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Urmánczy Nándorra emlékeztek Maroshévízen
Dr. Urmánczy Nándor volt országgyűlési képviselő halálának
a 75.évfordulója alkalmából október 31-én nagyszabású
megemlékezésre került sor a maroshévízi Kemény János
Gimnázium dísztermében. Az eseményt a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet, a Veritas Történetkutató Intézet és a
dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezte.
A megemlékezést Szász Jenő fővédnök, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökének köszöntő beszéde nyitotta meg.
„Egyszerre nemzeti és emberi a cél” mondta a konferencia
ünnepi megnyitóján Szász Jenő, elnök úr, a rendezvény
fővédnöke. Majd folytatta: „dr. Urmánczy Nándor lassan méltó
helyére kerül a magyar köztudatban, azonban a mi feladatunk,
hogy
emlékezzünk,
ugyanakkor
másokat
is
emlékeztessünk”.
Ezt követően Dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája ünnepi beszéde hangzott el, majd Lukács Bencze
Ákos konzul a Csíkszeredai Konzulátus részéről köszöntötte az egybegyűlteket. Ezek után megkezdődött a
várva várt konferencia. Előadást tartottak: Fráter Olivér (történész, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Urmánczy
Nándor szellemi öröksége, Illésfalvi Péter (hadtörténész, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok
és Háborús Kegyeleti Főosztály): A Magyar Királyi Honvédség bevonulása Erdélybe, 1940, Kovács Ferenc
(kutató, Hódmezővásárhely): Országzászló emlékművek az 1940-1944 között visszatért területen, Gottfried
Barna (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára):
Pillanatfelvételek székelyföldi településekről (1939), Orosz László (tudományos főmunkatárs,
Veritas Történetkutató Intézet) Útkeresés és érdekérvényesítés az erdélyi szászok nemzetstratégiai
gondolkodásában (1867-1940). Az ebédszünetet követően előadásokat tartottak: Czirják Károly (helytörténész,
dr. Urmánczy Nándor Egyesület): Az Urmánczy család helytörténeti jelentősége Maroshévízen, Nagy Szabolcs
(történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém Megyei Levéltára): Vasszékelyek az összeomlás
idején – A székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. székely gyalogezred sorsa a háború végét követően,
Fülöp G. András (történész, KRE doktorandusz, NSKI): Kisebbségben és többségben, meghatározó szellemi
áramlatok Erdélyben (1920-1940), Nagy József (történész, ELTE doktorandusz): Székely határőr kiképző tábor
Maroshévízen, 1943/1944, dr. Joó András (tudományos főmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet),
A magyar kiugrási törekvések és Erdély sorsának várható alakulása, 1942-1944. Puskás Attila (történész:
Örmények a 17. és 19. századokban). A konferenciát követően hozzászólások következtek, hisz többen érdekes
kérdéseket tettek fel az előadóknak. A konferencia befejezése után az előadók és vendégek meglátogatták az
Urmánczy kastélyt, a megemlékezés koszorúit helyezték el az Urmánczy Nándor szobornál és a családi
sírboltnál.
Ezt követően a Zsákhegyi Katonai Temetőben gyertyagyújtásra került sor, míg végezetül a helyi
Urmánczy termálfürdőt látogatták meg.
Czirják Károly
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Őrtüzek Maroshévízen is
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére
október 24-én este őrtüzekkel és fényszórókkal
kivilágították Székelyföld külső határait. Az eseményt
támogatták az erdélyi pártok, civil szervezetek is.
Maroshévízen a Települési Székely Tanács szervezte
az eseményt közösen a helyi RMDSZ-el.
17 óra 30 perctől szentmise volt a maroshévízi római
katolikus templomban, melyet László Áron plébános
celebrált. Az igehirdetésben a plébános úr
rámutatott az őrtüzek, a lármafák fontosságára,
történetére. Ezt követően Bajkó Zsigmond a
maroshévízi Települési Székely Tanács részéről felolvasta a kiáltványt. Himnuszaink elhangzása
után a húsvéti gyertya lángjáról lett tűz véve melyekkel később az őrtüzek lettek meggyújtva.
A mise után az égő mécsesek kíséretében a jelenlevők az Őrtüzek helyeire mentek. A meteorológia
központ szomszédságában lett őrtűz gyújtva, míg a legtöbben a Bánffy fürdőn levő református
vendégház melletti téren voltak. Itt miután Czirják Károly a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke
köszöntötte a jelenlevőket, Bajkó Hajnal Erika és Bajkó Ramóna Regina szavaltak ünnepi verseket.
18 óra 45 perckor a húsvéti gyertyából vett lánggal meg lettek gyújtva az őrtüzek, majd a jelenlevők
a himnuszainkat énekelték el, de más hazafias énekek is elhangzottak. A településen két autó
reflektor is jelezte a Székelyföld határát, így a Bájos tetőn és a Zsákhegyen is reflektorok gyúltak ki
az említett időpontban. Az eseményen részt vállalt a helyi Urmánczy János cserkészcsapat is,
köszönet nekik.
(czirják)

