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Consummatum est – Az Urmánczy örökség
Lapzárta után került sor a virtuális Hargita Megyei Napok keretén belül a Consummatum est – Az Urmánczy
örökség című film vetítésére a világhálón. De mit is kell tudnunk röviden e dokumentumfilmről? Az 50 perces film
2014-ben készült, amikor Püsök Botond és Demeter Zsuzsa több alkalommal is Maroshévízre látogattak,
helyszíneltek, filmeztek, interjúkat készítettek. Ugyanakkor egy nap Budapestre látogattak, ahol három interjút
készítettek. A film végleges formában 2015-re készült el, és május 16-án Maroshévízen a VIII. Dr. Urmánczy
Nándor Emléknapon lett hivatalosan bemutatva, ugyanakkor szintén májusban a Hargita Megyei Napok keretén belül
Csíkszereda közönsége is láthatta. 2015. október 14-én Gyergyószentmiklóson volt bemutatva, október 16-án
Sepsiszentgyörgyön, október 17-én Borszéken, 2018. november 21-én pedig Marosvásárhelyen, ez év június első
péntekén pedig az Erdély Tv adta az említett filmet . A filmben az Urmánczy családról vannak beszélgetések olyan
emberekkel, akik ismerték, a leszármazottjai és olyan emberek, akik e család történelmét kutatták.
Aki nem nézte még meg a filmet, ajánlom, hogy mielőbb tegye meg, hisz a család története Maroshévíz,
Székelyföld, Magyarország történelmének egy kis része. Czirják Károly

Június 4, a Nemzeti Összetartozás Napja
Ezen a napon 100 évvel ezelőtt a nagyhatalmak feldarabolták Magyarországot, a trianoni palotában aláírt parancs
által. Habár Magyarország nem robbantotta ki a világháborút, nem akarta ezt, sőt ellenezte, mégis miért kerülhetett
sor egy ország feldarabolására? A felelet egyszerű: Magyarország újból egy nagyhatalom lett, Európa egyik
legfejlettebb állama. Rengeteg aranybányája, ezüstbányája, sóbányája volt,
rengeteg altalajkinccsel rendelkezett, erdői voltak, útjai ki voltak építve,
vasútvonalai is modernek voltak, így minden ország irigykedett, a szomszédos
államok le akartak szakítani egy-egy darabkát országunkból. Hogy
megcsonkították Magyarországot, az egy dolog, de abszolút értelmetlen az, hogy
miért kapott hazánkból területet az az ország is, amelyik a leghibásabb volt a
háború kirobbanásáért. Ez Ausztria. Sokan azt hangoztatják, hogy már bele kell
törődni a diktátumba, az igazságtalan parancsba, mert ez a múlté. Igen a multé, de
múlt nélkül nincsen jövő. Nem szabad felejtenünk. És a trianoni parancsnak
vannak következményei, hisz emiatt tört ki a második világháború, emiatt volt 56
is. És ami a legfurcsább, hogy az említett parancsot nem akarják most sem
felülvizsgálni, és ez történik olyan évszázadokban, amikor olyan államok
születnek, melyek eddig soha nem léteztek. Itt gondolok Koszovóra, vagyis
Rigómezőre, mely állam 2008-ban létesült, vagy Szlovákiára, mely állam 1993-ban létesült. Sok tudatlan, aki a
trianoni parancs ellen volt, van, azokat irredentának mondja. Csakhogy kell azt tudni, hogy aki a 20-as, 30-as
években nem volt irredenta, az nem is volt magyar. Az irredenta szó pedig magyarra lefordítva azt jeleni, hogy
visszaszerzendő, vagyis egy olyan területre vonatkozik, amit igazságtalanul valakik megszálltak. A trinanoni parancs
meghozatalakor az európai balliberálisok diktatórikusan döntöttek országunk felett. A tárgyalásokon minden
balliberális jöttment politikusnak szót adtak, megmondhatták véleményüket. Nem így tettek egy olyan országgal,
mely nem volt hibás a háború kirobbanásáért, és nem engedték meg, hogy részt vegyen a trianoni ördögi terveken,
tárgyalásokon, nem adtak szót a magyar küldötteknek, nem mondhattak véleményt. Ez ma is ismerős dolog, hisz a
jelenlegi Európai Parlamentben levő többségű komcsi-liberálisok is ezt teszik azokkal, akik nem az ők
véleményükön vannak. Egyszerűen nem beszélhetnek egyes tárgyalásokon a jobboldali politikusok. Ez a múlt évben
is több alkalommal megtörtént, és ez a diktatórikus-komcsi jelenség, hogy más véleményen levők nem kapnak szót,
ez év május hónapjában is megismétlődött.
És eljött a 2020-as gyásznapunk is. A maroshévízi megemlékezés 17 órakor kezdődött a helyi római

