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A maroshévízi színjátszásról (4.)

Az 50-60-as évek színjátszói: Szaszkó Elek, Duha Kristóf, Kolozsi Margit, Fábián Teréz, Feigl Imre,
Zsigmond Ernő. Most ugorjunk néhány évtizedet egészen 1973-ig. Az ekkori színjátszók az alábbiak voltak: Strasszer
Ignác, Kolumbán Klára, Fábián Teréz, Strasszer Éva, Siklódi István, Danaliszyn József, Orbán József, Bege István,
Barabás Zoltán, Tamás Mihály, Németh Anna, Tamás Judith, Müller Béla, Brettschneider Lajos, Szőke András,
Rebendics Antal, Molinári Vilmos, rendező: Kolumbán Klára, súgó Gencsy Izabella, más tevékenykedők a
színtársulatnál: Kassay Károly és Zsigmond Magdolna. 1974-ben Danaliszyn József rendezésében bemutatták a
„Kaviár és lencse” című darabot. E darabbal a környék falvaiban is nagy sikert arattak. A helyi színjátszók 1970-1982
között összesen 32 darabot mutattak be, a legtöbb 3 felvonásos volt. A Heten, mint a gonoszok című darabbal a
Megéneklünk Románia megyei versenyén első helyezést értek el, ekkor 1983-at írtak. A legtöbbször bemutatott
darabok a következők voltak: Kaviár és lencse, Heten, mint a gonoszok, 33 névtelen levél. A Victor Eftimiu által írt
„Rokonunk a csavargó” című színdarabbal csúcsot állítottak, hisz 36 alkalommal mutatták be Erdély több településén.
E darabbal az országos Caragiale fesztiválon dicsérő oklevélben részesítették a társulatot. A társulat szervezője
Kolumbán Tihamér volt. Az évek teltével a színi életben más tehetséges lakosok is bekapcsolódtak, mint például:
Csórja Irén, Butyka Mihály, Domokos János, Baricz Katalin, Mátyus Irén, Lázár Márta, Orosz József, Kocsis László,
Náznán Lajos, Szász Elek, Szász Erzsébet, Puskai Ilona, Puskai Gyula, Décse Annamária, Huszár Gábor, Kassay
Margit és mások. Kolumbán Klára az amatőr országos fesztiválon, női alakítási díjat nyert.
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Régen történt (17)

1952 szeptemberétől (60 éve) az addigi nagyközséget
várossá nyilvánítják.
A római katolikus templom alapkövét 1867.
szeptember 22-én tették le és a templomot Fogarassy
Mihály püspök úr szentelte fel 1873. június 29-én
1912 szeptember elején (100 éve) az állam kibérelte
a Walter család központi fekvésű házát, és itt
létesítették az Állami Iskolát.

II. évfolyam 8. szám

1912 szeptemberében (100 éve) alakult a zsidó
iskola, mely 1940 után bezárta kapuit. Az épület ma is
megtalálható a római katolikus kántori lak
szomszédságában. Az igazgató 1916-ig Czitrom Béla
volt.
Szintén 1912 szeptemberében (100 éve) megalakult
a helyi “inas iskola”, sajnos 1919-ben ez megszűnt,
ugyanakkor az említett év szeptemberében iskolákat
létesítettek Székpatakon és Rakottyáson is.

Erdőtűz pusztított Maroshévíz közelében

M.H

Július 22.-től a Maroshévíz közelében levő Martonka-tetőn tűz ütött ki, melyet csak augusztus hónap második
felében sikerült eloltani. A tüzet éjjel-nappal próbálták oltani a maroshévízi, gyergyói és Maros megyei tűzoltók,
ugyanakkor maroshévízi, remetei és várhegyi önkéntesek is besegítettek. A lángok több mint 200 hektáron
uralkodtak,ennek nagy része legelő és kaszáló volt, de erdők is a lángok martalékává váltak, ugyanakkor egy nyolc ezer
euró értékű munkagép is odaveszett. A hatalmas füstfelhőket több ízben településünk központjából is jól lehetett látni.