Örökségünk (4)
Köztudott, hogy Maroshévíz történelmi központját 1977-1986 között
megsemmisítették. Ekkor 98 épületet tüntettek el, köztük a település egyik
legszebb épületét is, az 1872-ben épített Urmánczy palotát, mely 1928-ra
100 szobára bővült. A jelenlegi központban 6 olyan épület van, melyet az
1800-as években építettek. E sorozatunkban olyan épületeken levő érdekes
alkotásokat közlünk, melyekre büszkék vagyunk. Sajnos sokan nap, mint
nap elmennek mellettük és nem veszik észre, ezért aki felismeri, hogy a
képen levő megörökített rész hol van, milyen épületen (nem föltétlenül a
főtéren) és aki elsőnek beküldi a helyes választ a szerkesztőségünk e-mail
címére, vagy telefonon értesít, értékes könyvajándékokban részesül.
A múlt hónapi lapszámunkban egy faldíszt örökítettünk meg és habár a fehér
faldísz és a fehér lap miatt kissé halványul látszódott, eddig e kép
megfejtésére volt a legtöbb betelefonáló. Elsőként Szabó Rita (V. Babes)
telefonált és vehette át az ajándékkönyv csomagot. A múlt hónapi képen az
egykori görög katolikus parókia falán található faldíszt vettük lencsevégre,
mely épület a Kornis negyed fele vezető út elején található. E hónapi képünk egy ablak és faldíszes házról
készült, mely ház az első világháború előtt lett építve.

Gyertyagyújtás hőseink emlékére
Ez évben is Mindenszentek Napján megemlékezés volt a maroshévízi Zsákhegyi Katonai temetőben.
A megemlékezés 16 órakor kezdődött, melyen Barticel Kiss Krisztián tiszteletes úr hirdetett igét. A jelenlevők
imájukkal emlékeztek meg azokról a katonákról, akik e temetőben lettek eltemetve 1916 és 1918 között. A 75
magyar katona mellett német, osztrák, román, lengyel, ukrán, horvát, cseh, orosz katonák is itt alusszák örök
álmukat.
E
temetőben
2007-től
minden
évben
vannak
megemlékezések.
M.H.