katolikus templom udvarán, ahol egy szentmisén vehettek részt a jelenlevők, melyet László Áron plébános
úr celebrált. A mise elején az atya röviden ismertette az ezelőtt 100 évvel történteket. 17 óra 30 perckor
megszólaltak a harangok. A jelenlevők nemzeti himnuszainkat énekelték el, majd koszorúzás következett a
zsákhegyi első világháborús katonai temetőben levő obeliszk előtt, melynek tetejét egy turulmadár díszíti.
A megemlékezés koszorúit elhelyezte: a helyi RMDSz részéről Bodor Attila és Szabó Kálmán, a helyi
Erdélyi Magyar Szövetség részéről Bajkó Zsigmond, valamint Czirják Károly a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület részéről. Cz. K.

Felújították az Urmánczy fedeles hidat
A híd felújításáért beadott első kérelmezéstől eltelt 13 év, és egy már nem remélt fordulatnak
köszönhetően, április végére felújították a maroshévízi Urmánczy fedeles hidat.
A maroshévízi Urmánczy fedeles híd Erdély egyik
legrégebbi fahídja, hisz 1869-ben lett építve. Sorsa 1990
után pecsételődött meg, amikor elhanyagolták, nem
tatarozták, csupán 2004-ben volt, hogy a tetejét zöld
palára cserélték. Állapota évről évre romlott, oldalait
kezdték letépni, levágni, lelopni. Az ilyen jellegű hidak
valamikor elterjedtek voltak Erdély szerte, mára csupán
három ilyen híd van (egy Szárhegyen, egy a Hordó
településen - Beszterce megye-, és egy Udvarhely
mellett), de Európában még vannak ilyen hidak, melyeket
felújítottak és bevonták a turizmusba. Ilyen jellegű hidakat
találhatunk: Ausztriában és Németországban egy-egy,
Olaszországban kettő, Svájcban öt. Visszatérve a
maroshévízi híd történetére meg kell említenünk, hogy mivel állapota nagyon romlott, a helyi Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület 2007-ben (44024/05/12/2007-es hivatali iktatószámmal), majd 2013-ban is
(1123/31/01/2013-as hivatali iktatószámmal) kérelemmel fordult a maroshévízi polgármesteri hivatalhoz és
önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy a helyi nevezetességeket újítsák fel és iktassák be a turisztikai
forgalomba. Ezek között szerepelt a fedeles híd is. 2015-ig ezek közül egy párat meg is valósítottak, mint
például a volt zsidó fürdő melletti termálforrás felújítását, a termál vízesést is felújították, ugyancsak a
Bájos tetői kilátót is az egyesület beadványa szerint megvalósították. Miután 2017 januárjában kitudódott,
hogy a hidat le akarják bontani, helyszínre jött több sajtó és tévé stáb, valamint a Hargita Megyei Kulturális
Igazgatóság kirendeltségének a vezetői, akik megállapították, hogy egyedi és történelmi értékű, ezért B
csoportú műemléknek nyilvánították, mely folyamat nem lett folytatva. Mindezek mellett a híd sorsa nem
javult, sőt romlott. Mivel a helyi polgármesteri hivatal kitartott amellett, hogy a hidat lebontsák és újat
készítsenek helyébe vagy esetleg a közösség fogjon össze, és a központban levő vashíd (mely hajdanán a
borszéki keskenyvágányú vasúti híd volt) helyébe építsék fel. Csakhogy itt az illetékesek nem
gondolkoztak azon, hogy a híd lebontása és felépítése a vashíd helyébe, mely vashidat az Urmánczy híd
helyébe vittek volna, sokkal költségesebb lett volna, minthogy felújítani az eredeti helyén a fedeles hidat.
De avval sem számoltak, hogy az Urmánczy híd közel 34 méter és a vashíd sokkal hosszabb, így nem
„talált” volna az utóbbi híd helyébe való „beültetés”. 2018. június 4-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
egy újabb beadványt (8172-és iktatószám) adott le a helyi polgármesteri hivatalnak és önkormányzatnak,
kérve a híd felújítását. A beadvány mellé 435 aláírást is csatoltak. Most 2020-at írunk, és ez évre nekiláttak
a híd felújításának, sőt mi több a napokban be is fejezték a
felújítást. Ezek szerint az Urmánczy híd ki van világítva,
be van kamerázva, a tetőzetet kicserélték, és a hiányzó
oldaldeszkákat is pótolták. Végre büszkék lehetünk, hogy
e híd nem lett megsemmisítve. Jómagam is hálás vagyok
ennek, csupán két apró dolgot másképp csináltattam volna
meg, vagyis ahogy volt eredetileg, éspedig a tetőt
zsindellyel kellett volna befedni, és a híd oldalán levő
erősítések, melyek valamikor szintén zsindellyel voltak
befedve, jelenleg pléh lemezzel lettek befedve, ami
tartósabb, de a régi jellege csorbult meg, látszik, hogy a
felújítást nem szakemberek végezték. Ugyanakkor
köszönet a maroshévízi RMDSz frakció tagjainak, akik
támogatták a híd felújítását, a helyi tanácsgyűléseken sürgették a korszerűsítését. Egy szó mint száz: jó,
hogy rájöttek, hogy e híd településünk történetének része, és nem kell megsemmisíteni, csupán felújítani és
évente karbantartani. Czirják Károly

