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Magyarországi látogatás 

 
Immár 11. alkalommal kapott meghívást a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület a mára már 

hagyományos, Tahitótfaluban megrendezett Kárpát-

medencei böllér találkozóra. Így egy csapatnyi hévízi 

január 26. és 30. között Magyarországon tartózkodott. 

Január 26-27-én az Országház vendégeiként Budapest 

fontosabb helyeinek meglátogatása volt napirenden, 

valamint az Országház meglátogatása. 28-án a Jancsó 

Alapítvány meghívásának tettünk eleget, ugyanis 11. 

alkalommal vehettünk részt a böllér találkozón. Január 

29-én egy rövid hévízgyörki látogatásunk után 

Galgahévízen töltöttünk néhány órát. Itt Vanó András 

polgármester szíves vendéglátásának örvendhetett a 

maroshévízi csapat. U. N. E. 

 

 

Megjött a várva várt tél 
 

Február elejére megjött a várva várt tél. Már nagyon 

hiányzott a hó, főleg hogy a mi vidékünkön lakók 

hozzá vannak szokva a nagy hóréteghez, ami tavaly a 

decemberi ünnepeken is elmaradt. Ha későre is, de 

megjött a havazás is. A napokban a helyi sípályán 

voltunk és láttuk, hogy ott is nagy az idegenforgalom, 

hisz a parkírozók tele voltak más megyei 

személyautókkal, a pályákon is sok a síző, a bobpálya 

előtt is sor kanyargott, a Bánffy-wellness is tele volt 

fürdőzőkkel. Remélhetőleg településünk egy igazi 

turisztikai település lesz, így mind a négy évszakban a 

turizmus fellendítheti településünket. De akkor is 

ideje lenne munkahelyeket, gyárakat létesíteni, hisz a 

munkanélküliség elég nagy településünkön. Siklódi 

Ildikó 

 

 

Népszámlálás 2022 
 

Általában tíz évente szoktak minden országban népszámlálást tartani. Romániában 2022 júniusában lett vége a 

népszámlálásnak. Azóta eltelt több, mint 7 hónap, és még a mai napig  sem tettek közzé végleges adatokat. 

Más országokban a népszámlálást követő egy vagy két hónapon belül közlik az adatokat. Romániában nem... 

Vajon nem működnek a számítógépek? Ennyire nehéz az összeadás a számítógépeken? 2023 január utolsó 

napján közzé tett adat szerint Maroshévíz lakossága 12 609. Településünk legnagyobb számú lakosságát 1992-

ben jegyezték, amikor 17 212 lakosa volt kisvárosunknak, ebből 5 039 magyar. Most még nem lehet tudni, 

mennyi a magyar lakos. Czirják Károly 
 

 

 

 

Zarándokvonat 
 

Idén lesz a 12. alkalom, hogy településünkön meg fog állni a Boldogasszony Zarándokvonat. Nemrég a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége beszélt Budai László úrral, a zarándokvonat szervezőjével, és 

megkérte, ha lehetséges idén is a helyi vasútállomáson álljon meg a vonat, hisz amint az előző években 

tapasztalhattuk, ez a találkozó egy különös együttlét a helyiek és a vonaton érkező zarándokok számára, 

amikor együtt imádkozhatnak, énekelhetnek. Budai úr elmondása szerint a zarándokvonat május 25-én este fog 

megérkezni Maroshévízre. U. N. E. 
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SPORT 
Asztalitenisz 

 

Február 7-én zajlott le Székelyudvarhelyen a megyei ifjúsági asztalitenisz bajnokság, melyen a tét az országos 

döntőbe való jutás volt. Íme a maroshévíziek eredményei: V-VIII. osztályos korcsoportban Costina Ilisan első 

helyezés, így bejutott az országos döntőbe, valamint Capian Vlad Dumitru negyedik hely és Simiganovschi 

Codrut hatodik hely. A IX-XII. osztályos csoportban: Belean Ana második helyezés. 

