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Van Maroshévíznek költségvetése 

 

   Nemrég a maroshévízi helyi tanács 

megszavazta a település 

költségvetését. E célból Bodor Attila 

Béla alpolgármester úrtól 

érdeklődtünk, aki kérésünkre 

elmondta az alábbiakat: „Elégedett 

vagyok az elfogadott költségvetési 

programmal, hisz az infrastruktúrai beruházásokra, 

az egészségügyre, az oktatásra fordítanak a legtöbbet, 

hisz az összesen 84 millió lejes költségvetésből a már 

említett területekre fordítják a legtöbb pénzt. De a 

gazdaság újraindítására is lesz elkülönítve összeg, az 

iskolák, az egyházak, civil szervezetek is részesülnek a 

költségvetésből. A Szék-patak negyed fele vezető út 

leaszfaltozása is szerepelt, ugyanakkor egy sípálya 

létesítése a Kelemen havasokban és az ide vezető út 

korszerűsítése, ami 3 millió 340 ezer lejbe kerül, a 

település tíz utcájában a víz- és csatornahálózat 

kiépítése és az utak leaszfaltozása, aminek a költsége 

3 millió 220 ezer lej, a település saját költségvetéséből 

több utca aszfaltozása, mely értéke 2 millió 300 ezer 

lejre tehető. De beruházás lesz a helyi zöldségpiac 

felújítására, tömbházak hőszigetelésére is.”  

   Arra a kérdésünkre, hogy a hévízi magyar közösség 

mire számíthat a költségvetésből az alábbiakat mondta 

el: „Olyan projekteket fogunk támogatni mint például 

a Kemény János Elméleti Líceum bentlakásánál és 

ebédlőjénél a munkálatok folytatása és befejezése, 

szintén itt a sportterem tetőzetének a megjavítása, de 

örvendetes, hogy pénzösszeget különítettek el a 

megrendezendő Maroshévízi Magyar Művelődési 

Napokra is.”Czirják Károly 

 

Urmánczy kastély és híd Szejkefürdőn 
 

Székelyudvarhelyen a Szejkefürdőn 2020-ban 

Fazakas Csaba és a Legendárium csapata egy Mini 

Erdély-parkot hoztak létre, ahol Erdély több makett 

kastélya is helyet kapott. Ha eleinte 64 kastélyt és 

más régi épületet lehetett megtekinteni az ország 

egyetlen makett parkjában, mára számuk már 

gyarapodott. Jó hír, hogy a napokban több régi 

képeslap és fénykép segítségével az udvarhelyi 

csapat nekifogott a maroshévízi Urmánczy kastély 

és az Urmánczy födeles híd kicsinyített másolatának 

az elkészítéséhez, ami nemsokára a parkban fog 

díszelegni, és az oda látogatók ezt is megtekinthetik. 

Czirják Károly 

 

 

Beadvány 
 

A múlt hónapi lapszámunkban megírtuk, hogy ez 

évben is a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy 

beadvánnyal fordult a Maroshévízi Polgármesteri 

Hivatalhoz és Önkormányzathoz, melyben több 

kérést is megfogalmaztak. Jó hír, hogy a napokban 

megkeresték az egyesületet és egy tanácskozásra is 

sor került, melyen a hivatal részéről a város 

adminisztrátora elmondta, hogy egyetértenek 

mindenik beadványi ponttal, melynek nagyon 

örvendenek, és remélik, hogy még ez évben egy 

párat sikerül megvalósítaniuk. M.H. 
 

 

Egyházi hírek 
Az elmúlt hetekben fontos események zajlottak le a maroshévízi felekezeteknél. Így a református 

egyházközségben ötön konfirmáltak. A római katolikus egyházközségben bérmálkozásra került sor, itt 38-an 

voltak, valamint elsőáldozásra is sor került, ez alkalommal 19-en járultak az elsőáldozás szentségéhez.  
 