„Első az iskola, utána a nevelés, majd a faragászat” – Beszélgetés Kovács László úrral
- Tisztelt Kovács úr, egy pár szót mondjon magáról és egy pár mondatban foglalja össze hogyan is kezdődött a
faragászat iránti szeretete.
- 1952-ben születtem Maroshévízen. Iskoláimat a Zenkán negyedi iskolában kezdtem. Első
tanítónőm Miklós Emma volt, majd Nagy (sz. Sztréza) Ibolya, Dakó Rózália. Utána a
líceumba kerültem. Majd faipari egyetemre mentem, Iași-ban végeztem az egyetemet a
szucsávai kirendeltségen. Én 5-6 éves koromtól már faragtam. Otthon kis műhelyem volt, itt
kezdtem el mindent, először pirografirozni, majd a székely faragászattal folytattam. Volt
időszak, amikor kevesebbet faragtam, ez a munkám miatt, hisz a hodosi gyárban voltam
mérnök. Szabadidőmben a halászattal kapcsolódtam ki. Idővel egy kis magáncéget
alapítottam, ekkor kevés időm volt, így kevesebbet foglalkoztam a faragászattal.
- Jelenleg a polgármesteri hivatal által támogatott faragászati körrel, csoporttal foglalkozik.
- Igen. Így van. Ezelőtt egy pár évvel a maroshévízi polgármesteri hivataltól megkerestek, hogy a hivatal
épületében nem-e indítok egy faragászati osztályt. Ez 2013 novemberében volt. Minden felszerelést biztosítottak
számomra, és az említett hónapban meg is indult a faragászat a diákokkal. Ezt megelőzően minden iskolához
elmentem, népszerűsítettem az induló osztályt. Szép számmal volt és van diákom. Van két Kelemen pataki diák, akik
a legjobbak között vannak, mi több, országos 4. helyezést értek el egy faragászati versenyen. A gyerekekkel együtt
több kiállításom is volt, mind nagy sikerrel. Kiállításunk volt Maroshévízen, a Maros völgyi fesztiválon és más
helyeken. Több más helyre is meghívtak, de sajnos az anyagiak miatt nem mehettünk el. A helyi református
templomba egy faragott csillárt készítettem, majd egy napon felkerestek, hogy egy faragott kaput készítsek a
Nagyasszony fatemplom bejáratához. A faragott kapu készítését Ciobotával indítottuk el, az én munkám a kapun
90%. Volt, mikor éjjelt nappallá tettem, hogy idejében legyen kész az említett kapu. Jelenleg szintén egy faragott
kapu készítésére kértek fel, ez a helyi sípálya melletti lovarda bejárati kapuja fog lenni.
- Egy pár szót a diákjairól…
- A diákjaim közül Szőcs Róbert és Braic Dorin országos elismeréseket is kaptak, valamint Lukács Cerasela
pirogravírozzással ért el sikereket. Én a diákokat az első óráimon odateszem rajzolni, csak több óra után fognak neki
faragni, dolgozni. 15-20 gyerek jár. A diákok szívesen jönnek az óráimra, van mikor kell szóljak nekik, hogy már
ideje hazamenni. Azért is szeretik, mert közben különböző szórakozási játékokat is bevetek, így nem unják meg. Volt
olyan gyerek, aki nem szeretett rajzolni, de olyan ambíciója keletkezett, hogy egy és fél hónap után nagyon jól
rajzolt. A diákok az iskolai órák után járnak óráimra. Olyan diák is volt, akiről egy igazgatónő azt mondta, hogy
nagyon rossz és mindent tönkretesz, és inkább ne írjam be az óráimra. Egy alkalommal megállított az igazgatónő, és
azt kérdezte, mit csináltam a diákkal, hisz nagyon megváltozott, ügyes, szorgalmas gyerek lett. Az én mottóm, amit
minden diáknak többször is elmondok, az alábbi: Első az iskola, utána a nevelés, majd a faragászat.
- Köszönöm a beszélgetést, és további sikereket! (czirják)
HADIMORZSÁK
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 megőrizte. 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 hadimorzsákat, megtörtént eseményeket, politikai, irodalmi
és hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a történetek eredetiségükkel,
hiteles tolmácsolással, vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az
olvasók érdeklődését, figyelmét, és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi
István
Kígyó az egyenruhán
Patikák cégtábláin, portáljain gyakran látni botra vagy kehelyre tekeredő kígyót. Ez a gyógyítás ősi jelképeként
tisztelt kígyó eredetileg Aszklépiosznak, a gyógyítás ógörög istenének a jelvénye volt, akit többnyire kígyós bottal a
kezében ábrázoltak. Leánya, az egészség megszemélyesítőjeként tisztelt Hygieia viszont úgy jelenik meg szobrokon,
képeken, hogy kezében csészét vagy kelyhet tart, amelyből kígyó iszik. De hát mi köze lehet a kígyónak az
egészséghez és a gyógyításhoz? Mindössze annyi, hogy a bőrét látványosan levedlő csúszómászóban
a megújhodást tisztelték eleink, azt hívén, hogy a kígyó örök életű, mert ahányszor bőréből kibújik, mindig
újjászületik, s régi bőrével a betegséget, öregséget is leveti. Számos ősi vallásban megtalálható kígyóimádatból
jelképpé vált aszklépioszi kígyó csak az USA hadseregében módosult némileg. Az Amerikai Egyesült Államok
katonaorvosai ugyanis kígyós botot hordanak a zubbonyukon, jelvényükön azonban egy másik ógörög isten:
Hermész kerykeionja látható. Ez a kerykeion szárnyas bot, amelyre nem egy, hanem két kígyó csavarodik.
Egyesek szerint a jelvény egyszerűen mitológiai tévedésnek köszönheti létét, mások viszont azzal mentegetik az
ötleltet, hogy Hermész amolyan "álláshalmozó" isten volt, aki hívei hite szerint sok mindenhez értett, többek között a
gyógyításhoz is, amire a róla szóló regékben valóban van enyhe utalás. No meg két aranykígyó mutatósabb egynél az
egyenruhán.

