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HÍRLAP

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KÍVÁNUNK
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET
ÉS BÉKÉS BOLDOGABB ÚJ ESZTENDŐT!

Ajándékok Karácsonyra

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület Karácsonyra tanfelszereléseket ajándékozott a Kemény János Gimnázium
keretén belül működő Szent Péter és Szent Pál napközi otthon diákjainak. A 19 diák füzeteket, gyurmákat,
ceruzákat, vízfestékeket, ragasztókat, rajztömböket és színes papírokat kapott. Ez alkalommal a magyarországi
Jancsó Alapítvány is adományozott az említett osztály diákjainak ruhákat, plüss játékokat és egy-egy könyvet.
U.N.E.

Újabb könyv Maroshévízről

A napokban egy újabb könyv jelent meg, mely Maroshévízről szól, egy
bizonyos kort elevenít meg. A „Maroshévízi emlékek” című könyvet Dr.
Kovács
Gabriella,
volt
maroshévízi
orvosnő
írta.
Kovács Gabriellának nem ez az első könyve, hisz 2011-ben
megjelent „Az én Szentkirályi családom története”, 2012-ben „Szívek
harca, szívem harca” és „Lányom, életem” című könyvei. 2013-ban
újabb két könyve látott napvilágot, Barátságok és Munkahelyeim címen.
Mindenik könyvben vannak utalások Maroshévízre, találunk rövid
helytörténeti dokumentumokat, leírásokat, érdekes történeteket. A napokban megjelent könyve is igen érdekes, értékes, hisz a közel 160 oldalas
könyvben betekintést kaphatunk a maroshévízi egészségügyi életről, így
olyan dolgokat olvashatunk a 70-es évek elejétől egészen a
80-as évek derekáig, melyekről a kívülálló eddig nagyon keveset, vagy
egyáltalán nem tudott. A könyv egy igazi kordokumentumot tartalmaz
egy
olyan
ember
életéből,
aki
mindezt
átélte.
Czirják Károly

marosheviz.info
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Hargita megye északi régió turisztikai
bicikli túrák fejlesztése
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Hargita megye északi régió turisztikai bicikli túrák fejlesztése elnevezésű program keretén belül a maroshévízi
Kelemen Hegyimentő Egyesület, a megyei tanáccsal, a Salvaspeo megyei hegymentőkkel valamint a
maroshévízi Fram kft.-vel közösen újabb két hegyi bicikli utat fejlesztettek ki, melyek összesen 35 kilométeren
húzódnak el. A túra utak a következők: 1. Kelemen útvonal: Kelemen-patak negyed – Tiszta Kelemen patak –
Teke tető – Zebrák tisztása – Bezna völgye – Lomás patak – Lomási menedékház. Az útvonal nehézkes, 23,3
km hosszú és a színvonal különbség 633 m.
2. Galócási útvonal: Galócás település – Preluca – Fülöp tisztása – Bükk tető – Taulet tető – Öreg hegy –
Kőgombák. A túravonal közepes nehézségű, 10,9 km hosszú, a színvonal különbség 447 m.
A maroshévízi Hegyimentők ezúttal is köszönik a Hargita Megyei Tanácsának akik anyagilag 80%-át állták az
utak kialakításának. Az említett két új biciklitúra út 2015 nyarától lesz használható.
Paul Gingean

A Tárnicai pihenési, szórakozási helyek értékesítési programja

Maroshévíz egy áldott térség

A Tárnicai pihenési, szórakozási helyek értékesítési
programjának keretén belül a maroshévízi Kelemen
Hegyimentő Egyesület, Hargita Megyei Tanácsa, a
megyei Hegyimentő Szolgáltatás, a Megyei Salvaspeo,
valamint a maroshévízi Fram kft. két új turisztikai
pihenőt létesített. Egyik a Tárnica hegyen levő Kőoltár
közelében, míg a másik a Cristea barlang közelében
lett felállítva. Mindezért köszönet főképp a Hargita
Megyei Tanácsnak, aki a projekt 79,45%-át vállalta.
Paul Gingean