marosheviz.info

3

V. évf XI szám, 2015. November

Elhunyt Dudás Gyula
Október 20-án, 86 éves korában, elhunyt a maroshévízi születésű Dudás Gyula
festőművész. 1929. május 24-én született, apja János kőműves mester volt
Maroshévízen, anyját Erzsébetnek hívták. Elemi iskoláit Marosnagylakon,
középiskoláit Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Tanítóképzőben végezte, majd
Kolozsváron szerzett tanítói oklevelet 1949-ben. A sikeres államvizsgája után
Nagybányára került a Zene és Képzőművészeti iskolához. Innen ment
nyugdíjba 1990-ben. Festői pályafutása során számos kiállítása volt. Itthon
többek között Nagybányán, Kolozsváron, Nagyváradon, Szatmárnémetiben,
Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Udvarhelyen, Gyergyószentmiklóson.
Maroshévízen 2005. július 29. és szeptember 15. között volt kiállítása.
Külföldön:
az
oroszországi
Ivano-Frankovszkban,
Budapesten,
Gyulán, Nyíregyházán, Szolnokon, Debrecenben, Hatvanban, Szentendrén,
Zebegényben. Ezen kívül Hollandiában: Amsterdamban, Eindhovenben.
Svédországban, Németországban többek között Düsseldorfban,
Lettországban, Franciaországban, sőt Strasbourgban is, az Európai Parlament
termében is voltak kiállításai. Ezen kívül számos hazai és külföldi alkotótáborban vett részt, így 2003-tól a
Hejcén rendezendő Nemzetközi Alkotótábor művészeti vezetője. Több munkáját őrzik hazai és külföldi
múzeumok: Románia, Magyarország, Egyesült Államok, Izrael, Belgium, Hollandia, Svédország,
Franciaország, Németország, sőt több hazai és külföldi magángyűjtő büszkélkedhet festményeivel. Dudás
Gyula több festőművészeti egyesület tagja vagy vezetőtagja, itt megemlíteném a Stockholmi „Forening ungerska konstens vanner” egyesületet vagy a németországi „Kultur Forum Ost-West” egyesületeket. Ugyanakkor
az évek során Dudás festőművész urat számos kitüntetésben részesítették, íme néhány: „Long De Seunier”
1993-ban, „Hollosy Simon” érem (1996), „Bornemissza Tibor” érem (2004), a Hargita Megyei Tanács
2004-ben Elismerő Oklevéllel tüntette ki, Nagybánya „Díszpolgára” (2002), ugyanakkor az „Arany Patkó”
kitüntetést is neki ítélték, 2012-ben A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta meg. Dudás Gyula a festőművészek körében úgy volt „nyilvántartva”, mint a nagybányai festészet „utolsó mohikánja”. A nagybányai
Teleki Ház egyik alapítója, de ő alapította a nagybányai képzőművészeti gimnáziumot is. Több alkalommal is
hazalátogatott szülővárosába és a szülőházát is szívesen megtekintette mely ház a Zsákhegy negyed elején
van. Most egy más család tulajdonát képezi. Maroshévízi tartozódásai során sokat emlegette az itt eltöltött
éveket, de mivel az itteni rokonai nem éltek nem minden évben jött Maroshévízre. Halála előtt öt héttel
találkozhattam vele és egy délelőttöt vele tölthettem a műtermében (a fénykép is akkor készült). Már csak
ritkán festett és habár beteges volt, nem panaszkodott, sőt reménykedett, hogy a 2016-os Maroshévízi Magyar
Napokra el fog jönni. Sajnos el kellet költöznie közülünk. Emléke legyen áldott. Nyugodjék békében!
Czirják Károly

Irodalmi emlékest Kamenitzky Antal tiszteletére
November 20-án a borszéki városi könyvtár adott helyet annak a megemlékezésnek, amelyen a nemrég
elhunyt költőre emlékeztünk. A meghívás Kolbert Tündétől érkezett, aki a helyi újság, „Források”, felelős
szerkesztője. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a gyergyószetnmiklósi Kercsó Attila Irodalmi Kör
(Bajna György, Bíró László és Ferenczi Attila), a maroshévízi Urmánczy Nándor Irodalmi Kör,
Bajkó Zsigmond személyében és természetesen borszéki barátai, tisztelői. Kolbert Tünde köszöntőbeszéde
után felkérte a jelenlevőket, hogy egy perc néma csenddel adózzanak emléke előtt. Beszédeket mondtak:
Sárpátki Ágnes, Bajna György, Móga Attila, Borsi Gyöngyi, Farkas Aladár. Kamenitzkynek eddig kilenc verses
kötete jelent meg, míg a tizedik megjelenésre vár. A megemlékezésen egy olyan javaslat is elhangzott, hogy a
borszéki könyvtár vegye fel a Kamenitzky Antal nevet, a házára pedig egy emléktáblát is szeretnének
állítani. Kamenitzky Antal egyben a maroshévízi Urmánczy Nándor Irodalmi Körnek is alapító tagja volt,
Bajkó Zsigmond és Járy Hunor maroshévízi költőkkel közösen. A megemlékezés végén a jelenlevők egy
emléklapot vehettek át.
Farkas Aladár és Bajkó Zsigmond
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Magyar Szórvány Napja Galócáson

