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Hősök Napja

Maroshévízen 2007-től minden Hősök Napján megemlékezünk hőseinkről. Ez évben sem volt másképp,
hisz a Zsákhegyi Katonai Temetőben koszorúzásra került sor, azokra a hősökre emlékeztek, akik az életüket
adták a haza megvédéséért. Ez alkalommal a Székesfehérvári Hagyományőrző Honvédek is lerótták
kegyeletüket a hősök előtt, az itt eltemetett székesfehérvári hősök előtt.
(czirják)

Ballagás 2017

Egy újabb tanév végére érkeztünk, egy újabb ballagás. Lássuk, Maroshévízen hány XII. osztályos végzett,
lássuk a számokat. A Kemény János Gimnáziumban 16 diák végzett, ezek közül 9 lány és 7 fiú. A Mihai
Eminescu Kollégiumban összesen 118 diák végzett ezek közül 70 lány és 48 fiú. Ugyanitt 12 magyar diák is
ballagott. Az O. C. Taslauanu Gimnáziumban összesen 85-ön ballagtak, ezek közül 45 lány és 40 fiú, itt is
ballagtak magyar diákok, egész pontosan 5 diák. Összegezve az adatokat, ez évben Maroshévízen 219 végzős
volt, közülük 33 magyar. Sok sikert továbbra a végzősöknek.
Cz. K.

Urmánczy vetélkedő Salamáson

Június 7-én a Salamási Általános Iskola adott helyet az idei Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőnek.
Maroshévíz, Borszék, Ditró, Remete, Csutakfalva, Csomafalva, Alfalu után ez évben a salamási iskolában
lett megtartva az immár hagyományos Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő. Az iskola vezetősége és a
magyar tanárok által felkészített 15 diák öt csapatot alkotva várta a vetélkedőt és amint bebizonyosodott, jól
megtanulták Urmánczy életútját, tevékenységét, hisz a verseny végeztével pótkérdésekkel lehetett eldönteni
a „dobogósokat”.
Az első helyen az Urmánczy elnevezésű csapat végzett, éspedig: Sali Arnold VIII. osztályos, Fikó
Márton-István VI. osztályos, Bíró Szabolcs VI. osztályos tanulók. A második helyen a „Sedes Giergiensis”
csapat végzett: Siklódi Roland Dávid VIII. osztályos, Puskás András Norbert VI. osztályos tanulókkal, míg a
harmadik helyen a „Turistaság Bajnoka” elnevezésű csapat végzett: Csíki Botond-László VIII. osztályos,
Becze Erzsébet Beáta VII. osztályos, és Bíró Levente VIII. osztályos tanulók. Mivel mindenki jól tudta a
kérdésekre a válaszokat, a további diákok neveit is érdemes megemlíteni: Csíki-Péter Renáta VI. osztályos,
Fikó Szilárd VIII. osztályos, Siklódi József Tihamér V. osztályos, valamint Todorán Ivácson Jácinta Margit
VII. osztályos, Csíki Norbert VI. osztályos és Siklódi Zsolt Gábriel VI. osztályos tanulók. A vetélkedő után
mindenik diák ajándékban részesült, úgy a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről, mint a salamási
iskola részéről.
UNE.

Boldogasszony Zarándokvonat

Az utóbbi években idén volt a legbizonytalanabb a zarándokvonat megállása a hévízi állomáson. Ha még
januárban megvolt a 10-15 perces engedély, hogy a településünk állomásán megálljon, két héttel a vonat
érkezése előtt értesítettek, hogy mivel nagyon hosszú szerelvény lesz, nem engedik a megállást. Minden jóra
fordult, hisz június 1-én, kétórai késéssel, 22 óra 15 perckor hetedik alkalommal állt meg a maroshévízi
vasútállomáson a Boldogasszony Zarándokvonat. Eddig ez volt a leghosszabb vonat, hisz összesen 19 vagont
kötöttek a mozdony után. A késés ellenére is közel száz helyi lakos fogadta a zarándokokat. Elsőként Budai
László, a zarándoklat szervezője köszöntötte a helyi lakosokat, majd Czirják Károly mondott beszédet,
ezt követte Bodor Attila az RMDSz elnökének üdvözlő beszéde. Végezetül Székely János püspök úr áldása
hangzott el. Ötpercnyi jó hangulat után a vonat folytatta útját, miközben úgy a zarándokok, mint a helyi lakosok
egyházi énekeket énekeltek.
Czirják Károly
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Színesedő Maroshévíz