Maroshévíz egy igen érdekes térségben, környezetben fekszik. Itt gondolok arra, hogy a település
szomszédságában vannak a Bájos és a Tárnyica hegycsúcsok melyeknél az is érdekes, hogy tetejük egyenes,
akárcsak az Isten székének, más érdekesség, hogy Bélbor fele haladva van egy hegycsúcs melynek neve
Mag Ura és még egy ilyen hegycsúcs van, mely a Görgényi havasokban van, szintén Maroshévíztől nem
messze, mely piramis, magyarul peremes alakú. Ezt a hegyet ma is Mag Ura néven ismerik. Vajon miért
Mag Ura a hegy neve, mit rejthet? E hegy Maroshévíz majdnem bárhely pontjáról látszik. Egy másik
érdekesség, hogy sok rovásírásos emlék került elő, úgy Maroshévízről, de a Bájos tetőről, a Kőgombák
környékéről a Zsákhegy település részről, de a településtől közel 17 km-re levő állítólagos Attila vára környékén
is. Az igaz, hogy e vár környékén eddig több, mint 10 rovásírásos követ találtak és érdekességként a vár alatt
megtalálhatók a pallag kultúra jelei is. A pallag kultúra nemcsak Maroshévízen, de egész Gyergyó széken is
látható. És mindezek nagyon közel vannak az rovás tetőhöz, a Tászok tetőhöz ahol több száz rovásos kő volt
hajdanán. És ekkor még nem beszéltünk a maroshévízi termálvizekről. Egy szó, mint száz, a település tele van
szép helyekkel, szebbnél szebb turisztikai látványosságokkal, melyeket sajnos nem használunk ki.
Lehet majd egyszer rájönnek a turizmus hasznos oldalára is és befektetnek a turizmus kiépítésébe.
Siklódi Ildi

Régen történt

1899 decemberében, vagyis ezelőtt 115 évvel történt: „Meghívó. A topliczai polgári olvasókör saját pénztára
javára ... Topliczán 1898. év december hó 29-én ... társas-, verseny-, tűzijátékkal és tánczczal egybekötött
jótékony czélu mulatságot rendez”

Röplabda

Az országos lány ifjúsági röplabda bajnokság keretén belül: Brassói ISK – Maroshévízi ISK 3-0
,Maroshévízi ISK – Marosvásárhelyi ISK II 3-0, míg a fiuknál: Maroshévízi ISK – Dési ISK 0-3
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei 1. rész
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Szeretettel köszöntöm a Maroshévízi Hírlap készítőit és olvasóit, köszönöm a megtisztelő
lehetőséget, hogy írhatok az újságba.
A rovásírás a magyarok régi, értékes művelődéstörténeti kincse, a hagyományőrzés legnemesebb
formája. Ahhoz, hogy ezt a kincset értékelni tudjuk, ismerkedjünk meg röviden az írás főbb fajtáival.
Az írás gondolatok rögzítésére és közlésére szolgáló eljárás. Földünk írásait a szakkönyvek a
képírás, fogalomírás, szóírás, szótagírás és betűírás fő tárgykörökbe sorolják. A képírást ősidőktől
fogva használja az emberiség, jelei a világ
bármelyik részén érthetőek, gondoljunk csak a
közlekedési táblákra vagy a számítógép ikonjaira.
A fogalomírásnál egyszerűsödnek a képek és itt
már elvont fogalmakat is jelölnek, pl. a Nap képe a
hőséget vagy a világosságot. A szóírásnak, melyet
napjainkban a kínaiak használnak, 45-50 ezer jele
van, ebből az átlagembernek 3-4 ezer jel ismeretére
van szüksége. Szótagírással a japánok írnak,
jeleinek száma 142.
Mindezek az írások az elvont fogalmak kifejezésének területén és a jelek nagy száma miatt igen
nehézkesek. Legfejlettebb a betűírás, amelyben minden egyes hangot külön betű jelöl, így a beszéd,
a gondolat maradéktalanul lejegyezhető vele. A betűk száma átlagosan 20 és 40 között van, tehát
könnyen megtanulható. A székely-magyar rovásírás a betűírások közé tartozik.
Krónikásaink, történettudósaink - többek között Kézai Simon, Kálti Márk, Thuróczy János,
Verancsics Antal, Szamosközi István, Bél Mátyás szkíta, hun írás elnevezéssel említik, mivel
ezektől az elődeinktől örököltük.
Friedrich Klára,
www.rovasirasforrai.hu

