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Idősek revitalizálására szervezett kirándulás a Maroshévízi Református Egyházközség
szervezésében
Kiránduláson vettünk részt a Maroshévízi Református Egyházközség szervezésében július 2-án és 3-án; az
útirány Észak-Erdély és Máramaros volt.
Első állomásunk a dési református templomnál volt, ami egy építészeti, művészeti csoda. 1453-ban kezdték
el építeni, és Szent István tiszteletére szentelték fel. Csúcsíves részleteivel a magyar gótika remekműve. A
történelem többször is megtépázta: rombolta tatár, török, többször leégett, szenvedett a vallásháborúk alatt, de
áll! A 71 méter magas karcsú tornyával uralja a vidéket. Felújítása után egykori szépségében tündököl, közel
2000 református ember lelki menedéke. Idősebb testvére a kolozsvári Farkas-utcai templomnak.
Nagybánya, István-torony: a középkori Nagy Lajos korabeli plébániatemplom fennmaradt tornya. Egyes
részletei alapján képet alkothatunk az egykori pompás templomról. A torony falába egy Roland-dombormű van
befalazva, mely a város pallosjogának jelképe. Aljában kis kőtár őrzi az összegyűjtött faragványokat,
magányosan hirdeti a mai kornak a történelmi múlt nagyságát, 40 méter magas.
Koltó: Teleki-kastély, múzeum, kastélypark. A falu Máramaros megye 2960 lelket számláló magyar
települése a Lápos-folyó mentén. 1405-ből való az első írásos bejegyzés róla. Azóta több tulajdonosa volt a
falunak: uralták a máramarosi Vajdák, a Drágffyak, tartozott a Kővár vidékhez, később Szatmár-Doboka
vármegye része lett. Széki Teleki Mihály kapta fejedelmi donációként, és a család birtoka volt 1936-ig. Teleki
Mihály és Veér Judit 13 gyermeke indította el a nemzetség terebélyes családfáját. Ez a család háromszáz éven
át jelentős szerepet játszott a magyar közéletben. Az újonnan felépített kastélyt gr. Teleki János építtette, a
család vadászatok idején használta. Leghíresebb gazdája Teleki Sándor volt, a „koltói vad gróf”, kinek a neve
és regényes élete a történelem, irodalom, zene berkeiben közismert.
Koltót mégis Petőfi látogatásai tették a magyar irodalom nevezetes helyévé. A forradalmár költő barátságot
kötött a „vad gróffal”, aki átengedte a kastélyt a költőnek a mézeshetek idejére. Szendrey Júliával hat hetet
töltöttek itt 1847-ben, a kertben lévő somfa melletti kőasztalon született a Szeptember végén című szerelmi
elégia is.
A kastély őrzi Teleki gróf történelmi relikviáit, a hagyományőrző közösség egy Petőfi-emlékszobát hozott
létre. Itt is megérint a hely szelleme, a kerti
szobor is azt a pillanatot idézi, amikor Júlia
férjéhez hajolva a vers kéziratát olvassa.
Délután a közösségi házban Máthé Róbert
lelkipásztor-pszichológus
előadását
hallgathattuk, melynek fő üzenete arra szólított
fel, hogy gyűjtsük és őrizzük a szép élményeket,
mert ezeket felidézve erősíthetik a lelkünket.
Másnap istentisztelet, és irány északra,
Szaploncára a Vidám temetőbe. Közel 800
jellegzetes szaploncai kékben pompázó fejfa
vidám rigmusokkal, a naív költészet nyelvén
búcsúztatja az elhunytakat. 1935 óta híres
mesterek – Stan Ioan Pătraș, Dumitru Pop-Tincu
– faragták, festették a fejfákat, számukra
díszhelyet szántak a temetőben. Egyedi
ötleteiknek köszönhetően az Unesco védelme alá
került a temető. Valahol a faluban működik egy festőműhely, kiállításokkal. Napjainkban a folkloristák
