Deme Gabriella
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Reklámok, apróhirdetések

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

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
gyártású, irányár 2650 lej.
Elérhetőségeink:
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.

Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon lehet.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr, pedikűr,
műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Támogatóink:
Becica Mihai, Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Németh Levente, Serilla Sándor, Urmánczy fürdő, Papp Edmond,Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth
Csaba, Tőkés Attila.
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