Székely kapuk nyomában Maroshévízen (4.)

Maroshévíz mindig is a Székelyföld része volt. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a települést több mint 100
éven át hovatartozása miatt Gyergyó Toplicza néven
ismerték. Ugyanakkor Maroshévízen volt egy
Székelykatona szobra, de még a helyi színtársulatot is
1918-ig Székely Társaságnak hívták. E lapszámunktól
nemcsak székely kapukat, de régi kapukat is szeretnénk
bemutatni Önöknek, hisz mára alig egy pár maradt meg,
ugyanakkor öröm, hogy az utóbbi években két új székely
kapuval gazdagodott településünk. A legtöbb székely kaput
1975 és 1989 között bontották le, mondván: „már nem
divat”, ezeket beton vagy vaskapukkal helyettesítették.
Szintén székely kapu díszelgett a Zsákhegyi katonai temető
bejáratánál is, mely kapu 1975-re omlott össze.
Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy az 1978-1986-os
korszak volt Maroshévízre nézve a legrosszabb, hisz e
periódusban semmisítették meg a település történelmi központját. A képen látható kapu a maroshévízi
Székely család díszes bejárati kapuja. A portát 2011-ben készítette a híres kopjafa és kapu készítő,
Balázs Antal. Kívül olvasható: „Békesség a bejövőnek, Anno Domini 2011”, míg a belső felén:
„Üdvösség a kimenőnek”.
(czirják)
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Magyar Karácsony
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Urmánczy Nándor szülőfalujáról írt egy elképzelt karácsonyi napot. Honvágya, hazakívánkozása sarkallta e
sorok
írására,
hisz
ekkor
már
tizenöt
éve
nem
jöhetett
haza
szülőföldjére.
Az Egyesült Államokban megjelenő „Buffalói Híradó” c. újságban közölte „Magyar Karácsony” cím alatt,
1933-ban, melyben így ír: „Vihar dörögött egész éjjel. Hóvihar. A szél valahonnan az északi sarkról
indulhatott útjára, oly csípős volt. Vagy legalább is a Kelemen havasról, mert nem volt fáradt. Bolondul
befutotta az utat itt is, ott is, máshol meg csupaszra seperte az úttestet. Még másnap is hullott a hó. De már csak
csendesen. Azután kisütött a nap. Ragyogott minden a napsütésben. Minden vakító fehér. A hegyoldal
tisztásai, telkei. A házak teteje és az udvar. A szénaboglyák északos oldala megpúposodott a hórétegtől.
A templom cserepeit is beborította a hótakaró. Egyedül áll a templom a hegyoldalon. Onnan vigyáz a völgyre,
a hegyekre, az emberekre. És onnan beszélnek a harangok szívhez szóló hangon. Az embernép hidegben is
leveszi báránybőr süvegét, s úgy hallgatja végig zengő szavukat. Köröskörül a hegyeken a világ legszebb fája,
a karácsonyfa uralkodik. Fiatalos öreg erdők, minden csupa karácsonyfa. ... Megvártam, míg este lett.
Karácsony estéje. És a sötétben a templom felé lopakodtam. Rég látott gyönyörű kép! A gótikus ablakokon a
fátyolos fény szűrődik ki. A templom sötét tömege és elmosódó körvonalai varázsos hatalommal hatnak ránk.
Szorongó érzést és áhítatot váltanak ki belőlünk. Odalopakodtam a templomkerítés mellé. Egy kőkereszt