A hévízi csapat edzője Campean Zoltán.  

 

Kutyafogathajtó verseny Borszéken 

Február11-12. között Borszéken zajlott le a mára hagyományos husky 

kutyafogathajtó verseny, melyre 15 fogat nevezett be. A rajtnál bukaresti, kolozsvári, 

gyulafehérvári, marosvásárhelyi, borszéki és maroshévízi csapatok álltak. A B1 (6 

husky) csoportban a kétnapos verseny végeredménye a következő: 1. Molnár Sándor 

– Borszék, 2. Marc Gabi Maroshévíz – Salamás. A verseny szervezői: Molnár 

Egyesület és a Borszéki Önkormányzat. (Kép, forrás: Facebook). 

Röplabda  

 

Az Országos ifjúsági röplabda bajnokság keretén belüli eredmények: fiuk 

bajnoksága: Maroshévízi ISK - Vaskósziklási Avram Iancu ISK 3-0, Maroshévízi 

ISK – Tulcsai ISK 3-2, Craiova-i CNNT – Maroshévízi ISK 0-3, Maroshévízi ISK – Bukaresti CTF Mihai I: 0-

3. Lányok: Maroshévízi ISK – Konstancai ISK 3-0. 
 

 

 

A székely-magyar rovásírás emlékei 95. rész 
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 14. rész 

 

   Az emlékmű maradványai és az újjáépítés gondolata 

   Találgatások indultak meg, hogy a darabok hova lettek. Talán egy épülő ház alapjába kerültek. Nyomozások 

kezdődtek a turulszobor, a ló koponyák, dárdák után, de nem vezettek eredményre.  A talapzatból egy darab a 

Zilahtól tíz kilométerre lévő Ördögkúton került elő. Az ember, aki bevitte a múzeumba azt hitte, hogy római 

kori lelet, előtte hordós káposztán használta nyomtató súlynak.  Ezen szöveg töredékek is voltak.   Dr. Bajusz 

István, régész, a Zilahi Történelmi Múzeum munkatársa, egyetemi tanár fejtette meg a szövegtöredéket és 

megállapította, hogy a Karacsay Kódex Tűzről szóló versének részlete olvasható rajta. Ez minden kétségen 

felül bizonyította, hogy Fadrusz János alkotásáról van szó.  

37 év telt el. A zilahi születésű, de onnan elszármazott Tunyogi Károly gondolataiban hazaszeretettől indíttatva 

felmerült a szobor visszaállításának terve és belekezdett a megvalósításba.   

Részlet 2005. szeptember 2-án Bogdán Zsolt zilahi református esperes úrhoz írott leveléből: „Örömmel 

tudatom Esperes úrral, hogy külhonban élő zilahi testvéreinkkel egyetemben arra az elhatározásra jutottunk, 

hogy az egykor Zilahon állt Fadrusz mű, Turul emlékmű újrafelállítását tűztük ki célul.  Mint ennek a 

kezdeményezésnek a szülőatyja, Tunyogi Károly, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a létrehozandó 

emlékmű bizottság felállításában és az egész ügy lebonyolításában támogasson minket…” 

 

Friedrich Klára 

A kép forrása: Zilah város 

honlapja  
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Beszélgetés ifj. Molnár Árpád úrral 
 

 - Milyen településeken voltak eddig koncertjeid?  

         - Az utóbbi években számos alkalommal orgonáltam különféle rendezvények keretén belül, több 

kamarazene vagy solo orgonakoncertem volt Erdély-szerte, például Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Désen, 

Szamosújváron, Szászrégenben, Gyergyószentmiklóson, otthon, Maroshévízen több alkalommal is, egy 

alkalommal pedig Németországban koncerteztem. 

 

- Kedvenc zeneszerződ? 