Magyarországi vendégek településünkön

Augusztus 6 és 8. között vendégek látogattak
településünkre a magyarországi Jancsó Benedek
Alapítvány részéről. Első nap a vendégek meglátogatták az
Urmánczy kastélyt és a Bánffy fürdőt, majd kedden,
augusztus 7.-én a Bánffy termál vízesés szépségében
gyönyörködhetek. 14 óra után az egyesület elnöke, Jancsó
András koszorút helyezett el az Urmánczy Nándort
ábrázoló szobor előtt, majd az Urmánczy strandot és az

Czirják Károly

(czirják)

Urmánczy födeles hidat látogatták meg. Este a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület vezetőivel, tagjaival
találkozhattak, amikor egy kötetetlen beszélgetés során a
jövőbeli tervekről, a két civil szervezet közötti
együttműködésről folytak a tárgyalások, beszélgetések. Az
est további részében egy romantikus szabadtéri vacsora
közben ismerkedtek, beszélgettek a jelenlevő
magyarországi és hévízi vendégek, illetve házigazdák.

Újabb ásatások Maroshévízen

Amint már hírül adtuk a múlt évben Targoviste-ról, Kolozsvárról és Gyergyószentmiklosról érkeztek régészek
településünkre és a tíz napos ásatás során több mint 2.500 kőkorszaki tárgyat találtak. Amint utólag egy németországi
laboratórium is bebizonyította, a maroshévízi régészeti helyen Románia legrégebbi leleteit tárták fel. Augusztus 13.-tól a
három település régészeiből álló csoport ismét nekilátott ásni és máris több értékes lelet került felszínre, köztük egy kő
vágószerszám. Mircea Anghelinu profeszor elmondta, hogy még komolyabban nem volt vizsgálva, de a vágószerszám 13
vagy akár 40 ezer éves is lehet. Azt is elmondta, hogy mintegy 20 hektárnyi területen lehet kőkorszaki leleteket találni, de
nemcsak kőkorszakiakat, ugyanakkor azt is bevallotta, hogy az ásatások eltarthatnak akár 15 évet is. Ez évben a régészeket
egy egyetemistákból álló csoport is segíti, akik az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek.

www.facebook.com/Toplita.Marosheviz
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G-OLD BOYS CUP

(hírközlő : Kosa Attila)
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ARANY FIÚK KUPÁJA

2012. agusztus 4.-én került megrendezésre
Maroshévízen az úgynevezet G-OLD BOYS CUP (ARANY
FIÚK KUPÁJA) teremfoci torna, amelyre 5 csapat kapott
meghívást, amit a helybéli Punto amatőr foci csapat rendezett.
(fő szervező Kósa Attila).
Ennek a rendezvénynek egyik fő témája az volt, hogy
a játékosok 35 éven felüliek legyenek, a sportszerű hozzáállás és
a jó hangulat. A rendezvény problémamentesen zajlott le, ez azt
jelenti, hogy a csapatok, játékosok, szurkolók mind megértették
a focinak a szép felét, azt, hogy lehet egy tornát úgy
végigjátszani, hogy betartjuk a sportszerűség szellemét, a foci
szellemét és a jó hangulatot.
“Mint szervező nagyon sikeresnek láttam ezt a
rendezvényt és azt szeretném, ha városunkban minél több ilyen
típusú focitornák kerülnének megrendezésre, melyeknek
prioritása a sportszerűség, a tiszta foci, a jó hangulat és minél
több baráti kapcsolat kialakítása a vendégcsapatokkal.
Meg szeretném köszönni minden résztvevő
személynek, aki jelen volt ezen a rendezvényen, azoknak, akik
valamilyen módon besegítettek azért, hogy ez egy sikeres
focibajnokság legyen.”

Eredmények :
1.helyezett -Galócási OldBoys. (Galócás)
2. helyezett -Babiln (Szárhegy)
3.helyezett -Punto OldBoys (Maroshévíz )
A”Fair Play” díjat a Happy OldBoys (Maroshévíz), a
Punto speciális díjat a Remetei Öreg Fiúk érdemelték meg .
Díjazottak :
- a legjobb kapus – Kósa Lajos (Maroshévíz)
- a legjobb játékos – Ciocania Vasile (Galócás), amit tiszteletre
méltóan átadott Fehér Árpádnak (Remete), ez egy megható és
szép jelenet volt mindenkinek .
- a legtechnikásabb játékos - Ambrus Arnold (Szárhegy).
- a legsportszerűbb játékos – Mindru Aurel ( Galócás).
A” TOP 5 “sportszerű játékosok:
Puskás Levente (Galócás)
Lazar Vasile ( Maroshévíz)
Demeter Eugen (Maroshévíz)
Pál László ( Remete)
Györffy Gábor (Szárhegy)
A rendezvény vacsorával fejeződött be, ahol a jó
hangulat annyira kiterjedt, hogy az 5 csapat eggyé vált.
Támogatta a “LA-EMI” vendéglő.

