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MaroshévíziHírlap
Üdülőhelyi státust kapott a Bánffy fürdő

Októberi ünnepek

Földadó

Az Országos Turisztikai Hatóság (ANT) döntése szerint a Bánffy-fürdő újból üdülőhelyi státust kapott.
Az üdülőhellyé nyilvánítás Maroshévíz városának lehetőséget teremt, hogy európai alapokat pályázzon meg.
A 12 újonnan, kormányhatározat értelmében üdülőhelyi státust kapott település között megtaláljuk Borszék
városát is. (Cz. K.)

Október hónap folyamán két fontos nemzeti ünnepnapunk is volt. Az aradi vértanúkra (de más 1848-49-ben
meggyilkolt vértanúkra is) való megemlékezés, valamint az 1956-os forradalomra való megemlékezés.
2007-től ez volt az első év, amikor egyik ünnepnapunkat sem ünnepeltük meg Maroshévízen. Az 1848-49 

forradalomkor településünkön is harcok dúltak, sőt többen meg is haltak az akkori Gyergyó Topliczán. 
Az 1956-os forradalomnak is vannak maroshévízi áldozatai. Hisz Hévízen egy pár lakos házára ki tette a piros,
fehér, zöld zászlót, de voltak, akik különböző politikai körökbe tömörülve tiltakoztak. Mindezeket annak idején
letartóztatták, sokukat börtönbe zárták. Ugyanakkor van egy (tudtommal, de lehet, még vannak) hévízi lakos,
aki aktívan részt vett a forradalmi eseményeken, fővárosunkban, Budapesten. Vannak beszámolók olyan
lakosok részéről, akik 1956-ban a katonai szolgálatukat töltötték és ezektől a forradalom kirobbanása napján
a román hatóságok parancsára a fegyvereiket, elvették. Akkor most kezdjünk bele emlékezeteinkbe. 
A forradalom kirobbanásának napján Kovács Albert a házára kitette a magyar zászlót, melyet aznap a helyi
hatóságok le akartak vetetni, de mivel ő ezt megtagadta, elvitték a rendőrségre majd a hatalmiak levették és
elkobozták a zászlót. Más lakosok, akiket őrizetbe vettek: András György, Brettschneider Lajos, vitéz Fülöp
Tibor, Gáll István. Amint már említettem, legalább egy lakos volt, aki aktívan részt vett a budapesti harcokban,
ő nem más, mint a Maroshévízen, a Harangláb utcában lakó Kovács Ince, aki 1945-ben költözött ki 
Magyarországra.
Kovács Imre úrnak még 2009-ben megjelent egy könyve, „Élve emlékező” címmel, melyben beszámol a 

forradalom napjairól, hogyan lett meglőve a forradalom alatt, hogyan kellett megszökjön Magyarországról,
hogy a kommunisták ne tartóztassák le. Kovács úr azon tankosok között volt, akiket kivezényeltek Mindszenti
József  bíboros kiszabadítására, majd október 25-én meglőtték és kórházba vitték, megműtötték, majd innen
kellett elmenekülnie az ÁVO-sok elől. Több kaland után került Amerikába. Jelenleg is ott él. (czirják)

Október hónapban egy igen érdekes dolog történt velem. Tudott dolog, hogy mindenki adózik az államnak.
Ezt én is megtettem még január hónap végén, amikor kifizettem a házadót és a földadót. Amint már írtam egy
korábbi lapszámban, hogy habár kifizettem az összes adót, a nyár folyamán értesítettek, hogy nem jól lett
kiszámolva az adó és még kell fizetnem. Ezt akkor is furcsálltam, hogy miért kell nekem fizetnem, ha már 
kifizettem. 
Normális körülmények között, aki hibázott, az fizet. Október folyamán egy újabb meglepetésben volt részem.
Hisz a polgármesteri hivataltól kaptam egy üzenetet, hogy az a föld, amelyre én már az adót januárban 
kifizettem és eddig D csoportba tartozott, mostantól A csoportba lett sorolva így még 10 lejt kell fizetnem.
Nos, nem a csekély összegről van szó, de, hogy lehet csak úgy egyből eldönteni, hogy egy D csoportban levő
földet egyből A csoportba sorolják és ezért még visszamenőleg pénzt is kérjenek, hisz ez már a 2016-os évre
ki is volt fizetve. Hogy a 2017-es évre más csoportba sorolják a földterületet, megértem, de egyből D 
csoportbólA csoportba sorolni az abszurdum, még Romániában is. 