Maroshévíztől a Dunán át Minnesotába
Az elmúlt években több alkalommal is megszólaltattunk olyan maroshévízi születésű embereket, akik több
éve más országokban laknak. E lapszámunktól a maroshévízi születésű Tankó Albert ismerteti meg az
életútját, aki 1960-ban született, és jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él.
- Milyen volt Jugoszláviában és hogyan jutottál Amerikába?
- Hála Istennek szerencsésen értem a másik partra. Itt elővettem a ruháimat, kicsavartam, hisz víz szivárgott a
műanyag tasakba, ami megnehezedve még jobban nehezítette az úszásomat. Odaértem ahhoz a házhoz, melynek
fényét még a túlsó partról láttam. Ez volt Golobac település. Haton voltak a házban, tévét néztek, kint az udvaron
sütöttek valamit. Ekkor láttam életemben először színes tévét. Egy ember jött felém, én magyarul szóltam hozzá,
meglepetésemre a házban volt egy magyar tanár. Bevittek, ételt adtak, pénzt adtak, ruhát
adtak nekem a saját ruháikból. A tanár azt mondta, hogy ő négy nap múlva kell menjen
Romániába, és ha akarom, írjak egy levelet a hozzám tartózóknak, és ő onnan felteszi, így
elkerüli az akkori levélcenzúrát. Írtam is, de nem a szüleimnek, hogy bajba sodorjam, hanem
egy barátomnak, Debreceni Attilának, aki a római katolikus templom mellett lakott. Egy hét
múlva kapta meg levelemet, és értesítette a szüleimet hollétemről. Elvittek a rendőrségre,
mert ez volt a törvényes út, mondván hogy minden jó lesz. Ott aludtam a rendőrségen.
Reggel elvittek a rendőrkapitányhoz, hogy mondjam el ki vagyok, mit akarok. Nem jött,
hogy elhiggye, hogy átúsztam a Dunát. Két hétre el kellett zárjon, mert törvénytelenül jöttem
az országukba. Én ezt tudtam, hogy így lesz, mert sokat hallgattam a Szabad Európa rádiót.
Innen elküldtek egy más városba, aminek a neve Banya Covilacsa, ahol hat hónapot voltam,
amíg megjöttek a hivatalos irataim, hogy Amerikába mehetek. Nehéz döntés volt, hogy hova is menjek, Ausztrália és
az Amerikai Egyesült Államok valamelyikét akartam a befogadó hazámnak választani. A hat hónap alatt dolgoztam,
napi 500 dinárt kaptam, ami 5 dollárnak felelt meg. Összesen 200 dollárt gyűjtöttem össze. Jugoszláviában két
alkalommal majdnem meghaltam. Egy alkalommal, ahogy dolgoztam egy liftszerűségen talicskával a betont
húzattunk fel. Egyszer a kábel elszakadt és a kb. 3 emeletnyi magasságról a talicska leesett épp mellém. A talicska
kilapult mellettem. Én megúsztam. Egy másik alkalommal egy fertőzésem lett, mivel az ágynemű amiben aludtam ki
tudja mikor volt megmosva. A testemen kelések lettek, elkapartam és megfertőződött. Tudtam, ha ilyen beteg
állapotom lesz, akkor engem az Amerikaiak nem fogadnak el. Megdagadt a seb és mind több lett. Egy barátom a
kelésekből megpróbálta kinyomni a gennyet. Végül egy patikában valamilyen erős gyógyszert adtak, amitől
helyrejöttem. Mielőtt Amerikába mentem volna, Belgrádban az Astoria hotelben voltam 1 hétig. (Cz. K.)