kutatási területévé vált a hely.
Az idő rövidsége miatt épp csak végigszaladtunk a máramarosszigeti börtön celláin, a kommunizmus
áldozatainak szenvedésemlékeit láthattuk itt.
Barcánfalva: az évszázados fatemplomok, kolstorépületek, Máramaros ortodox templomainak legszebbjei egy
helyen. Szépségük leírhatatlan, látni kell! Olyan érzése támad itt az embernek, hogy Isten tenyerén van. Maga
a táj is különlegesen szép, lomberdőkkel borított hegyek, Iza-part, Tisza-vidék, egyszóval ezekért érdemes
odamenni. Kedves, barátságos emberek fogadtak, mindenkinek ajánlom.
Kirándulótársaim nevében megköszönöm a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatást, Madaras
tiszteletes úrnak a szervező munkát, figyelmet. Így jöhetett létre ez a kirándulás, amely nemcsak nagyszerű, de
maradandó élményt jelentett számunkra. Ballai Erzsébet résztvevő
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2022-es református ifjúsági tábor
A Tiszteletes Úr és Tiszteletes Asszony által szervezett
táborok mostanára igazi hagyománnyá váltak a maroshévízi
református ifjúsági csoport tagjai számára. Világos volt, hogy
ebben az évben sem maradhatott el a kirándulással, közös
játékokkal és csupa jókedvvel tarkított táborozás. Idén
Kalotaszeg, Románia egyik legszebb tájegysége szolgált az
utazás céljául. Az első napon a Mákófalvára vezető utunk
közben Kolozsváron is megálltunk. Itt meglátogattuk a Farkas
utcai református templomot, ami az erdélyi magyar gótika
legjellegzetesebb műemléke, illetve a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetet is megnéztük. Mákófalván a Barátság
Házában voltunk elszállásolva, az első bibliaórával kezdetét
vette az idei tábor témájának bevezetése, majd egy kiadós vacsora után mind aludni tértünk.
A második napot a Barátság Házában és annak környékén, illetve Mákófalva felfedezésével töltöttük. A
tiszteletesék idén is nagyon érdekes foglalkozásokat szerveztek, amelyek számos a Biblia által felvetett, de a
mai ember számára is aktuális kérdésre világítottak rá. A kalotaszegi hímzés és népviselet hagyományaival is
megismerkedhettünk a Barátság Házában található cifra szoba által. A mákófalvi református templom
meglátogatása által a falu történetébe is bepillantást nyerhettünk.
A harmadik és egyben utolsó nap volt a legtartalmasabb. Első megállónk a Dregán-völgyébe, illetve az
ott található víztározóhoz vezetett. Itt közösen ámulhattunk el a természet szépségén. Következő megállónk
Kalotaszeg „fővárosába”, Bánffyhunyadra és az ottani gótikus stílusban épült református templomhoz vezetett.
Körösfőn is a falu templomába látogattunk el. Ezek a látogatások lehetővé tették számunkra, hogy
megismerkedhessünk a kalotaszegi építészet számos jellegzetességével (például a kazettákkal kirakott
mennyezet). Utolsó megállónk a Székelykő árnyékában fekvő Torockó volt. Itt a falu fehérre festett házainak
egyedi építészeti stílusára figyelhettünk fel.
Mindannyian felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, a sok kacagás mellett igazán fontos és aktuális
témákról is elbeszélgettünk. A tábor úti céljai által a magyar kultúra egy igazán gyönyörű részébe kaphattunk
bepillantást.
Köszönjük Hargita Megye Tanácsának az anyagi támogatást, amely által lehetővé tették e számunkra
felejthetetlen tábor megvalósulását. Benedek Roland-Áron