Siklódi Ildi 
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„Mindig maroshévízinek éreztem és vallottam magam”
Beszélgetés Duha László úrral

Az évszázadok alatt Maroshévíznek sok jeles embere volt, akit megismert az ország
a nagyvilág. A háború előtt a Maros-parti településen három gyógyszertár működött.
Közülük a „Gyógyító Mária” elnevezésű gyógyszertár a Duha család tulajdona volt.
Az alapító Duha Kristóf gyógyszerész 1949-ig vezette a gyógyszertárát, mígnem
államosították. Ugyanakkor Duha Kristóf a római katolikus egyháztanácsban is 
szerepelt vállalt. 1979-ben hunyt el és a templom melletti kertben van eltemetve,
ahol felesége és egy gyermeke is alussza örök álmát. Nemrég Duha Kristóf
legkisebb fiával beszélgettünk, aki 1941. november 15-én született 
Marosvásárhelyen, de ahogy elmondta, nincsenek gyerekkori emlékei Vásárhelyről,
csak Maroshévízről, így mindig is maroshévízinek vallotta magát.
- Kérném szépen egy pár szót mondani a gyermekkoráról!
- Óvodába és elemi iskolába is Maroshévízen jártam, majd a líceumot 
Gyergyószentmiklóson és Szászrégenben végeztem. Marosvásárhelyre kerültem,
ahol egészségügyi technikumot végeztem, majd itt kaptam állást is, így ide

költöztem, itt alapítottam családot, de mindig is maroshévízinek tartottam magam.
Szabad gyermekkorom volt, sokat játszadoztunk a barátaimmal, miénk volt az Urmánczy kastély és a Bánffy
fürdő közti rét, ahol sokat bújócskáztunk, csendőrösdit játszottunk. Boldog gyermekkorom volt.
- És nekifogott faragni…
- Igen, ez úgy volt, hogy feleségem egy szakfolyóiratban látott egy flamingót, amely megtetszett neki,
mire én azt mondtam, hogy ezt én is ki tudom faragni. Így is lett, ez volt az első munkám. 1968-tól faragok,
majd 1987-től tagja vagyok a Marosvásárhelyi Képzőművészeti Egyesületnek, így ez évtől közös kiállításaim
is voltak, vannak. 

- Tessék mondani egy pár szót a kiállításairól!
- Az első egyéni kiállításom 1993-ban volt, azóta több településen voltak kiállításaim és, hogy csak egy
párat soroljak fel: Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Szászrégen, Marosvásárhely. Magyarországon, 
Zalaegerszegen, míg Kanadában egy vándorkiállításom volt, amikor öt nagyvárosban látták alkotásaimat.
Magángyűjteményekben is vannak az alkotásaimból, így Magyarországon, Kanadában, Izraelben, 
Németországban, Svájcban, Svédországban és persze Romániában is.

Köszönöm a beszélgetést, sok erőt és egészséget kívánunk, minél több alkotás kerüljön ki a keze alól. 
U.I. Remélhetőleg 2017-ben, a Maroshévízi Magyar Művelődési Napok alkalmával Duha László úrnak egy
kiállítása lesz megtekinthető. 