Gondolom már több lakos is észrevette, hisz már sokan panaszkodtak, hogy egyre több a cigány vagy roma,
ki hogyan akarja mondani, a településünkön. Sajnos ez így igaz és ezt mi helybéliek naponta tapasztaljuk, hogy
újabb arcok, zajosabb arcok és szagos alakok jelennek meg. Hogy honnan jönnek, ez jó kérdés és miért épp a
mi városkánkba, ez is érdekes. Tény hogy ma egy lakos, ha kimegy sétálni mindenhol ezekbe a hangoskodó,
kiabáló emberekbe botlik, több eset is volt, hogy cigány gyermekek helyieket leköptek vagy meglöktek.
Érdekes, hogy senki nem tesz semmit ezért, hogy a zajos embereket lecsitítsák, rájuk kérdezzenek, honnan
vannak, miért tartozódnak itt. Tudom, vannak rendesek is közülük, akik beilleszkedtek a társadalomba,
dolgoznak, adóznak, de ez az újabb áradat nem tudom meddig fog tartani, és ugyanakkor felteszem a kérdést,
ők adóznak az államnak? Fizetnek bért? Fizetnek a vízszolgáltatásért? Még sorolhatnám a kérdéseimet, választ
nem tudom, ha kapok. Ha Bajkó-patakán ezelőtt 20 évvel alig volt két ház, jelenleg közel 50 ház van, itt is az
ivóvíz állandóan folyik, ezt kifizeti meg? Mert nekünk, akik adózunk, meg kell fizetnünk az ivóvizet.
Gondolom az illetékesek is észrevették a sok idegent a településen, csak gondolom, mert ha így lenne, lehet,
már intézkedtek volna, érdeklődtek volna, hogy mi járatban itt, mi a céljuk, hogy csak gyűlnek, gyűlnek,
és nem mennek vissza oda, ahonnan jöttek.
Czirják Károly

A Bánffy élményfürdőben

Nemrég a helyi Bánffy élményfürdőbe látogattam el, hisz ha itt lakom és van egy ilyen lehetőség hetente el
kell mennem. Nemrég barátnőmmel ott jártunk. Itt egy kb. 50 fős gyerek sereg fogadott, akik élvezték a
fürdőzést. Igen erősen is beleélték magukat, hisz mintha egy patakban lettek volna, kiabáltak, spricceltek.
A rendfenntartók számtalanszor rájuk szóltak, mindhiába. Megtudtam, hogy egy moldáv városkából vannak.
Örvendtünk, amikor elmentek, hisz végre nyugodtan élvezhettük a termálvizet. Távozásom előtt nem sokkal
tájékoztattak, hogy egy marosvásárhelyi vendéget „kifosztottak”, hisz egy száll ruhában hagyták, autókulcs,
iratok, pénz, ruházat, mindene eltűnt. Ki lehetett, sajnos nem lehet tudni, lehettek a vendégfürdőzők, de lehetett
valaki idevalósi is. Tény, hogy egy ilyen eset rossz fényt vet, hisz elterjed a híre és akkor, akik eljönnének,
jól megfontolják a lopás miatt a hévízi élményfürdőben való lubickolást.
Siklódi Ildi

Czirják Károly: Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária Gyergyóremetéről a
nagyvilágon keresztül Magyarországig (3)