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 65.
Rész
Balás Gábor székely jogtörténész rovásírásos munkássága I. rész
1984-ben, tehát 36 évvel ezelőtt vásároltam meg Balás Gábor
jogtörténész és író
A székelyek nyomában c. könyvét, mivel a
könyvesboltban lapozgatva rovásírást fedeztem fel benne. A Panoráma
Kiadónál jelent meg a könyv, amelyből azt is megtudtam, hogy részben ő
volt a szerzője az 1982-ben megjelent Utazások Erdélyben c. könyvnek,
melynek segítségével első székelyföldi útjainkat tettük. A szerzőről a
külső borítóból a következőket tudtam meg (tömörítve):
Gyergyószentmiklóson született 1909-ben, édesapja Gyergyóremetéről költözött oda. Középiskoláit Budapesten
végezte, egyetemi évei alatt Párizsban és Berlinben is tanult. Jogász
doktori diplomáját Budapesten szerezte meg. 1931-től Budapesten
dolgozott, ezt csak a háborús katonai szolgálatok szakították meg.
1947-ben tiszti főügyészhelyettes lett, ekkor írta első könyvét a
kisajátítási jogról, melyet további jogtörténeti munkák követtek. 1977
és 1982 között jelent meg főműve három kötetben, az Erdély jókora
jogtörténete. Már a címből is látszik, hogy a humorérzéknek sem volt
híján. Gyergyói ihletésű meséit székely nyelvjárásban írta. Csaknem
száz nyelv irodalmából jelentek meg versfordításai. 1995 – ben hunyt el
Budapesten.
Itt most bemutatom a könyvben megjelent ábécéjét és két székely
címerhez készített rovás átírását.
Jó egészséget kívánok: Friedrich Klára