 

Kutyafogathajtó verseny. Május 8 és 9-e között volt megtartva Maroshévízen az első kutyafogathajtó-verseny, 

Az eseményt a helyi Polgármesteri Hivatal és Gabi Marc szervezték. A Bánffy fürdőtelepen megtartott versenyen 

Kolozsvárról, Besztercéről, Bukarestből, Balánbányáról, Borszékről és Maroshévízről voltak csapatok. M.H. 
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Maroshévízi ökoturizmus 

     David Iulian Vaicăr a Carpathian Tourism David KFT adminisztrátora a Maroshévízi Polgármesteri 

Hivatallal, az Alsó Dunai Turizmus és Ökológiai Alapítvánnyal – elnök Dumitru Florin Munteanu és a 

maroshévízi Turisztikai Irodával – igazgató Hosszú Gabriella, közösen 2021. május 7-én 11 órától a 

maroshévízi Kelemen mozi termében „Maroshévízi Ökoturizmus” címen előadást tartottak. Napirendi pontok: 

1. Maroshévízi ökoturizmus fejlesztési terv a 2021-2027-es évekre. 2. Turisztikai útvonal tervek alapítása a 

Görgényi havasok – Kelemen havasok és Lomás közötti területeken. 3. Helyi kézművesek és termelők 

promoválása: - helyi termékek előnyben részesítése, - a helyi kézművesek és termelők előnyben való 

részesítése, - partnerség kötések helyi vendéglátókkal. 4. Időszerű beruházások és helyi fejlesztések. - A hévízi 

lakosság életszínvonalának fellendítése a turizmus fejlesztésével, új munkahelyek létesítése a 

turizmusban.  David Iulian Vaicar köszöntötte a jelenlévőket, majd beszédet mondtak a 

meghívottak: Cristian Tabără a TVR1 csatorna szerkesztője, Charlie Ottley a BBC szerkesztője a ,,Wild 

Carpathia” szerkesztője, Andrei Blumer a Romániai Ecoturism Egyesület elnöke, Gabriel Aftenie a RePatriot 

és a CIT Bucuresti Open Knowledge képviselője, Florin Munteanu az Alsó Dunai Turizmus és Ökológiai 

Alapítvány elnöke, Cezar Ionescu az Interparking Brüsszel Romániai kirendeltség igazgatója, Tudor 

Ionescu bukaresti önkormányzati tanácsos, környezetvédelmi aktivista, Rugina Ciprian Maroshévíz 

polgármesteri hivatala részéről, Andrei Vodă doktorandusz a bukaresti Földrajzi Egyetemről. Aftenie úr 

beszédében egyebek közt az alábbiakat is mondta, „…Nem kell irigykedni, hogy más településeken, régiókban 

jól működik az ökoturizmus, kell tanulnunk tőlük, és jó kapcsolatban kell lenni velük.” Charlie Ottley 

beszédében rámutatott Maroshévíz és környékének a turisztikai értékére, amit eddig sajnos nem használtak ki, 

majd bemutatott egy általa készített dokumentum filmet, amely a Kovászna megyei ökoturizmust mutatja be, 

és példáként adta az ottani értékek kihasználását. 

Arra is kitért, hogy az ökoturizmus nem azt jelenti, 

hogy terepjárókkal vagy ATV-vel mennek az 

emberek a hegyekbe, hanem, gyalog, lovakkal, 

szekérrel. Cristian Tabără előadásában elmondta, 

hogy csodálkozik, hogy milyen sok természeti 

adottsága van településünknek, és eddig nem volt 

kihasználva. Rámutatott, hogy nem szabad, hogy a 

politika befolyásolja az ökoturizmus. Példaként 

adta a székelyföldi településeket, ahol jól működik 

az ilyen turizmus, ugyanakkor megemlítette, hogy 

Székelyudvarhelyen és környékén jelenleg is 

készítik a székelykapukat, és van kereslet, hisz szebeniek is rendelnek, sőt még moldáviak is, nekik nem 

számít, hogy azok székelykapuk. Egyik felszólalásában Cristi Tabără kijelentette, hogy ő nem szereti a 

kisebbség szót, nincsenek kisebbségek, hisz minden nemzetiségű ember együtt lakik, és nem kisebbségek.  