Czirják Károly

Közeleg a Karácsony
Amikor karácsonyról hallunk, kellemes érzés járja át szívünket. Így van ez, hiszen Jézus születését ünnepeljük.
A karácsony a szeretet ünnepe is. Ilyenkor minden ember valahogy más, mindenki megpróbál elnézőbb 
lenni, mindenki megpróbál jobban szeretni. 
Amikor templomban vagyunk és felcsendül a „Mennyből az angyal”, úgy érezzük, szívünk repdes az örömtől,
hogy együtt lehetünk, és együtt ünnepelünk. Sajnos egyes fiatalok elfelejtik, hogy mit is ünnepelünk 
karácsonykor. Csak a szórakozás a lényeg az ünnepről. Nem kéne, hogy így legyen, mert el fog fajulni a világ.
Már sajnos egyesek számára túl monotonná, túl sablonossá váltak az ünnepek. Karácsony elmúltával sem 
kellene elmúljon az emberek szívéből a szeretet. 
Akkor a legszebb ez az ünnep, ha az ember a családjával ünnepel. Úgy kellene, hogy ne csak a külsőnkkel
foglalkozzunk, hanem minden ember megtisztult lélekkel várhassa Jézusunk születését. Ezennel kívánok 
minden tisztelt olvasónak kegyelmekben gazdag békés karácsonyt, és egy boldogabb új évet.  BÚÉK. 

Bodor Armella
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Maroshévízi adomák (18-19). Dénes Géza rovata

PRO Maros 2016-2017

Gabi kollegám és tanártársam, jó sportoló és jó szervező volt
Maroshévízen. Nyáron futballozott, télen jégkoronggal 
foglalkozott. A hévízi jégkorong zéróból indult. Ehhez pálya 
kellett, palánkok, korcsolyák, hoki botok és egyéb felszerelés. 
Villany kell! Megoldjuk! Jég is kell! Felszerelést Gyergyóból és
Csíkszeredából szerzett, deszkát a palánkoknak a helyi faipari
üzemtől. Vizet a kórháztól, villanyt, oszlopokat állítottunk. 
Mindezt a lelkes szülők és gyerekek segítségével. Mérkőzésekre
viszi a gyerekeket a gyergyói falvakba, busszal, vonattal, 

szekerekkel. 
Gyergyószentmiklósra költözik, felszerelést elherdálják, a palánkokat elhordják. Megszűnik a hévízi 
jégkorong, azóta sincsen.

A két Feri bácsi
Gencsy Feri bácsi tanító volt, de nem akármilyen. A második világháború előtti időben olyan számtan könyvet
írt, amelyből Erdély szerte tanítottak. Kár, hogy nem maradt néhány példány az utókor számára. 
Tanítás végeztével az volt a szokás, a gyerekek felálltak és így köszöntötték: Köszönjük szépen a tanítást. 
Éljen Gencsy Ferenc!

Maroshévízi PRO Maros a csapat, amely 
lépésről-lépésre a városi közösség szimbólumává válik. 
A Hargita Megyei Tanács által támogatott pályázat 
(PRO Mureșul 2016-2017) utolsó mérkőzéseit rendezik a
hét folyamán. Vasárnap a maroshévízi csapat a Szárhegyi
Bástya fölött 7-0-val diadalmaskodott, így az éllovastól két
pontra marad. (Bástya Szárhegy 0-7 (0-6) PRO Mureșul
Maroshévíz Csapat: Petrescu - Olariu - Dolhescu - 
Maximiuc - Ungureanu - Covrig - Rákossy (Dunca) -
Tararache T. (Kercso) - Crăciun - Ciocania (C.) (Roca) -
Tararache S. (Mera). Țandea töltötte ki a keretet.
Gólszerzők: 2xCiocania / 2x Covrig / Tararache S. /

Tararache T. / Mera)  Ebben az évben az utolsó mérkőzés hazai pályán (2016. november 19, 14:00 órai 
kezdettel) a Székelyudvarhely elleni mérkőzés lesz.

A klub Tararache Silviu, Tararache Tudor és Ciocania Vasile vezetése alatt jól teljesít az ifjúsági bajnoksá-
gokon. Az U19-es csapat 6 ponttal vezeti a megyei rangsort és Homordalmás csapatát fogadja kedden 
14:30-tól. 
Az U15-ös gárda 5-1-re verte Parajdot, a rangsor közepén van és a maroshévízi Maros futballpályán várja az
AFC Székelyudvarhelyt szombaton 11 órától. Az U9 a negyedik helyre tornázta fel magát a 
vasárnapi győzelmekkel: 11-0 (Gyergyószentmiklós) és 5-0 (Barót) 
Fontos, hogy az érdeklődők tudják, a klub kapui állandóan nyitva állnak a focizni vágyók számára, egyetlen
kikötés, hogy a jelentkező születési éve legyen 2011 előtt.

