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Háromhatár Maroshévízen 

 Ez évben is Maroshévízre látogatott a magyarországi  Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület pár tagja, 

melynek székhelye Kup településen található. A Portik Péter festőművész által vezetett csoport meglátogatta 

településünket, a térség nevezetességeit. Itt tartózkodásuk alatt a Bánffy vízesést csodálták meg, de kilátogattak a 

Bánffy fürdőbe, a sípályára, majd a római katolikus templom udvarán levő Urmánczy Nándor síremléknél 

emlékeztek meg az egykori országgyűlési képviselő tevékenységéről, munkásságáról. Cz. K. 

 

Pénzügyi gondok a polgármesteri hivatalnál 
 A maroshévízi polgármesteri hivatalról már több alkalommal is írtunk. Írtunk, hogy milyen nehézkes egy 

bizonyos ügy elintézése, írtunk, hogy egyes alkalmazottak nem segítőkészek, nem udvariasak. Most a hivatal 

pénzügyi gondjairól kaptunk híreket. Augusztus hónapjában egy belső pénzügyi ellenőrzést rendeltek el, mely 

szeptember 10-én fejeződött be. A végeredmény pedig az volt, hogy hiányzik 491.000 lej. Az ellenőrzés során egy 

fő gyanúsítotthoz vezettek a bizonyítékok, ezt a személyt egyelőre egy másik irodába helyezték. A hiány 2016. 

január és 2019. augusztus között keletkezett. Az ügyet a hivatal továbbította az ügyészséghez. (czirják) 

 

Itt van az ősz 
 Itt van az ősz…újra. Megjött az őszi hónap, hamar eltelt a nyarunk. Az idei nyáron voltak nagy melegek, 

sok eső, vihar és hideg is. Szóval minden furcsaságból volt részünk. A maroshévízi turizmus úgy néz ki, hogy 

ezen a nyáron fellendült, hisz amikor melegek voltak, a strandok is megteltek fürdőzőkkel, sokan felkeresték a 

Bánffy termálvizesést is.  

 Több alkalommal is láthattuk, hogy városunkban sok az idegen turista, ez mind jó dolog. Településünkre 

látogattak edzőtáborozók is, így a moldvai vízilabda válogatott és az ifi 21-es röplabda válogatott is. Sajnos a 

város továbbra is poros maradt, hisz mikor nagyobb a szél akkor vehettük észre a legjobban, hogy milyen sok port 

fúj a szél a járdákról és az utakról. Az emberek egy része pedig most sem tudja, hogy a szemetet a kukákba kell 

dobni és nem a földre, a járdára. Voltak medve vendégeink is, hisz több alkalommal is panaszkodtak lakosok, 

hogy medvék látogatták meg a gazdaságukat, ugyanakkor a Bánffy fürdőnél is majdnem minden este megjelent, 

de még a Kornis negyedbe is belátogattak.  

 Reméljük, hogy meleg és hosszú őszi napjaink lesznek és jövőre szépülni fog városunk és tisztább is lesz, 

mint eddig volt. Siklodi Ildikó 

A maroshévízi piacon 
 Évek óta gondot jelentenek a maroshévízi piaci árak. De vajon miért is gond? A válasz egyszerű. A hévízi 

piacon minden drága, sokkal drágább mind bárhol a környékünkön. Visszaemlékszem, gyermekkoromban 

kimentünk a zöldség piacra és Maros-menti vagy épp más településről voltak az árusok. Most csak hévízi 

árusokat látunk ritkán. Nagyon ritkán vannak más településről. A termékek, melyeket árulnak a hévízi 

piacosok...paradicsomot, padlizsánt, dinnyét, paprikát és még sorolhatnám, de vajon ezek megteremnek minálunk, 

hogy ők mint termelők ezeket árulják? Nem, dehogy terem meg itt a Maros felső folyásán. De, ami a 

legbosszantóbb, az az, hogy ha árulják a termékeket, miért olyan drágán, hisz Gyergyószentmiklóson vagy 

Szászrégenben fél áron lehet ugyanazt megvenni. Ami a legfurcsább, hogy nincsenek a piacon idegen árusok és 

ha netán nagy ritkán vannak is, azok nem merik lehagyni a termékeik árát, de erről már a múlt évben is 

beszámoltunk, amikor egy idegen termelő elmesélte, hogy megfenyegették. És hadd ne soroljam a sok termék ár 

különbségek csak egyet írnék most ide: Maroshévízen a padlizsán 5 lej, Szászrégenben 1-1,5 lej, 

Gyergyószentmiklóson 2-2.5 lej. Furcsa. (czirják) 

 