     A találkozón több helyi lakos is felszólalt, ötleteket adva, hogyan is lehetne kihasználni településünk 

turisztikai értékeit. Siklodi Ildikó 
ARANY 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 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 aranymorzsákat, 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 

 

KOMISZ FLINTA 

Az osztrák-magyar hadseregben a hivatalos nyelv a német volt, amelyben a „kincstári” szót a latin eredetű 

„Commission” szóval jelölték, a commissiont viszont a magyar katonák „komisz”-ra rövidítették. Így kezdték 

a kincstári kenyeret, dohányt, kabátot komisz kenyérnek, komisz dohánynak, komisz kabátnak nevezni olykor 

nem is  minden alap nélkül. A legszebb szójátékra az 1854-ben rendszeresített gyalogsági puska adott alkalmat, 

amelynek Ordinare Commisflinte volt a hivatalos neve, a magyar beceneve pedig komisz flinta 
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Őrült európai vezetők 
   2015-től kezdődően a balliberális-kommunista vezetők meghívták a muszlimokat, hogy törvénytelenül, 

vagyis nem a határátkelőkön, útlevél és személyi igazolványok nélkül jöjjenek a keresztény Európába. És 

jönnek a muszlimok, és a kommunista vezetők befogadják. De lássuk, más országokban mi is történik, ha 

törvénytelenül tolakodsz be az országba: - Ha illegálisan átléped Észak-Korea határát, kényszermunkára 

ítélnek. - Ha illegálisan átléped Irán határát, időkorlátozás nélküli börtönbüntetést kapsz. - Ha illegálisan 

átléped az afgán határt, lelőnek. - Ha illegálisan Szaúd-Arábia területére lépsz, akkor több évre börtönbe 

zárnak. - Ha illegálisan lépsz át a kínai határon, valószínűleg nem fogunk többet hallani rólad. - Ha illegálisan 

átléped Venezuela határát, azt feltételezik rólad, hogy kém vagy, és sorsod megkérdőjelezhető. - Ha illegálisan 

átléped Kuba határát, börtönben végezed, és tovább lehetne sorolni. De ha törvénytelenül 

bemész Németországba, Ausztriába, Svájcba vagy más európai országba, akkor ezt kapod:- Szociális 

biztosítást, - Mobiltelefont számlák nélkül, - Fizetett bérleteket villamosra, buszra, vasútra, stb.,- Ingyenes 

egészségügyi ellátást,- Zsebpénzt, amelyet szabadon felhasználhatsz,- Ingyenes nyelvtanfolyamot,- Gyerekre 

különféle bónuszokot,- Ingyenes jogi képviseletet, (hogy pl. védekezni tudj az ellen, ha kiutasítanak az 

országból, - SEMMI KÖTELEZETTSÉGED NINCS, de több jogod lesz, mint az ottani adófizető 

állampolgárnak.  

   Sajnos, Európa legtöbb országában a kommunisták vannak hatalmon, bocsánat, a balliberális 

komcsik. Czirják Károly 

 

Bécsi töltött-sült túrós palacsinta – Sárig Csilla rovata 
Hozzávalók 4 személyre: A palacsintához: 100 g finomliszt, 2 tojás, 1 csipet só, 

2,5 dl tej, 1 ek. olaj, 1 ek. rum. A töltelékhez: 50 g puha mazsola, 2 ek. rum, 3 ek. 