 A legnagyobb kedvencem – orgonistaként nem 

meglepő módon – Johann Sebastian Bach, de 

csodálatos orgonazenéket alkottak sokan mások is, 

úgy mint Cesár Franck, Dietrich Buxtehude, Johann 

Pachelbel, és még  hosszasan lehetne sorolni. 

Szimfonikus zenében például Gustav Mahler 

századfordulós zenéje volt rám nagy hatással.    

 

- Milyen műfajokat hallgatsz szívesen?  

 - Sokféle zenét szoktam hallgatni. Az 

orgonazenében leginkább a német barokkot (Bach, 

Pachelbel, Buxtehude), a francia romantikát és 

későromantikát (Mendelssohn-Bartholdy, Franck) 

szeretem, de az orgona mellett gyakran hallgatok 

zongorát is, és vokálszimfonikus zenét (ilyenek 

például a misék, de itt nem a liturgiára kell gondolni, 

hanem annak szerkezetére írt, többtételes 

kompozíciókra). Természetesen könnyűzenét is 

szeretek hallgatni: míg gyerekként nagy Republic kedvelő voltam, mára ennek a helyét Dés László, Presser 

Gábor vagy Somló Tamás zenéje vette át. 

 

- Most hol tevékenykedsz?  

 -A szamosújvári kántori ténykedéseim mellett Kolozsváron egy a gyerekek zenei neveléséért létrejött 

egyesületnél tanítok zongorát. Nem egy tanítványom van, akit már 7-8 éve irányítok, és jó látni a fejlődésüket 

és azt, hogy a zene milyen jótékonyan hat a szellemi és lelki gyarapodásukra. Csak tanácsolni tudom minden 

szülőnek a zene megszerettetését a gyerekükkel.  

 

- Családod?  

 - Feleségemmel egy kóruséneklés során találkoztam, tehát hasonló az érdeklődési körünk és az 

értékrendünk, ami sokat számít, segít. Gyerekként ő is zongorázott, kórusokban énekelt, méghozzá nagyon jó 

tanárok irányításával. A családból is hozza a komolyzene értését és szeretetét, így az orgonás irányultságomat 

megérti, sőt szereti is. Koncetjeimen legtöbbször ő segít regisztrálni (ez azt jelenti, hogy ő állítja az orgona 

hangszíneit előre megbeszélt módon). A kétszemélyes családunk idén ősszel gyarapodott András fiunkkal.  

 

- Elég gyakran jársz haza Maroshévízre. Mondj el egy gyerekkori emléket, melyre szívesen visszaemlékszel. 

 - Szeretek hazajárni, elsősorban a családom miatt, de mint általában az embereknek, a szülőhely nekem 

is a legdrágább hely, amely magában hordoz nagyon sok régi érzést, amik megalapozták, meghatározták az 

elindulást. Főleg a templomban megismert “régi” arcok adják meg a helynek most is azt a melegségét, amiért 

szeretek visszajárni. Sok szép emlékem van persze, de itt most kiemelném azt a templomhoz kötődő 

emlékképet, amint a korai rorate misére indulva, a ropogó havat taposva igyekeztem a füstölő kéményű 

templom felé a templomudvaron át. Mesébe illően szép emlékkép maradt. Cz. K.  
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Szabó Erzsébet: Van egy ilyen is 

 
Ha egyszer viharos tavasz vár reád, 

Másként szól szívedben a szerenád, 

S amíg esőcseppek a földet mossák, 

Talán a léleknek is kevés a boldogság. 

 

Van egy ilyen is, mikor az ember visszatér, 

A kopott tarsólyába úgyis belenéz, 

Akkor légy olyan, mint a kismadár, 

Messzire száll. csak ő tudja, merre jár. 

 

Csak menj, hogy netudja soha senki, 

Hogy a szívemnek mennyi bánatot ki kell bírni, 

Majd egy virágzó tavasz hajnalán, 

Ablakodon újra besüt a boldogság. 