Megkezdődött az új tanév 
 Szeptember 9-én elkezdődött az új tanév. Ebben az évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület 

tanszereket adott azoknak a diákoknak, akik a Kemény János Gimnáziumba kezdik a tanévet. A csomag 

tartalmaz: rajztömböt, kockás füzetet, vonalas füzeteket, gyurmát, radírt, vonalzót, ceruzákat, hegyezőt, ollót, 

vízfestéket, ecseteket. Az egyesület 2011-től minden évben tanszereket ad a Kemény János Gimnázium első 

osztályosainak, ezzel is próbálván ösztönözni azt, hogy minél több szülő magyar iskolába adja gyermekét. UNE 

 

Európai Ifjúsági Találkozó 
            Szeptember 18-22 között Frankfurtba tartották meg az Európai Ifjúsági Találkozó elnevezésű 

rendezvényt, melyet a frankfurti római katolikus egyház szervezett. Az eseményen 15 országból, 130 

személy vett részt, köztük heten Maroshévízről is.  A frankfurti és a maroshévízi római katolikus 

egyházak már több mint 25 éve „testvér” egyházi kapcsolatot ápolnak. 
 

 

 



 
110 éves a maroshévízi vasútállomás 

 A jövő hónapban lesz 110 éves a maroshévízi vasútállomás. Mivel a 100 éves évfordulóra a város, a 

vasúti illetékesek nem szerveztek megemlékezést, csupán az újságunk hasábjain volt egy beszámoló az akkori 

eseményekről, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez év januárjában értesítette a vasúti társaság vezetőségét, hogy 

szeretnének egy 40x40-es emléktáblát elhelyezni az évforduló alkalmából és kérik, hogy közöljék a feltételeket, 

az engedélyeket, amik szükségesek az emléktábla felállításához.  

 Február elejére közölték is és az egyesület nekilátott az engedélyek beszerzésének. Így lett egy rajz 

készítve a tábláról és mivel közben elkészült az emléktábla, egy fénykép is lett készítve róla, ugyanakkor a helyi 

vasútállomás főnökétől megérkezett az engedély és ki lett jelölve a hely, ahova legyen állítva. Megérkezett az 

engedély a Kulturális Minisztérium Hargita megyei kirendeltségétől. Mindezek el lettek küldve a vasúti cég 

vezetőségéhez, ahol telefonon is értesítettek, hogy minden rendben és nemsokára meglesz az engedély. Csakhogy 

a hónapok teltek, többször telefonon érdeklődtünk és megnyugtattak, hogy minden csak formalitás és meglesz az 

engedély. De továbbra is teletek a napok, hetek, hónapok, mígnem májusban egy értesítés jött, hogy közben 

törvények változtak és más engedélyek is kellenek. Így kell még egy dokumentum a földügyi hivataltól, fölmérési 

adatok, tájleírási adatok, ezeket közben sikerült beszereznie az egyesületnek, de kell engedély városi 

ügyintézéstől, engedély a bukaresti Kulturális Minisztériumtól, tervrajz az épületről és környékéről, rajz az 

elhelyezendő emléktábláról. Mindezeket egy hivatalos tervező kell készítse, akinek aláírási és pecsételési joga is 

van (ezeket az engedélyeket eddig állomásokon felállított táblákra soha nem kérték). Nos, ez utóbbi Maroshévízen 

nincs. Egy köztéri szobor állításához nem kell ennyi engedély, hogy miért kell egy 40x40-es táblának, ez titok, 

főképp, hogy miután január végén be lettek adva a kért engedélyek, az illetékesek az egészet csak formalitásként 

említették. Ezek után, habár már régtől megvan, sajnos az emléktábla nem lesz felállítva. Éljen a Romániai 

bürokrácia. Czirják Károly 

Közvéleménykutatás 
 Kedves Olvasóink! Az alábbiakban egy közvéleménykutatást szeretnénk elvégezni az olvasóink 

táborában. Ezért, aki akar, kérjük válaszoljon vagy az e-mail címünkön, vagy a Facebook oldalunkon 

kérdéseinkre. Köszönjük szépen. 

1. Kérjük, készítsen egy táblázatot azokról a vendéglőkről, ahol a legjobb az étel (az 1. pontban a legjobb 

étellel és így tovább) 

2. Készítsen egy táblázatot vagy írja le, hogy Ön szerint, melyik vendéglőben jó a hangulat. 

3. Erdélyben két magyar párt és egy szövetség van (MPP, EMNP és RMDSz). Ha e hónapban lennének az 

önkormányzati választások, Ön kire szavazna? 

4. Ön hogyan értékeli a polgármesteri hivatal tevékenységét? 

