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„Köszönjük a közben járást…”

Miskolciak a hősök temetőjében

Október 2-án a Magyar kormány népszavazást rendelt el a kötelező betelepítés miatt. Akárcsak
ezelőtt két évvel, amikor parlamenti választások voltak, azok a maroshévízi és környékbeli
lakosok, akik magyar állampolgárok és óhajtanak szavazni, szavazhatnak minden szombaton
13 és 15 óra között a római katolikus hittanteremben, ahol rendelkezésükre áll egy szavazó
láda. Utolsó szavazási lehetőség október 1-én, szombaton lesz, amikor 12 óra és 13 óra között
lehet még szavazni.

Köszönettel és hálával tartozunk Bodor Attilának, mivel közreműködött, hogy egyel több közlekedési
tükör, legyen felállítva városunkban. Ugyanis nemcsak egy sofőr, hanem többen is panaszkodtak, hogy nem
kehet látni, hogy közeledik-e jármű vagy sem a Maros hídról. Ezért kérelmezve volt, hogy az Urmánczy kert
sarkához állítsanak tükröt, melyben látni lehet a hidat. Bodor Attila tanácsos egy gyűlés alkalmával fel is 
dolgozta a kérelmet a városi tanácsnál, majd ezt jóváhagyta a forgalmi rendőrség is. Ily módon sikerült is és
szeptember 8-án felállították a tükröt. Reméljük ez a tükör sok összeütközést akadályoz meg. Még egyszer
köszönet mindenkinek. A sofőröknek sok balesetmentes vezetést kívánok. Már többen hálájukat fejezték ki,
hogy végre ide is tükröt helyeztek így is könnyítve a forgalmat. Bodor Armella

A miskolci önkormányzat részéről egy nagyobb csoport látogatott el a maroshévízi Zsákhegyi Katonai
Temetőbe ahol egy koszorút is helyeztek el egy itt eltemetett miskolci hős emlékére. A csoporttal eljöttek a
miskolci 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület egyes tagjai is. Az utóbbi években ez a hatodik 
magyarországi település képviselői, akik eljönnek és a kegyelet koszorúit helyezik el a temetőben, ahol az
illető városból származó hősök nyugszanak. A csoport Szopkó Róbert egyesületi elnök vezetésével látogatta
meg a maroshévízi temetőt. (czirják)

Közel öt évvel ezelőtt Maroshévízen egy régészeti lelőhelyet tártak fel. Amint annak idején beszámoltunk,
ezen a helyen 34.000 (harmincnégy ezer) éves megmunkált opál kovakövet (silex) találtak. A több éves ásatás
során több mint ötezer nyílhegyet és más szerszámot, kovakövet Németországban vegyelemezték. A történészek
szerint Erdély egyik legrégebbi régészeti lelőhelyére bukkantak rá. Ez évben már a második alkalom, hogy
nem végeznek további ásatást az említett lelőhelyen. A napokban ott jártunk, hisz minden országban egy ilyen
helyet tiszteletben tartanak, nekünk csalódnunk kellett, hisz a hely nemcsak gazzal van tele, de egy igazi 
szemétdomb tárult elénk, sok ruha, széna, háztartási hulladékkal. Habár más országokban egy régészeti
lelőhelyet tisztán tartanak, sőt táblákkal jelölik meg, hogy ott mit is találtak, lehet, hogy a sok gaz és szemét a
maroshévízi lelőhelyen arra jó, hogy mások nem fognak neki kutatni e helyen, amit természetesen a törvény
büntet. Kitudja, lehet a hévízi lelőhelyet titokban akarják tartani. Czirják Károly

Rossz állapotban a maroshévízi régészeti lelőhely

Népszavazás
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Újból rongálták a Bajkó-pataki temetőt