Így zárjuk az évet, három hazai mérkőzéssel, és szeretnénk minden érdeklődőt meghívni, szurkoljon a
csapatainknak és biztassák a játékosokat, mert együtt mindig győzhetünk, győzünk! Hajrá Maroshévíz!

Bükkejes Rákossy Zsombor

Húszár Gábor és a jégkorong.
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei 24. rész

Rólunk, magyarokról írták (11)

A szegedi Móra Ferenc Múzeum
honlapjáról értesülhettünk arról,
hogy „Az M43-as autópálya 
nyomvonalán élt kultúrák életéből
kaphatunk ízelítőt a Móra Ferenc
Múzeum új időszaki kiállításán. 
Az „Úton a kultúrák földjén” című
tárlaton közel száz olyan kincset 
mutatunk be, melyeket az autópálya

régészeti feltárás során találtak meg a szakemberek… A tárlaton rovásírásos íjcsontlemezeket is bemutatunk
az avar-korból… A kiállítás május 2-ig látogatható minden nap 10-18 óra között.”
Az autópálya hossza Szeged és Csanádpalota között 57,7 km. A világhálós képek a csontlemezeket fejjel lefelé
mutatják, ebből arra következtetek, hogy rovásíráshoz értő szakember még nem vizsgálta ezeket. 
Ebben az írásban csak a hosszabb, 8 betűs felirattal foglalkozom. A betűk hangértékeinek meghatározásához
a Nagyszentmiklósi Kincs megfejtéséhez általam kidolgozott hangértékeket használom. 
A jeleket balról-jobbra haladónak tartom, mint a Nagyszentmiklósi Kincs néhány feliratáét. Olvasatom: 
A   LYáNYJC (név) nemzetségjel JÉ. 
Értelme:A lány a  J C mássalhangzókat tartalmazó nevű és a 6. jellel jelzett nemzetséghez tartozó férfié, 
vagyis az ő szerelme. A  (J)É  birtokos személyjel. 
Pl. Harmatta János megfejtése a csepel-hárosi temető avar orsógombjáról szintén hasonló birtokos személyjelet
tartalmaz: Orsó Edijé ez.(Látható a Budapesti Történeti Múzeumban).
Olvasatom gyengéje, hogy a birtokos személyjel nem a név, hanem a nemzetségjel után következik. Ezért
feltételezhető az is, hogy a 6. jel itt nem nemzetségjel, hanem személynév betűinek az összerovása. 

Friedrich Klára

Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak, mondtak
neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féle képpen nevezték, így Szkíta,
Hun, Magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket hamisították, régi
gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos a görög, indiai, kínai,
japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, mivel ezekben megmaradt az ősi történelmünk,
hisz a szkíta-hun-magyar világbirodalom minden idők legnagyobb birodalma volt egészen Attila haláláig.
Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy a
rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így neveztek és nemcsak minket, magyarokat, de a
gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a Szkíták vagy Hunok 24 ősi törzsből tevődtek 
össze és ezeken belül volt több kisebb törzs is. 
BÖLCS LEO bizánci császár (866-912):"A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a
hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők."

LOTHARINGIAI REGINO prümi apát ( - 915) Világkrónikájában, 908-ban, írta a magyarokról:
"A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de sok ezreket
ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet
védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, 
mint a beszédre."

Régen történt

1916 novemberében (100 éve) a legtöbb katonát temettek el a Zsákhegyi Katonai Temetőbe, ekkor egészen
pontosan 16 katonát temettek el. E katonák pontos helyei is adottak a korabeli temetkezési 
dokumentumokból.
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Kivándorlásom - Kentucky Zoo !