5. Maroshévíz fellendítéséért mit tenne Ön? 

6. Milyen témákról olvasna még szívesen az újságunk hasábjain? 

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 57. rész 
 

Zsupos Zoltán  történész elmélete  a  székely-magyar  rovásírás eredetéről,  II. rész 

 

    Tehát Zsupos  Zoltán szerint a 9. században a székelyek még írástudatlanok voltak és a nyugati térítőktől 

megtanult angolszász runaírásból alakították ki a saját  írásukat. Ezt azonban erősen cáfolják az avar rovásírás 

emlékei, melyek 100-200 évvel korábbiak. De krónikásaink is, pl. Kézai Simon,  szkíta-hun írásnak nevezik, ez 

bizonyítja, hogy már a szkíta-hun korban volt saját írásunk.  Sőt, a székely-magyar rovásbetűk  alakilag 99 %-ban  

egyeznek a Kr. e. 6-7000 évvel létezett Tordos-Vinca műveltség jeleivel.  

     Furcsa, hogy Zsupos Zoltán szerint a székelyek egy másik írás betűit használták fel az „önálló, saját”  székely 

írás megalkotásához. Akkor mitől önálló, mitől saját?  Ellentmondás az is, hogy  Zsupos azt feltételezi, hogy 

„tanítók”, a hittérítők  nem tudták volna megfejteni a székely hangértékeket. Ha a székelyek titokban akarták 

tartani, amit írtak, akkor jól összerótták a betűiket. Az összerovás pedig nem jellemző a runaírásra. A kb. ötezer 

runaemlékből  néhány szerzőnek és a világhálónak köszönhetően több ezret megismerhetünk, de jó, ha tízen  van 

összerovás!  

    A runa jelek közül valóban legalább  22  

hasonlít a mi rovásbetűinkre, de azért, mert mi 

voltunk az átadók. Kutatásaim alapján Zsupos 

Zoltánnal ellentétben az a véleményem, hogy a  

magyarság szkíta-hun  elődei voltak az átadók, 

nem csak a runák, hanem a pelazg, etruszk, görög  

és türk írás esetében is.  

Zsupos Zoltán írásának elérhetősége a sorozat 56. 

részének végén található. Friedrich Klára 



 
Szeptemberben születtek Maroshévízen 

 Dr. Mihali Teodor Alexandru (1948) orvos, plasztikai sebészeti klinika alapítója. Maroshévízen 

született 1948. szeptember 18-án. Elemi iskoláit Maroshévízen, Ratosnyán, majd az V-VIII. osztályt 

Szászrégenben végezte. Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi Papiu Ilarian Líceumban végezte. Ezt 

követően, 1968-1974 között a marosvásárhelyi orvosi egyetemen tanult. 1973-1975 között a 

bukaresti 2-es sebészeti klinikán dolgozott, dr. prof. Pop D. Popa irányítása alatt. Egy sikeres 

szakképesítés nyomán kinevezték plasztikai sebésznek a bukaresti 1-es klinikára, de személyes 

okok miatt ezt elutasította és Szatmárnémetibe kérte áthelyezését. 2003-ban megalapította az 

Elisestet magánsebészeti klinikát, ahol plasztikai műtéteket is végeznek. Jelenleg főorvos, a 

Szatmár Megyei Kórház igazgatója, a plasztikai sebészeti egység főnöke.  

 Marc Aurel (1941-1997) tanár, újságíró, levéltáros. 1941. szeptember 2-án született. Apja román 

örmény, anyja magyar örmény volt. Elemi és középiskoláit a szülővárosában végezte el (1959), ezek után öt éven 

keresztül a helyi vasútállomáson dolgozott. 1965-1968 között a helyi néptanács (polgármesteri hivatal) 

alkalmazottja. Az 1968-1972-es időszakban a maroshévízi kultúrház igazgatói tisztségét töltötte be. 

1972-1977 között a szintén hévízi bútorgyár alkalmazottja, ahol kultúrfelelősként tevékenykedett. 

Szintén e periódusban (1973-1977) elvégezte a bukaresti Újságírói Főiskolát. 1990. június 26-tól a 

Hargita Megyei Állami Levéltár igazgatója. Újságíróként számos cikket közölt a maroshévízi 

Forestierul Văii Mureşului című helyi újságban 1963-1975 között, majd a megyei román nyelvű 

lapban az Informaţia Harghitei újságban, mely 1990 után felvette az Adevărul Harghitei nevet. Cikkei 

jelentek meg a Curierul Poliţiei és az Angustia lapokban is. A Miron Cristea Keresztény-Kulturális Alapítványnak 

egyik alapító tagja és egyik fő szorgalmazója a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökség létrehozásának. 