Tiszteletünk elődeinknek
A múlt év decemberi gyűlésén a dr. Urmánczy Nándor Egyesület úgy döntött, hogy felújítják,
kitakarítják, olyan maroshévízi lakosok sírjait, akik valamit tettek a településünkért, de mára
sírjaik elvannak felejtve, hisz nincsenek hozzátartozóik, akik gondozzák.
SPICZ ALBERT. Sírja a helyi római katolikus templom mellett található. Amint a síron is
olvasható Morva országba született, Oels városában (ma Lengyelországhoz tartózik).
Építészmérnökként került Maroshévizre 1847 körül, majd részt vett a helyi 1848-49-es forradalmi
napokon is. Ő tervezte az Urmánczy család sírboltját, melyet 1862-re felépítettek, ezt sajnos 1960 nyarán
lebontották, helyébe ma a Miron Cristea iskola egyik épületét építették. Spitz Albert 1822-ben született és 1872-ben
hunyt el. Mivel a sírkövön az írás nem igen volt olvasható ezt letakarítottuk, majd fekete festékkel festettük be a
vésett betűket.
GIACUMUZZI VIRGILIO. Sírhelye a templom udvarán
található, Apja Gicomuzzi Vigilio, tiroli építészmérnökként került
településünkre. Maroshévízen számtalan kúriát, épületet tervezett és
építetett. Tervezte építette az Urmánczy kastélyt, a helyi görög
katolikus, ma ortodox katedrális stb. Borszékon is több ásványvíz
kút felújítását tervezte és hajtotta végre. A kis Giacomuzzi alig 8
hónapos korában hunyt el. A sírkövön nehezen volt látható a felirat.
A sírkő le lett takarítva, majd fekete festékkel a véset betűk be
lettek festve. Nyugodjanak békében. U.N.E.

Dénes Géza rovata
június
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 gépek
bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét
egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával)
szemüvegjavításokat 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

Ballag már a véndiák,
A nagy kérdés: Hogyan tovább?
Gyerek dala vidám legyen,
Felnőtt szava igaz legyen!
Érlelődjön min den vetés,
Legyen bőséges a termés!