Szeretett szülővárosomban
Nagyon szeretem Maroshévízet, és nagyon sokat bosszankodom, hogy a régi történelmi főteret a patinás
épületeivel, a palotával ledózerolták a kommunisták. A jelenlegi központ is szép, de inkább egy
tömbháznegyedhez hasonlít. Sajnos városunk egyre porosabb. Az államcsín előtt éjjel mindig mosták az
utakat, ma ez történelem. Ha szél fúj, akkor az utak széléről felröpíti a port, beviszi a házakba, az emberekre.
Most, hogy gázt vezetnek, feltúrták az településünket, és még porosabb lett a kis városunk. A központon azt
szeretem, hogy aránylag elég sűrűn vannak szemetes kosarak, de így is sokan nem tudják, hogy ezek mire
valók. A vasútállomásunk háborús viszonyokra utal, lerobbant épületek, felmorzsolt beton, a sínek közt
évtizedes gaz. Ha azt írtam, hogy a központban sok a szemetes kuka, ez nem mondható más részekre, hisz ha a
kötöttárugyár fele megyünk, vagy a borszéki, gyergyói utakon (hogy más mellékutakat ne említsek), itt már
nincsenek szemetes ládák. Vajon az illetékesek szándékosan csak a központra akartak szemetes ládákat
helyezni, így aki más úton halad, vagy zsebébe, szatyrába teszi az eldobni való szemetet, vagy, ahogyan
nagytöbbségük teszi, a földre dobja. A Bánffy fürdőbe járva a strand előtt elhaladó út bal felén a zöldfűbe
kocsik parkolnak, a strand fölött levő romantikus sétányoknak már csak a helye látszik. A vízesésnél járva több
idegen rendszámú autó volt leparkolva, a turisták fényképezgettek a vízesés előtt. És épp itt az aszfaltos utón ló
ürülékek fogadták a turistákat. Siklódi Ildikó
Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.
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Beszélgetés Rákosi Károly úrral a labdarúgásról.
Rákosi Károly labdarúgót az idősebb maroshévíziek ismerik, hisz településünkön játszott,
mi több, manapság is sokat jár Maroshévízre a rokonaihoz. Nemrég az emlékeiről
„faggattuk”.
- Tisztelt Rákosi úr! Mondjon néhány mondatot gyerekkoráról!
-1951-ben születtem, Maroshévízen jártam iskolába, Nagy János tanár úr volt az
osztályfőnököm.
- A családjában többen is a labdarúgás szerelmesei voltak…
- Igen, így van. A testvérem Rákosi Sándor, aki egy évvel volt kisebb nálam,
Maroshévízen focizott, ő csak Hévízen játszott éveken át alapemberként 1975-től a 80-as
évek végéig. Öt évet voltunk csapattársak a felnőtt csapatban. Mindketten az ifjúsági
csapatnál kezdtük el a labdarúgást. Sajnos, öcsém a múlt évben elhunyt. Nagybátyám,
Rákosi István (Pista) is Hévízen kezdett focizni, kb. 1961-ben, majd átigazolt a 60-as évek
végén Kovásznára a harmadosztályba, innen a másodosztályú Sepsiszentgyörgyhöz
igazolt, itt is fejezte be a pályafutását. Jelenleg Maroshévízen lakik.
- Ki volt az első első edzője? Szóljon pár szót első mérkőzéseiről!
- 13 évesen kezdtem el focizni, első edzőm Nagy Árpád volt. Az első mérkőzésem a nagycsapatnál Lövétével
volt a megyei bajnokságban, ekkor 15 éves voltam és Lövétén játszottunk. 2-2-es eredménnyel zárult a
mérkőzés, ahol az egyik gólt én rúgtam. 1964-ben a bukaresti Dinamo volt Maroshévízen edzőtáborban, én
ekkor 13 éves voltam, ifjúsági játékos. A Dinamo edzésein ott voltam és más fiatalokkal mi is fociztunk.
Látván, hogyan játszom, egyszer csak odajöttek a Dinamo csapat felkészítői és kérdezték, hogy nem-e akarnék
a csapathoz igazolni. Én IGEN-t mondtam, csakhogy a szüleim nem is akartak hallani róla, így nem engedtek
el olyan messze. A bukaresti csapat edzője, aki hívott, Dumitru Nicolae Nicușor volt. A bukaresti csapat a
Bánffyban volt elszállásolva. Apum szertáros volt a hévízi csapatnál, így szabadidőm nagy részét a pályán
töltöttem. (folytatjuk). Cz. K.