 

Az élet egy sötét felhőtakaró, 

Néha megjelenik, ha nem is akarod, 

Csak hinni, hinni, s mindig remélni, 

Hogy a rosszat a jóval ki lehet cserélni. 

 

Az évek múlni fognak szép csendesen, 

Isten áldása kíséri majd életed, 

S minden mit a vihar tépett széjjel, 

Gondolatban visszatér, egy halvány mesével. 

 

 
 

Dénes Géza: Víg farsang 

 
Óvodánkban sürgés, forgás, 

Készülődés, társalgás, 

Elhangzik a sok jó kérdés: 

Óvó néni én mi legyek? 

Várják a jó ötleteket. 

 

Légy kéményseprő, 

Barna mackó, 

Szárnyas pingvin, tán víziló, 

Veres róka, teknősbéka, 

Hófehérke vagy Piroska, 

Tűzoltó vagy doktor bácsi, 

Ápolónő, szakács néni, 

Űrhajós, mélyvízi búvár,  

Kenguru vagy lisztes molnár. 

 

Készen a jelmezek, maszkok, 

Várjuk már a víg farsangot. 

Járjuk, ropjuk vidám táncunk, 

Óvodákban jól múlatunk. 

 

 

Bajkó Zsigmond:  Vétkes átok 
 

Szabadulj a gondtól, 

De ne fuss a mától, 

Örülj a percnek, 

Ha senki sem vádol. 

 

Ha veszélybe sodor, 

Az életnek útja, 

Kiálts az égben, 

Itt senki sincs ébren. 

 

Ne várj már jót, 

Az ember fiától, 

Vétkezett mindig, 

Ő egy vétkes átok. 

 

Álomba merült, 

Ébredni nem tud, 

Ha pokolba került, 

Onnan nincs már kiút. 

 

 

A kis óvodás mondja!  

Péter Árpád költeménye. 
 
     Reggel korán felköltenek, 

     Óvodába készítenek. 

     Megmosdatnak, megetetnek, 

      Utána meg öltöztetnek. 

                   ll. 

      Megérkezünk nemsokára, 

      Ott találok egy kis pajtásra. 

      Az óvodában sok a gyerek, 

      Olyan mint egy kis hadsereg. 

                  lll. 

      Az óvónénik jóra valók, 

      A gyerekekről gondoskodók. 

      Szeretgetik és édesgetik, 

      Szép dolgokkal kényeztetik. 

                  lV. 

      Énekeket is tanítanak, 

      Meséket is mondogatnak  

      Tanulunk mi sok-sok szépet. 

      Versikéket mondunk néktek. 

                 V. 

      Rajzolunk mi csoda manót, 

      Mindenféle kis állatot. 

      Homok buckát is csinálunk, 

      Utána meg lipinkázunk.  
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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 

 

 

 

Zsákhegyi 

Katonai Temető 

rövid története 

(4.) 
 

 

 

    2004. november 1-én a helyi RMDSz fiataljai gyertyagyújtással emlékeztek meg a hősökről. 2008. május 

25-re, a Magyar Hősök Napja alkalmából, a temetőt a Települési Székely Tanács és a Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület kezdeményezésére kitakarították, a temérdek szemetet elszállították, 75 keresztet és egy emlékfát 

állíttattak. Azon személyek, akik 2007 és 2008 között valamilyen módon hozzájárultak a temető felújításához: 

Benedek Botond, Ladó Lóránt, Karácsonyi Károly, Siklódi Ferenc, Balla Árpád, Ambrus József, Becze 

Sándor, Blénessy Zoltán, Strasszer István, Gála Impex KFT Borszék, Csibi István, Vad Gábor, Schmutzer 

Zoltán és Czirják Károly. A fent említett napon sírok újraszentelésén jelen volt László Áron római katolikus 

plébános és Balla Árpád református lelkész, akik megáldották a kereszteket és ünnepi beszédeket mondtak, 

valamint országgyűlési képviselők, helyi lakosok, sőt még a Demokratikus Liberális Párt helyi vezetői is. 