Aktív tagja volt a Romániai Újságírói Egyesületnek. Az eltelt évek során számos cikke mellett több tanulmányt 

írt, rövid település-monográfiát szerkesztett különböző Hargita megyei településekről. 1997. július 13-án hunyt el.  

 Cioloca Alexandru (1968. szeptember 3), labdarugó. A Maroshévízi Maros, 

harmadosztályú csapatnál kezdte pályafutását, ahol több alkalommal volt gólkirály. 1995-ben a 

másodosztályú Foresta Falticeni csapatához igazolt, mellyel feljutott az első osztályba. Az első 

élvonalban töltött éveiből azzal büszkélkedhet, hogy gólt szerzett a Steaua és a Dinamo csapatok 

ellen. Egy olaszországi csapat akarta leszerződtetni, ám egy sérülés megtörte pályafutását. Ezt 

követően egy éven át a másodosztályú Borszéki Apemin csapatát erősítette. Maroshévízen lakik.  

 

H A D I M O R Z S Á K 

 
A budapesti pedagógusi pályafutásom alatt sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé történelem óráimat 

megtörtént eseményekkel, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel. Ezeket a tollforgatók jóvoltából, a 

szájhagyomány, a mondák és népballadák világa is megőrzött. A hadtörténelem is feljegyzett sok olyan 

megtörtént esetet, amely azután kiszínezve anekdotaként élt tovább. Az elkövetkező években, a „Hírlap” 

hasábjain az ókori görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen, úgynevezett ”Hadimorzsák”-at, megtörtént 

eseményeket, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró 

írás, a történetek eredetiségével, hiteles tolmácsolásával vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy 

érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók érdeklődését, figyelmét és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni 

Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi István 

Medvekarom a zubbonyon 

 Nem tudjuk ki készítette s tette zsebre az első zsebkendőt, csak annyi bizonyos, hogy a régi 

Rómában már több fajtát ismertek. Mai rendeltetését azonban akkor még korántsem töltötte be. A római 

hölgyek verítékcseppjeiket törölgették vele, a római férfiak cirkuszi mutatványoknál lobogtatták. Amire 

ma, a zsebkendőt használják, arra a célra a nemes rómaiak tógájuk ujját vették igénybe. A zsebkendő 

általunk ismert rendeltetését a 16. században kezdték felfedezni, de használatára még akkor is nehéz volt 

rábeszélni a népet. Rotterdami Erasmus legalábbis rosszallóan jegyezte meg illemtanában, hogy az 

emberek saját ujjukat, a ruhájuk ujját vagy sipkájukat használják helyette, holott ez "nem valami finom 

dolog és nem is illedelmes eljárás". Még a modorukra igen kényes régi katonatisztek is csak akkor 

szoktak le arról, hogy orrtörlésre használják zubbonyuk ujját, amikor arra medvekaromnak csúfolt 

kemény sujtás került, amely orruk dörzsölése közben felsértette bőrüket. A katonaságtól terjedt el aztán 

a polgári lakosság körében is a zsebkendő általános használata. 

 

A hónap aranymondása 
       Jó, hogy az Isten ezt az ajándékot is adta az emberiségnek, hogy sírni tudjanak, mert ha nem (sokszor) 

bediliznének. Armella. 

 



 
 

II. Maroshévízi Református Családnap 

 
    A rohanó mindennapokban, fontos és elengedhetetlen időnként megállni és megélni, valamint értékelni egy 

adott pillanatot. Talán ez a legfontosabb gondolat, amivel a II. Maroshévízi Református Családnap alkalmával 

ismét azonosulni tudtam: kortól, nemtől, vallástól, és minden egyéb tényezőtől függetlenül, mindenki számára 

szükség van olykor megállni egy percre, önmagába nézni, új dolgokat felfedezni és értékelni mindazt, ami körül 

veszi. A hétvégi rendezvény elsődleges fókusza a család volt, ugyanakkor ennél sokkal többről is szólt. Sokat 

hallhatjuk, hogy a család a társadalom alappillére (ez a gondolat a hétvégén is elhangzott), ugyanakkor a család és 

társadalom között, mint csoport, a közösség is helyet foglal, amely szintén meghatározó az egyén életében. A 

Családnap ideje alatt felemelő érzés volt látni, ahogyan kicsitől a felnőttig, egy közösség tagjai lehettek, és mind 

részt vettek egy-egy közös programban. A hétvégéből szeretnék kiemelni pár értékes pillanatot.  