November 21-én, Galócáson meg ünnepelték a Magyar Szórvány Napját. Az eseménysorozat délután
kezdődött, meg amikor egy kerekasztal beszélgetésre került sor „Maroshévíz és a környék magyarság
eredete” címen. A jelenlevők Isán Sándor és Czirják Károly előadásait hallgathatták meg majd egy
kötetlen beszélgetés alakult ki az előadók és a jelenlevők között. Ezt követően 19 órától kulturális
műsornak tapsolhattak a jelenlevők, melyen felléptek a galócási diákok, valamint a maroshévízi
Kemény János Gimnázium Csillagszem Néptánccsoportja. Továbbá egy reggelig tartó bál volt megtartva
melyen a település apraja nagyja elment.

Maroshévízi Sportnap
2015. november 21-én zajlott le a maroshévízi Kemény János Elméleti líceum sporttermében a Maroshévízi
Sportnap program. Ezt az eseményt a Communitas Alapítvány, az Alma Mater Kemény János Egyesület, a
Kemény János Elméleti Líceum és a helyi RMDSZ támogatta. A teremlabdarugó bajnokságra 6 csapat
iratkozott fel: FC1, Kemények, RMDSZ, Mesterek, Transil, FC 2 nevű csapatok. A rendezvény a „ fair-play”
szellemében zajlott. Eredmények: FC1 – Kemények 3-1, Mesterek- Transil 1-4, FC1 – RMDSZ 6-2,
Mesterek – FC 2 1-5, Kemények- RMDSZ 3-5, Transil – FC 2: 1-1. Elődöntő eredményei: FC 1 – Transil
2-7, RMDSZ- FC2
1-8. Kisdöntő: FC1- RMDSZ
3-0. Döntő: Transil- FC2
5-3
A meccsek eredményei során I. Díjat a Transil csapat, II.díjat a FC2 és III.díjat FC1 csapat nyerte. A nyeretes
focicsapatok emléklapot és serlegeket kaptak. A mérkőzés jó hangulatban zajlott le és a résztvevő csapatok
tagjai újból igazolták, hogy az egészség fenntartása érdekében fontos a testmozgás és fontos a kapcsolatok
ápolása ilyen módon is. Köszönet minden támogató szervezetnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az
esemény elérje célját.
Deme Károly Zsolt, pályázati felelős

Karate
November 21-én volt megtartva Székelyudvarhelyen a Góbé Kupa elnevezésű karate verseny, melyet a helyi
Tokukai Sport Egyesület szervezett. A maroshévízi Shodan S. E. eredményei: 2. hely Rugina Vlad katában
(9-10 éves korcsoportban), a 17 feletti fiuk csoportjában: Maftei Andrei 3. katában és első kumitéban, a 11-12
éves fiu korcsoportban: Dusa Marius 3. katában, a 15-16 éves lány korcsoportban: Galdau Raluca 3. kumitéban,
szintén ebben a korcsoportban Kósa Barbara 3. katában, és Bőythe Renáta első kumitéban és 2. katában.
A 13-14 éves fiu korcsoportban Bőythe Endre 2. katában és első kumitéban. A 15-16 éves fiuk korcsoportjában:
Bőythe Szilárd első kumitéban és katában is. Bőythe Máté két korcsoportban is indult, így a 11-12 éveseknél
első lett katában és a 13-14 éves korcsoportban pedig 3. lett szintén a katában. A maroshévízi csapatot
Bőythe József Attila 4 Danos és Bőythe László Zoltán 3 Danos mesterek készítették fel.
(czirják)

Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokságban: Maroshévízi Pro Muresul SK–Székelykeresztúri Egyesülés 1–2 (1–2). A
hévízi gólszerző: Silviu Tararache (4.). Székelyudvarhelyi Roseal–Maroshévízi Pro Muresul SK 3–2 (1–2). A
hévíziek gólszerzői Răzvan Maximiuc (5.) és Daniel Roca (28.). Maroshévízi Pro Mureşul SK–Balánbányai
Bányász 5–2 (2–0). Gólszerzők: Răzvan Maximiuc (7.), Daniel Roca (42.), Silviu Tararache (53.),
Bogdănel Bâscă (60. – öngól) Sorin Maximiuc (87.), illetve Daniel Sion (57.), Florin Sion (74.). Csíkszentsimoni Szefite–Maroshévízi Pro Muresul 4–1 (2–0). A hévízi csapat gólszerzője Alexandru Roca (88).
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Kivándorlásom ( 2)
TAROM-al utaztam = Romain Air Transport, Bilet de calatorie si buletin de bagaj,
Nr 281-4290-679-306-4. 1985. április 24-re szólt a jegy, 1:20-kor adták ki, 15,458 lejt fizettem érte, de a
számlán csak 3545 lej szerepelt. Mondtam itt valami hiba van, mert 15,458 nem = 3545 lejjel, a nő azt mondta,
hogy ez így van a lej értékével, gyorsan megértettem, hogy ha sokat okoskodok, elveszik a jegyemet.
Ez a jegy megvan mai napig Bucharest-New-Yorkig szólt. Onnan vártak a csatlakozó jegyeim, amit a
vőlegényem előre kifizetett. Ezen kívül még fizettem EXCESS BAGGAGE TICKETET is. Nagyon rázós volt
a gép, négysoros ülésben volt az én helyem, ültünk, mint a heringek és izzadtunk. 24-én indultunk és 24-én meg
is érkeztünk, mivel nyugatra mentünk, hosszú egy nap volt. Hatalmas reptér, volt tolmácsunk, hogy irányítson,
hogy vegyük ki a csomagokat, átrakni, nem vámoltak többet. Még életemben ugye ilyen nyomogatós telefont
nem láttam, a segítő hölgy kellett feltárcsázza nekünk a meglévő számunkat és megmondta, hogy melyik számú
kijáratnál vár a jegyünk és hol szállunk fel. A csoport egyszerre nagyon szétoszlott, kisebb egységek lettek, de
még mindig volt egy hazai összetartozás és védelem érzése. Pittsburghban egyedül találtam magam, nagyon
kevés angoltudással, a hirtelen nagyon meleg nagykabátommal és a kézi csomagjaimmal, néhány
szendviccsel, de egy csepp víz nélkül. Néger fiú sepregette a nagy várótermet, fülhallgatói voltak,
zenét hallgatott velük, én meg nagyon sajnáltam őt, mert azt hittem süket szegény. Váltottak vagy 2 $-t és
vehettem volna valami hűsítőt, de nem volt kitől megkérdezzem, hol vehetek, a sükettől? Minden olyan messze
volt és elérhetetlen és a kézi csomagjaim miatt nem kószálhattam nagyon el, hogy nehogy ne legyek ott, amikor
végre beszólítanak a repülőre. A szomjasságtól nagyon el voltam tikkadva, a 3. ülésen volt a helyem,
próbáltam kérni a stewardesst, „I am thirsty”, de ki tudja hogyan hangzott, amit mondtam. Nagy lassan a repülő
legvégén elkezdték felszolgálni a vizet és a hűsítőt, mire odaért hozzám nagyon rosszul éreztem magam és
olyan sokat kértem és ittam, hogy utána a sok folyadéktól lettem rosszul. Dr. Kovács Gabriella