A következőkben egy székely rock-csillag életútjáról indítunk sorozatot, aki szíveskedett kérdéseinkre
válaszolni. Nagy Máriáról van szó, aki Gyergyóremetén született, Csíkszeredában indult énekesi karrierje, majd - miután Románia számos kisebb-nagyobb településén (beleértve Bukarestet is) turnézott
fáradhatatlanul sikert sikerre halmozva – Európa és Afrika több országában is fellépett hosszú éveken
át, majd a magyarországi Gárdony városában telepedett le. A mai fiatalok egy része lehet, hogy nem
hallott róla, hisz már rég távozott nem csak Erdélyből, hanem az országból is, de csupán ízelítőül hadd
említsem meg, hogy 1978-83 időszakban, Romániában – mint elmondta - számos koncertfelkérést el kellett utasítania, hisz programjában már jó előre minden nap „be volt táblázva”.
Hogyan került be a Cenaclu Flacaraba?
Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, hadd meséljek az előzményekről: 1975-ben Bukarestbe látogattam egy
régi ismerősöm meghívására. A vonaton megismerkedtem egy fővárosi fiúval, Nicuval, aki ideadta telefonszámát és megkért, hogy keressem meg, ha kedvem tartja. Nem sokat gondolkodtam, hiszen a fogadó családnak
nem volt gyereke, így nem nyújtott igazi szórakozást számomra, ezért felhívtam Nicut, aki azzal a meglepetéssel
állt elő, hogy meghívott a CENACLUL FLACARA előadására, amit a SALA POLIVALENTA-ban szerveztek.
A Cenaclul-ról már hallottam, de még nem vettem részt a rendezvényeiken, amelyek abban az időben még
nagyon élvezhetőek voltak: kevés politika és még kevesebb propaganda volt bennük. Ekkor láttam először a
Józsa Erika és Horváth Károly Duót is, tehát a legnagyobb, legtehetségesebb zenészek léptek föl. Sírt a lelkem,
amikor reggel 6-kor vége lett az előadásnak és eljátszottam a gondolattal: milyen is lenne fellépni ezzel a csapattal. De hamar felébredtem az álomból, mert tudtam, hogy sok mindent kell letenni az asztalra ahhoz, hogy
valaki ott kiérdemelje a helyét és mivel az esélytelenek táborába soroltam magam, elhessegettem magamtól a
gondolatot, hiszen még gitáron is csak 5 akkordot tudtam játszani és saját szerzeményeim sem voltak. Aztán
1978 tavaszán olvastam a Csíkban kihelyezett plakátot, amin az állt, hogy: “ANTENA VA APARTINE-JUD.
HARGHITA. Realizator: Adrian Paunescu”. Ismét pislákolni kezdett bennem a remény sugara, hiszen a tévéből
tudtam, hogy Paunescu sorra vesz minden megyét, felkutatja, kiválogatja és behívja meghallgatásra a létező
tehetségeket.
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Mivel a FOLK GROUP 5 akkor már ismert volt, számunkra egyenes út vezetett
a kultúrházban szervezett meghallgatásra! Nagy sikert arattunk és be is
válogattak minket a filmezésre. A felvételt a TVR 1978. március 26-i adásában
közvetítették. Én három dallal léptem föl: egyet a FOLK GROUP 5-el, kettőt
pedig szólóban adtam elő. Másnap az egész ország rólam beszélt: a hangomról,
a kinézetemről, stb., hiszen akkor még csak ez az egy tévécsatorna létezett,
így mindenki ezt az adást nézte vasárnap este! Az előadás után Paunescu
meghívott minket a Cenaclul Flacarába, de sajnos, több okból kifolyólag, a
Folk Group 5 nem vállalta ezt, így én Domokos Árpival utaztam Bukarestbe,
ahol az akkori REPUBLICII stadionban 30.000 néző előtt debütáltam, éspedig
nagy sikerrel, amit még a legmerészebb álmaimban, legeltökéltebb pillanataimban sem gondoltam volna. Tehát 1978-ban váltam Cenaclul-taggá,
ami életem legnagyobb élménye volt. Erre mondják, hogy hiába van tehetség,
ha
szerencse
nincs...ezt
szerencsének
könyvelhettem
el...
Maroshévízen tudtommal a labdarúgó pályán volt az első fellépésed, a Cenaclul keretén belül és emlékszem, hogy a legtöbb maroshévízi magyar csak azért ment el, hogy téged láthasson, hallgathasson. A Cenaclul keretén belül hogyan viszonyultak hozzád, amiért magyar vagy, énekelhettél-e magyarul?
A Cenaclul-ban nem mindenki várt tárt karokkal, volt, aki a magyarságom miatt
gyűlölt és volt, aki zenészként nem értékelt. Az igazság az, hogy rám fért volna
még némi gitártudás, de én már akkor tudtam, hogy a cenaclus karrierem nem
lesz hosszadalmas, mert ott folkzenét játszottunk, az én vénáimban pedig már
akkor is rock-popzene csörgedezett, és bármennyire imádtam ott lenni,
számomra Isten büntetése volt állni a gitár mögött és mozdulatlanul énekelni.
Minden egyes előadáson becsukott szemmel elképzeltem, hogy csak
a mikrofon van a kezemben és mozgok, ugrálok a zene ritmusára, mint az akkori
nagy bálványom, Suzie Quatro. Persze, voltak olyanok is, akik nagyon
kedveltek, tehát a vélemények megoszlottak, de ezzel mit sem törődtem.
Tudtam, hogy van egy célom, amit mindenáron el kell érnem, tehát úgy vettem
az akadályokat, mint a levegőt! Az volt a fontos, hogy Paunescu bűvkörében
lehettem, aki hatalmas sikert jövendölt nekem és segített is, ahol tudott.
A repertoárom vegyes volt, itt már rákényszerültem a komponálásra is, így jó pár versre írtam zenét, amire a
mai napig büszke vagyok. Sikerem is volt és van velük, a mai napig futnak a Youtube-on. Magyarul is énekeltem,
hiszen
az
akkori
propagandaszöveg
az
volt,
hogy
„MI MAGYAROK, ROMÁNOK, NÉMETEK, milyen jól megértjük egymást.., stb.” (folytatjuk)