Urmánczy Nándor Díj
A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
nemrég Urmánczy Nándor Díjat adományozott Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak. A díjátadás után
egyik televízió stábja azt kérdezte a miniszterelnökhelyettes úrtól, hogy e díj átadása mit idéz fel benne.
„Ez a díj megerősít abban a szolgálatban, hogy ami
nekem személyes életcélom volt, a nemzetnek a
közjogi egyesítése, hogy az a magyarság, ami
mindig egy volt kulturálisan történelmi tudatában
és nyelvében, az közjogi értelemben is egyesülhessen
az állampolgárság megadása által, és örömmel
jelentem, hogy több mint egymillió-egyszázezer nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká,
és azt gondolom az a nemzetszolgálat, amit nemzetpolitikáért felelős miniszterként 2010 óta végzek, az
meghallgatásra és megértésre talált a Kárpát-medencében, és ez a díj ennek a megerősítése, hogy jó úton
járok. A nemzet egyesítésének szolgálatát továbbra is végezzük”.

Újabb rovott kő
Nemrég Maroshévíztől kb. 15-16 kilométerre a Bunyászán, vagy ahogy egyesek még
ismerik, Bérces tetőn, rovásírásos követ találtak. A hatalmas kő hasonlít egy
lépcsőhöz is, ami mélyen benyúlik a földbe, így nem lehet tudni mi is van a
folytatásban. Rajta több székely-magyar betű és összerótt betű is található, valamint
egy ötös számjegy. A többszáz kilós kövön az alábbi betűk találhatók: I Ne Se Ka N,
és ebből jött Rebendici Erik megfejtése: Innen Sokan.
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Szabó Erzsébet: Remények és csodák
Alj meg egy percre, tekints fel az égre,
Madarak énekelnek bátorítnak téged,
Hangoskodik a patak zúgása szüntelen,
Lépteid haladnak együtt a reménnyel.
Hallgasd az erdő szép hangját,
Szórja az Istentől kapott szép csodáját,
Maradj csendbe, tedd kezed szívedre,
Behálózza a gyönyör teljesen lelkedet.
Körülötted pillangók százai repkednek,
Hegyen, völgyön át kapnak menedéket,
Mindenhol színek varázsa hagy nyomot,
Ha egy napot is élnek, ők attól is boldogok.
Keresd rohanva elvesztett vágyaid,
Ne félj, kigyúl a fény, suttogják a fák lombjai,
A zörej hangja se jön hiába, sose nem ér véget,
Szél viszi messze a sötét fellegekben.
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Dénes Géza: Szép
Levelek közt a piros cseresznye,
A csíkos rakott szoknyás székely menyecske.
Szép a tarka virág a mezőn
A csilingelő csengő a havasi legelőn.
Szép, amikor a füzike virágzik,
A méhecske mely rajta cikázik.
Szép a szitakötő, mely csodásan repül,
A Szentjános bogár, mely rózsák szirmain ül.
Szép a kisgyerek pirospozsgása
Az idős, dolgos asszony arccsillogása,
Szép a kórus dala
A szólamok harmóniája.
Szép, Szent Péter és Pál ünnepe,
Mely arra tanít:
Hited szilárd legyen mind a kőszikla,
Itthon maradj, legyél szüleid
Segítő, derék fia.
2022. június 22 Szt. Péter és Pál ünnepén.

Egyedül csendbe, ülj le egy fa tövébe,
Vésd kérgébe, hogy csodaszép az élet,
Vidd magaddal egy nefelejcs illatát,
Még akkor is, ha nem élnek benned remények és csodák.

Bajkó Zsigmond: Gondolat
Egy csepp vagyunk mi, a végtelen tengerek vizében,
Egy csepp, az is, amit megtanul egy ember egy életben,
Egy cseppet én, egy cseppet mindenki elsajátít valamiről,
Valaki ez lesz, és ezt tud, valaki az lesz, és azt tud,
És mind egy helyen leszünk egy nagy minden.
És ez így cseppenként elég ahhoz, hogy egy lelket
átvezessen egy földi, emberi életen.

Európa népe. Péter Árpád költeménye.
Európa te nagyon bedőltél.
Amerika rabszolgájává lettél.
Pénzel vesznek meg tégedet,
Szétvered a nemzeteket.
2.
A liberális eszme nagyon csalfa,
Mert a nemzeteket vesztükbe hajtja.
Ébredj hát fel Európa!
Amerikát küld a sutba!
3.
Globalista eszmét vallók,
Sok nemzetet kizsákmányoltok.
Országokat háborúval leigáztok,
Abból aztán nagyon sokat profitáltok.
4.
Európa minden népe,
Itt az idő ébredj végre!
A háborúknak legyen vége,
Nemzetekként maradjunk meg
Egymás iránt tisztességben.