Karácsonytól Szilveszterig egy Árpád-kori botnaptár segítségével
A rovásemlékek időrendi bemutatását most egy kis gyermek születésének ünnepe miatt megszakítjuk, mert
ez a kis gyermek Jézus, akinek születése a kereszténység legnagyobb ünnepe.
Luigi Ferdinando Marsigli olasz gróf és hadmérnök 1690-ben Gyeryószárhegyen egy olyan rovás botnaptárt
másolt le, amely „Székelyföld régi szkytha eredetű lakóinak” keresztény ünnepeit tartalmazta. Ez a másolat
fennmaradt Bolognában lévő kéziratos hagyatékában. Ez egy közel 200 szavas, keresztény ünnepeket,
valamint szentek névünnepeit tartalmazó 12-13. századi rovásírásos művelődéstörténeti kincs. A naptár
készítője pap lehetett, akinek még könnyebb volt őseink betűit használni, ezt támasztják alá az ötletes összerovások és néhol erős rövidítések. Néhány szó a botnaptárról Karácsony és Újév között.
December 24. 1. ábra, 1. szó: karácsoNeSTeLY
A KARÁCSONY szót csupán N betűvel jelezte a rovó, az ESTÉLY (este) szóban pedig a két magánhangzót
kihagyta.
December 25. 1. ábra, 2. szó: KaRÁCSoN
A rovó két magánhangzót kihagyott, az R hangot pedig csupán egy ferde vonallal jelölte, amely a botra
rovásra jellemző alkalmazás.
December 31. 1. ábra, 3. szó: SÜLvester-eST
I. Szilveszter pápa emléknapja, aki 335-ben halt meg. Az Ü-t a régiségben gyakran használták I magánhangzó helyett, például küsded, küsasszony, ennek a naptárnak az első szava pedig Küskarácson, azaz január
1.
2. ábra: A KaRÁCSoN szó Marsigli másolatában a botnaptárról.
Fehér Mátyás Jenő történész szerint karácsony szavunk a kerecsen(sólyom) szóból ered. Friedrich Klára
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MEGHÍVÓ
Kedves Barátaink!
Ezerkilencszázhuszonnyolcban, 88 évvel ezelőtt néhány bátor és merész fiatal sílécet kötött a lábára és az
akkori szokás szerint telemark stílusban elindult a Görgényi havasok egyik beépített tisztására a Molnár
tanyára sí piknikezni.
Az azóta eltelt majd kilenc évtizedben sok változás történt településünk sí életében. Megsokszorozódott a sízők
száma, megjelent az alpesi majd a carwing stílus, először 1977-ben egy házi készítésű, majd 2001-ben egy
modern sífelvonó épült. Később tartományi, tartományok közötti, országos sportiskolás bajnokok, megyei és
országos síbajnokok kerülnek ki sízőink közül. Ezekre a megtörtént eseményekre, eredményekre szeretnénk
visszaemlékezni 2016. január 7-8-án, a Memorial 2016 rendezvényünkkel városunkban, Maroshévízen.
A rendezvény programja:
Első nap: 2016. január 7-én, csütörtökön, 16,00 órakor találkoznak a régi és a jelenkori sízők az Urmánczy
strand közelében található Sport Bárban. Itt régi képeket, régi diplomákat, régi érméket, régi sífelszereléseket
tekinthetnek meg. Ezt követően baráti beszélgetésre kerül sor, ahol saját élményeitekkel is s
zínesíthetitek a találkozónkat.
A találkozó második felében 17,00 órától kerül sor, Karácsonyi István: A Molnár tanyától a magyarosi
sípályáig című könyv bemutatójára. A sporttörténeti monográfia bemutatása után a szerző válaszol az esetleges
kérdésekre és a megvásárolt példányokat dedikálja. A könyveket január 4-től meg lehet vásárolni a
Sport Bárban.
Második nap: 2016. január 8-án, pénteken, 9,00 órakor a magyarosi sípályán, a családok és a sí generációk
versenyét szervezzük meg:
Részletes program:
8,00-8,45 – Benevezés,Magyarosi sípálya – sífelvonó előtt
9,00-9,10 – Pályamegnyitók leereszkedése
9,15-11,00 – Generációk versenye
11,30-12,00 - Díjkiosztás – Emléklap, Érem
A sí rendezvényen való részvétel önköltséges.
Minden síző családot szeretettel várunk!
Kérünk, hogy jelezd részvételi szándékodat és a téged elkísérő versenyzők számát az októberben megjelenő
weblapunkon, legkésőbb 2015. december 10-ig, az alábbi email címünkön, illetve telefonszámunkon:
E-mail cím: iikaracsonyi@gmail.hu Weboldal: www.karacsonyi.org. A szervezők: Karácsonyi István