Kúriák, paloták, kastélyok (3)

Új sorozatot indítottunk, melyben bemutatjuk a településünkön levő
kúriákat, ugyanakkor egy palota és egy kastély rövid történetét is. Ezt
azért is tartjuk fontosnak, hogy főleg a fiatalabb lakosok megtudják,
hogy településünkön valamikor sok régi épület is volt. Sajnos mára csak
egy kúria és egy kastély létezik, a többieket lerombolták. Ugyanakkor
az 1977 – 1984-es „fekete” években megsemmisítették településünk
régi központját is, ahol sok régi épület díszelgett, így a mai
településközpont inkább hasonlít egy tömbház negyedhez, mint egy
régi múlttal rendelkező településhez.

Lázár kúria

A kúriát 1826-ban építette a szárhegyi Lázár család, mely a mai
Victor Babes út B tömbháza körül volt. A kúria 1946 körül a
hévízi Sbarcea család tulajdonába került. A kúria hat szobából és
egy nagy társalgóból állt, ugyanakkor az épület mellett lakásai is
voltak az ott szolgáló cselédeknek is. Az 1826-ban épített
gyönyörű épületet 1979-ben semmisítették meg. (A képen a
kúria lebontás előtt és 1906-ban)
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Skinhead volt, féljek tőle?

A skinhead avagy bőrfejű egy társadalmi szubkultúrát és
az ahhoz tartozókat jelölő elnevezés. A skinheadek az 50-es60-as években alakultak ki. Hajukat rövidre vágták, mivel
gyakoriak voltak az utcai verekedések és ez a hajviselet volt
a legkényelmesebb. Ruházatuk: eredetileg katona- vagy
acélbetétes munkásbakancs, kék farmer, vagy terepnadrág,
Harrington, MA1-s bomberdzseki, farmerkabát.`
Az interjú alanya egy skinhead, akit nevezzünk Bobnak.
Nagy Orsolya interjúja.
Mikor alakult ki benned ez a világnézet?
Gyerekkoromban. Nem emlékszem pontosan, körülbelül
12-13 éves koromban.
Hogyan láttad akkor a világot?
Szerintem az akkori társadalomban igazságtalanul bántak a
fehér emberekkel, a magyarokkal. Szóval úgy érzem, hogy
az „alsóbbrendű fajok” több jogot élvezhettek. Például ha
én, mint fehér ember megütöttem egy néger embert, az a
hatóságnak azt mondta volna, hogy en diszkrimináltam őt a
bőre színéért, és ezért engem elítélnek rasszizmus vádjával.
Fordított esetben viszont, ha ő üt meg engem, a hatóságok
önvédelemnek tekintik.
Otthon tanultam meg, hogy a cigányokat fizikai erőszakkal
kell megtanítani arra, hogy ne kéregessenek, hanem
dolgozzanak. Én is dolgozom, a szüleim is, mindenki
becsületesen adót fizet, és a cigányok segélyt kapnak a mi
adónkból. Ezt igazságtalannak tartom.
Kik voltak azok az emberek, akik befolyásolták bőrfejűvé
válásod?
A barátaim, akikkel felnőttem. Mikor egy ember úgy nő fel,
hogy mindenhol ezt látja, ezt hallja nehéz elszakadni és nem
ilyenné válni. Itt érvényesül az a törvény, hogy „egy
mindenkiért, mindenki egyért”. Az ember tudja, hogy
megbízhat a társában, a barátjában. Ilyen helyzetben könnyű
megtalálni a helyed, teljesnek látod az életed, es teljes
elméddel hiszel benne.
A családomban is érzékelhető volt. Sokszor volt olyan,
hogy édesapámmal néztük a tv-t, mutatták a forradalmakat
Pesten, és legszívesebben mi is odamentünk volna, hogy
„harcoljunk” a kommunizmus ellen, ami akkoriban volt
Magyarországon. Az embert az ilyesmi cselekvésre készteti,
nehezen tűri az elnyomást, az igazságtalanságot.
Hogyan befolyásolta ez a társasági életed?
Az emberek többsége túl agresszívnek tekintett. Jártuk az
utcákat, „balhékat” keresve, és sokszor rá is találtunk…
Az iskolában is többször kaptam figyelmeztetést, nem volt
párkapcsolatom, nem is érdekelt igazán a dolog.
Fontosabbnak tűnt, az, hogy kiálljak magamért, hogy