    A szombati nap (szeptember 14.) meghívott vendége Orbán Imola Kézdivásárhelyi élménypedagógus és tréner 

volt. A délelőtti órákban több játékos programot szervezett a gyerekeknek, majd később a szülőket és más 

felnőtteket is bevont a tevékenységekbe. Talán a legmeghatározóbb program, a szimbolikus házépítés volt, ahol 

minden családtag megállhatott egy pillanatra, mélyen magába tekinthetett, értékelhette eddigi életútját, és 

megoszthatta gondolatait és érzéseit a többi résztvevővel. Természetesen ebben a programban nem maradtak el a 

könnyek és az ölelések sem. A közös ebédet követően egy kerekasztal beszélgetéssel zártuk a napot, melynek 

során Orbán Imola látta el jó tanáccsal a szülőket és a fiatalokat, míg a kisgyerekek önfeledten játszódtak a 

délutáni napsütésben. Vasárnap (szeptember 15.) a reggeli istentisztelet után elindultunk Tusnádfürdőre 

kirándulni. Kora délután érkeztünk a Szent Anna tóhoz. Egy kis séta után, mindenkinek jól esett a tóparton 

megpihenni, és kürtös kalácsot eszegetni. A tólátogatást egy fürdőzés követte a Tusnádfürdői Wellness 

központban: a kisgyerekek, míg pancsoltak, a szülők (felváltva) tudtak kicsit lazítani a medencékben. Indulás 

előtt, bár mindenki fáradt volt, mosoly színesítette arcukat. Az úton, ahogy a naplementét, és a hegyeket 

csodáltam, hálás voltam, hogy részt vehettem a Családnapon, és hogy ismét megtaláltam a lelki energiát a 

pillanatok megéléséhez.   

    A Maroshévízi Református Egyházközség nevében ezúttal szeretném megköszönni a Hargita Megye 

Tanácsnak, hogy idén is sor kerülhetett a családi hétvégére. Gáspár Szeréna  Maroshévíz, 2019. szeptember 

 

Beszámolók a Felsőmarosmenti Református Ifjúsági Szórványtáborról 
 

       „Ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja.” (Ének 2,7) Ilyen és ehhez hasonló nagy 

jelentéssel bíró mondatok hangzottak el a tábor keretén belül. A tábor főtémája: Randitól a házasságig vezető út.  

Ezen kívül, mint egy közösség is jobban összerázódtunk és megtanultuk egymást erősíteni és támogatni. Nagyon 

színes volt a csapatjátékok és foglalkozások palettája, mindenki megtalálta a kedvére való programot.  

Szeptember 5.-én tettünk egy kis kitérőt Brassóba, amikor is meglátogattunk az Óvárost, ahol az egyik fő 

attrakció a szász evangélikus Fekete Templom volt. A tábor nagy része a Csomakőrösön, a Debreczi Panzióban és 

területén volt lebonyolítva. Többek között meglátogattuk a híres székely utazó és nyelvész, Körösi Csoma Sándor 

emlékszobáját, valamint a kovásznai magyar írónő Ignácz Rózsa egykori otthonát. Végezetül köszönjük szépen a 

Hargita Megye Tanács nagylelkű támogatását ennek a csodálatos hétnek a megvalósításában. Koppándi Timea, 

Vieru Adriene, Pop Áron, Benedek Áron, Böythe Máté. 
 

       Hála. Ez az első szó, amely leginkább jelen van gondolatainkban. 

Hála elsősorban a gondok nélküli ide útért, Csomakőrösre, a Kőrös-patak 

partján otthont adó kis faluba, amely rövid idő alatt a szívünkhöz nőtt.  

      Már első nap 2 csoportra oszlottunk: az „egyesek„ és a „kettesek” így 

megosztva a házimunkát és a csoportunkat érintő feladatokat is. 

Ugyanakkor a csoporton belül, a hét témáját boncolgattuk, amely a 

párválasztásra nézve, kissé átfogalmazva „az érdeklődéstől az 

elköteleződésig” volt. 

     Estéinket társasjátékozással, karaokéval és összehangoló csapatépítő 

játékokkal töltöttük. Számunkra a hét legemlékezetesebb pillanata a Molnár Erzsébet helyi vallástanárnőnél töltött 

pár óra volt, amely hatalmas lelki feltöltődést, de megkönnyebbülést is nyújtott számunkra.  

      A további délutánjaink kosarazással, Ignácz Rózsa és Kőrösi Csoma Sándor emlékszobáik meglátogatásával 

teltek, továbbá egy orvosi egyetemi hallgató tapasztalatait hallgathattuk meg így betekintve az orvostan világban. 

Utolsó két nap meglátogattuk a csodálatos Brassót és Sepsiszentgyörgyöt.  

       Köszönetet mondunk mindenért, de legfőképpen a Hargita Megye Tanácsának a pénzbeli támogatásért. 

Kovács Vivien, Strasszer Ingrid, Péter Kriszta, Gáspár Bertalan, Benedek Milán.  
 