SPORT

A Louisville-i állatkertet 1969-ben létesítették134-hold területen, 1.700 állatnak ad lakhelyet. Ez az állatkert
„non-profit organization” ami azt jelenti, hogy a bevételekből keletkezett tőkét nem osztják szét a tagok közt,
hanem előre meghatározott tervekbe fektetik az intézmény további fejlesztésére. Az állatkert missziója, 
hogy „ Javítsa az összeköttetést az emberek és a föld között”.
Megemlítendő állatok: orángutánok, oroszlánok, elefántok, gorillák, tigrisek, sarki medve és egy hófehér
leopárd, van egy albino alligátor is. Az állatkert híres az un. „szigetéről”, melyet a világon először alkalmaznak,
vagyis körbeforgatja az állatokat a nézők számára. Így az állatok is különböző környezetet látnak, mintha
valóban a vadonban lennének, bemutatja a ragadozót és prédáját ugyanazon a helyen, stimulálva őket. 
A Herp Aquariumban közel 100 hüllőt találunk: kétéltűek, halak a világ minden részéről, valamint gorilla 
kiállítást négy-holdon, itt vannak a Pygmy hippopotamuszok és a nyugati lowland gorillák is. 
Érdekes a „Meta Zoo Education center” aktivitása, mely számtalan programmal, instruktorokkal és trainerekkel
szolgálja a kiállítást. Az épületek vállalati találkozókat tudnak rendezni 10 személytől, egészen 10,000 
személyes company piknikig. Évente itt tartják meg a Halloween partikat a gyermekek számára. Hat földrajzi
beállítása van a zoo-nak: a Sziget, Virtuális Afrika, Ázsiai terek, Északi és Déli panoráma, az Aquarium, és az
Ausztráliai Outback. A gorilla sanctuaryban a látogatók csak egy üveg lappal vannak elválasztva az állatoktól,
oda tehetik az orrukat a gorilla orrához az üvegen át, szabadtéri belátás is van ahol bepillantást lehet kapni
amint a gorillák játszanak és pihennek. Itt vigyáznak egy csoport veszélyben levő Panamai arany-békára és 40
darab “vempire” denevérre is. Van Sumatrai tigris, siamang, babirusa és a malayan tapir. A sziget zárt részében
ritka kihalóban levő madarak vannak, pl a fehérnyakú földi-galamb, mely az állatkertben először keltett 
ki fiókákat. Még van a Mariana gyümölcs galamb, a madagascari fody és a rockhopper penguin, Rodrigues
gyümölcs- denevér, kubai krokodil és a komodo dragon. A Glacier Run-t 2011-ben készítették, egy 
aranybányaváros történetén alapulva, melyet egy gleccser határolt. Itt vannak a sarki-medvék, grizzly medvék,
fókák és sea lionok. 
Van egy 200 üléses szabadtéri auditorium, ahol az állatok tréningezését mutatják be. Vannak játszóterek 
gyermekeknek, ajándék boltok, a Carousel és a Zoo Shuttle, Zoo vonat, amin körbe lehet járni az egész 
állatkertet. Rendeznek teveutazást, madárbemutatást. 

Dr. Kovács Gabriella

III. Remember Cup

November 5-én zajlott le Maroshévízen a III. Remember Cup elnevezésű karate kupa, melyet a maroshévízi
Shodan S. E. szervezett.
Az eseményre közel 90 sportoló jött el Kézdivásárhelyről, Csíkszeredából, Csíkszépvízről, Székelykersztúrról,
Székelyudvarhelyről (2 csapat) és Maroshévízről. 
Íme a maroshévízi sportolók eredményei: 6-7 éves korcsoportban: Buzila Ilinca 3. katában és 2. kumitéban,
Citiriga Tara első katában és kumitéban is, Buzila Diana 2. katában és 3. kumitéban, Truta Dragos 3. katában,
Antal Rares 3. kumitéban. 8-9 éves korcsoportban: Preda Ilinca 3. kumitéban és katában is, Citiriga Razvan
első katában, Bájas Eduárd 2. katában és kumitéban, Precup Alex Ioan 2, kumitéban. 10-11 éves korcsoport:
Galdau Mirabella 3. kumitéban és katában, Fórika István 2. katában és 3. kumitéban, Páll Attila 2. katában és
3. kumitéban. 12-13 éves korcsoportban: Dusa Marius 3. katában és kumitéban, Truta Bogdan 3. katában és 
2. kumitéban, Roman Matei első katában, Szász Krisztina 3. katában, Cioba Mara első katában, Bőythe Máté
első kumitéban és katában is, Catinean Stelian 3. katában. 15-16 éves korcsoport: Bőythe Szilárd első katában
és kumitéban, Pál János 3. katában és kumitéban is, Mandru Sergiu 2. katában, Bőythe Endre első katában 
2. kumitéban. 16-17 éves korcsoport: Bőythe Renáta 2. katában és kumitéban. + 18 évesek korcsoportjában.
Maftei Andrei 2. katában és első kumitéban. 