Adófizetés, de hogyan

Toplitera

Ajándékok az első osztályosoknak

A maroshévízi Bajkó-pataki temető településünk egyik legrégebbi temetője. A hivatalos adatok szerint
1860 körül adományozta a telket Bajkó János a helyi római katolikus egyháznak. Az utóbbi években azonban
a temető szomszédságában letelepedett cigányok sok bajt okoznak a temető épségében. Maroshévízen első 
alkalommal a cigányokról 1850-ben van feljegyzés, amikor 25 cigány lakott. 1977-ben már 57-et jegyeztek.
A 80-as évek elején már nagyobb tömeg érkezett, sajnos ezek egy részét tömbházakba helyezték el, így lett
tönkretéve a mai Forrás negyed, melyet 2004 után kezdtek újból felújítani, miután az ott lakókat más lakásokba
helyezték. 2012-ben már 513 cigányt jegyeztek, de ez a szám nem valós, hisz véleményem szerint ennek a 
duplája volt már településünkön. A Bajkó-patakán lakók elég ideiglenes házakban laknak, de a házakról nem
hiányoznak a műholdvevő antennák, na meg az autók sem. Azt is kétlem, hogy fizetnek adót, mint ahogy
nekünk ez kötelességünk és szerintem az ivóvizet sem fizetik, hisz az télen és nyáron mindig folyik. Nos amiért
e cikknek fogtam neki írni annak az az oka, hogy az utóbbi években folyamatosan meggyalázzák sírjainkat.
Vas kereszteket lopnak el, vaskerteket, vasláncokat. A virágokat ellopják a sírokról, sőt a sírokon is járnak,
mindezt a lábnyomok támasztják alá. Olyan alkalom is volt az utóbbi években, hogy a beton síremlékeket
törték, zúzták szét és eddig senkit nem vontak felelősségre. Nemrég egy virrasztó kellős közepén törték be
kövekkel a ravatalozó két ablakát, így mára a ravatalozó négy ablakát törték be. Vajon mikor jön el az ideje,
hogy mindenki a tetteiért felelősséget vállaljon, mert a temetőben elkövetett tettekért még eddig senkit sem
vontak felelősségre. Czirják Károly

Minden országban kell az államnak lakásadót fizetni. Romániában a fizetésekhez képest és más civilizált
országokhoz viszonyítva nagyobb a lakásadó mint bármely európai országban. Mivel pár éve hazaköltöztem,
én is adófizetője vagyok az államnak. Minden év első hónapjaiban ki is fizettem az évi lakásadót, de ez évben
valami nem stimmelt nekem. Szóval február hónap végén elmentem az illetékesekhez, hogy kifizessem 
évi adómat. Habár a múlt évhez képest megduplázódott az adó, szó nélkül kifizettem. A bökkenő csak most
jön, ugyanis augusztus első felében kaptam egy értesítést, hogy újból kell mennem és fizetni adót, hisz elvagyok
maradva. Elmentem. Előttem egy idős férfi is ugyanúgy volt felkérve, hogy újból fizessen egy bizonyos
összeget, felháborodva fizetett. A pénztároshoz érve tudatom vele, hogy én már februárban kifizettem az évi
adómat, így nem tudom miért kaptam, hogy még kell fizetnem 59 lejt. Tudatták velem, hogy nem jól voltak
kiszámolva az adók, így ennyivel kell még hozzájárulnom. Kifizettem. Ez aztán a furcsa, hisz ha az év elején
kiszámolták azt le kellett ellenőrizzék is, hogy jól van-e kiszámolva, nem hogy hét hónapra rá rádöbbennek,
hogy nem jól van kiszámolva. Ilyen nincs sehol, ha ezelőtt hét hónappal valaki tévedett a kiszámolásnál, az őt
terheli, nem az adófizetőt, akiknek a hátán élnek a közalkalmazottak. De úgy látszik, itt nem számít, még
utólagosan is az emberre rá lehet sózni, hogy fizessen. Siklódi Ildi

Fiatal versírók, próza és esszé írók alkotásait várjuk az egész Maroshévíz környékéről. Munkáikat a helyi
TOPLITERA című folyóiratban jelentetjük meg. Címünk: toplitera@yahoo.com. 