árnyékába húzódtam, hogy észre ne vegyenek. Nekem csak titokban szabad oda menni. Még csend van.
Csak a tipegő harangozó, egypár gyerek és asszony van bent. Nemsokára megszólal a harang. Gyermekkorom
óta ismerős hangja. Hívja a magyarokat. Kendős asszonyok jönnek. Mind sűrűbben. Vastagon, melegen öltözve.
Közben csizmás ködmönös, báránysüveges, nehézjárású férfiak. Az idők járása is nehéz felettük. Kit ismerek,
kit nem. Ez Csatlós Péter, ez Erős Lajos. Mind lehorgasztja fejét. Vajon mi bántja őket? Hisz most született a
Magváltó. A Názáreti. Betlehem városában, Judea országában, Heródes király idejében. Méghozzá jászolban
fekszik, bepólyázva, s mennek hozzá pásztorok, napkeleti bölcsek, három királyok. ...Valami végigborzongott
a hátamon. Hideg van. Összébb húzom a bundámat. Még jobban odalapulok a kereszthez. Én is mélységesen
lehorgasztom a fejemet. Úgy látok mindent a templomban, mint ha bent lennék. Pedig az ajtó is bé vagyon téve.
Látom az oltárt, a nagy oltárképet, az égő gyertyákat. A felszálló tömjénfüstöt. A tömött padsorokat. Itt is, ott
is régi ismerősöket. Megöregedtek. Mindenkin látszik a tíz hosszú, keserves esztendő szántása, aratása.
A Megváltó nélkül maradt tíz karácsony meddősége. Világosan látom a gondolataikat is. Mintha égő
reklámbetűkkel volna a homlokukra írva. Valamennyi egyet gondol, hogy mikor jön már nehéz sorsuk
Megváltója! Hogy jöjjön már végre a magyar Megváltó. Ezért imádkozik a pap az oltárra borulva halkan,
lehajtott fejjel a hívek. Mindenütt. Nemcsak a hegyoldali templomban, hanem mindenütt a templomban. ...
Az éjféli misének is vége van. Hitükben reménységükben megerősödve jönnek a magyarok. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak egymásnak. Jövőre. Amint bent a templomban egyenként oltják a gyertyákat, úgy
halványul fokozatosan az ablakok fátyolos fényessége. Az utolsó gyertya is kialszik és elalszik a fény. Csak a
hó fehérsége ad színt az éjszakában. Csikorogva fordul a templomajtó zárja. Utána lassan elhal az egyházfi
lépteinek zaja is. Csend van és hideg. Nekem mennem kell. Búcsút intek az elnémult templomnak...
Gyöngéden, szeretettel megsimogatom a kőkeresztet. Az én Istenem legyen veletek, amíg újból találkozunk.
Mert találkozunk. És aztán a gondolat rádióhullámain, Marosvölgyön, Királyhágón, Tiszán át pillanat alatt
visszaérkezem csendes szobámba. Lassan áteszmélek a valóságba. Újból látom íróasztalomon a leveleket,
könyveket, a lámpát, a tintatartót és sok mindenféle apróságot. Végigsimogatom homlokomat. Igen,
karácsonyeste van itt is. De nem érzek magamban sem áhítatot, sem megkönnyebbülést. Igen, karácsonyeste
van itt is, de nem ünnepi este. A szabad magyarok között nincs miért ünnepelni. Itt csak szégyenkezésnek van
helye. Elkorcsosultunk. Igen karácsonyeste van itt is. De a mi karácsonyunk nem magyar karácsony.
Mi nem kívánunk már Megváltót. Mert nekünk már van megváltónk. Nem is egy.
De valamennyi jámbor, tehetetlen megváltó.”

