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MaroshévíziHírlap
Egy újabb híd lebontását szeretnék

Székely Szabadság Napja

Könyvbemutató és közönségtalálkozó Tamás Gáborral

Miután Maroshévízen a boltíves Mici hidat, melyet sokak a boltíve
miatt egy jelképnek is tekintették, tatarozás helyett a múlt években
lebontották, most az Urmánczy födeles hidat szeretnék lebontani. 
A dokumentumok szerint 1869-ben az Urmánczy család építette 
a hidat, mely a Maros folyón a Mag-len negyedben található. Ezt a
hidat szeretnék lebontani, helyébe egy új hidat építeni. Ez azért is
furcsa, hisz a maroshévízi polgármesteri hivatalt még 2013-ban egy
beadványban értesítették, hogy jó lenne e hidat felújítani és a 
turisztikai forgalomba bekapcsolni. 
A XIX. században Erdély szerte népszerűek voltak a födeles hidak,
sajnos sokat lebontottak, de sok helyen felújították ezeket a hidakat,

így Udvarhely mellett tataroztak ilyen hidat, de Maros és Kolozs megyékben is födeles hidak lettek 
felújítva és a turisztikai forgalomba beiktatva. 
Vajon Maroshévízen egy 1869-ben épített hidat miért nem lehet felújítani? A hír hamar elterjedt és a Kulturális
Minisztérium Hargita megyei kirendeltségének a munkatársai el is látogattak településünkre. Megvizsgálták
a hidat, szerintük is régi és ritka hídról van szó és amint kiderült egyedi is, hisz ez egy felfüggesztett híd 
és jelen pillanatban ilyen Erdélyben nem létezik. A kirendeltség tájékoztatta a hivatalt a híd fontosságáról,
ugyanakkor a tanácsi gyűlésen a helyi RMDSz tanácsosai is felszólaltak a híd lebontása ellen, melyre a 
polgármester kijelentette, hogy szó sincs lebontásról.
Reméljük, ha nem bontják le a hidat, akkor sor kerül a felújítására és egy turisztikai látványosságként 
fogják kezelni. Czirják Károly

Minden év március 10-én ünnepeljük a Székely Szabadság Napját. Az előző évekhez hasonlóan, idén is voltak
jelen maroshévíziek e fontos napon. A busz 13 óra után indult el római katolikus templom előttről. Az utasok
15,30 körül megérkezett a marosvásárhelyi Posta térre. Itt beszédet mondtak: Szűcs Péter, a Marosszéki
Székely Tanács alelnöke felszólalását követően elhangzottak Sorbán Attila Örs, az Erdélyi Magyar Ifjak 
elnökének, Szabolcs Attila magyar országgyűlési képviselőnek a gondolatai, de felolvasták Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott üzenetét is majd Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
intézett beszédét az egybegyűltekhez. Wouter Patho, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke, a belga
szövetségi kormánykoalíciót vezető Új Flamand Szövetség politikusa mondott beszédet, Aitor Esteban Bravo,
és a Baszk Nemzeti Párt spanyol parlamentbeli frakciójának az elnöke ünnepi beszéde hangzott el. A beszédeket
követően megkoszorúzták a székely vértanúk emlékművét, aztán Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke felolvasta
a Románia kormányának és parlamentjének címzett petíciót. A Székely Szabadság Napja záróakkordjakénk,
a Kultúrpalotában tartandó gálán átadták az idei Gábor Áron-díjat. Az SZNT ezúttal az Európai Szabad 
Szövetséget tünteti ki. Siklódi Ildi

Február 27-én, hétfőn, 14 órától a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum dísztermében, könyvbemutatóra 
és közönségtalálkozóra került sor a híres táncdalénekessel, Tamás Gáborral. 
Ez alkalommal bemutatásra került a „Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral” 
című könyv, melyet a marosvásárhelyi Szucher Ervin újságíró írt. 
Elsőként Deme Gabriella igazgatónő köszöntötte a meghívottakat és a jelenlevőket, majd Bajkó Hajnalka
Tamás Gábor egyik dalát énekelte el. 
Ezt követően Szucher Ervin bemutatta a könyvet, majd Tamás Gábor beszélt a könyvről és az életútjáról. 