A folyóirat hivatalos bemutatójára augusztus 31-án került sor a maroshévízi “George Sbarcea”
könyvtárnál. A folyóirat egy projekt szüleménye, melyet a helyi Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanácsa a
Miron Cristea Alapítvány kezdeményezésére, a megyei jogú városi George Sbarcea könyvtár és a helyi Kul-
turális Központ együttműködésével valósulhatott meg. A folyóirat papír formátumban 12 oldalon jelenik meg,
ugyanakkor a világhálón is olvasható lesz. A folyóirat kéthavonta fog megjelenni. A szerkesztőség köszönetét
fejezi ki Ioana Afloarei grafikusnak, a kiadóknak: Doriana Negrut, Baciut Nicolae, valamint a támogatóknak:
SC Romaqua SA, SC Danico Srl és Topserv Consulting.

Ez évben a maroshévízi Kemény János Gimnáziumban 16 gyerek ült az első osztályos padokba, hogy 
megkezdjék a tanévet. 

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület ötödik alkalommal, ez évben is ajándékcsomagokkal kedveskedett
a kis diákoknak. Így mindenik kisdiák füzeteket, ceruzákat, rajztömböt, vízfestéket, ollót, radírt, színes
ceruzákat, színes papírokat, vonalzót, hegyezőt vehetett át. U.N.E.
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Megemlékezés az első román betörésre

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  22. rész
Czirják Károly: 

Nemrég egy négyfős csoport közel egy napon át
a Tászok tetőn, a rovásírásos kövek után kutatva
„fésülte” át az említett tető egy részét. Nem hiába, hisz
olyan újabb kövekre is bukkantak, amelyeket eddig nem
leltároztak fel sem a gyergyói múzeum munkatársai, sem
Lazarovici történész úr. Több olyan kőre is rábukkantak,
amelyeken rovásírás, vagy jelek is találhatók. 

Ugyanakkor furcsa kőrakásokra is lettek 
figyelmesek, mely kövek egy részét, ha eltávolították,
egy kisebb 30-40 cm nagyságú rést lehetett felfedezni,
mely rést egy nagyobb több száz kilós kő miatt nem
lehetett megnagyítani. A rés a csapat szerint egy nagyobb „terembe” vezethetett, mert sem bottal nem lehetett
a falakat érni, de a fényképezőgép vakuja sem tudta kivilágítani. Egyik jelenlevő szerint a Tászok tető titkát
a föld alatt kell keresni. 

Az említett csapat a Halaság patak mentén járva egy kb. 1,50 méter magas kőoltár szerűséget is
felfedezett, mely oltár közepén egy ember tovább mehetett. Erről az oltárról már régen is voltak beszámolók,
de eddig egy páran keresték, de nem találtak rá. Most e kis csapat rátalált és amint az oltár közt átmentek,  
több rovásírást is felfedeztek. 

Szintén e térségen van a Bakán patak (Abakán ősi magyar papi tisztség, öregtanács-pap, de ilyen nevű
város is van), egy kisebb csoport augusztus elején kutatta át a vidéket és nemhiába, hisz egy helyen egy sötét
színű, talán andezit, követ vettek észre mely kő nem jellemző e vidékre. Közelebb érve az 500-600 kilogrammos
kövön is több rovás volt, de szimbólumok is voltak láthatók. Az érdekesség, hogy jól kivehető, hogy a kő
tetején még volt folytatás, amit ismeretlen okok miatt leverhettek. Szóval a Rovásírások hegyén, a 
Tászok tetőn érdemes tovább kutatni, mert még akadnak érdekességek. 

Friedrich Klára: Újabb írásos kövek a Tászok-tetőn. 
Nagyon megörültem Czirják Károly leírásának és krétavonalakkal jelölt fényképeinek. Itt a Maroshévízi

Hírlapban a 9, 10, 11. részben írtam már a Tászok-tetőről, így most csak a fényképeken látott köveken krétával
kiemelt jeleket elemzem. A megfejtett szavaknál a kisbetű a kihagyott magánhangzót jelöli. Az önálló betűk
bizonyára névjelek, de találtam szavakat is. 