lágy vaj/margarin, 2 tojás , só, 100 g porcukor, 250 g krémtehéntúró, 1 citrom 

reszelt héja. Az öntethez: 1 tojás, 30 g porcukor + a szóráshoz, 1 tasak (10 g) 

bourbon vaníliás cukor, 1 dl tej  A palacsintához  simára keverjük a lisztet a 

tejben eldolgozott sóval és tojásokkal, lefedjük, 30 percet pihentetjük, aztán 

hozzáadjuk az olajat és a rumot (ha szükséges, egy kevés buborékos ásvány-

/szódavízet is), és 8-10 palacsintát sütünk belőle. A töltelékhez a mazsolát forró 

vízzel leöblítjük, lecsepegtetjük és meglocsoljuk a rummal. A teljes mennyiségből elvett vajjal/margarinnal 

vastagon kikenünk egy nem túl mély, csinos sütőedényt (ebben fogjuk tálalni). A tojásokat megmossuk, 

kettéválasztjuk, a fehérjéket 1 csipet sóval kemény habbá verjük. A maradék vajat/margarint habosra-krémesre 

keverjük a porcukorral, az egyenként hozzáadott tojássárgákkal és a túróval. Belereszeljük a gondosan 

megmosott citrom héját, aztán óvatosan, hogy össze ne törjük, (lyukas fakanállal) lazán beledolgozzuk a 

tojáshabot, végül a mazsolát a rummal együtt. A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. Arányosan elosztva megkenjük 

a túrókrémmel a palacsintákat, feltekerjük, majd félbevágjuk, és vágott felükkel fölfelé, kissé egymásra 

csúsztatva-támasztva beleállítjuk a sütőedénybe.Az öntethez (botmixerrel) simára-habosra keverjük a tojást a 

porcukorral, a vaníliás cukorral és a tejjel. A palacsintarakottas tetejére locsoljuk, és a forró sütőben 

aranybarnára sütjük (20-25 perc). 5 percig pihentetjük, megszórjuk porcukorral, és a sütőedényben tálaljuk.   

 

Népi megfigyelések – hiedelmek 

 
Május - Pünkösd hava Tavaszutó - Ígéret hava – Borjútor. 

 - májusi csendes eső, növeli a vetést 

- száraz május, száraz esztendő 

- ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, úgy igen sok eső lészen 

- ha május elején esik, úgy kevés borunk lesz 

- nagyon meleg május után esős június következik 

- ha májusban a tölgy szépen virágzik, és a cserebogár rajta tanyázik, gyakran fogunk hallani mennydörgést 

- sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác – 12,13, 14), ha felhőt egyiken se látsz 

- Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz 

- Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász 

- Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon, füstöljenek kendtök 

- május 25, Orbán, megkésett fagyosszent 

- májusi meleg eső nagy termés, hideg eső rossz vendég 
 

https://lajosmari.hu/hozzavalok/93/tojas
https://lajosmari.hu/hozzavalok/93/tojas
https://lajosmari.hu/hozzavalok/93/tojas
http://www.lajosmari.hu/recept/207/alaprecept--palacsinta
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Pályázati beszámoló 

 
2019 őszén a maroshévízi Csillagszem néptánccsoport a szülőbizottság segítségével újra igényelte a Csoóri 

Sándor Program 2019. - Határon túli néptáncegyüttesek támogatása, Örökségünk a tánc elnevezésű pályázatot. 

A megnyert összeg értéke 900000 forint. Eredeti elképzelésünk az volt, hogy kirándulásokat, edzőtáborokat 

szervezzünk a tánccsoport tagjainak, mivel ez a járványügyi helyzet miatt nem valósulhatott meg, költségterv 

módosítást kértünk. Az új terv szerint a következőket sikerült megvalósítani: a néptáncoktató tiszteletdíjának 

kifizetése a kistánccsoport oktatására, népviseletet, próbaruhákat és a tánccsoport logójával ellátott pólókat 

vásároltunk a kistáncosaink részére, a táncpróbák gördülékenyebb lezajlása érdekében pedig technikai 

eszközöket is kértünk: egy laptopot és egy videóprojektort. 