Újabb könyv a polcokon

A napokban Komán János úrnak egy újabb könyve jelent meg, melynek a címe: A fogasra akasztott gyermek.
A több mint 200 oldalas könyv 22 történetet elevenít meg, melyből eddig 17 már különböző újságokban,
könyvekben olvashatták az érdeklődők. A színvonalas könyv a marosvásárhelyi Kreatív kiadó gondozásában
jelent meg.
Cz. K.

Évzáró ünnepség az óvodánál
Hagyományőrző, táncos előadással búcsúztak az óvodától a „Bűvös Erdő” óvoda, magyar csoportjának tagjai.
A Csipike csoport, Csatlós Anna óvó néni irányításával, egy színvonalas és ugyanakkor szórakoztató műsort
mutatott be a jelenlevő közel hatvan szülőnek, nagyszülőnek, barátnak, ismerősnek. A tanévvel együtt az
óvodától is búcsúzott három kisdiák, akik a jövő évtől már az iskola padjai mögé fognak ülni. Erős István
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei 30. rész
A bögözi templom rovásfelirata

A bögözi templom a 14. sz.-ban épült és gyönyörű falfestményekkel is díszítették. A 16. sz.-ban a templom a
protestánsok birtokába jutott, akik a freskókat bevakolták, lemeszelték. 1929-ben a lepattogzott vékony meszes
vakolat alatt Szigethy Béla erdélyi művészettörténész, református lelkész észrevette, hogy a Krisztus képet
keretező mandorla (mandula alakú dicsfény) bal alsó részén téglavörös krétával írt rovás felirat olvasható.
Szigethy ATYAI ESTÁN-nak olvasta, szerinte a felirat készítője a közeli Atyha nevű helységből származott.
Mások szerint ATYA ISTEN a felirat, de megint mások szerint ez nem fogadható el, mert Krisztus képéhez
nem írhatták azt, hogy Atya-Isten. Csallány Dezső régész azzal érvelt, hogy az I nagyobb az előző A-nál
tehát az ATYA ISTEN a valószínű olvasat. A rovásírás szempontjából ez ésszerű álláspont. Szakács Gáborral
2009-ben és 2010-ben jártunk Bögözön, ahol Bíró Endre lelkész nagyszerű ismertetését sokáig hallgattuk
volna. Viszont sajnálattal tapasztaltuk, hogy a felelőtlen látogatók a rovásfeliratot szinte teljesen letapogatták
a falról, alig azonosítható néhány betű halvány körvonala Krisztus bal térdénél. Hogy a 2012-es felújítás után
mi a helyzet, azt sajnos nem tudjuk, talán az olvasók közül valaki kirándulhatna Bögözre és küldhetne egy
fényképet a felirat állapotáról a Maroshévízi Hírlap számára. Bögöznek szép faragott rovásírásos
falutáblája van.
Friedrich Klára

Márta lába! Meggazdagodunk!