Augusztus 29-én a dr. Urmánczy Nándor
Egyesület kezdeményezésére megemlékezésre került sor
a Maroshévízen levő egyetlen, az 1916-os betörés 
emlékére állított emlékműnél. A gúla alakú emlékművet
1940-ben alították és mindenik oldalára az 1916-os
dátum van felírva.
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1012-es  fénykép: Középen: S és I, vagy S és  D.  Jobbra fent: A jellegzetes kettős vonalú vésetek,  lehet két
S, és C vagy irányjelzés. A sátor alakú S megfordítva lehet 5-ös számjegy  és T betű is. Az  S és D betű jobbról
balra olvasva lehet az eSD (kér, könyörög) szó. Mivel szent kövekről van szó, ez az értelmezés illik is ide. 

1018-as fénykép:  Nagyon szép formájú, valószínűleg faragott kő. Jobb alsó sarokban egy Ü betű. Bal oldalon
középen egy összerovás, jobbról balra: TAS. Ez egyik vezérünk neve, a szó jelentése: KŐ.  Összefügg a
TÁSZ(ok) szóval, mely szent követ, köveket jelent. (Érdekesség, hogy a Firtos vár közelében Ferenczi Géza
régész is talált egy rovás TSZ, azaz TáSZ feliratú követ.) Az összerovás alatt J vagy S és rovás 2-es, vagy
két SZ. 

1024-es fénykép: Bal oldalon felül latin betűként is értelmezhető jelek. Ezek alatt középen lehet latin E betű,
de ha a kő másik oldalára állunk, akkor rovás P, mely előfordul Telegdi János 1598-as tankönyvecskéjében,
Kájoninál, és a Marosvásárhelyi kéziratban is. Hogy korábban is használták, azt egy kőkori, Szászdályáról
származó cseréptálka bizonyítja. (Ugyanez a jel a boszniai Nap piramishoz vezető alagútban is látható) 
Bal oldalon egy T, vagy a csíkszentmártoni típusú S látható. 

1034-es fénykép: Felül egy összerovás: ÍR, alatta egy csíkszentmártoni típusú S, így szépen kiolvasható az
ÍRáS szó.

1036-os fénykép: Örvendetesen sok jel, helyzetükből ítélve bizonyára nem egy időben készültek. Függőlegesre
állítva, felülről lefelé lát ható egy P, Ü vagy DI összerovás, J vagy S, továbbá T, G, M, Ra bal oldalon. Ettől
jobbra egy szép BA vagy A (Á), D, P (L) összerovás és még sok bizonytalan véset. 

1039-es fénykép: B vagy 10-es,  R, I, D, S, K, J(?), K  betűk

1049-es fénykép:S, T, C, SZ, J  betűk, 1-es vagy 5-ös számok. 

1056-os kép: B vagy 10-es. Ha megfordítjuk, egy jellegzetes kőkori jel a Tordos-Vinca műveltségből. 

1057-es kép: Két SZ vagy 2-es. 

1058-as kép: A már említett rovás P. 

A kőrakás, amelyben egy terem is van, minden bizonnyal egy dolmen. A dolmenek asztal vagy kőkamra formára
összerakott sziklalapok. Elnevezésük breton vagy kelta eredetű, a daul=asztal és a moen=kő összetételből 
származik. A kőkamrák egyik lapján néha léleklyuknak nevezett nyílás van, ahol az elhunyt lelke közlekedik.
Nem minden esetben találtak azonban temetésre utaló maradványokat alattuk. Érdekes, hogy Németországban
a néphagyomány hun síroknak tartotta a dolmeneket. Ha a dolment földhalom borítja, tumulusznak nevezik.
A dolmenek kora Kr. e. 4000 ezer és 2500 év közötti. Bár a hivatalos álláspont szerint a Kárpát-medencében
nincs dolmen, a Tászok tetőn minden bizonnyal volt, éppen az ott talált kövek jellege miatt és ezt a mostani
felfedezés is alátámasztja. Ajánlom még az olvasók figyelmébe honlapunkon a Nekünk is lehet ilyen - elherdált
magyar kincsekről egy angliai dolmen ürügyén című írásomat, www.rovasirasforrai.hu,  az Élő rovás c. 
rovatban. 

Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokság 2. fordulójában:Maroshévízi Pro Maros SK–Gyergyószárhegyi Bástya 5–0
(3–0), gólszerzők: Vasile Ciocan (17.), Tudor Tararache (31.), Újlaki Alex (36.), Claudiu Gliga (47.), Virgil
Banu (87.).
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Kivándorlásom (12.)
Első hazalátogatás

1985-ben vándoroltam ki, 86-ban hazalátogattunk, rossz hír várt minket, férjem édesanyja meghalt, 
ravatalon volt. Sokat sírtunk, mert csak így meghalva láthattam szegényt, nem tudtam bemutatkozni és beszélni
vele. Temetéssel kezdődött a látogatásunk, a család  elvárta tőlünk, hogy teljesen mi álljuk a kiadásokat, ez
meg is történt és mégsem voltak megelégedve. A meglevő sírt nem lehetett használni, amibe az édesapjuk volt
temetve, mert az másféle kategóriájú parcellába esett, tiszta új helyet kellett venni és 6 év múlva kihantolás
után a két szerető szív végre össze kerülhetett egy sírba, csakis a mi anyagi kiadásunkból. Ince nem hitt 
a vízumban, mert neki amerikai útlevele volt és abba nem kellett, nekem még csak román volt, arra fele simán
kiengedtek, de vissza fele lekapcsoltak a németek. Nem engedtek szállodába menni, a váróterem bőrülésein
kellett kínlódjunk. Mai napig nem tudok németül, csak 10-ig számolni, köszönni és néhány étel nevét elsorolni.
Ince többet tudott, elment Bonnba a követséghez, nagyon sok időbe került amíg megértették mi a bajunk, 
az időkülönbség sem volt segítségünkre. Nem volt német pénzem váltva, nem tudtam egy hűsítőt venni, fel-
tudtam hívni a követséget, hogy hol az uram, mint az egyszeri székely, hogy hol a komája? Felhívtam 
Dr. Vészi Mária kolleganőmet, aki Aachenben lakott, ott volt állása, beszéltünk, elmondtam a helyzetemet, de
ő gárdás volt. Lehetetlenséget kívántam el, hogy valaki olyan messziről eljöjjön utánam és támogatást nyújtson.
Én elmentem volna az ő helyében, a férje átvehette volna az ügyeletet, vagy jöhetett volna ő a  kocsijukkal
utánunk. Annyi szépet és kedveset mondott a telefonon nekem mindig és meginvitált hozzájuk, elhittem valóban
meg vagyok híva. Most amikor nagyon kellett volna a segítség mindenféle hazugságot kaptam helyette. Megjött
Ince Bonnból, megkaptuk a vízumot, helyet a repülőn és nagy fáradtan hazamentünk Amerikába. Mozgó
lépcsőn kellett felmenni a felsőbbik szintre, sok volt a személyes csomagom, leestem, nem tudtam fogózni,
valaki megállította a lépcsőt, majdnem ott maradtak az ujjaim, a szüleimtől kapott gyűrűből kiszökött a 
kő megint, ez volt a második, ez kék volt, a piros Idecsnél esett ki a balesetemkor, az rubin volt. Azt mondta
egy nő, hogy az mentette meg az életemet, lehet hogy most másodszorra ez a kék üveg vigyázott rám. Sokszor
felmentünk a baleset helyére keresni a rubin követ de nem találtuk meg, lehet az a nő megtalálta és elvitte,
legyen boldog vele. Dr. Kovács Gabriella