Köszönjük szépen az Emberi Erőforrás Minisztériumának, hiszen nagy segítség számunkra, hogy támogatnak 

bennünket, szórványban élőket, hogy hagyományainkat ápolhassuk, és gyerekeinknek átörökíthetjük népi 

kultúránkat, hagyományainkat. 

Pályázati felelős: Csűrős Emese-Noémi 
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Tiszteletünk elődeinknek 
 

    

Tavaly a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjai úgy döntöttek, 

hogy felújítják, kitakarítják olyan maroshévízi elhunytak sírjait, 

akik valamit tettek a településünkért, de mára sírjaik el vannak 

felejtve, hisz nincsenek hozzátartozóik, akik gondozzák. Így 

olvasóink 13 sír felújításáról, kitakarításáról és a hantok alatt 

nyugvók rövid történetéről olvashattak. Végezetül Gerbert Emil 

sírját mutatjuk be, melyet sajnos egy pár évvel ezelőtt eltüntettek. 

Gerbert Emil 1858. február 3-án született és 1893. november 23-

án hunyt el. Felesége Válent Aranka 1894-től 1914-ig oktatott a 

maroshévízi római katolikus iskolában. Gerbert Emil görög katolikus 

vallású volt, így a hévízi görög katolikus temetőbe temették el, ami ma 

ortodox temető. A család története röviden úgy kezdődött, hogy 

Gerbert úr okleveles gyógyszerész volt, és településünkön nyitott 

gyógyszertárat 1882-ben, ami az Urmánczy 

palota egyik sarokrészén volt. A lakását és a 

gyógyszertárat is az Urmánczyaktól bérelte. 

Egy gyermekük született, Gerbert Karola 

(1886 Maroshévíz – 1948 Szamosújvár). 

Halála után veje, Tamás János, vette át a 

gyógyszertár irányítását, nekik is egy 

gyerekük született, Tamás Felícia, (1920 

Maroshévíz – 2009 Fogaras, a Házsongárdi 

temetőbe temették el) aki, miután elköltöztek 

Maroshévízről, a fogarasi református egyház 

orgonistája volt. Gerbert Emil sírja a temető 

egyik legszebb sírjai közé tartozott, sajnos 

néhány évvel ezelőtt „eltűnt”, helyére egy más családi sír lett állíttatva.  

 

A székely-magyar rovásírás emlékei 76. rész 
Az alsósófalvi írásos kőemlék. 5. rész 

 

A kő felirata Balázs Alajos tanító rajza alapján 

Balázs Alajos rajzán 51 jelet számoltam. Ez 15-el több, mint Ferenczi rajzán. Beszámoztam itt is a betűket a 

könnyebb azonosítás érdekében. Megfejtésem Balázs Alajos rajza alapján (A kisbetűk a hiányzó 

magánhangzókat jelzik, vastag, dőlt nagybetűvel a rovás): I. sor: 1-es betű: TN összerovás. 2. S, 3. A vagy 

elválasztójel. 4. V, 5. N TNS= téns, ténsúr, tekintetes úr = TekiNteteS  VéN (Vezetéknév, lásd feljebb).  

II. sor: 6-16-ig latin betűk, de a 7, 10, 13 rovás alakú. 17. K, 18. D, 19. S, 20. SZNY, 21. N(TN?), 22. F vagy 

LY, 23. G vagy GT, 24. latin M, vagy rovás VS,25. 9-es számjegy vagy AN összerovás.  

1. változat: AZ ISTEN IGAZ* KeDeS (kegyes) aSZoNY  éN  FoGadoM: ANna   

2. változat: AZ ISTEN IGAZ KeDeS (kegyes) aSZoNY  éN  FoGadom VerS: 9   

Megjegyzések, párhuzamok: *„AZ ISTEN IGAZ”: Az Isten szó Nyírő és Balázs, az igaz pedig Ferenczi 

megfejtése. 20-as betű: A 13. századi gyergyószárhegyi 

botnaptáron a rovó a Boldogasszony szót így rövidítette: 

BOGSZNY. Jézus nagyanyjának, Annának a nevét pedig: 