 

 
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés 

- Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal 

- Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van 

felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a 

pácienseinket küldőpapír nélkül is fogadjuk 

- a gyerekvizsgálatokat speciális fotorefraktométerrel 

végezzük (kellemetlen pupillatágítás nélkül, távolsági 

fotózással) 

- kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére 

- korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépekk 

bármilyen 

- kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét egyaránt 

(gyors, olcsó, és precíz munkával) 

- szeművegjavitásokat végzünk (keretek forrasztása) 

- új amerikai készülék látásjavításra, kancsalságra- terápiák 

betegség és sérülés utáni rehabilitációra, memória, reflexek, 

mozgás és tanulászavarok javítására 

- lelki tanácsadás és relaxációs terápiák 

Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304,0365/410-555 

- 1918.dec, 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351,0365/410-557 

- Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559  

- Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205 

- Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.   

Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558 

Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282 

-   A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323 

 

 

Dénes Géza rovata 
  

Szeptember 

 
Itt van, jön a nagy csoda, 

Kezdődik az iskola, 

Itt az őszi sorvadás. 

És a madárvonulás. 
 

Megkezdődött a megyei bajnokság 
Vasárnap, szeptember 7-én, megkezdődött a megyei labdarugó bajnokság. Az első fordulóban Maroshévízi PRO 

Maros – Csikszentdomokosi S. E. 7-0 (3-0). Góllövők: Újlaki (2), Tararache S, Ungureanu, Craciun, Kercsó, 

Ciocania. A hévízi csapat felállítása: Țandea (Petrescu) - Olariu - Gál - Maximiuc  - Stan (Újlaki) - Bükfeyes-

Rákossy - Kercsó (Fleșier) - Tararache S. - Ungureanu - Cotfas - Crăciun (Ciocania). A második forduló 

eredménye: Balánbányai Bányász – Maroshévízi PRO Maros 4-1 (2-0). A Maros felállítása: Tandea - Olariu 

(Flesier) - Gál - Maximiuc - Bükfeyes-Rákossy - Kercsó - Tararache T. - Tararache S. (Ciocania) - Ungureanu - 

Böythe (Cotfas) – Crăciun. A hévízi csapat góllövője Felsier. 

 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (23.) 
 Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a Maros-

parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról „faggattuk” és ha az idősek 

többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is megismerjék kulturális tevékenységét. 

 Nagy örömömre szolgált, hogy másodszor is volt alkalmam találkozni Nagy Mária művésznővel, sőt 

fellépni a Maroshévízi Város Napokon. Jó volt érezni a színpad vibrálását, a hálás tapsot, melyet ezúttal szeretnék 

megköszönni a maroshévízi közönségnek. Jó volt újra a színpadon. 

 De újból egy történetet, mely Berectelkén történt velünk, a Hóvirág Együttes kiszállása alkalmával. 

Éppen érnénk be Berectelkére egy őszi napon. A falu határában vettem észre, hogy majd minden gabonaféle le 

van aratva. Bújt ki belőlem a kíváncsiság, hogy létezik, hogy itt már majdnem befejezték az aratást és nálunk még 

el sem kezdték. Alig vártam, hogy megérkezzünk, azonnal szóba ereszkedtem egy jobb kalapos emberrel, ki a 

következőket magyarázta el: „tudja nálunk nagy futball rajongó közönség lakik és a múlt vasárnap volt egy erős 

bajnoki meccsünk, melytől nagyon sok minden függött. Többek között a falusi bajnokság megnyerése. Kint 

vagyunk a meccsen, kezdődik a mérkőzés. Tíz, húsz, negyven perc és még mindig nulla-nulla. Tehát döntetlen 

félidő. A második félidő sem volt jobb, erősen nyomott az „ellenség” és az utolsó előtti percben a komámat úgy 

megköcintették a kapu előtt, hogy a hátában állt meg a labda a háló helyett. Nó, mondom ez 11-es, és képzelje 

uram, a bíró nem adta meg. Na, de lett erre fütty koncert meg cifra káromkodás, de nem és nem. Mondom a 

komámnak. Te, ha nem adja meg a tizenegyest, a meccs után a bírót kipányvázzuk. Vége lett a meccsnek és a bíró 

úgy eltűnt, mint a kámfor. Egyszer csak azt kiáltja a keresztfiam, hogy a bíró befutott a búzásba. Na de én sem 

voltam rest elkiáltottam magam: jó emberek ezt a csúfságot nem engedhetjük meg. Mindenki hozzon kaszát, 

sarlót, és amije van és nekiesünk a búzatáblának. A búzát ilyen formán learattuk, de a bírót nem találtuk sehol, 

azóta sem”. 