II. évfolyam 8. szám
Nagy Orsolya

megmutathassam a nagyvilágnak, hogy vagyok, és
bizonyíthassak. Mindezek mellett volt egy baráti köröm,
ahol önmagam lehettem, ahol senki nem vetett meg azért,
amit tettem, amiben hiszek, ami az életem, ami
vagyok/voltam. Voltak emberek, akik közeledni szerettek
volna hozzám, de úgy éreztem nem felelnek meg az
„elvárásaimnak”. Az elvárásaim alatt azt értem, hogy a
személynek legyen nemzeti öntudata, pártolja a szélső
jobboldali nézeteimet, és ne ítéljen el a tetteimért. A többi
emberen azt láttam - vagy azt akartam látni - , hogy lenézik
ezt a társadalmi réteget, amely próbál lázadni a rendszer
ellen, hogy a többi embert nem érdekli, hagyják elnyomni
magukat, gyengék, szánalmasak.
Életednek ennek a szakaszában hogyan kapott ekkora teret
az erőszak?
Erre nem egyszerű választ adnom. Akkoriban szó szerint
dúlt bennem az erőszak. Talán így volt a legkönnyebb
kiadni magamból azt a sok elnyomást, igazságtalanságot.
Be kell látnom, hogy magával ragadott a hév, egy idő után
már nem számított, hogy vétettek-e ellenem, ha nem volt
szimpatikus valaki, annak nekiestem/nekiestünk.
Kezdetekben az adott személynek először szépen
elmondtam, hogy mit kellene tennie az esetleges sérülések
elkerülése érdekében, es ha nem „engedelmeskedett” a
legjobb bevált módszer erre az erőszak volt. Például egy
kocsmában, ha valaki zavaró volt a társaságunkra nézve,
figyelmeztettük, hogy távozzon, és hogyha nem tette meg,
akkor viselnie kellett a következményeit.
Mit értesz következmény alatt?
Verést.
Tudomásom szerint nagy fordulatot vett az életed? Minek
köszönhető ez a változás?
A nagy változás az egyetemmel vette kezdetét, bekerültem
egy teljesen más világba, egy más társadalomba, ahol
elítélik a rasszizmust. Megismertem közelebbről más
embereket, más felfogással. Másrészt a jövőmre tekintve
sem volt előnyös ez a nézet, lehet, ha folytattam volna az
akkori életem, már börtönben lennék. Beláttam, hogy nem
tudom megváltoztatni a körülöttem lévő embereket, így
lassan nekem kellett változnom, persze választhattam volna
a magányt is. Választanom kellett, én megtettem, és utólag
úgy érzem, helyesen döntöttem.
A barátaim reakciójától tartottam a legjobban, de
megértették, hogy ez az én életem, az én döntésem, és én ezt
így akarom. Mai napig közéjük tartozom, ők a múltam, és
ezt nem tagadhatom le, nem is akarom letagadni.
folytatás az 5. oldalon...