Maroshévízi Hírlap
2. oldal  VII. évf  III szám, 2016. Március

Nemzeti Ünnep Maroshévízen 

Örökségünk a tánc

Ezután kötetlen beszéd alakult ki a meghívottak és a közönség között, ahol több
érdekes kérdést is feltettek az énekesnek, aki többek között beszélt barátjáról is, a
maroshévízi születésű George Sbarcea-ról, aki megzenésítette a Dónáth útón 
nyílnak már az orgonák című örökzöld slágert.
A találkozó hátralevő közel 45 percében Tamás Gábor elénekelte egy pár népszerű
slágerét, melyekről egy pár szót is mondott, de ugyanakkor kérésre is bármilyen
dalt elénekelt. Az énekek nagy részét a közönséggel együtt énekelte, így gyönyörű
hangulat alakult ki az énekes és a jelenlevők között. Az esemény szervezői a
Kemény János Elméleti Líceum és a dr. 
Urmánczy Nándor Egyesület. (cézéká)

1848. március 15-én, tört ki a forradalom a szabadság harc, mely forradalom településünkre is kiterjedt és hála
a korabeli dokumentumoknak több oldalnyi anyag, van az itteni harcokról, hősökről. 2017. március 15-án a
maroshévízi római katolikus templomban került sor az ünnepi szentmisére, melyet László Áron celebrált, majd
Lukács József református püspök helyettes mondott beszédet. A misét követően Deme Gabriella a Kemény
János Elméleti Líceum igazgató nője mondott ünnepi beszédet, még beszédet mondtak Barti Tihamér a Hargita
Megyei Tanácsának alelnöke, Bende Sándor országgyűlési lépviselő és Bodor Attila helyi RMDSz elnök. 
Az ünnepséget szebbé tették a Kemény János Gimnázium diákjainak az ünnepi kulturális fellépésük. 
A himnuszaink elhangzása után koszorúzásra került sor a templomudvaron levő emléknél. Koszorút helyeztek
el: Bende Sándor országgyűlési képviselő, Barti Tihamér a Hargita Megyei Tanács részéről, a római katolikus
egyház képviselői, a református egyház képviselői, a helyi RMDSz, Kemény János Elméleti Líceum
vezetősége, a Kemény János „Alma Mater” Egyesület képviselői, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői
és a Kemény János Alapítvány vezetősége. Végezetül emlékezzünk meg azon maroshévízi lakosokról akik
részt vettek a forradalom harcaiba: Urmánczy János, Urmánczy Kristóf, Oláh János, Kádár Jakab, Kádár József,
honvéd huszár és a  későbbi topliczai körjegyző (1830-1897), Boros Ignác, Jákobi István, Ávéd Gergely, 
Ávéd János, Miklós Antal, Biró Imre, Kelemen József, Dézsi Antal, Bajkó János, Lőrincz Sándor, Lőrincz
István, György Péter, Csutak György, Csutak Péter, Horváth Sándor, Páll Imre, Siklódi Ferenc, Vada György,
Kiss György, Imsel János, Palkó Antal, Bodor József. Az itteni harcokban esett el Száva Izsák Antal 
(1771-1848) is. Ő, 1810. aug. 19-én született Csíkszépvízen a család harmadi gyermekeként. (czirják)