Orbán Erika festménye

A Kemény János Elméleti Líceum oldala
A VIII. osztály tanulói rendhagyó ballagásának néhány pillanata:
Séra Ilona osztályfőnök: Szerencsésnek érzem magam, hogy titeket sodort elém az élet. Nem tudom, ti
mennyit tanultatok tőlem, de abban biztos vagyok, hogy én nagyon sokat tanultam tőletek. És nagyon sokat
is kaptam. Ezt a lufit értetek engedem az égbe szállni, kérve a Jó Istent, hogy óvjon meg titeket minden
rossztól.
Csíki Tekla: Kedves Osztályfőnök! Annyi emlék halmozódott fel. Nem is tudom hogyan kezdjem el.
Tiszta lappal, tiszta lélekkel Erős hittel és némi szerencsével….. Eljőtt ez a pillanat is, a búcsú pillanata. 4
évvel ezelőtt nem tudtuk mi vár ránk az elkövetkező években, de ön mindig mellettünk állt és a legjobb
tudása szerint irányította lépéseinket. Egy vidám közösséget faragott belőlünk, amely mindig készen állt a
kihívásokra. Nagyon sok sikert értünk el az évek során, de néha kudarcot vallottunk, de olyankor ön
mindig felsegített, bátorított és jó tanácsokkal látott el, hogy a nehéz időszakokban se csüggedjünk el. A
matek órák mellett a szórakozás sem maradt el. A székelykeresztúri kirándulás, a Mikulás alkalmából
megszervezett ajándékozások, az osztályban való szakácskodások, a Zrínyi versenyek és még sok más
örömteli élmény mind az osztályfőnöknek köszönhető. Tanári tudásával megalapozta ismereteinket és
emberi mivoltával szárnyakat adott, hogy merjük felismerni az ismeretlent. Még a legzsenibb
matematikusok sem tudnák kiszámolni a köszönetet és a hálát amivel tartozunk a sok odaadó munkájáért és
törődéséért. Távol már a kezdet, de távol még a vég Elértem a labirintus közepét Csalódások, gyönyörű
emlékek Velem vannak, megőrzöm őket.
Kosztandi Levente: Búcsú az osztálytársaktól.
Csak nézzük egymást és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani: Jó volt veletek! Nem tudjuk
elmondani: Nagyon fogtok hiányozni! Nem tudjuk elmondani: Jó lenne még egyszer, utoljára, együtt
visszaülni az üres osztályba! Azt kívánom, hogy jövőben is együtt maradjunk, ilyen összeforrottan, igazi
osztályközösségként! Azt kívánom, hogy a köztünk levő erős kötelék sose szakadjon el!
Novák Anna: Köszönetet mondunk az iskola vezetőségének és alkalmazottjainak, akik mindent
megtettek azért, hogy mi jó és nagyon jó körülmények között tanulhassunk, biztonságban érezzük
magunkat. Hálásak vagyunk a sok iskolai programért, buliért, versenyért, kirándulásért. Minden jót
kívánunk nekik, hogy munkájukat ezután is tudják olyan jól végezni, mint ahogyan eddig tették és
elkövetkező generációk is részesülhessenek abban a sok jóban, mint mi.
Bodor Zsuzsanna: Hálásak vagyunk tanárainknak, akik áldozatos munkájukkal értünk fáradoztak, akik
mindvégig segítettek, mellettünk álltak, ha megtorpantunk vagy elakadtunk, akik mindig szakítottak
ránk időt, ha hozzájuk fordultunk gondjainkkal, örömeinkkel. ...tanultam, és minden-minden óra hozott
számomra új és új csodát, s te, kedves tanárom, kezembe adtad, mint egy édes almát, a tudást.
Vargyas Robert: Ezelőtt 4 évvel átéltük már egyszer a búcsúzás pillanatait. Akkor tanítóinktól
búcsúztunk. Most is hálásak vagyunk nekik, hiszen ők voltak azok, akik megtanítottak írni, olvasni,
számolni. Mindig szívesen emlékezünk rájuk! Köszönöm a tanítómnak, nevelőmnek, oktatómnak, azt,
ahogyan bízott bennem, s drágakőként csiszolt engem.
Pop Áron: Búcsúzunk a Római katolikus és a Református egyház képviselőitől! Köszönjük anyagi, de
főleg lelki támogatásukat, amelyet az évek során nyújtottak felénk és azt, hogy részt vettek iskolai
rendezvényeinken. Köszönjük a sok szép és hasznos tábort, tevékenységet, amelyeket szerveztek és mi
részt vehettünk rajtuk. Isten áldja áldozatos munkájukat!
Szép Gáspár Edwin László: Kedves szüleink, nagyszüleink!
Köszönettel tartozunk Nektek, hisz nélkületek nagyon sok dolog nem úgy sikerült volna, ahogy végül
sikerült. Köszönjük, hogy mindig mellettünk álltatok, még akkor is, ha rossz döntéseket hoztunk. Kívánjuk,
hogy legyetek nekünk még nagyon sokáig, erőben, egészségben!