1995 októberében történt. A vékonyka, középkorú tanítónő gyalogosan vágott át az iskola felé. Nagy fékezés,
ütközés, Márta a földre terült eszméletlenül. A fiatal fiú, aki elütötte iskolás volt, csak két hete kapta meg
engedélyét vezetésre. Az University hospitalba szállították a „9”-es szobában foglalkoztak vele sokáig. Jobb
karja és lába gipszbe került, súlyokkal ellátva, kifeszítve, hogy pozícióban tartsa a végtagot. Ijedtség, félelem,
felfoghatatlanság lengte körül őket, a beteg nyugtatja a családját, azok ingerültek, jogi szavakat használnak,
biztosításokat, pert, pénzt meg kártérítéseket emlegetnek. Miután kikerült gipszből, akkor lett a paciensem,
nyílt sebeit kellett kötözni és a családtagokat megtanítani, hogyan csinálják a kötözést. Márta diabetes volt,
a terhesség ellenjavallt volt, ő mégis annyira akart egy gyereket, hogy minden veszély ellenére neki vágott.
Felhívtam őket, mondjam meg mikor megyek kötözni. A címen nem jelentkezett senki, átmenetileg a
nagymamához költöztek, meg kellett keresni a másik címet. Rendes apartman volt, bagószag volt. A beteg
felvételénél sok papírmunka volt, kérdeztem, ki lesz a tanítvány, a lány nemet intett, az édesanya tehát felzárkózott és figyelt, magyaráztam, demonstráltam, próbáltam steril maradni és laikus nívón elmagyarázni a dolgokat.
Többszörös kis seb volt, amit sterilen kellett ellátni, a szegecselések körül Q-tippel és jóddal kellett érintgetni
a kijáratokat. A Medicare nem fizeti az ilyen kezeléseket sokáig, ezért kell a hozzátartozók
megtanulják a művészetet.
Néhány nap múlva az agency hívott, hogy miért nem járok többet Mártához, feleletem az volt, hogy megtanítottam a hozzátartozókat a kötözésre és pin-carre, a medicaide szabály szerint több vizitet nem csinálhatok.
Beperelték kártérítésért a családot, akinek a fia elütötte a tanárnőt, kihasználták biztosításukat. Az öreg hölgy
kitalálta, hogy megsérült a háta és a nyaka a kötözés közben. Azt íratták elő az ügyvéddel, hogy a kötözéseket
a nővér kell csinálja 14 héten keresztül, naponta kétszer. Márta gipszesen hazaköltözött a saját apartmanjába.
Öt nap múlva hívtak, hogy a jobb bokája mögött vérzik, valamelyik szegecselés alig-forradt hege kinyílt,
befertőződött, gennyes lett. Nehezen szabadultam meg ettől a betegtől. Sohasem tudtam meg hogy a
sok kártérítési pénzből meggazdagodtak-e?
Dr. Kovács Gabriella.
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SPORT
Karate
Tusnádon volt megtartva a Tusnád Kupával díjazott karate verseny, melyre 12 csapat 160 versenyzője
iratkozott be. A maroshévízi Shodan SE csapat karatékái a következő eredményeket érték el: Bájas Eduárd a
9 éves korcsoportban 3. helyen végzett katában és kumitéban is, Citiriga Razvan szintén a 9 évesek korcsoportjába 2. lett a katában és 3. a kumitéban, Citiriga Tara a 6 évesek korcsoportjában 3. katában és 2. kumitéban, Nagy Hunor 10 éves korcsoportban 3. katában, Precup Alex 9 éves korcsoportban 3. Katában, első
kumitéban, Cotrus Marius 6 éves korcsoportban első kumitéban. A hévízi csapat edzői: Böythe József Attila
4 Dan-os és Böythe László Zoltán 3 Dan-os edzők.
Asztalitenisz
Gyergyóditróban zajlott le az A kategóriás országos asztalitenisz verseny, melyre több településről összesen
100 sportoló nevezett be. Íme, a maroshévízi sportolók eredményei: Nyitott korcsoportban 27 versenyző
közül: Barabás Sándor 5, Fazakas Attila 11, Colcer Nicolae12. Haladó korcsoportban 42 versenyző közül:
Balla Péter 5, Iliescu Lucian 9, Cotfas Gabriel 10, Campean Zoltán 15, Eigel Csaba 23. Kezdő korcsoportban 31 versenyző közül: Kastaly Róbert 3, Málnási Eke Ferenc 16.
A Gyergyó-Maroshévíz körzeti asztalitenisz bajnokságban: Maroshévízi PC 2016 – Ditrói Old Boys 7-3
(Balla 3, Eigel 2, Málnási 1, Balla/Málnási 1). Csomafalvi Délhegy – Maroshévízi PC 2016 2-8 (Eigel 3,
Balla 3, Málnási 1, Málnási/Balla 1). Gyergyószentmiklósi Tic Tac Boys – Maroshévízi PC 2016 6-4
(Campean 1, Balla 1, Eigel 1, Balla/Campean 1).