Örökségünk a tánc címmel hagyományőrző rendezvénynek adott helyet a maroshévízi Kultúrotthon 2017.
február 24-én. A rendezvény célja az volt, hogy a Kemény János Elméleti Líceumban működő Csillagszem
táncegyüttes továbbra is folytatni tudja néptánc tevékenységét. Partnerként érkezett a rendezvényre a 
székelyudvarhelyi Boróka Néptáncegyüttes, akik fellépésüket felajánlották a Csillagszemnek.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Bende Sándor úr, RMDSZ parlamenti képviselő és Lukács Bence
Ákos konzul úr, Magyarország csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője.
Az igazgatói köszöntő után a konzul úr kiemelte a magyar kultúra megőrzésének jelentőségét a néptánc által.
A tánccsoportok váltakozva különböző táncrendeket adtak elő, lépéseikkel, színes ruhájukkal sok tapsot 
kaptak a közönségtől. 
Köszönet a Boróka táncegyüttes oktatóinak, csoportvezetőjének, Kelemen Erzsébetnek, a Csillagszem 
tánccsoport oktatójának, Rigmányi Lajosnak  és a csoportvezetőjüknek, Madaras Melinda tanárnőnek, hogy
együtt létrehozták ezt a színes előadást. Köszönet a másik vendégcsoportnak is, akik gondoskodtak arról, 
hogy a néptánc élőzene kíséretében bontakozzon ki. 
Köszönet Maroshévíz helyi tanácsának és polgármesteri hivatalának, hogy helyt adott a rendezvénynek.
Köszönet a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesületének a pozitív hozzáállásért és a sok
fáradozásért ahhoz, hogy ez az esemény megszerveződjön. Köszönet minden helyi vállalkozónak, akik 
anyagi hozzájárulásukkal vagy másképpen támogatták ezt a rendezvényt.
Hiszünk abban, hogy még több fiatal csatlakozik hagyományőrző tevékenységeinkhez és a Csillagszem 
tánccsoport folytatja elkezdett munkáját. 

Deme Gabriella, a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum igazgatója
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Régi magyar álom az Olimpia szervezése

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  28. rész

A magyarság megérdemli, hogy olimpiát szervezzen, hisz a 
modern olimpia egyik megálmodója magyar volt, a francia 
Coubertin báró közösen a barátjával, a magyar származású
Kemény Ferenccel dolgozták ki az olimpia lényegét, törvényeit,
hogy fegyverkezés helyett békés versenyeket szervezzenek. 
Az olimpia eszméje 1884-ben meg lett hirdetve ezért Coubertin
megalapította a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, melynek hét
tagja volt, köztük az ötlettárs, a barát, Kemény Ferenc is.  
Az alapítók a következők voltak: P. Coubertin (francia), Kemény
Ferenc (magyar), D. Vikelasz (görög), Butovszkij tábornok
(orosz), W. Gebhardt (német), J. Guth-Jarkowsky (cseh), V. Balck
tábornok (svéd). Az első gyűlésükön döntöttek is, hogy az első

modern olimpia színhelye természetesen Görögország kell legyen, de mivel Görögország gazdasági helyzete
bizonytalan volt, ekkor Budapestet javasolták. Egy görögországi milliárdos, Georgiosz Averoff, megoldotta a
vitát még mielőtt döntöttek volna, hisz állta az olimpia szervezésének a költségének nagy részét. 1896-ban
Kemény megalapítja a Magyar Olimpiai Bizottságot és az ő vezetése alatt mennek a sportolók Athénba. 
A Görögországi olimpián Kemény Ferenc mondott nyitó beszédet, neve most is az olimpiai stadion előtt
márványba vésve ott áll. Mivel az olimpia egyik megálmodója magyar volt, a magyar nemzet soha nem vetette
el azt a gondolatot, hogy olimpia színhelye legyen Magyarország. 1914-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
döntött arról, hogy immár ideje, hogy Budapest adjon helyet az olimpiának. Sajnos ebből sem lett semmi, hisz
kitört az első világháború. 1944-ben csak egy hajszálon múlott, hogy Budapest rendez olimpiát, sajnos utolsó
métereken London városának adták a rendezést, de azzal az ígérettel, hogy 1948-ban 100%-os, hogy Budapest
ad helyet az olimpiának. Ebből sem lett semmi, hisz jöttek a kommunisták... és átvették a hatalmat. 2016-ban
újból eséllyel indult Magyarország az olimpia megtartására és mit ad a sors, 2017 elején olyan magyar 
politikusok, akik nem magyarként gondolkoznak, nem a magyar nemzetért, érdekekért, akik nem is tudom,
hogy mondhatják magukat magyarnak, az olimpia ellen szavaztak, holott az olimpia megszervezése nem 
politika, az egy megtiszteltetés, amelyre minden magyar büszke kéne legyen, de sajnos vannak olyanok, akik
magyarnak vallják magukat, de nem magyarként tevékenykednek. Szerintem az 1948 és a 2017-es magyar
olimpia ellenesek között sok a hasonlóság. Czirják Károly