Beszédet mondtak: dr. Garda Dezső országgyűlési képviselő, Borsos Géza a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, 

Rokaly József tanár, és Czirják Károly. 

   2009-ben a Magyar Hősök Napjára szintén a Települési Székely Tanács és a Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület még 54 keresztet helyezett el. E napon mind a környékről, mind Maroshévízről több meghívott volt 

jelen az ünnepségen, ugyanakkor a 

Magyarország Bukaresti Nagykövetség 

részéről Sándor Mátyás ezredes, 

katonai attasé, aki ünnepi beszédet is 

mondott. 2009-ben a temetőnek 

rendbetételénél segítkezők: Kádár 

Ernő, Blénessy Zoltán, Schmutzer 

Zoltán, Ambrus József, Becze Sándor, 

Karácsonyi Károly és Czirják Károly. 

2010 nyarán a Szarvasi Viribus Unitis 

Alapítvány egy csoportja koszorút helyezett el a temetőnél. Íme a csoport tagjai: Roszik Zoltán történész (a 

Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum igazgatója), Gulyás András régész (a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum 

régésze), Sőregi Zoltán hadtörténeti kutató, Széplaki Gábor hadi sírgondozó, Varga Mihály történelem 

szakos egyetemi hallgató és Lakos Zoltán. (folytatjuk) (czirják)    

tel:0265/250-120
tel:0265/577-282
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Léleksarok 
Ez már túlzás 

 

 Mindig fontos az, hogy mihez viszonyítunk. Ennek a dolognak terápiás hatását érzem. Mert ha sötét a 

szemüveged, éjszínű még a levegő is körülötted. Meg kéne „törölni a lencséket, vagy szemüveget váltani”.  

 Vegyünk egy elégedetlen helyzetet. Mert abból ugye több van. 😊 A jóra még senki sem panaszkodott. 

Például nem abban a szakmában dolgozol, amiről mindig is álmodtál. De lehet épp van egy szép családod és 

egészségetek. Ami a legfontosabb, csak akkor vesszük észre, amikor nincs. Az egészség nem egy végtelen 

állapot, megőrizni nem könnyű. Mi a fontosabb? Lehetnél egyedül, lehetne beteg bárki, munkanélküli, rokkant, 

vagy éppen természeti katasztrófa áldozata... 

Az alakunk, a frizuránk, a szomszéd autója, párja, a státuszunk, pénzünk...fontosak, de jelentéktelenek. Mert 

egy pillanat alatt elveszíthetjük őket. Aki nehéz helyzeteket tapasztalt élete során többre tart minden mást, 

ezeken kívül és hálát ad azért ami ma van, mert holnap nem biztos, hogy birtokában lesz még.  

„Istenem, segíts! Nem kell semmi, csak.... csak most. Többet soha ....”- így fogadkozunk, de miután elmúlik a 

baj, nem tetszik a manikűrünk mintája, szemöldökünk szimmetriája, 

a ”pofátlan” nem várta meg a sorát...stb.  Gyerek sok felnőtt, néha én is, néha te is. De azért ne essünk 

túlzásba! Felbosszanthat bármi, de ne nagyon engedjük meg, hogy rosszak legyünk apró dolgok miatt. 

Örökzöld mondás: „Minden jóban van egy kis rossz és fordítva.” Igen, fordítsuk meg, addig nézzük más 

szemszögből, míg megnyugszunk és találunk valami pozitívat mindenben amiben csak lehet. Lemaradtál a 

koncertről? Megmaradt a pénzed. Nagyon rossz napod volt? De erős vagy, hogy kibírtad! Kevés a pénzed? 

Jobban ismered az értékét.  Megszakadt a barátság? Akkor nem volt az igazán. Egyedül maradtál valamiben? 