Sajtótájékoztató

A maroshévízi PRO Maros labdarúgó csapata a rövid történelme során első alkalommal lett Hargita megye
bajnoka. A teltházas mérkőzésen, annak ellenére, hogy 1-0-as vereséget szenvedett a Csíkszeredai FC II.
csapatától, a hévíziek így is megyei bajnokok lehettek, így első alkalommal foghatták meg a bajnoki serleget.
Egy rövid visszatekintő a csapat történetében: 2012-ben Vlad Todirita alapította a csapatot, míg az első
leigazolások 2013-ban kezdődtek, amikor egy ifjúsági csapatott indított. A 2014-2015-ös idényben az U19-es
csoportban indulhattak és a bajnokság végén a dobogó második helyét foglalhatták el. E csapat lett a felnőtt
csapat alapja, míg a klub életébe 100 személy csatlakozott be valamilyen képen és 4 csapattal nevezett be
különböző megyei bajnokságokba. A tegnapi mérkőzés után a felnőtt csapat és az U19 csapatai megnyerték a
megyei bajnokságot, így köszönvén meg a szurkolóknak, valamint a helyi Polgármesteri hivatalnak, a Megyei
Tanácsnak és más cégeknek a támogatását. Tararache Silviu és Tararache Tudor által edzett csapat immár várja
a selejtező mérkőzést a 3. osztályba jutásért. Íme, a bajnok csapat: andea Cristian, Bor Virgil-Dan, Covrig
Ionu , Dolhescu Alexandru, Maximiuc Răzvan, Ungureanu Paul, Stan Răzvan. Dunca Marius, Kercso Ladislau,
Tararache Tudor, Crăciun Alin, Ujlaki Alexandru, Marin Mădălin, Peter Cristian, Tararache Silviu, Ciocania
Vasile (csapatkapitány), Todiri ă Ionu , Kiss Zsolt, Roca Daniel, Böythe Szilárd, Mera Raul, Gliga Vlad, Olariu
Andrei, Petrescu Florin és Bükfeyes-Rákossy Zsombor. Az U 19-es csapat felkészítésével is ugyanaz az
edzőpáros foglalkozik és az idei volt a második megyei bajnoki címük. Íme, a játékos keret: Raita Alexandru,
ifrea Alexandru, Böythe Endre, Todiri ă Ionu , Olariu Andrei, Böythe Szilárd, Crăciun Alin, Gliga Vlad,
Coșarcă Denis, Pop Bogdan, Răzvan Alexa, Bicăjan Sergiu, Ambrus Norbert, Chirilă Alexandru, Mera Raul,
Gherasim Alexandru, Lovász Alpár, Cotfas Cătălin, Varga Lauren iu, Straia Matei és Tőkés Sebastian. E csapat
fog június hónap folyamán megyeközi selejtezőre menni. Hajrá Maros! Bükfeyes Rákossy Zsombor
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Selejtező a feljutásért
Június 17-én zajlott le Maroshévízen a 3. osztályba feljutásért kiirt első labdarugó selejtező mérkőzés.
A feljutási tétért Hargita és Kovászna megye bajnokai mérték össze erejüket, tudásukat. A Hargita megye
bajnoka a maroshévízi PRO Maros a Hargita megyei bajnokságban 24 mérkőzés alatt 82 gólt szerzett, és 23at kapott. 16 alkalommal győztesen hagyta el a pályát, 3 döntetlent és 5 alkalommal veszített. A Kovászan
megye bajnoka a kézdivásárhelyi SE csapata 30 mérkőzésen 120 gólt lőtt és 12-et kapott. 25 alkalommal
győzedelmeskedett, 3 alkalommal döntetlenre játszott és két alkalommal veszített. A maroshévízi
„összecsapást” nagy érdeklődéssel várták a felek. A mérkőzésen közel 1000 néző volt jelen köztük több mint
100-120 a vendégcsapat táborából, akik mindvégig biztatták kedvenceiket. A mérkőzést a vendégek
uralták szebbnél szebb gólhelyzeteket, dolgoztak ki.
Maroshévízi PRO Maros – Kézdivásárhelyi SE 0-3 (0-0). A hazai csapat felállítása: Petrescu - Bor - Dolhescu
- Maximiuc - Ungureanu - Crăciun (80. Covrig) - Kercso - Tararache T. - Ujlaki - Tararache S. - Ciocania (75.
Stan)Már az első 15 percben akár 3-4 góllal is vezethettek volna a vendégek, csupán a hévízi kapus bravúros
védéseinek köszönhető, hogy a labda nem került a hazai csapat hálójában. A házigazdák egyetlen igazi gólhelyzetét a 32 percben jegyeztük, de a labda nem gurult be a kapuba. A második félidőben is a vendégek irányították a mérkőzést és a hazai kapus bravúrral, védte a hálót egészen a 77. percig, amikor
Kurtuly Róbert kicselezi ellenfeleit, és a kapuba talál. A 75. percben a házigazdáktól Bor a második sárgalapért
kiállítják, így 10 emberbe hagyva csapatát. A hazaiak összeesnek és a 82 percben már 0-2. A 84. percben Maxiumiuc is a második sárgalapért el kell hagynia a pályát így a helyiek kilenc játékossal folytatják a mérkőzést.
A 87. percbe egy veszélyes leszerelésért büntető rúgást ítél a bíró a vendégeknek, de a labda a
kapufáról csattan ki. Ezt követően egy újabb kapufa menti meg a hazaiak kapuját, majd a 90. percben a
vendégek beállítják a végeredményt. Érdemes megemlíteni, hogy e mérkőzésen olyan személyiségek is jelen
voltak, mint Csíkszereda polgármestere Ráduly Róbert, Sepsiszentgyörgy polgármestere Antal Árpád,
Kézdivásárhely polgármestere Bokor Tibor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Tamás Sándor. A hévízi
elöljárók nem vettek részt a mérkőzésen. Az utolsó sípszó után a pályán, a lelátókon, elhangzott a Székely
Himnusz.
A
visszavágó
lapzárta
után
ért
véget.
(czirják)