ANSZNY. Ez alátámasztja a 20-as SZNY összerovás „asszony” 

értelmezését.  22-es betű: Szekeres Lajos parajdi székelykapuján 

F, Balás Gábornál LY. A Konstantinápolyi Feliratban (1515) a 

király szóban LY.  25-ös betű: Itt is ezt jelentheti az AN 

rövidítés, ANNA, Mária édesanyja. A „VerS: 9” változat 

jelenthet utalást a Biblia valamely szakaszára. Folytatjuk a III. 

sorral.   Friedrich Klára  
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Léleksarok 
Egyensúly 

 

 A gyerekek fizikai egyensúlyát fejlesztve azon kezdtem gondolkodni, hogy mi, felnőttek sem állunk 

sokkal jobban lélekben a balansszal. Hol az összhang? Mi segíthet? 

 A tipegő bizonytalan léptei mitől erősödnek meg? A segítő, meleg szülői kéztől? Hát a beteg gyereké, 

aki fél mindentől, nemcsak attól, hogy kifut a talaj a lába alól? Nem utolsó sorban a felnőttek egyensúlya mitől 

függ, kitől? Mit is jelent kiegyensúlyozottnak lenni? Enélkül nincs siker, önbizalom, motiváció...Én úgy 

gondolom, hogy akkor nem billenünk jobbra-ballra, ha bátrak vagyunk, ha bízunk a saját erőnkben.  Szépen 

hangzik. De van-e erőforrásunk miből meríthetnénk? Mikor telik meg a forrás? Gyerekkorban kell beletölteni, 

a szülők feladata, vagy az őket helyettesítő felnőtteké. A kamaszkorban megbillen minden, ki-kiömlik, újra 

kell évekig kezdeni. Emberi felelősség, kötelesség. A szakmaiság a megfelelő módról kell, szóljon. Rendkívül 

hasznos a segítségkérés. Kortól, nemtől és szakmától függetlenül. Mindig egy dologban biztos voltam. A 

gyerek boldogsága a legfontosabb. S mégsem sikerült mindig mosolyt varázsolnom arcukra. Mert mindent 

megengedni nem lehet, mindent megadni meg nem kell. Szabályokat kell betartanunk, társadalmi elvárásoknak 

megfelelnünk. Talán az egyik legfontosabb dolog tudni mi a jó és mi a rossz. Ezen belül meg ne hagyni 

egyiknek sem kibillenteni minket az egyensúlyból. A példa, amit követünk, a célok melyeket kitűztünk 

magunk elé kulcsfontosságúak. Sok fiatalnál épp ez a baj. A céltalanság. Ezen érdemes dolgozni. Nem hiába 

ismeri mindenki azt a kérdő mondatot: „Mi leszel, ha nagy leszel?” Rég tudjuk, ha van amiért, akivel 

megtaláljuk a módját is ahogyan. 

 Popper Péter gondolatával zárnék: Szerinte „Nem kell mindent olyan halál komolyan venni”. Mennyire 

igaz! Ezt az Életünk nehéz oldalára érti. Csak lazán! Hajlamosak vagyunk a túlzásra, ezért  ha jó, túl jó kell 

legyen, a rosszat meg szörnyűnek éljük meg, pedig nem mindig az.  Ez betegít. Csendben, nyugodtan néha 

végig kell gondolnunk saját életünket, hibáinkat, újra és újra töltenünk lelkünket, ahhoz, hogy gyerekeinknek, 

tanítványainknak segítségükre lehessünk. Szeretettel töltve! Lotti (lotticikk@gmail.com) 

 

A hónap festménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orbán Erika festménye 

Dénes Géza rovata 

 
Információáradat 

 

Sok az újság, szól a rádió, 

Mondd a televízió. 

A sok információ és a hatalmas áradat 

Tölti, egyre tölti agyadat. 