Maradt időd önmagadra. A szabadság az egészség oldalán a legnagyobb érték. 

Ezek jutottak eszembe, válaszként a vélt negatívumokra. De mindenkinek más-más derűs gondolat segíthet. 

Sok a „goromba” ember sajnos körülöttünk. A macskaköröm szerepe abban áll, hogy annak látjuk, tartjuk őket, 

de valójában aki mással nincs jóban, annak magával van baja. Nem érzi jól magát a bőrében, mért hagyná ezt 

másnak? Mindenkivel nem lehetünk nagy barátságban, Ahogy mondta Popper Péter, csak a karakter nélküli 

embernek nincs ellensége, irigye. Ha mindenkire ügyelsz, önmagad ásod el. Túlzás azt gondolni, hogy minden 

jó kell legyen, ránk kell figyeljenek, ügyeljenek. Amit mi gondolunk magunkról, az lehet csak a mi 

véleményünk... túlzás azt hinni, hogy velünk nem történhet meg, hisz le sem írom s már túl vagyok azon a 

megpróbáltatáson is. Ha csak lehet ne legyünk rosszindulattal egymás iránt.  Ez számomra a legfontosabb. 

Mert az senkit sem segít. Marékban tartott parázs. Téged is éget. Ha jobb valakinek mint nekünk, örüljünk vele 

együtt! Eljön mindenki ideje, ha kitartóan vár. Addig is felemelt fővel menjen végig mindenen. A kudarcoknak 

is örüljön, ha nem ismeri őket a siker ízét nem fogja érezni igazán. 

Csak a vihar edzi meg igazán a tengerészt. A kis csepergést nem kéne meghallani, örüljünk, hogy 

megöntözi a rózsáinkat, és leveri az aszfaltra a port. Ne feledjük, hagyjuk közben a másikat nyugodtan élni, 

attól hogy rátaposunk, nem leszünk sokkal magasabbak, s még egyenesen sem fogunk állni! 

                                                  Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com) 

       Vörösboros marhapörkölt – Sárig Csilla rovata 
 

A pörkölthöz: 3 ek. olaj, 2 fej vöröshagyma, 80 dkg marhalábszár, 2 tk 

édes-nemes paprika, 4 dl száraz vörösbor, 2 db paradicsom,1 db t. v. 

paprika, só, őrölt fekete bors, őrölt kömény 

A nokedlihez: 50 dkg liszt, 3 db tojás, só  

Lábasban felforrósítjuk az olajat, és üvegesre sütjük rajta a 

meghámozott, felaprított hagymát. Rádobjuk a megtisztított, 

felkockázott marhalábszárat, és nagy lángon, kevergetve fehéredésig 

sütjük. Ezután lehúzzuk a tűzről, meghintjük a pirospaprikával, 

elkeverjük, majd visszatesszük a tűzre, felöntjük a borral, és közepes 

lángon addig főzzük, amíg a hús omlósra puhul, és sűrű szaft 

keletkezik. Közben néhányszor megkeverjük, és az elpárolgott folyadékot pótoljuk egy kevés vízzel vagy 

borral. A főzési idő felénél hozzáadjuk a kimagozott, felkockázott paradicsomot és paprikát, továbbá egy kevés 

sót, őrölt borsot és köményt. A nokedlihez összekeverjük a lisztet az elhabart tojásokkal. Annyi vizet öntünk, 

hogy sűrűn folyós tésztát kapjunk, majd lobogó, sós vízbe szaggatjuk. Akkor van kész, ha a nokedlik feljönnek 

a víz tetejére. Végül leszűrjük. Ezzel tálaljuk a pörköltet.   
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Maturandusz 2023 
 

„Mert álom kell, hogy gyermek maradj az életben, 

Az idő múlhat, de az álmot őrizd örökre a szívedben!” 