Aranymondások (34)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük
1. Mária Terézia azért lehetett királynő, mert vele kihalt az apja.
2. Mária Terézia rendkívül okos volt, pedig nő volt.
3. Mária Terézia állandóan szült 16 gyereket, így minden európai királynak jutott feleség.
4. Mária Terézia negyvenévi uralkodásából egyetlen egyet sem hagyott ki.
5. II. József nem érhette meg rendeleteit.
6. A reformkor Széchenyi reformációjával kezdődött és a követői lettek a reformátusok.
7. A Batthyány-kormány tagjai cirka tízen lehettek és a miniszterelnök Kossuth Lajos volt.
8. A forradalmat a Pilvax kávézóban hangolták össze.

Maroshévízi adomák (28-29). Dénes Géza rovata
28. Battizi bácsi, az akis
Az ötvenes években kevés rádió volt Maroshévízen. Ezek úgynevezett telepes rádiók voltak,
egyenárammal működtek. A telepek vagy más néven akkumulátorok. Ezek gyenge minőségűek voltak, könnyen
szétszedhetőek, de ehhez jó szakember kellett. Mindenki tudta, hogy Battizi bácsi a jó szakember, aki
szétszedte az akkukat, majd feltöltötte árammal.
Az 1954-es labdarugó világbajnokság alkalmával Kolozsi Dezső családjánál annyian hallgattuk a
mérkőzéseket, hogy még az udvaron is székeket helyeztek el, hogy hallgathassuk Szepesi György
közvetítéseit.
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Június 9-én búcsúztattuk el kisballagóinkat, a 22 tanulót. Ők a következők:
Bacs Hunor, Baico Hajnal- Erika, Balla Tihamér-Tibor, Benedek Roland-Áron, Bodor Zénó-Attila,
Cernecky Edvin- Raynald, Dali Imola, Gáspár Melánia, Kercsó Eszter-Terézia, Király Zsolt, Kolbert DezsőSándor, Kovács Elisabet- Vivien, Kőműves Regina -Éva, Lucaci Róbert-Csaba, Márton Timea- Gabriella, Páll
Krisztina, Péter Kriszta Enikő, Rokai Zsombor, Strasszer Ingrid, Szabó Norbert, Vargyas Roland Alpár,
Vieru
AdrienneBernadette.
Osztályvezető:
Deme
Gabriella
A VII.osztály részéről a VIII. osztály búcsúztatását Böythe Máté Dániel tanuló vállalta el.A továbbiakban közöljük a búcsúszöveget.
Kedves nyolcadikos barátaink!
A nyolcadikos ballagási ünnepségek egyik momentuma, hogy a végzős osztálytól búcsút vesz a hetedik.
Hát mi is itt állunk most előttetek! De nem búcsút venni akarunk, hanem elmondani azt, ami hozzátok köt
bennünket. A megszokott búcsúszövegekből kiindulva most talán mindenki azt várná el tőlünk, hogy beszélünk
majd a búcsúzásról, a nagybetűs életről, arról, hogy valami lezárult életetekben. Ilyenkor szoktak elhangzani
a jó tanácsok, intelmek. De gondoljunk csak bele komolyan: mi hetedikes diákokként milyen jótanácsokkal,
életről szóló nagy igazságokkal láthatnánk el benneteket…? Hiszen még mi sem tapasztaltuk meg
ezeket...Amikor tudatosult bennünk, hogy szöveget kell írnunk a ballagásotokra, akkor egyből az volt
mindannyiunknak a véleménye, hogy ne beszéljük konkrétan a búcsúzásról (hiszen sokatokkal jövőben is
találkozni fogunk). Így jött az az ötlet, hogy a BARÁTSÁGOT fogjuk kimelni. Ti, a nyolcadik osztály egyben
egy baráti közösség is vagytok. Hiszen az együtt eltöltött nyolc vagy akár négy év történései barátokká
formáltak benneteket. Vannak ugyan csoportocskák ebben az osztályban, de egy 22 tagú közösségben ez