Egyházi anyakönyv

Temetések: Szabó Péter (70 éves), Csibi Attila (47), Csibi Melánia (49)
Keresztelés Bajkó Hanna
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Szülőföldem, szeretlek!
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Több évtizede távoztam szülővárosomból, Maroshévízről. Messze, túl messze vitt a sors. Soha nem tudtam
megszokni az idegenben való jólétet, igen a jó létet, hisz az új otthonomban, igenis van demokrácia, az emberek
meg vannak fizetve a munkájukért, nincs stressz, de a honvágyat, azt nem tudtam legyőzni. A 80-as évek
elején távoztam és utoljára több mint 15 éve voltam az én kis drága szülővárosomban, Maroshévízen.
Most végleg hazajöttem. Sokat sétálgattam Maroshévízen, és tetszik, ahogy kinéz a kisváros, habár nagyon
hiányzik a régi központ, a történelmi központja a településnek, amit valamikor a nyolcvanas évek elején
semmisítettek meg. Hiába voltam távol szülővárosomtól, azért lélekben mindig itthon voltam, hisz állandóan
olvastam a híreket a maroshévi.info világhálós oldalon, na meg persze a helyi újság, a Maroshévízi Hírlap
weboldalát is állandóan böngésztem. Most e lap hasábjain írok, írhatok. Szóval, szép lett Maroshévíz, de sajnos
az utcákon járó emberek arcait figyelve, majdnem mindenik arcon látszik a szomorúság, a stressz. Ez külföldön
nem volt látható az emberek arcain. Most, hogy itthon vagyok megértem az itthoniakat, hisz itt sok a
nincstelenség az emberek háza táján, hisz Maroshévíz számos gyára mára már csak alig működik, így
sokaknak küzdelmes az élete. Napokon át csak érdeklődtem a hévízi dolgokról, így tudtam meg, hogy van
magyar anyanyelvű iskola. Ez egy nagyon jó dolog. Én jómagam nem politizálok, nem is értek hozzá, így
nagyon elcsodálkoztam, hogy Erdélyben két párt (MPP, EMNP) és egy szövetség is van (RMDSZ), szerintem
jobb lenne, ha egy erős párt lenne, ami nem egyes pártvezetők érdekeit képviselné, hanem a magyar emberekét.
Nos, ennyi elég is a politikából. Szóval, itthon vagyok végre és most csak amúgy falom a híreket, járok a rég
nem látott tájakra, találkozom rég nem látott ismerősökkel. Ugyanakkor örvendek, hogy a településnek van
egy magyar újságja, mely nem politikai, hisz, amint olvastam, olvasom, nagyon ritkán vannak politikai cikkeik
és örvendek, hogy most e sorokat itt megírhatom e lapba. Örvendek és örvendek, hogy végre hazajöhettem és
remélem végleg.
Siklódi Ildi