Töltött paprika – Sárig Csilla módra
Hozzávalók. Paradicsommártáshoz: 300 g sűrített paradicsom, 100 g sertészsír,
120 g finomliszt, 1 közepes db vöröshagyma, 1 teáskanál só, 1 db zellerlevél, 8 dl
csontlé. Töltött paprikához: 1000 g darált sertéshús, 20 közepes paprika, 50 g
sertészsír, 1 nagy db vöröshagyma, 2 teáskanál só, 5 g fekete bors, 3 db tojás, 250 g rizs Elkészítés.
Paradicsommártás. A zsírt felforrósítjuk, majd hozzáadjuk a lisztet, zsemleszínűre pirítjuk. Felöntjük a forró
csontlével, majd hozzáadjuk a sűrített paradicsomot és a sót. A mártásba tesszük a zellerlevelet és a
vöröshagymát, majd fél óra alatt készre főzzük. Töltött paprika. A rizst félig megfőzzük, kihűtjük. A
vöröshagymát a zsíron megpároljuk. A fokhagymát lereszeljük. A darált húsból, vöröshagymából, rizsből,
tojásból elkészítjük a paprikák töltelékét, amit fokhagymával, sóval, borssal ízesítünk. A paprikákat
előkészítjük a töltéshez: megmossuk, kicsumázzuk. Megtöltjük a darált húsos töltelékkel. Fontos, hogy
üregmentesen töltsük őket, ha nem így teszünk, a paprika összeesik. Túl sok tölteléket se tegyünk bele, mert a
paprika szétrepedhet. A töltött paprikákat a forró paradicsommártásba helyezzük, majd készre főzzük. Keverni
nem szabad, ezért rázogatással készítjük. Ha a mártás túl kevés, természetesen vízben is főzhetjük a paprikákat.
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A székely-magyar rovásírás emlékei, 89. rész
A zilahi Tuhutum-szobor rovásfeliratainak története, 8. rész
Fadrusz János, Király Pál és Tar Mihály tevékenysége világossá tette, hogy a rovásírás él a magyar nép
között, és bizonyítja régi műveltségünket. Ez a tény
úgy megrémítette az Akadémia főtitkárát, Szily
Kálmán fizikust, hogy bizottságot hozott létre
annak kivizsgálására, valódiak-e
a felsorolt
rovásemlékek. A bizottság tagjai közé Fadrusz
Jánost és Herman Ottó természettudóst is
beválasztották, továbbá a következő akadémiai
levelező tagokat: Szilády Áron törökös nyelvész,
ifj. Szinnyei (Ferber) József finnugrista nyelvész,
Katona Lajos néprajzkutató, Szilasi (Sonnenfeld)
Móric finnugrista nyelvész. Először a Fadrusz
János által a Szilágy hetilapban említett rovásírásos
bizonyítékokat vizsgálták meg, és hamisítványnak,
valótlanságnak ítélték azokat. Ezek után 1902.
szeptember 28-án Szily Kálmán felkérte dr.
Szentklárai (Nedić) Jenő apátkanonok urat, hogy utazzon le Omorra Tar Mihályhoz s „hitelesen állapítaná
meg Tarék rovásírásának mibenlétét”. A vizsgálatnál a községi bíró, a jegyző, a járási főszolgabíró, továbbá
Tar fia, István is jelen volt. A vizsgálat kiterjedt „erkölcsiségükre, szavahihetőségükre és vagyoni
állapotukra.” Kifejezetten a megfélemlítésre és megalázásra hajtottak, mert egymástól elkülönítve hallgatták
ki Tart és fiát, mint a bűnözőket.
Tart kivallatták, hogy kitől tanulta, s kikkel levelezett, hol látta ezt az írást. Elmondta, hogy „édes atyjától és
egy Kovács Ferencz nevű szegény napszámos földmunkástól, kik már régen elhaltak.” Friedrich Klára