Málnási Beáta: Kedves VII. osztályos iskolatársak! Kellemes meglepetést okoztatok ma nekünk, hogy
utolsó osztályfőnöki órán batyu várt minket az asztalokon. Köszönjük, hogy szebbé tettétek ezzel a mai
napunk, hisz batyu nélkül a ballagás nem az igazi. Nem tudunk tőletek a hagyományos módon elbúcsúzni,
de azt kívánjuk, hogy számotokra könnyebb legyen az utolsó gimnáziumi évetek!
Útravaló a hetedik osztály diákjainak nevében:
1. Érzelmek nélkül nincs élet - soha ne szégyelld, mit érzel, és soha ne félj szeretni!
2. Ahelyett, hogy mások felett ítélkezel, először ismerd meg önmagad hibáit, gyengeségeit. Hasznodra
válik majd.
3. Amihez kötődsz, az értékessé válik. Nem számít, hogy sokba került vagy éppen semmibe.
4. Vannak helyzetek, amikor nem a józan észre, hanem a szívünkre, a belső hangunkra kell hallgatni: mert
az vezet rá a helyes útra.
5. A fontos dolgok elvesztése fájdalommal járhat, erre jobb, ha felkészülsz.
6. Ne legyél anyagias, mert lelketlenné válsz.
7. Az életben a jó dolgokat soha nem adják ingyen: ha el akarsz érni valamit, meg kell szenvedned érte, el
kell viselned a nehézségeket is.
8. Még a legrosszabb körülmények között, a leg kétségbeejtőbb helyzetben sem szabad elkeseredni. A
remény mindig ott van.
9. Ne a személytelen információk alapján ítéld meg a másikat. Ismerd meg, a belső tulajdonságai
mindennél árulkodóbbak lesznek
10.A kötődés, legyen az szerelem vagy szeretet, az egyik legszebb dolog az életben. Ha két ember kötődik
egymáshoz, az értelmet adhat az életnek.
Sok sikert a vizsgákon és élményteli vakációt kívánunk

Molinári Vilmos: Érettségizőknek
Szíved dobbanása, ma reménnyel teli,
Szálakat fonsz a jövődre te is,
Gondolatod legyen mindig bátor,
Hogy megkapd az életbe a boldogságod.
Te vén diák.
Maroshévíz 1978. 05.10
Vén diák vagy, búcsút intesz,
Most a múlté, immár minden,
Simogatod, padod lapját,
Ki hűséges volt mindig hozzád.
Maroshévíz, 1978.05. 12
Ma a csengő szólott, utoljára,
Szíved dobban a távozásra,
Búcsút veszel ma mindentől,
Széktől, asztaltól, táblától, és kilincstől.
Osztályfőnök órájában,
Szava biztató a búcsúzásban.
Vár az élet! Vén diákok!
Boldogok legyetek én azt kívánom.
Maroshévíz, 1978. 05. 20

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

.
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.

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.

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

Geröserv Plus Constructii kft.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
alkalmaz brassói munkapontra.
Szállás és szállítás biztosítva,
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni György Endre:
0752589797

Eladó új szépirodalmi könyvek, valamint
regények. Irányár 1-2 lej/db.
Érdeklődni,
0758611606

az

alábbi

telefonszámon:

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.
-------------------------------------------------------------------------Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
lakatosműhelybe
vasszekrény,
televízió
(ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.
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.
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