 

   Ezzel a mottóval kezdtünk a 2023-as Nagykorúsítási bál megszervezésébe, amelyet január 17-én rendeztünk. 

Szeretettel készültünk erre, az elképzelésünk az volt, hogy humoros, de mégse unalmas, különleges, 

felejthetetlen nap legyen a XII. osztályosok számára.  Igyekeztünk könnyű próbákkal előállni. Változtattunk az 

előző évek szokásán azzal, hogy nem tettünk fel olyan kérdéseket, amelyek a középiskolai tudást kérik 

számon, hiszen szülők, iskolatársak és tanári kar előtt válaszolni, az ember elfelejti még azt is, amiben addig 

biztos volt. Az ügyességi próba azt mérte, hogyan birkóznának meg az ellenkező nem feladataival: a fiúknak 

zokni párosítás, a lányoknak falécbe való csavarozás volt a feladat. Az Add el magad című próba lényege az 

volt, hogy egy kártyára különböző tárgyakat, személyeket, élőlényeket írtunk és ezeknek megfelelő 

reklámszöveget kellett írniuk, 

hogy miért is érdemes őket 

megvásárolni. Egy másik 

próba az Összekötözés volt, 

két személyt összekötöztünk és 

ki kellett szabadulniuk. Közös 

feladat volt, hogy megtanulják 

a Pál utcai fiúk musicalből Mi 

vagyunk a grund éneket. A 

próbákon mindenki ügyesen 

teljesített.  Amíg a zsűri 

döntésére vártunk megnéztünk 

egy képösszeállítást az 

ünnepeltek egy kiskorú meg 

egy mai fotójával. Következett 

a XII. osztályos diákok tánca a 

szülővel, majd néhány végzős 

iskolai élményeket mesélt.  A 

zsűri döntése alapján a Miss 

Maturandusz Csiki-Péter 

Renáta és a Mister 

Maturandusz Siklodi Zsolt-Gabriel voltak. Közönség díjat pedig Țifrea Laura és Csiki Norbert kaptak. Deme 

Gabriella igazgató nő elmondta ünnepi beszédét és nagykorúvá nyilvánította az ünnepelteket. Majd Benedek 

Éva szülő köszöntötte a nagykorú diákokat. Az ünnepség végén tortával leptük meg a XIl. osztályosokat. 

Néhány személyes vélemény a XII. osztály részéről: 

Csiki – Péter Renáta: Egy feledhetetlen estét szervezett nekünk a 11. osztály, amelyet itt megköszönök nekik, 

még a tortát se hagyták ki, így igazán megünnepeltük a felnőtt életbe való belépést.  

Zsigmond Roxana-Elena: A sok nevetés mellett sikerült igen megható pillanatoknak is részesei lennünk, 

megtekinteni mennyi változáson mentünk keresztül az évek során és végül táncolni a szülőkkel, akiknek 

életünket köszönhetjük. Nagyon szép emlékként fog megmaradni a gyermeki gondtalan élet hátrahagyása 

mindannyiunk számára. 

Ciornei Robert- Emanuel: A nagykorúsítás az élet fontos szakasz mindenki számára. A 11-ikes tanulók és 

osztályvezetőjük sok érzelemmel szervezte meg ezt a felejthetetlen estét. Én mindig is vártam ezt a pillanatot, 

és teljes szívemből mondhatom, hogy a várakozást megérte. 

Zatoschil-Ballai-Fokt Jenő-Zoltán: Az ünnepelés és a próbák nagyon tetszettek, egyszerű, úgymond, napi 

dolgok mindkét nem számára, még pár kisebb szívatás is belefért, ami tetszett. Na, meg persze a beszédek is 

felébresztették bennünk azt a tudatot, hogy eddig tartott a “kiskorúság” és hivatalos felnőttek vagyunk a 

nagyvilágban. Brettschneider Cintia, XI. osztály  
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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 
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