A székelydályai templom rovásemlékei
A település 1309-ben Dálla néven szerepel az oklevelekben.  Ekkor még a rovás LY-t latin betűvel leírni nem
tudták. A templom a 14. században már állt, mert szerepel a pápai tizedjegyzékben. A 16. században a hívek
áttértek a református vallásra, ekkortól református templomként működik. 

1992 augusztusában Ferenczi Géza régész éppen jelen volt, amikor a javításkor a külső déli falon előkerült a
9 méter hosszú rovásfelirat a felső vakolat alól, a korábbi vakolatba karcolva.  Nagy méretű betűkből áll, 
9 és 22 centiméter közötti a méretük. A felirat a 15. sz. előtt készült, mert a 15. sz.-ban épült támpillérek 
alatt folytatódik. 

Ráduly János a következő szavakat fejtette meg: PÉTERFI  BALÁS, CSŐTI, eSTán, BÁ(li)NT, MIKO,
eSTÁN, MESTeReK.  Kulcsszó a legutolsó, a mesterek, tehát építési feliratról van szó. 

2009-ben és 2010-ben  ott jártunkkor a templom felújítása folyamatban volt, a külső falon már igen szépen
konzerválták a  három részből álló hosszú feliratot, új részlet is előkerült. Belül a levert vakolat alatti egyik
kövön,  Szakács Gáborral a déli falon előkerült egy 4 centiméteres J (vagy A betű töredéke) és egy 
6 centiméteres ZS betű.  Több rovás gyanús karcolat látható a szemközti falon is, például az egyik patakkövön
szép négyszög K és további betűnek tűnő karcolatok. 
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Rólunk, magyarokról írták (12)

A templom felújítási munkálatai nagyon elhúzódnak. Találóan nevezte blogján Veres Nándor, a Magyar
Demokrata fényképésze a székelydályait „Rommá restaurált templom”-nak 2011-ben. Friedrich Klára Rajz:
Benkő Elek régész
Fénykép részlet: Veres Nándor 

Maroshévízi adomák (24-25). Dénes Géza rovata

24. Józsi bácsi, a fodrász
E. Józsi bácsi igen ügyes kezű fodrász volt, úgy női, mint férfifodrász. Nagy zenekedvelő volt, akkor a patefon
még nagy helyen állott, nagyméretű bakelit lemezeket használtak, egy-egy oldalán csak egy ének fért el. Jóska
bácsi az ablakhoz közel tette a patefont. Az elsétálók meg-megálltak és hallgatták a dalokat: Gyere rongyos,
mire vársz, Egy cica két cica. Olykor hegedült, míg a hölgynek száradt a haja a bura alatt addig eljátszott
néhány dalt, majd letette hegedűjét, és tovább folytatta a munkát. Szép dauereket készített. 

25. Pap Árpi, a „pap”
Alacsony termetű keménykötésű ember volt, élelmiszer raktárban dolgozott, sok zsákot cipelt. Sokan így
köszöntötték: Dicsértessék, ő így válaszolt: Mindörökké fiam, és utána mindenki derült.

Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féleképpen 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. 
GARDEZI, perzsa író, 1050. körül: „A magyarok bátrak, jó kinézésűek és tekintélyesek. Ruházatuk színes
selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők."

PRÁGAI KOZMA, cseh püspök Könyves Kálmán idején, Magyarországon tartózkodott. 1110-ben 
írja krónikájában: „A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a 
föld bármely királyával képes szembeszállni"

HARTVIK, német bencés szerzetes, győri püspök 1088-tól él Magyarországon. 1100 körül megírja két előzőleg
írt szöveg alapján Szent István király életrajzát. A Hartvik legenda szerint II. Szilveszter pápa: „keresztet külde-
tett a királynak, mintegy az apostolság jeleként, így szólván: Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus
apostola, ha Krisztus ennyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem
őt oktatja, az egyházaknak, s népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását."



A kis törpe ikrek

A kis törpe ikrek, 
Mindenkire irigyek

Irigy a beteg, egészséges testvérére 
Az meg irigy a beteg semmittevésére 

Ketten irigyek orvosaikra, ápolóikra, nővéreikre 
Keservesen megkeresett magasabb keresetükre

Inkább ők is fenn ülnek éjjel, 
Figyelik álmos vagy-e nagy szenvedéllyel

Fekete ebecskéjüket rád uszítják
Tilos etetni, tilos vele a barátság.

Fogyókúrán van a kis kutya,  
Nekik pedig minden jóra futja

Az állam fizeti költségeiket
Ők meg éreztetik ellátóikkal, ők etetnek  

Ne használd a toalettpapírt  
A széket, a díványt, a TV-t, az AC-t ,

Mindenki rossz, ki távol van, senki sem jó 
Hogy nem hallhatom az én leírásom, de jó! 

Jólfizető éjszakai ügyelet volt. Az ikrek nem hasonlítottak, a beteg annyira reumás volt, nem tudott magáról
gondoskodni, tolószékkel közlekedett, kezei, lábai deformálódtak és nem tudott főleg éjjel lélegezni, 
gépre kellett helyezni, tracheostomiája volt. 
Nappal a székben ülve egy kis dugót tett a torkán levő nyílásba vagy az ujjával befogta, akkor tudott beszélni.
Az egészséges testvér egy irodában dolgozott, nagyon értett a computerhez. A nővér kellett mosogasson,
porszívózzon, port töröljön. Az orvos vizsgálta a beteget, vigyázott a „lélegeztető gépre”, kitisztította a csöveket
vagy lecserélte, megfelelő időszakokban újakat tett, sokat kellett szívni a stomát steril gumicsővel, 
sok váladékot termelt, cserélni a kötést a nyakon. 
Egyszer kórházba került a kis beteg (45 éves), tanácsoltam egy nagytakarítást, fertőtlenítést, amíg nincs 
otthon, nem hiszem, hogy meghallgatták, amit mondtam, egyik fülükön be a másikon ki. Dr G. Kovács.
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Áprilisi előzetes
Április 5-én 14 órától a Kemény János Elméleti Líceum dísztermébe ómagyar írásáról
szóló előadásra kerül sor, melyet budapesti rovásírás szakértők, kutatók adnak elő.
Előadók: Friedrich Klára: A Tászok-tető írásos  kövei, valamint 
Szakács Gábor: Forrai Sándor, a rovásírás  atyja. Szervezők: Kemény János Elméleti
Líceum, Kemény János Alapítvány és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület. A szervezők
szívesen várnak minden kedves érdeklődőt.    

Egyházi anyakönyv
Keresztelések: Simon Dávid (római katolikus)
Elhalálozás: Páll Antal (44 éves, romai katolikus), Dénes Katalin (73 éves, római katolikus), Lámm János
(69 éves, római katolikus), Megyei Gizella (62 éves, református).