     Tehát jó az a mondás, hogy minden kárban van egy haszon is. 

tel:0265/250-120
tel:0265/577-282


Szemelvények a tanévkezdő igazgatói beszédből 
     „... Mindenekelött szeretnék egy  rövid történetet megosztani Önökkel és  veletek, kedves diákok, a 

tanévkezdés alkalmával, amit a tanévnyitó megbeszélésen pedagógusokkal is megosztottam: Egyszer egy 

tanítvány megkérdezte a Mestert: -„Mester, még sokat kell várjunk, hogy a dolgok jobbra forduljanak? 

    -Hát ha, várunk, akkor még sokat-felelte a Mester...” 

     Tudom milyen nehéz tenni valamit, amikor hozzászoktunk a kényelemhez...Milyen nehéz újból iskolába 

rohanni mikor eddig a vakációban minden reggel nyugodtan pihentünk  ...Arra biztatom a kedves diákokat, hogy 

el kell kezdeni a tanulást, a munkát,a tevékenységet, hogy célba érhessünk... és ezáltal értékes tagjaivá válljunk 

társadalmunknak...  Azt hiszem legjobban ezt a gondolatot Váci Mihály fogalmazta meg a “Még nem elég” című 

versében: “Nem elég jóra vágyni: 

                  a jót akarni kell! 

                  És nem elég akarni: 

                  de tenni, tenni kell!” 

     Ehhez kívánok mindannyiatoknak sok sikert, kitartást, türelmet és  szorgalmat ebben a tanévben. Tanévzárás 

után zajlottak iskolánk életében:  -a ballagási ünnepségeken sikert kívántunk végzőseinknek, ezt meg is élték, 

hiszen VIII.osztályos vizsgaátlagunk 100%-os, XII. osztály 9 idei végzőséből 8-an sikeres érettségit tudnak 

mögöttük és egy előző generációs diáknak is sikerült sok éves küzdés után érettségije. Büszkék vagyunk rájuk és 

az iskolánkban oktató, őket felkészítő szaktanárainkra. 

     -megvásároltuk a téli tűzifa több mint felét, felhasználva iskolánknak járó anyagi költségét teljesen és a 

tornaterem bérlési összegét teljesen, meszelés által kifertőtlenítettük a tantermeket és a Sporttermet 

     -8 diák részt vett jutalomtáborban Bernecebarátiban, Budapest XV. kerület Önkormányzatának meghívására 

     -új szallagfüggönyt vásároltunk a díszterem részére a Bethlen Gábor Alapkezelő fínanszírozásával, következik 

50 darab vendégszék megvásárlása a díszteremben. Ezt a pályázatot a Kemény János Elméleti Líceum 

Szülőbizottság Egyesülete nyerte, értéke 350.000 forint. 

     -2 éves tervünk kezd körvonalazódni a felépített napközi épületével...Az épület technikai átadása szeptember 

16-án történik meg, mely során átvételi eljárás indul. Ha ez megtörténik, csak azután szerezhetők be a különböző 

engedélyek: egészségügytől, tűzoltóságtól és indulhat a tanügyi akkreditálása...Október 18-án, délelött 11 órától, a 

Maroshévízi Magyar Művelődési Napok Iskolanapi rendezvényén, a Magyar Kormány a Romániai Magyar 

Pedagógus Szövetség által ünnepélyesen is átadja ezt az épületet....Legkorábban remélhetőleg a novemberi 

vakáció után költözhető be. Ez lesz az új neve, új épületünknek: Napsugár Napközi-  Grădinița cu program 

prelungit Rază de soare. 

     -biztosítjuk egyéni kérelem segítségével a 30 beírt ovisnak, napközisnek étkeztetési díjának részösszegét 

szeptember-december periódusban, ami azt jelenti, hogy 5,5 fizetünk a projektből, 6,5 lej a szülői önrész 

     - a líceumi tanulóknak szóló Rose pályázat tevékenységei idei tanévben is tovább zajlanak a sikeres érettségi 

megszerzése érdekében. Legközelebbi események a Rose pályázat keretében: egy jászvásári kirándulás, 

transzdiszciplináris verseny és matek tábor. 

    Aktuális bejelentések a 2019-2020-as tanévre: -Ebben a tanévben 228 ovis és diák iratkozott be 

intézményünkben. A tanév  első féléve 15 hetet, a második félév 20 hetet tartalmaz. Iskolánkban idén az Iskola 

Másképp hét, a Vezetőségi Tanács döntése alapján október 14 és 18  között zajlik. 

     -Az I.osztály kisdiákjait taneszközöket tartalmazó ajándék várja a padjukon a tanévkezdő ünnepség után, az 

Urmánczy Nándor Egyesület jóvoltából. A diákok és szülők nevében is köszönjük az Egyesületnek. 