természetes dolog. Mi hetedikesek, rátok nézve mindig azt láttuk, hogy egy jó “csapat” voltatok. Hogy segítetek
egymásnak, hogy kiálltok egymásért, hogy közös erővel képesek voltatok és vagytok bármire.
Egy idézet hasonlatával élve: “A barátok olyanok, mint a kirakós darabkái: ha elveszítesz belőlük egyet,
a puzzle már nem lesz teljes soha.” Azt hiszem ez rátok is találó. Itt vagytok…22 értékes, diák. Közületek
többen reményeink szerint itt fogjátok folytatni a középiskolai tanulmányaitokat is. De biztos lesz néhány
olyan is, aki máshol is bizonyítani szeretne. A ti kirakósotok tehát jövőben nem lesz teljes, nem lesz ugyanaz,
az is lehet, hogy újabb darabokkal egészül ki. De ez egy normális folyamat, amellyel minden
nyolcadikosnak szembe kell néznie.
Mi most köszönetet szeretnénk mondani azért, hogy az évek során a barátaitok lehettünk! Tudjuk azt,
hogyha máshova is visz benneteket a sors, akkor sem fogtok elfelejteni minket.
Kívánunk nektek sok sikert a vizsgákon, és azt követően egy tartalmas nyarat!

Reklámok, apróhirdetések
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 használtruha 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

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy
Izabella vendéglő, legjobb árak,
kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép,
legjobb kiszolgálás!
egy pár rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő
és feles, egy pár 36-os térdig érő női bőrcsizma,
fúrók 50 cm darabokból összeállítva, műhelybe
való pléhbók készített szekrény lakatos műhelybe Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a
074602088-es telefonszámon.
1,30 m magas, 1 m széles 50cm vastagsága. Egy
üveges konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5
Csempekályha építés, javítás és pucolás… Víz és
centi
vastag
márványtábla.
Érdeklődni:
lefolyószerelés
(réz, ppr, pvc…). Külső és belső burkolás.
0742779344.
Konditerem hölgyeknek… Munka és tűzvédelmi
A maroshévízi római katolikus egyház
eszközök, ruhák kaphatók. Gázpalackcsere… Érdeklődni
temetőpásztort keres, vagy esetleg kiadná bérbe a
a 0740990165-ös telefonszámon.
temetőpásztori lakrészt. Érdeklődni a
0743371688-as telefonszámon lehet.
Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen
Fordítóiroda Maroshévízen a
építkezési munkát vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os
polgármesteri hivatallal szemben.
telefonszámon lehet.
Elérhetőségeink:
Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
0742130010, 0744829149.
alatt, közel a központhoz. Érdeklődni lehet a:
KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves
0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefonérdeklődőt a Sport utca B.I.2 szám alatt
számokon.
(számítógépes üzlet)
Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon.
javítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,
0743507482 telefonszámokon lehet.
Kedvező áron sürgősen eladó, egy főzőkályha.
Érdeklődni a 0724244357-es telefonszámon

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő,
Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th Csaba. Köszönjük
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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