 

Gondolkozzál, válogass belőle, 

A sok káros az agyvelőre, 

Ha ezt a sokat beveszed, 

Elmegy a szép eszed! 

 

Néha csendesedj el, meditálj, 

Hogy ebben a felgyorsult világban 

Igen sok-sok a szabály, 

Bár volna egy megállj! 

 
 

 

 
 

Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám alatt. 735 m²-es 

területen fekvő két ház és 2 melléképület (nyári konyhák). Első 

ház: 64 m², fából építve, előszoba, fürdő, 2 szoba és konyha. 

Második ház: 43 m², téglából építve, konyha, fürdő és egy szoba. 

A két nyári konyha 32 m²- en terül el, érdeklődni lehet: 0724 180 

779-es számon. 
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Kemény János Elméleti Líceum oldala 

Kedves Végzős Diákok! 

   Megtisztelő számomra, hogy a 11-dik osztály nevében köszönthetünk titeket! A mai nap igen fontos 

számotokra. Ez a ti napotok, a búcsúzás napja, és eljött az idő, amikor tőletek, fájó szívvel búcsút kell 

vennünk. 

   Feladataitok mostantól ránk, 11.-esekre hárulnak, nekünk kell továbbvinnünk az iskola hírnevét. Lezárult 

életetek egy szakasza, és egy új, reményekkel teli kezdődik. 

   A mai nap ünnep, a ti ünnepetek, ma minden Rólatok szól, mindenki miattatok van itt. Ugyanakkor 

búcsúztok az iskolától, tanáraitoktól és diáktársaitoktól. Emlékezzetek vissza az elmúlt évek örömteli és 

bánatos pillanataira, megprobáltatásokra, és engedjétek, hogy járjon át újra az az érzés, amikor elértétek első 

sikereiteket. Nehéz lesz a búcsúzás mindannyiunknak, mivel az évek során igaz barátokat szereztünk, 

felnézhettünk rátok, példát vehettünk és oly sok mindent tanulhattunk tőletek. 

   Ne feledkezzetek meg azokról sem, akik lelkiismeretes munkájukkal, szeretetükkel eljuttattak eddig titeket, 

átsegítettek sok-sok nehézségen és megfelelő alapokat kaptatok tőlük, ahhoz, hogy a ,,Nagybetűs’’ életben is 

megálljátok helyeteket. Nem szabad megfeledkeznetek szüleitekről sem, akik mindenben támogattak titeket, 

ezért úgy hiszem, hogy ez a nap az ők napjuk is, ez a siker az ők sikerük is. 

   Búcsúzunk most tőletek mi 11-esek. Itt hagytok most minket, de szeretném, hogy ne felejtsétek el a velünk 

együtt töltött időt és azt a sok emléket amit köszönünk nektek. Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, 

szomorúan gondolunk arra, hogy vége az együtt eltöltött időnek, de emléketeket sokáig őrizni fogjuk. Ti 

mostantól mindannyian a Kemény János Elméleti Líceum történelmének részei vagytok. 

   Kívánjuk mi, tizenegyedikesek, hogy jövendő életetek vidám és sikerekben gazdag legyen és minden úgy 

sikerüljön, ahogy azt megálmodtátok. 

   Búcsúzoul Arany János szavaival zárom búcsúszövegemet: 

,,Útjaink százfelé válnak, 

De szívünk egy célért dobog, 

Nekivágunk a küzdelmes mának, 

És épít karunk egy szebb holnapot…’’. 

                                                                                                                     Mezei Andrea, XI. osztályos tanuló 

 

  

 



REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi 

címre: hirlap@marosheviz.info 

 

  

  
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 

  

 

 

Eladó méz, eladó 

méhcsaládok . Méhkaptárok 

gyártását, vállaljuk. 

Érdeklődni a 0744693028,  

0743507482 

telefonszámokon lehet. 

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

Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a: 

0749568650 telefonszámon lehet 

 

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon. 

Támogatóink: Bajkó Éva, Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Németh Levente, Papp 
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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  
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