Aranymondások (33)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól el-
hangzott vicces mondásokat közöljük
1. Zrínyi szovjet cár volt az első világháború előtt.
2. .Rákóczi kénytelen volt bevezetni a füstölt hús adót.
3. A földesurak Magyarországon 1711 után egyre többen kaptak vérszemet.
4. III. Károly  személyesen is igen aktív szerepet vállalt az elnéptelenedett területek benépesítésében.
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SPORT
Sí versenyek

Az elmúlt napokban több alpesi síversenyt szerveztek. Íme, a maroshévízi sportolók eredményei. A
Borszéken tartott Gyergyói ISK Kupán: Walter Rebeka a 2003-2004-ben születettek korcsoportjában a 2.

helyen végzett.

A Hargita Kupa alpesi síverseny eredményei: gyermek korcsoportban Hámos Roxána első helyen végzett.

A Maroshévízen tartott Strindberg Kupán: a 18-35 éves korcsoportban Karácsony Renáta első helyezést ért
el, míg Hámos Roxána a 2003-2004-ben születettek korcsoportjában negyediknek érkezett.

A borszéki Lőrincz Pál alpesi síversenyen a 2003-2004-es korcsoportban Karácsony Karina első helyen
végzett.

A Szlovákiában megtartott világkupa alpesi síversenyen Hámos Roxána a 26. helyre érkezett, míg a horvá-
tországi Zágrábban tartott világkupán a műlesiklásban a 14. helyezést érte el, az óriás műlesiklásban pedig

21.-nek érkezett.

A Brassói Teleferic Kupa alpesi síversenyen hámos Roxána az óriás műlesiklásban az 5, míg a
műlesiklásban a 3. helyezést érte el.

Országos síverseny
Nemrég lett vége Azugán az országos alpesi sí verseny egyik szakaszának, amelyen a maroshévízi Hámos

Roxána két 3. helyezést ért el a 2003-2004-ben születettek korcsoportjában. Így óriás műlesiklásban és
összetett versenyben is bronzéremmel térhetett haza.

Asztalitenisz
A Gyergyó-körzeti asztalitenisz bajnokságban: Ditrói Old Boys – Maroshévízi PC 2016 3-7 (Campean 2,

Eigel 2, Balla 2, Campean/Balla 1). A megye bajnokság 9. fordulójában: Maroshévízi PC 2016 – Csomafalvi
Ifik 9-1 (Campean 3, Balla 3, Málnási 2, Balla/Málnási 1).

Master Kupa
Február 26.-án, Sepsiszentgyörgyön zajlott le a karate Master Kupa. A 16 csapat között ott volt a

maroshévízi Shodan S. E. csapata is. 
Íme, az elért eredményeik:  Mîndru Sergiu a 2000-ben születettek korcsoportjában a 3. lett, úgy a kumitében
mint a katában, Pál Attila a 2005-ben születettek korcsoportjában 3. lett kumitéban, Bőythe Szilárd az 1999-
ben születtek korcsoportjában 2. lett a katában és első a kumitéban, Bőythe Renáta az 1999-ben születettek
korcsoportjában első lett a katában és 3. a kumitéban,  Bőythe Máté a 2003-ban születettek korcsoportjában
első lett a kumitéban, Roman Matei a 2003-ban születettek csoportjában első lett a katában, Citirigă Răzvan
a 2008-ban születettek csoportjában 3. lett a kumitéban, Citirigă Tara a 2010-ben születettek csoportjában 2.

lett a katában és 3. a kumitéban, Precup Alex- Ioan a 2008-ban születettek korcsoportjában 2. lett a ku-
mitéban, Fórika István a 2005-ben születettek korcsoportjában 3. lett a kumitéban. A maroshévízi csapat

edzői: Bőythe József-Attila, Bőythe László-Zoltán.
Labdarúgás Elkezdődött a román labdarúgó 4. liga. Gyergyócsomafalvi Délhegy–Maroshévízi Pro Mureșul
SK 0–3 (0–1), gólszerzők: Vasile Ciocania (9.), Silviu Tararache (56., büntetőből) és Raul Mera (89.). A 87.

percben a hévízi Tararache kihagyott egy 11-est
Asztalitenisz

A Gyergyó körzeti asztalitenisz 10. fordulójában:  Maroshévízi PC 2016 – Ditrói Auto Com Total 8-2, Eigel
(3), Balla(3). Málnási (1), Málnási/Balla (1).