Karácsonyi bejgli
Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata

Hozzávalók: 8 rúdhoz (4 diós, 4 mákos): A tésztához: 75 dkg liszt (fele rétes, fele sima), 37 dkg margarin,
4 evőkanál porcukor, fél mokkáskanálnyi só, 2 tojás (felverve), 2 dl tejföl, 3,5 dkg instant élesztő.
A máktöltelékhez, 2 dl forró tej, 20 dkg porcukor, 40 dkg darált mák, 1 evőkanál búzadara, fél citrom reszelt
héja,
1
evőkanál
baracklekvár,
mazsolát,
1
alma,
1 mokkáskanál fahéj, 1 csomag vaníliás cukor. A diótöltelékhez: 2 dl forró víz, 20
dkg porcukor, 40 dkg darált dió, 1 evőkanál zsemlemorzsa, fél citrom reszelt héja,
1 evőkanál baracklekvár, mazsolát, 1 alma, 1 mokkáskanál fahéj, 1 csomag vaníliás
cukor, kevés rum
Elkészítés: A tésztához a margarint elmorzsoljuk a liszttel, beleszórjuk az
instant élesztőt, majd hozzátesszük a többi hozzávalót, jól kidolgozzuk.
Ha szükséges, kevés tejet is adhatunk még hozzá, lényeg, hogy ne lágy, inkább
keményebb állagú tésztát kapjunk.) Letakarva 1 órát kelesztjük konyhai
hőmérsékleten. A máktöltelékhez a forró tejbe beleöntünk 20 dkg porcukrot, majd
a 40 dkg darált mákot, 1 evőkanál búzadarát, fél citrom reszelt héját, 1 evőkanál baracklekvárt, mazsolát, 1
reszelt almát, 1 mokkáskanál fahéjat, 1 csomag vaníliás cukrot. Összekeverjük. A diótöltelékhez a forró vízbe
beleöntünk 20 dkg porcukrot, majd a 40 dkg darált diót, 1 evőkanál zsemlemorzsát, fél citrom reszelt héját,
1 evőkanál baracklekvárt, mazsolát, 1 reszelt almát, 1 mokkáskanál fahéjat, 1 csomag vaníliás cukrot, kevés
rumot. A töltelékeket hagyjuk kihűlni. Lehet játszani a hozzávaló száraz és nedves anyagokkal, lényeg, hogy
ne túl lágy, de jól kenhető masszát kapjunk. A tésztát 8 részre osztjuk, egyenként kinyújtva megkenjük
a töltelékkel. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük őket (kb. 3 cm-nyi távolságra). Megkenjük felvert
tojással először hosszanti irányban, majd 15 perc után keresztirányban, és újabb 15 perc után megint hosszanti
irányban. Hurkapálcával jól megszurkáljuk (aljáig) hogy a gőz el tudjon párologni, és 200 fokos
előremelegített sütőben 30 perc alatt készre sütjük. Ha teljesen kihűlt, hűvös helyen letakarva tároljuk.
Ünnep előtt több nappal előre is elkészíthető, sokáig eláll, sőt finomabb is.
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Zarándokvonat
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Amint tudjuk a Pünkösdi Zarándokvonat első alkalommal Maroshévízen 2012-ben állt meg. Mindez történt a
helyi Urmánczy Nándor Egyesület kérésére, kezdeményezésére. Eddig a leghosszabb ideig ez évben állt a
vonat a vasútállomáson, hisz több mint 40 percet volt az állomáson, mialatt a zarándokok és a több mint 400
helyi lakos együtt imádkoztak, énekeltek. E hónap elején (december) a már említett egyesület újból felvette a
kapcsolatot a zarándokvonat szervezőivel, hogy a 2015-ös évben is álljon meg Maroshévízen a vonat. Budai
László főszervezővel való beszélgetés során az egyesület vezetőségének elmondták, hogy a román félnek már
beadták a jövő évi vonat menetrend, tervezetet és a tervben benne van, hogy 2015-ben is meg fog állni a vonat
a Maros-parti városka állomásán. Köszönet a szervezőknek!
Czirják Károly

Aranymondások (16)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
Aranymondások Napóleonról:
1.Napóleont elítélik Korzika szigetére, majd Itália szigetén köt ki, ott hal meg, ezért 40
tonna koporsóba temetik.
2.Napóleon Szent Ilona szigetén kertész volt.
3.Napóleon ahogy növekedett úgy erősödött.
4.Hadnagy korában sok csatát nyert meg s ezért káplár lett. Mikor császárrá koronázták,
akkor elpocakosodott.
5.Bonapártet tábornokká nevezték ki és ekkor leszállt a lóról.
6.Napóleon a fiát megajándékozta a római birodalommal.
7.Napóleon Szent Annán alt meg.
8.Napóleon ügyes ember volt, mert megszületett ....augusztus 15-én.
9.Napóleonnak volt egy festménye. Azt piros almával festették. Mikor ment a tengeren a
festmény mérges gőzöket engedett.
10.Napóleont Melba szigetére száműzték.
11.Bonaparte önkéntesen szerette hazáját.
12.Napóleon hajában halála után acélfestéket találtak.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