www.marosheviz.info
www.toplita.info
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Az új éned hogyan „alkalmazkodik” be a társadalomba?
Sok minden megváltozott úgy bennem, mint rajtam,
beszélhetek fizikai és szellemi változásokról egyaránt. Már
tudom mi az, hogy „leülünk és higgadtan megbeszéljük”,
átlátok azon a „falon”, amit magam köré építettem föl.
Képes vagyok meglátni az emberekben a szépet, jobban
megérteni és belelátni abba, amiben hisznek, amiért
fölkelnek nap mint nap. Tisztában vagyok azzal a ténnyel is,
hogy az emberek többsége tart a rasszista, „borotvált fejű”
emberektől, pusztán a megjelenésüktől, de a „nagyvilág”
viszont nem érti meg a „mi” elveinket, azt, hogy
tulajdonképpen miért harcolunk. Ezért viselkedünk
ellenségesen, mert azt érezzük, hogy nem ért meg a
társadalom.
Jelenleg van egy csodálatos barátnőm, és boldog tudok
lenni vele, és tisztelem, mert el tud fogadni olyannak,
amilyen vagyok, és nem ijed meg a múltam hallatán. Ebből
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annyi a tanulság számomra, hogy soha nem késő
megváltozni, cselekedni, képesek vagyunk rá; az
embereknek vannak nézeteik, hitük, de ezt sok hatás
eredményezi, idő kell ahhoz, hogy kialakuljon, de egy
pillanat alatt romba dőlhet minden.
Végezetül mik az előnyei és a hátrányai a két
„korszaknak”?
A rasszista életmódom előnyei, hogy megerősödtem, sokat
tanultam az életről, felnőttem sok dologhoz, amihez a velem
egykorúak talán még nem… (Ezt tekinthetjük előnynek is
és hátránynak is.) Hátrányai: nem volt gyerekkorom, sok
ember elutasít a múltam miatt, nehéz volt visszavennem az
agresszivitásból.
Az új „fejezet” előnyeit talán nem is kell felsorolnom,
hátrányait annál inkább: néha nem érzem teljesnek
önmagam, vannak napok, mikor bűntudatom van, mert
föladtam azt, amiért annyit harcoltam…

Kemény oldal

Séra Ilona

A Kemény János Gimnázium oldala
Pillanatképek az iskola életéből

Július 22-én meglátogatta iskolánkat a városnapokon résztvevő Budapest XV. Kerületéből érkezett bizottság. A
küldöttséget László Tamás polgármester úr vezette. Az iskola részéről jelen volt Séra Ilona igazgató és Mohácsek Ákos az
Alma Mater Kemény János Egyesület elnöke, RMDSZ helyi tanácsos. A 2 órás beszélgetés alatt a Kemény János Elméleti
Líceum megalakulásáról, anyagi helyzetéről, a gyerek-és tanszemélyzet létszámáról, pályázatokról és még sok másról esett
szó, majd a polgármester úr mutatta be a budapesti önkormányzat jelenlegi tevékenységét, törekvéseit. Ezzel a találkozással
indult be újra a 20 évig tartott kapcsolat, amely megszakadni látszott dr. Hajdú László polgármesteri tisztségének
megszűnésével. A polgármester úr és Báder György önkormányzati képviselő, a Pestújhelyi Pátria Egyesület alapító tagja
könyveket adományoztak a könyvtárnak, majd a küldöttség meglátogatta az iskolát.
Böjthe Renáta VII. osztályos tanuló július folyamán jutalomtáborban részesült a tanulásban elért jó eredményeiért.
Így közösen a román iskolák 1-1 képviselőjével részt vett a magyarországi Bernecebaráti táborban.
Július 22 és 28 között iskolánk cserkészcsapata Rokai János tanár úr vezetésével részt vett a magyarországi Zánka
táborban.
Augusztus 26 és szeptember 1 között 20 tanuló, majd szeptember 2-8 között 29 tanuló vesz részt Năvodáron táborban. A
gyerekek kiválasztása az osztályfőnökök közös döntése volt, ismerve a családok anyagi helyzetét. Az első széria kísérő
pedagógusai Csíki Ildikó és Trombitás Tünde tanítónők, a másodiké Benedek Botond, Csatlós Fülöp István és Rokai János
tanárok.
A Kemény János Elméleti Líceum és a Borszéki Zimmethausen Iskolaközpont közösen szervezte meg ebben a
tanévben a pedagógusok versenyvizsgáját. A versenyvizsga eredményeképpen iskolánk két új címzetes tanárral
gazdagodott: Puskás Éva tanító, az előkészítő osztály vezetője a 2012-13-as tanévtől és Csűrős Emese Noémi matematika
szakos tanár. Ami nagyon fontos: felszabadult az egyik magyar címzetes állás és az iskola igazgatósága lépéseket tesz a
nagyon szigorú törvényes eljárások betartásával, hogy végre olyan magyar szakos pedagógust hozzon az iskolába, aki
marad is, ezzel megoldva a több éves problémát.
Sok mindent nem tudunk még az előkészítő osztályról. Az ott tanító pedagógusoknak nem tartottak még
felkészítőt, a különleges tanterem bútorzata, didaktikai eszközökkel való felszereléséről nem született döntés. A kormány
jóvoltából minden előkészítő osztályt kezdő tanuló után az iskolák kaptak 200 lejt, amiből megvásárolták a padot és a
széket. Az Alma Mater Kemény János Egyesület is pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap Zrt. Alapítványhoz és az
igényelt 600 000 Ft.-ból 400 000 Ft-ot nyert bútorok vásárlása céljából. Az összeg nem fog megérkezni tanévkezdésig, de
az iskola vezetősége igyekszik, hogy a székeken és padokon kívül biztosítsa a gyerekeknek a kezdetben szükséges
berendezést, majd a pályázati pénzből kiegészíteni és modernizálni a tantermet.