     -Pályázatot hirdetünk minden 14 évet betöltött Kemény János-os diák számára tehát minden VII.osztálytól 

XII.osztályos tanulónak, egy nyári horvátországi ingyenes kirándulásra, ha tanulmányi eredményei alapján 

osztályában az első 4 tanuló között van. A program célja: erdélyi diákok ellátogathatnak valamelyik határon túli 

régióba, ahol közös programon vesznek részt egy ottani diákcsoporttal.  Ezt a kirándulást a Romániai Magyar 

Pedagógus Szövetség a A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága megbízásából 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt bonyolítja le a Határtalanul program keretében. Sok sikert minden törekvő 

diáknak ebben a tanévben...A nyerteseket a tanév végén névlegesen is ismertetjük. 

     -Minden elemis szülő eldöntheti ma, ha szeretne gyereke számára after-school programot, 13-16 óra között. A 

programmal kapcsolatban a tanítónők fognak részleteket ismertetni minden kisosztályban. 

    -A Szent Péter és Szent Pál napköziotthon délutáni programjára lehet jelentkezni Pobereznik Melinda 

nevelőnőnél. Ez a program iskolánkban a 2  teremben zajlik,a tanítási órák után. 

    A Csillagszem tánccsoport szeptember17-én, kedden elkezdi néptánc próbáit a díszteremben- Rabya Edith, 

Csűrős Emese pedagógusok és Rigmányi Lajos táncoktató irányításával: 15-16,30 óra között- a kicsi 

tánccsoportot várják,  16,30-18 óra között- a nagy tánccsoportot várják. A tánccsoport igényfelmérése után 

megírjuk az új Csoóri Sándor Alap pályázatát 2020-ra.A táncoktatói díjat továbbra is Bende Sándor képviselő úr 

biztosítja. Köszönet ezért a támogatásért minden táncos diák és szülő nevében. 

     Remélem ezen tanév mindenki számára gyümölcsöző lesz. A napközis szülőktől türelmet és megértést kérünk, 

hogy az átmeneti körülményekben elkezdődjön a Napsugár élete. Ha nem tudunk segíteni ezen a nehéz kezdeten, 

akkor ne nehezítsük meg. Mi hisszük és valljuk: hogy október 18-án minden szülő kijelentheti, hogy „ megérte a 

türelmes várakozás, gyerekem a legmodernebb erdélyi napköziben lehet óvodás.” 

    "A lelkesedés diktálja az iramot, de a kitartás éri el a célt." Dan Millman. Deme Gabriella, igazgató 



 

        

 

Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási 

szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre: 

cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita   

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály, 

Izabella vendéglő, Jenei Csaba, 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 

INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN2069-5721 Maroshévízi 

Hírlap szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra),  Czirják Károly, Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla, Siklódi 

Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). Elérhetőségek::hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 2018. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 
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Eladó új 

szépirodalmi 

könyvek, valamint 

regények. Irányár 

1-2 lej/db. 

Érdeklődni, az 

alábbi 

telefonszámon: 

0758611606 

 

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központba, a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között 

válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz 

istállók).tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

 

 

Csempekályha építés, javítás és 

pucolás…Víz és lefolyószerelés 

(réz, pvc, ppr….). Külső és belső 

burkolás. Konditerem 

hölgyeknek… munka és 

tűzvédelmi eszközök, ruhák 

kaphatók. Gázpalackcsere. 

Érdeklődni a 0740990165-ös 

telefonszámon. 

 

 

Geröserv Plus Constructii kft. 

zsalu ácsot és vasbetonszerelőt 

alkalmaz brassói munkapontra. 

Szállás és szállítás biztosítva, 

bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni György Endre: 

0752589797 

 

 

Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin 

versenysíléc, 1 pár kék színű, Start 

versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc. 

Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es 

síbakancs. Két bundás szövetkabát. 

Érdeklődni a 0742779344-es 

telefonszámon. 

 

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy 

kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, 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 1,30 m magas, 1 

m széles 50cm vastagsága. Egy üveges 

konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag 

márványtábla. Érdeklődni: 0742779344. 

 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is), 

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

************************************ 

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó 

állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

-------------------------------------------------------------------------- 

Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as 

telefonszámon lehet. 

 

Eladó méz, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, 

vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028,  0743507482 

telefonszámokon lehet. 

--------------------------------------------- 

Eladó bontott csempekályha, samott 

téglák. Előszobába való vas, forgó 

fogas, valamint 200 kg kalcium 

szárnyasoknak és sertéseknek. 

0742779344 
 

Eladó jó állapotban levő több mint 

100 éves szekrény és régi 

festmények. 0749568650. 

 

========================= 

 
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 
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