A Maroshévízi Shodan S. E. edzői Bőythe József Attila 4 Danos mester és Bőythe László Zoltán 3 Danos
mester. A rendezvény támogatója a Maroshévízi Polgármesteri Hivatal volt.
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IX. Wass Albert emléktúra

Asztalitenisz

Az Hargita megyei A osztályú bajnokság eredményei: - 7. fordulóban: Gyergyószentmiklósi Old Boys –
Maroshévízi Ping Pong Klub 3-7, Salamási Demarco–Maroshévízi PC 2016 2–8, Gyergyószentmiklósi Gy.
T. T.–Gyergyószentmiklósi Tic Tac Boys 8–2. A rangsor: 1. Ping-Pong Club 21 pont, 2. GY. T. T. 15, 3. PC

2016 12, 4. Old Boys Gyergyó 9, 5. Tic Tac Boys 4, 6. Demarco 1.
8. fordulóban: 

Tic Tac Boys – Maroshévízi PC 2016: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3-7) – Simon 2, Tódor
1, illetve Iliescu 3, Balla 2, Cotfas 1, Iliescu/Balla 1. 

GY.T.T. – Old Boys: 3-7 (0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-6, 3-7) – Györfi 1, Bábics 1, Koszta 1, il-
letve Keresztes 3, Lovász 3, Keresztes/Lovász 1.

Maroshévízi Ping Pong Club – Demarco: 7-3 (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-3, 7-3) – Barabás 3,
Fazekas 3, Barabás/Fazekas 1, illetve M. Aurel 1, M. Marin 1, Cosarcă 1

10. fordulóban: Maroshévízi PC 2016–Old Boys Gyergyó 6–4, Gyergyószentmiklósi Tic Tac Boys–Salamási
Demarco 7–3, Maroshévízi Ping Pong Club–Gyergyószentmiklósi GYTT 7–3. A rangsor: 1. Ping Pong Club

30 pont, 2. PC 2016 18, 3. GYTT 15, 4. Old Boys Gyergyó 15, 5. Tic Tac Boys, 6. Demarco 1.

November 5-én Gyergyószentmiklóson zajlott le az országos B osztályú asztalitenisz torna. A haladó korcso-
portban 44 versenyző rajtolt, ahol a maroshévízi Fazakas Attila az 5., Barabás Sándor a 9., Colcer Nicolae 
a 23. és Iliescu Lucian 25. lett.
Az amatőr kategóriában: Balla Péter az 5. helyen végzett, Campean Zoltán a 9., Cotfas Gabriel 28, Eigel Csaba
29. és Diaconu Doru 30. helyezést érték el a benevezett 56 versenyző közül.

Labdarúgás

A megyei labdarúgó bajnokság 10. fordulójában: Maroshévízi PRO Maros – Csíkszépvízi SE 4-0. A
maroshévíziek góllövői: Ciocania (2), Tararache és Újlaki. A 11. fordulóban: Szárhegyi Bástya –

Maroshévízi PRO Maros 0-7 (0-6). Góllövők: Ciocania(2), Covrig (2), Tararache S, Tararache T, Mera. A
hévizi csapat a 3. helyen van.

A megyei labdarugó bajnokság 12. fordulójában: Maroshévízi PRO Maros – Székelyudvarhelyi Roseal 7-1
(3-1). Góllövők: Újlaki (2), Craciun (2), Ciocania. Roca, Tararache. A Hévizi csapatb felállitása: Petrescu -
Olariu (Marin) - Dolhescu - Maximiuc R. - Ungureanu - Craciun - Tararache T. (Dunca) - Rakossy (Kercso)

- Ujlaki - Ciocania (C.) (Roca) - Tararache S.