Tanévkezdés szeptember 10-én 9 órától.
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II. évfolyam 8. szám

Első Maroshévízi Magyar Napok

Szeretettel meghívunk mindenkit az Első Maroshévízi Magyar Napok rendezvény sorozatára.

Program:
Szeptember 1.-én V. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
10,30 óra Ünnepi megemlékezés a helyi római katolikus templomban
11,30 óra kulturális műsor.
12 óra koszorúzás, emlékkép készítés
12,30 Kulturális műsor a Kemény János Gimnázium dísztermében: Csapó Lajos szavalata, majd fellép a
borszéki Czifrasarok néptánc együttes.
13 óra szimpózium. Dr. Urmánczy Nándor Díj átadása.
A szimpóziumon beszédet mondanak: Jancsó Antal (Budapest) „Urmánczy Nándor és Jancsó Benedek
kapcsolata”, Laczkó Endre (Gyergyóremete) „A görgényi havasok, ahogy Urmánczy látta és mai szemmel”,
Rokaly József történész: „A Székelység eredete” és mások.
15 óra svédasztal.
Szeptember 2.-án Maroshévízi Nap
10-12 óra között, teremfoci torna a helyi Kemény János Gimnázium sporttermében, majd díjazás
15-17 óra: zsákbafutás, kötélhúzás, kincskeresés, skandenberg, majd díjazás. Kulturális műsorok. A Bánffy
fürdői református villánál
15 órakor főzőverseny. A csapatok díjazása 17 óra körül, majd a jelenlevők megkóstolhatják a versenyzők
által készített finomságokat.
18 óra irodalmi est erdélyi és magyarországi meghívottakkal
19 órától Tábortűzfényes diszkó, szalonnasütéssel, a Bánffy fürdői református villa előtt
Szervezők: a Dr. Urmánczy Nándor Együttes és a Települési Székely Tanács

Turisták a Bánffy vízesésénél

Cz.K.

Maroshévíz nem szenved hiányt turisztikai látványosságokban, csak
sajnos ezek nincsenek kellőképpen kihasználva. Az eddigi években a Bánffy
és Urmánczy fürdők vonzották a turistákat, sajnos az idén a Bánffy fürdő nem
nyitotta meg a kapuit, de turisták így is ellátogattak településünkre. Az idei
idényben az Urmánczy strand volt a leglátogatottabb, de sokan megfordultak
a Bánffy termál vízesésnél is.
Így az utóbbi hetekben Bukarestből, Szatmárnémetiből,
Marosvásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről, még Temesvárról is, de meglehet
más településekről is érkeztek turisták és gyönyörködtek, meg lubickoltak a
termál vízesés vizében. Sajnos ez nincs kellőképpen kiépítve, hisz ha a
vízesésig az utat kiköveznék, padokat helyeznének el és ott, ahol már nem
természetvédett a vízesés, lehetne lépcsőket készíteni fel a hegy tetejéig, ahol
egy gyönyörű kilátót készítve belátnák a turisták a vidéket. Egy másik
látványosság, melyet az idén több turista meglátogatott az az Urmánczy
födeles híd. Ez utóbbihoz nem csak hazai turisták, de határon túliak is szép
számban érkeztek.
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Czirják Károly