Maroshévízi adomák (14-15). Dénes Géza rovata

Hévízi levélkézbesítés

Maroshévíz nagyközség volt, utcanevei nem voltak. A helyi lakosok viszont utca neveket adtak, 
pl. Malom utca, Borszéki út, Régeni út, Zsidófürdő utca stb.
A központ volt az I kerület, Régeni út és környéke IV. ker, Magyaros II. ker. Vályla VII. ker, Moglanesti VIII.
ker. a heti vásárokat hétfőn tartották a központban a mostani park helyén. Itt volt a községháza épülete és közel
a posta is. Ha a tanácsnak valamilyen közölni valója volt a lakossággal egy dobos végigjárta a központot és 
a községháza előtt hirdettek. Ide mentek a postások is és kiáltották, kérdezték, ki ismeri az ilyen és ilyen nevű
embert pl. a Kelemen patakáról, ki ismeri ilyen és ilyen embert a Vályláról. Ha volt ilyen jelentkező a postás,
átadta annak a levelet, és az elvitte a szomszédjának, ismerősének.

Kristóf bácsi arckrémé

D. K. bácsi Hévíz egyik népszerű gyógyszerésze volt. Abban az időben a gyógyszerek jelentős részét a 
patikákban állították elő, szörpök, krémek, kombinált porok formájában. Télen egy nagyméretű hőmérő mindig
a patika előtt állt, és aki ott haladt el mindig megnézhette, hogy hány fok hideg van. Egyszer egy idős asszony
bemegy a patikába, kérdi Kristóf bácsitól van-e arc krémje, Nincs de, gyere vissza egy óra múlva, addig
készítek. Visszamegy az asszony, átveszi a krémet, szagolgatja és kérdi, hogy jó-e ez a krém. Kristóf bácsi
válaszol: ez egy olyan finom krém, hogy ha az arcodra kened 20 évvel fiatalabb, leszel tőle. 
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Régen történt

A Magyaros nevű településrészre, a Magyaros-patak néven ismert folyócska torkolatához költöztették 1916
szeptember elején (100 éve), Szebenből, az 1305-ös katonai tábori kórházat, egy 40 méter hosszú épületbe,
nem messze a Bánffy fürdőtelep felé vezető úttól, a Sbarcea Irimia féle malom szomszédságába. A kórházban
két katonaorvos és több asszisztens tevékenykedett Donner törzsorvos és Birmann orvos vezetése alatt. 
Dr. Donner László ezredes főorvos, 1917 december. 8-án került a maroshévizi tábori kórházba Itt nem csak a
katonákat kezelték, hanem, bérmentesen a lakosokat is kezelésben részesítették. Az 1916-18-as harcokban
megsebesült katonákat is itt kezelték, míg az elhunytakat a patak túloldalán, a település egyik legszebb 
magaslatán, a Zsákhegy magaslaton létesített temetőbe temették el. 

1916 szeptemberében (100 éve) létesült egy négy éves polgáriskola, itt 10-15 diák tanult, akik az elemi iskola
elvégzése után sikeresen vizsgáztak, majd itt tanulhattak tovább. A polgári iskola elvégzése után a diákok
Ditróban vagy Marosvásárhelyen vizsgáztak, majd községi titkárok, vagy állami hivatalnokok lehettek. 
Az iskola 1919-ben megszűnt. Az épület ma is áll, és a helyi Eminescu Gimnázium egyik része.

1941 szeptemberében (75 éve) megalakult a községi iparos tanonciskola. Igazgatója Porst József, tanárok:
Magyari Albert, Ávéd István, Feigl Imre. Ennek helyét 1948-tól román nyelven inasiskola vette át, majd 
1971-től ipari líceummá nőtte ki magát.

1946 szeptemberére (70 éve) megalakul az egységes magyar gimnázium.  Épület hiányában hol a Bánffy fürdő
egyik villájában, hol a Dózsa gyógyszertárban tartották az órákat. Igazgatója: László Dénes, tanítók: 
Gencsy Ferenc, Szakács Erzsébet, Feigl Imre, Héjja Teréz, Rajka Géza, Bodor Mária. 