Október 23-án Laczkó Szentmiklósi Endre szervezésében zajlott le a 9. Wass Albert emléktúra. Ez alkalommal
a Gyergyószentmiklósi EKE 53 tagja vett részt e szép tájakban gazdag emléktúrán. 
Elsőként az andronyászai, Ládás hegyre jártak, majd Nagy Ferenc református tiszteletes úr a palotailvai 
templomot mutatta meg és mesélt az itt élő közösségről. A nap hátralevő óráiban Maroshévízre látogattak, ahol
a Zsákhegyi Katonai Temetőt látogatták meg. Itt Laczkó Szentmiklósi Endre, aki a dr. Urmánczy Nándor
Egyesület alelnöke is, röviden beszélt az itteni harcokról, a településről és a temető történetét is ismertette.

Aranymondások (29)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük. 
1.Mátyás király kérte a bírót, hogy nézzék meg a csomagokat és ott benne megtalálták a királyt befalazva.
2.Mátyás király egy nagyon jó király volt. Mindenki dicsérte és ma is a szocializmus éveiben kiemelkedik.
3.Mátyás király olyan király volt, hogy három törvénytelen feleségével élt.
4.Mátyás egy nagyon ügyes, rendes, jóravaló ember volt.
5.Attila egy jó fiú volt. Eljött az esküje. Berúgott, veszekedett, verekedett, majd meghalt. Három koporsóba
temették: egy arany, kettő ezüst és három gyémánt koporsóba.
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Az Alma Mater Kemény János Egyesület 2016-ban 
2 pályázatot nyújtott be és nyert meg a magyarországi 
Bethlen Gábor Alaptól. A pályázatok felelőse és koordinátora
Séra Ilona tanárnő, az egyesület alelnöke, haszonélvezői a
Kemény János Elméleti Líceum diákjai. 
1. Magyar kultúránk szellemi és fizikai értékeinek
megismerése címmel a pályázat egy székelyföldi kirándulást
tartalmazott 400 000 Ft. (5664,39 lej) értékben. A kirándulás
2 napos volt és 49 tanuló valamint 5 kísérő vett részt novem-
ber 5-6 között. A kirándulás tervezői és kivitelezői: Csíki
Ildikó tanítónő és Sajgó István tanár úr.
2. A Hatékonyabb tanítási órák című pályázat értéke
700 000 Ft. (9912,68 lej). A támogatásból didaktikai 
eszközöket vásároltunk biológia, kémia, fizika és testnevelés
órákra, valamint 3 szekrényt az eszközök tárolására.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alapnak ezt a lehetőséget!

Séra Ilona
Beszámoló

November 5-6 között megrendezésre került a székely nép kultúrájának megismerése témájú kirándulás, 
amelynek keretében 49 diák ismerhette meg ősei hagyományait és szokásait, 5 kisérő tanár vezetésével.
Az indulás november 5.-én, reggel 7 órakor, a maroshévizi Profi üzlet előtt volt. Ekkor kezdetét vette a 
kalandokkal teli utazás. Első állomásunk a Szent-Anna-tó volt, ahol a vulkanikus tó mellett meglátogattuk a
Mohos tőzeglápot is. Ez nem csak annyiban különleges, hogy sok medve, pók, kígyó él itt, hanem, hogy a tó
felszínén tőzegréteg alakult ki. Az első nap céljai közé tartozott Kisbacon is, ahol a nagy mesemondó és
meseíró, Benedek Elek dédunokáját hallgattuk regélni a híres Cimbora szerkesztőjéről.
Következő állomásunk Kríza János népdalgyűjtő szülőfaluja, Nagyajta volt, ahol rengeteg érdekességet 
tanulhattunk a múlt nehézségeiről, de ugyanakkor szépségeiről is. Itt meglátogattuk az unitárius vártemplomot.
Többek között a szászok hagyományait és az untárius vallást ismerhettük meg.
A vacsora Sepsiszentgyörgyön volt, a szállás a Gyerekek és Tanulók Palotájában volt. Másnap, a reggeli után
az első dolgunk volt maglátogatni a Székely Nemzeti Múzeumot, ahol Gábor Áron tiszteletére kiállított rézágyút
és haláláról készült festményt láthattunk. A múzeum több érdekes kiállítással rendelkezett, zoológiai kiállítás,
festmény-kiállítás, fénykép-kiállítás. Második napunk mozgalmas volt. Csernátonban a Haszmann Pál 
szabadtéri múzeumot látogattuk meg, ami azért is érdekes volt, mert az ott levő házikók teljesen úgy voltak
felépítve mint őseink otthonai, ugyanakkor működőképes régi mezőgazdasági járművek voltak kiállítva, de
még régi rádiókat és telefonokat is láthattunk. Út közben  megálltunk Eresztevényen, ahol Gábor Áron 
síremlékét csodálhattuk meg, majd az ő tiszteletére felállított szobrot, Kézdivásárhelyen.
Kovászna városában ebédeltünk, ahol a”Pokolsár” forrást is megnéztünk. A vacsora Csíkszeredában volt.
Sajnos vacsora után, utunk egyenesen haza vezetett, ahol gyakran visszaemlékeztünk a kiránduláson történtekre
és mosolyogtunk ha valami számunkra kedves jutott eszünkbe.