Tenisz
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A maroshévízi Karácsony Renáta, augusztus 10-12 között
résztvett a Szászrégen Kupa elnevezésű tenisz tornán. Habár alig
töltötte be a 14., évet Renáta a felnőtt korcsoportban versenyzik és
az említett tornán nem kis meglepetésre elnyerte a kupát. Íme a
régeni torna eredményei: Karácsony Renáta – Stoica Ana 6-1, 6-1,
Karácsony Renáta – Moldovan Sabina 6-4, 6-2. A döntőben:
Karácsony Renáta – Hotan Daniela 6-2, 6-7, 6-4. Ezzel az
eredménnyel a fiatal versenyző bejutott a romániai legjobb 100
versenyző közé. Amint Renáta apukája, aki egyben az edzője is az
Új Keletnek elmondta, naponta 2-3 órát edzenek, sajnos igen drága
ez a sportág és még az is a „kárukra” van, hogy nem tudnak sok
tornára elmenni, hisz a nagy távolság miatt az útiköltség is sokba
kerül, és nem mindig engedhetik meg maguknak, hogy egy-egy
távolabbi tornán részt vegyenek. Így a versenyen való pontszámokat
sem kaphatják meg. Renáta közel két éve űzi ezt a sportágat és ezek
szerint elég jól, hisz az eredmények, meg a ranglista beszél helyette.
Sok sikert kívánunk továbbra is.

Egyházi anyakönyv

Keresztelések:
Kelemen Gabriela Catalina, Megyesi Klára

Temetések:
Csata Lajos 61 éves , Megyesi Sándor 56 éves, Csató Csaba 71 éves

Házasságkötések:
Hobaj Szabolcs Lóránt és Edelhauser Ramola valamint Müller Ottó és Bognár Gabriella.

Főzzünk együtt

Sárig Csilla rovata

A kockára vágott lilahagymát vajon lepirítjuk. Ennél az ételnél nagyon fontosak a színek, ezért választottuk a lilahagymát.

Hozzáadjuk a szintén kockára vágott nyúlgerincfilét, fűszerezzük, majd puhulási sorrendben következnek a
zöldségek: beletesszük a karfiolrózsákat, majd a brokkolit, közben a fűszerekről se feledkezzenek meg. Sózzuk,
borsozzuk, kakukkfüvet teszünk hozzá, capribogyót is teszünk bele.

A paradicsomot kicsumázzuk, kockára vágjuk. A magos mustárt a serpenyő szélén kicsit lepirítjuk, és beletesszük
a fehérbort is. Tejszínnel felengedjük, ezzel lazítjuk az ételt, meg egy picit tompítjuk vele a mustár erőteljes ízét is, végül
beforraljuk.
Tálalásnál a ragu mellé kerülnek a kenyérszeletek. A ragu oly színes, hogy csak egy kis citromot használtunk a
díszítéshez.
Jó étvágyat kívánunk!
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Orosz órán . . .

... de már nagyon
fáj a lábam!

Mórickáékhoz tanfelügyelők érkeznek oroszórára, és beülnek a leghátsó
padba, Móricka mögé. Zajlik az óra. A tanárnő felír egy mondatot oroszul a
táblára: - Na, gyerekek, ki tudja lefordítani?
Néma csend, egyedül Móricka jelentkezik. A tanár néni gondolkozik:
Móricka világéletében hülye volt az oroszhoz, de talán most, most megmenti
az órát! Felszólítja: - Na, mit jelent a mondat?
- Azt, hogy "Figyeld milyen jó segge van a tanárnőnek!"
A tanárnő elvörösödik, dühösen rákiabál:
- Nem elég, hogy buta vagy, még szemtelen is! Azonnal ülj le!
Móricka leül, de közben hátraszól a tanfelügyelőknek:
- Maguk meg minek súgnak nekem, ha maguk sem tudnak oroszul?

Reklámok, apróhirdetések

Meg ne halljam,
hogy le akarsz ülni!

Uff...

Hajótörés után!

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon. (György
Hajnal)
Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482
telefonszámon lehet.

Villanyszerelés

Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Mobil: 0745641879
A HuRo Top Term kedvező áron műanyag
ajtókat és ablakokat gyárt. Érdeklődni: 0749988426

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.

Támogatóink:
Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi
István, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente,
Papp Edmond, Puskás József, Sánduly László, Serilla
Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.
Köszönjük!
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