2014 november 17-én nekifogtunk a Bentlakás, étkezde, szolgálati lakások építkezés
folytatásának. 2007-ben az Urmánczy örökösök 1500 négyzetmétert adományoztak az iskolának az
intézmény melletti területből. A terveket 2007 év végére Bucur Alexandru tervező készítette el: földszint
és 2 emelet. Mohácsek Ákos igazgató úr és jómagam elképzelése az volt, hogy az építményben legyen
kantin, konyha, mosoda, orvosi kabinet, tanulóterem minden szinten, nevelőszoba, 24 fiú és 24 lány
számára bentlakás, 2 garzonlakás és 2 darab 2 szobás lakás pedagógusok számára. 2008 szeptemberében
261.000 lejt kaptunk a kormánytól, amiből közművesítés munkálatokat fizettünk ki, bekerítettük az
építkezést és az alap egy részét tudtuk megoldani. Azután nem haladtunk a munkálatokkal pénz hiányában,
egészen 2014 tavaszáig, amikor az Európai Unió pályázatot hirdetett a hasonló helyzetben levő építkezések
folytatásához. Az iskola nem pályázhatott, csak a Helyi Önkormányzat partnerségben intézményünkkel.
A pályázati kiírásnak rengeteg feltétele volt: 2%-os önrész a Helyi Önkormányzat részéről, az építő,
a tervező, az építkezésvezető hajlandó folytatni a munkálatokat, Tanügyminisztériumi engedély, indoklás
a szükségszerűségről, új építkezési engedély, új jóváhagyás az Állami Építészeti Felügyelőségtől,
telekkönyvezés és rengeteg másolat a régi dokumentumokról. Május közepéig a pályázatot
Gyulafehérvárra küldtük. Ez a fázis kizáró jellegű volt, csak azok az oktatási intézmények juthattak tovább,
akiknél a leadott dokumentumokat ellenőrző bizottság mindent rendben talált. Júniusban a pályázati kiírás
mellékleteit küldtük, majd júliusban helyszínen történt egy ellenőrzés. Ekkor is mindent rendben talált az
Európai Bizottság által kiküldött szakember. Augusztusban kaptuk meg az értesítést, hogy sikeresen
bírálták el a pályázatot. A szerződést Platon Stelu polgármester úr novemberben írta alá Gyulafehérváron
és így 17-én a Gyergyószentmiklósi Fundamenta Építkezési vállalat nekifogott az alap befejezésének.
A beruházás összértéke 2.712.729,76 lej. A Helyi Önkormányzat részéről a pályázatfelelős Puşkaş Andrea
és jelenleg Urzică Liliana. Tehnikai felelős Kalapács Zsolt, a kommunikációért Marc Eugen felel. Örülünk
ennek az építkezésnek, mert Maroshévíz szintjén nincs egyetlen működő kantin és bentlakás és az épület
lehetővé teszi azt, hogy mélyítsük testvériskolai kapcsolatainkat, nyári táborokat szervezzünk,
megoldjuk a délutáni oktatásban részt vevő tanulók étkeztetését, több napos továbbképzésnek adjunk
helyet. Talán az is megvalósul, ami miatt 2007-ben nekifogtunk a tervezésnek: iskolánk vonzóbb lesz a
környékbeli tanulók számára. Számtalan kérdés van még tisztázni való, például hogyan oldjuk meg az
épület működését és fenntartását posztok nélkül, be tudjuk-e népesíteni 100 %-ban, de ezekre választ
keresni még túl korai.

A Kemény János Elméleti Líceum
munkaközössége Áldott, békés
Karácsonyt kíván mindenkinek!
Boldog Új Évet!

Séra Ilona igazgató
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Reklámok, apróhirdetések

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

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
gyártású, irányár 2650 lej.
Elérhetőségeink:
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.

Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon lehet.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr, pedikűr,
műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Támogatóink:
Becica Mihai, Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Németh Levente, Serilla Sándor, Urmánczy fürdő, Papp Edmond,Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth
Csaba, Tőkés Attila, Csibi István
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