Baico Hajnal-Erika, VIII. osztály
Csiki-Péter Szidónia, X. osztály



Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a

0721332708-as telefonszámon.

Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
alatt, közel a központhoz. Érdeklődni lehet a:

0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefon-
számokon.
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Reklámok, apróhirdetések

Támogatóink:
Balázs Fülop Otto, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Gyor̈gy Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglo,̋ Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tót́h Csaba. Köszönjük

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

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb használt-

ruha üzletében. Megtalál bennünket a központba, 
a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok 

között válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendeǵlo,̋ legjobb aŕak,
legjobb kiszolgaĺaś!

Villanyszerelés. Megtalál bennünket a
Sport utcában a 

Harmopan kapujával szemben. 
Tel/fax: 266342947 
Mobil: 0745641879

Fordítóiroda Maroshévízen a 
polgármesteri hivatallal szemben. 

Elérhetőségeink: 
0742130010, 0744829149.

Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,

0743507482 telefonszámokon lehet.KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Sport utca B.I.2 szám alatt

(számítógépes üzlet) 

Kedvező áron sürgősen eladó, egy főzőkályha.
Érdeklődni a 0724244357-es telefonszámon

Azonnali kezdéssel pékeket felveszünk 
Magyarország-Vácon! Kedvező fizetés. Lakást 

biztosítunk! Telefon: 0036302105265. 
Email: bladrienne33@gmail.com

A Natúr Tourist Iroda, dr. Bala Géza vezetésével és Bögözi
Gellért aligazgató vezetésével, munkatársakat keres.
Ugyanakkor az iroda bel és külföldi kirándulásokat szervez
kedvező árakon, kitűnő feltételek között. A szállások a leg-
biztonságosabb szállodákban és panziókban. Szállítás
repülővel, autóbusszal a legkényelmesebb feltételek
között. Külföld: Bosznia – Medjugorje, Franciaországba,
Olaszországba – Roma, Görögországba – Kréta szigetek,
Magyarország, Bulgária, Törökország, Málta, Norvégia,
Moldávia. Belföldre: Moldvai kolostorok, Cacica-i
kegytemplom és sóbánya, Máramaros, Duna delta,
Törcsvár, Peles kastély, Vajdahunyad vára, Kazán szoros,
Gyimesekbe, Targu Ocna, Slanic Moldova. Az iroda 100%
garanciát vállal mindenért. Elérhetőségek: dr. Bala Géza:
0760341351, drgezabala@yahoo.com vagy Bögözi Gel-
lért: 0787745166. Köszönjük.

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. 
Több információ a

0744693028-as telefonszámon.

Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a
0749568650-es telefonszámon.

Csempekályha építés, javítás és pucolás… Víz és
lefolyószerelés (réz, ppr, pvc…).  Külső és belső burkolás.

Konditerem hölgyeknek… Munka és tűzvédelmi 
eszközök, ruhák kaphatók. Gázpalackcsere… Érdeklődni

a 0740990165-ös telefonszámon.

Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen
építkezési munkát vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os

telefonszámon lehet.
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