Megyei labdarúgás
A megyei labdarúgó bajnokság 16. fordulójában: Maroshévízi Pro Maros – Balánbányai Bányász 7-1 (3-0).
A hévízi csapat góllövői: Razvan Voda (36, 57, 85), Újlaki (67, 69), Virgil Bor (21), Tararache S. (23). A Pro

Maros továbbra is az első helyen van.
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Vajon, mi fogyatkozó számú magyarok megértjük-e az 1848-as eseményeket és azok üzenetét. Miben lehet
ma Petőfi Sándor példaképünk? Mindenekelőtt abban, hogy megértette korát, s teljes felelősséggel vállalta
korának feladatait, hogy a 19. század negyvenes éveinek körülményei között igaz hazafi volt, tudta és hirdette,
hogy meg kell a világot változtatni, „tartson bár a háború ítélet napjáig”. Manapság a mi feladataink sem
kisebbek, és vállalásukért ugyanúgy felelősséggel tartozunk, mint Petőfiék annak idején. Áldozzuk fel a
nemzet oltárán képességeinket, tenni akarásunkat, fiatalos lendületünket és kitartó munkánkat.
Mi, ma – fiatalabb és idősebb nemzedék – úgy ünnepelhetjük legméltóbban Petőfit, ha levesszük 
könyvespolcunkról a Petőfi-kötetet. Nem azért, mert kötelező olvasmány, vagy mert magyar emberhez úgy
illik, hanem azért, mert minden bizonnyal megtaláljuk benne a hozzánk szóló verseket. Petőfi verseitől szebb,
tisztább lesz a szerelem, mélyebb a barátság, értelmesebb az élet, örömtelibb a közösségért végzett áldozatos
munka, és így az élet is otthonosabb, szebb és őszintébb lesz. Életének példáját csak akkor tudjuk igazán
követni, ha költeményei előtt megnyitjuk szívünket és elménket.
Mi, itt élő magyarok Petőfi és társai márciusi üzenetének csak úgy lehetünk értő befogadói és továbbadói, ha
megőrizzük szellemi értékeinket, kultúránk és művészetünk sajátos arculatát, s ha mindezt átadjuk a 
nyomunkba lépő nemzedéknek - azonosulva nagy költőnk erkölcsi hitvallásával:

„Ha férfi, vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,

És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.”

Sokszor határon-túlinak neveznek bennünket, ennek ellenére  arra kérek mindenkit merjünk tenni itthon,
szülőföldünkön, hogy Kányádi Sándorral együtt kimondhassuk “Én nem határon túli vagyok, hanem 
határtalanul Magyar.”
Anyaöl  -anyaföld –milyen két gyönyörű szava ez a magyar nyelvnek. Kifejezi az emberi élet kezdetét és
végét. E kettő között megy végbe életünk, amely a környezeten, a családon kívül az adott emberen is múlik,
hogy hol és hogyan telik el. Tehát rajtunk is múlik, hogy milyen életünk van és milyen lesz a jövőben.
Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha átérezzünk ezt a felelősséget, és adósságunkat, amellyel ’48 hőseinek tar-
tozunk életünkkel igyekszünk leróni, hogy ne legyen hiábavaló akkori szent áldozatuk. Maradjunk magyarok
és vállaljuk fel magyarságunkat az élet minden színterén.”

Részlet a március 15.-én elmondott igazgatói beszédből:

“Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”  

Petőfi Sándor

Deme Gabriella, igazgató



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:
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!

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

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 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.