Léleksarok
Kevés volnék?
Alfred Adler szerint az ember fő konfliktusa megküzdeni a kisebbségi érzéseivel egész életében.
Kisebb? Kevesebb? Több? Jobb? Rosszabb? Vagyis a jó és a rossz tulajdonságok összege az ember?
De kinek, milyen kontextusban? Rég tudjuk, hogy a dolgok relatívak. Például három szál haj a
fejünkön kevés, a levesben viszont túl sok.
Egy számegyenes két vége fele a plusz, másik felén a mínusz végtelen. Közepén az origó, a kiindulópont, a
nulla a semmi? Hm...vajon a semmi, tényleg semmit jelent? Néha nagyon is sok lehet. Hogy is van ez? Az
ember küzd, elfárad, főleg amikor nem sikerül valami. A jó, a siker kevésbé zavar. Feltölt. Ellenkező esetben
úgy érezzük keveset adtunk. Ha úgy is van....ez van! De nem TÚL keveset! Fontos.
Egyenlőek vagyunk a sikereinkkel, a kudarcainkkal? Vagy a kettő átlagával? Hm... Nem lehetne a
körülményekre fogni, eltitkolni, szőnyeg alá söpörni a nem sikerült dolgokat? Nem tanácsos. Jó mindent
felvállalni. Ez a lélek hátgerince.
Nem lehet a dolgokat meg nem történtté tenni, vagy előjelét megváltoztatni? Mindannyian feltesszük ezeket a
kérdéseket, habár tudjuk a választ: nem. Az ok következmény lehet és fordítva. Ezért nem jó túl sokat
gondolkodni és magunkévá tenni csak a jót vagy csak a rosszat. Nem süt be mindig a nap az ablakunkon , de
ha nem vesszük, észre a napsugarakat legjobb barátunk a sötétség maradhat.
Ezért jó, ha nem esünk túlzásba.
Sajnos mindent nem lehet irányítani. Mindig teszünk valamit, mert semmit tenni nem jó. De sok minket
érintő dologban nincs beleszólásunk. Itt segít az elfogadás…. Senki nem kevés! Valamihez viszonyítva
mindenki elegendó, értékes pont úgy ahogy van. Ha jóra törekedne csupán mégszebb lehetne a világ!
Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com)
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Vizsgaértékelő
A 2021-2022-es tanév furcsa tanévnek számít a vizsgák szempontjából is. Azok a tanulók akik idén
vizsgáztak több ideig (másfél év) online oktatásban részesültek és teljes tananyagból készültek a
vizsgaidőszakra, semmiféle engedmény, felmentés nélkül.
A VIII. osztályosok intézményünkben vizsgáztak június 14,16 és 17-én. A vizsgán részt vett 11 tanuló,
amelyből egy tanuló speciális igényű tanuló. Román nyelv és irodalomból 2 diák nem érte el az 5-ös átmenő
osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 5,65 lett. Magyar nyelv és irodalomból 2 diák nem érte el az 5-ös
átmenő osztályzatot a vizsgaátlag 5,70 volt. Matematikából 7 tanuló nem érte el az 5-ös átmenő osztályzatot és
a tantárgy vizsgaátlaga 4,67 volt.
A vizsgaidőszak után a VIII. osztályos diákok július 5-én megjelölték továbbtanulási opcióikat a hivatalos
beiratkozási nyomtatványokon. Egy diák sem iratkozott el intézményünkből, a 11 tanuló intézményünkben, a
Kemény János Elméleti Líceumban, a természettudomány és a filológia szakon folytatja tanulmányait. Velük
együtt iratkozott iskolánkban,1 tanuló Borszékról, 1 tanuló Orotváról, 1 tanuló Salamásról. Az őszi iratkozási
szakaszban még iratkozott két tanuló: egy tanuló Gyergyószárhegyről és egy tanuló Vaslábról. Összesen 16
tanuló iratkozott a IX. osztályba, 7-en a természettudomány, 9 tanuló a filológia szakon kezdi el líeumi
tanulmányait.
A XII. osztályt 10 tanuló végezte el természettudomány szakon. Ők mindannyian iratkoztak a június
20-án induló érettségi írásbeli szakaszára.
A 10 érettségizőből 9-en lehetnek büszkék sikeres érettségire, így az idei érettségi vizsga átmenési aránya a
június-júliusi érettségi vizsgán 90% . A sikeres érettségivel rendelkező diákok érettségi átlaga tantárgyanként:
Román nyelv és irodalom 7,68, Magyar nyelv és irodalom 8,11,

Matematika 7,77, Biológia 9,23.

Legsikeresebb vizsgaátlag 9,45, a legkisebb átlag 6,22.
Köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos, kitartó munkáját és büszkességgel tölt el minden tanuló
egyéni sikere, mely hozzájárult ahhoz, hogy megcáfoljuk a közvéleményt. Kitartó szorgalommal, odaadással a
Kemény János Elméleti Líceumban is lehet tanulni, tudást szerezni, országos vizsgákon sikeresen teljesíteni.
További sok sikert kívánunk minden végzős tanulónak és Isten áldását kérjük ahhoz, hogy megtalálják
helyüket a világban.
Deme Gabriella igazgató

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.
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