Maroshévízi séták
A séták mindig jót tesznek az embernek. Olykor megnyugtatnak, kikapcsolódhatunk. Maroshévíz főterén négy
park is található. Sokszor látogatom e parkokat, hisz nyáron a lombos fák hűvössége, a levelek suhogása, a
madarak csiripelése kikapcsol, levezeti a stresszt, a napi fáradságot. Azonban sokszor fel is dühít egy parkban
történő séta, hisz a helyi parkok tele vannak kutyaürülékekkel. A civilizált országokban ilyesmi nincs, ha valaki
közterületen sétáltatja kis házi ebét kötelező módon kell vigyázzon, hogy a kutya nehogy a fűbe piszkoljon, és
ha mégis oda piszkol ezt a gazdinak össze kell szednie, hogy nehogy egy sétáló ember belelépjen. Sajnos itt
ez nem „divat”, pedig ez is a minimális civilizált ember kötelessége. De nemcsak a parkok vannak tele
kutyaürülékkel, hisz sok helyen a járdák is, na meg az európainak nevezett út is sok helyen ló ürülékkel van
tarkítva. Sajnos még messze vagyunk az európai civilizációtól, gondolkodástól. Siklódi Ildi

Régen történt
1970. november 21-én (45 éve) a maroshévízi Kornis negyedi gimnázium hivatalos átadása.
Ma O. C. Taslauanu nevet viseli.
1940 novemberében (75 éve) Maroshévíz magyarországi testvérvárosa Solt, egy testvérvárosi zászlót adott
át Maroshévíz elöljáróinak.
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Kemény oldal

(A Kemény János Gimnázium oldala)

GÓLYAHÉT ÉS GÓLYABÁL

HALLOWEEN BÁL

Díjazottak: Csiki-Péter Szidónia (Miss),
Ferencz Krisztián (Mister), Málnási BarbaraJessika (Miss elegancia), Veress Áron-Csongor
(Mister elegancia).

Díjazottak: Baico Regina (VI.), Karácsony
Karina (VI.), Bodor Zénó (VII.), Péter Kriszta
(VII.), Kőműves Regina (VII.), Vieru Adrienne
(VII.), Strasszer Ingrid (VII.).

Szervezők: a 12. osztály tanulói

A MAGYAR NYELV NAPJA
A magyar nyelv napja a közfigyelmet
igyekszik ráirányítani a magyar nép szellemi
és kulturális örökségére és a magyar nyelvre,
2011-től november 13-án ünneplik.

Szervezők: a 12. osztály tanulói

Szervezők: Diáktanács tagjai

EMBERKERESKEDELEM ELLENI
KÜZDELEM VILÁGNAPJA
Az emberkereskedelem a rabszolgatartás mai
formája, súlyos emberi jogi visszaélés.

Szervezők: a 12. osztály tanulói
Madarász Kinga
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Reklámok, apróhirdetések
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info
Kiváló német minőségű ruhák között
válogathat Maroshévíz legnagyobb
választékú és legolcsóbb használtruha
üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.

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.

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

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: 0749549888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
Méhkaptárok
minden nap 9-17 óra között.
gyártását,
Eladó Maroshévízen 9 ha legelő (erdő is rajta) és 88
hűtőszekrények
és mosógépek
ár kaszáló és szántóföld. Mindkettő a Régen fele
javítását
tartó főút mellett, nem messze az Őzike vendéglőtől.
vállaljuk.
Érdeklődni lehet a: 0744136068-as telefonszámon
Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon lehet.

Vállalok víz, kanális- és fűtésszerelést, kinti és benti
munkálatot. Telefon: 0751-613-410
KÖNYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes üzlet)
Tel: 0266-363-777
Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0747602088-es telefonszámon

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Támogatóink:
Becze Sándor, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Lukács Zsuzsanna, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba,
Tőkés Attila.
Köszönjük
Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja.
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