Rólunk magyarokról irták

THEOPRAST (élt Kr.e. 312 körül): Édes a szkíta gyökér. Terem pedig az Ister és a Meotisz körül. Hasznos a
mellszorongás (nehézlégzés) és a száraz köhögés ellen. Azonkívül sebek ellen mézben. Azután a szomjat is
képes oltani. Azért mondják, hogy a szkíták az édesgyökérrel és a kancatúróval képesek 12 napig is kitartani.

TIUCIDIDES (szül. Kr.e. 456 körül):
Minden nép alantabb áll a szkítáknál. Lehetetlen, hogy Európa népei megmérkőzzenek, hanem még Ázsiában
sincs nép, mely képes lenne ellenállni nekik. Egyébiránt az élet körülményeihez tartozó többi megfontolásban
és okosságban sem hasonlítanak másokhoz, hanem felülmúlják őket, mint Tiucidides Scholastája mondja.

XENOPHON (szül. Kr.e. 444-ben):Európában a szkíták uralkodnak. A szkíták igen számosak, de uralmukat
nem terjesztik ki más népekre, ha saját népének ura maradhat. Xenophon írja az abius skythákról, hogy
Ázsiában laknak, saját törvényeik szerint élnek, leginkább szegénységükkel és igazságuk által tűnnek ki. 

THEOPHYLACTUS SIMOCATTA (korai 7. század) bizánci történetíró:
"A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet; a vizet és a levegőt tisztelik, a földet dicsőítik, de
csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette (ez a Teremtő). Neki lovat, ökröket
és juhokat áldoznak, és vannak papjaik, akikről azt tartják, hogy megvan bennük a jövendőmondás képessége".

marosheviz.info
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Véget ért a perzselő nyár, megérkezett  szeptember, s vele együtt az új tanév. A nyári pihenés után feltöltött
energiakészlettel várjuk a tanév új feladatait. A sikerhez szükséges a tanár becsületes, felelősségteljes
munkavégzése, de mivel a tanulás és a munka nélküli iskolát nem találták fel, ezért fontos a diákok hozzáállása,
munkája és tanulása is. Kedves diákok ez nem működik pontosság, szorgalom, önfegyelem nélkül... és szükség
van még egy fontos tulajdonságra a KITARTÁSRA...Mi lesz ha ebben a tanévben közületek mindenki úgy
dönt, hogy kitartó leszek...Csak addig, amíg én elhatározom, hogy ha nem írtam le a feladatomat nem állok
fel...Csak addig, amíg ezt nem pótoltam be, nem kezdek új dolgokat tanulni...Csak addig, amíg ezt a rossz
szokásomat nem hagyom fel. Jó volna kipróbálni...Hisz a kitartásnak az a titka, hogy lelkierőt ad, 
amelyre szükség van a sikerhez, a feladatok elvégzéséhez.

Az iskolánkban oktató pedagógusoknak ajánlom Roth Márta gondolatait, hogy ebből erőt merítve még 
eredményesebben oktassanak, neveljenek az új tanévben:

Kezedbe teszem a Könyvet, 
hogy vezessen a sűrű ködben. 

Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, 
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. 

Kezedbe teszem a gyertyalángot, 
világíts annak, aki bántott! 

Kezedbe teszem a szőtt takarót, 
takard be az árván fázót! 

Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, 
hogy meleg legyen, és várjon az otthon. 

Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, 
hogy kezükbe tehesd a szeretetet. 

A szülőket megkérem biztassák és támogassák gyerekeiket minden kezdeményezésükben és segítsenek
abban, hogy kitartóak legyenek a tanév első napjától az utolsóig.

Mindenkinek eredményes 2016/2017-es tanévet kívánok! 
Deme Gabriella, igazgató
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Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a

0721332708-as telefonszámon.

Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban 
levő Ford Fiesta.

Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi újság
utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info
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Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István (világhálós
kezelés), Sárig Csilla, tördelés és grafika: Gădioi Dennis (D3nq Visuals). Nyomda: Status Kiadó, Címünk
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068.
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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.
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