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MAROSHÉVÍZI
HÍRLAP

Április 11.-e a Magyar Költészet Napja. Ez alkalommal is Maroshévízen meg volt ünnepelve e fontos
napunk, melyre Maros és Hargita megyei költők jöttek el. Ha 2011 előtt ritkán volt megemlékezés e napról,
mára e nap hagyománnyá vált, hisz sorozatba ez évi volt a 4. mely meg lett tartva a Maros parti településen.
A 16 órakor kezdődő eseményt Sajgó István tanár úr köszöntője indította, majd a
Kemény János Gimnázium két diákjának a szavalatait hallgathatta a közönség. Ezt követően a költők
vették át „szót”. Rövid bemutatkozás után verseikből olvastak fel. A napot színesebbé tette, hogy a jelenlevő
költők érdekes történeteket meséltek életükről, történeteket egyes verseik megírásával kapcsolatosan.
Az idei ünnepség a Kemény János Alapítvány és a Dr.Urmánczy Nándor Egyesület szervezésében jött létre.
M.H.

Legyen hivatalos a kisebbségek nyelve
az általuk lakott területen

Áprilisban az Európai Tanács egy jelentést hozott, mely szerint egy országon belül, azokon a településeken,
ahol élnek más nemzetiségűek, a kissebség nyelve is hivatalos kell legyen. Mindez Kalmár Ferenc
képviselőnek köszönhető, ráadásul a jelentést elfogadó ülésen is komoly viták zajlottak, a román küldöttség
tagjai minden eszközzel próbálták rossz irányba módosítani a jelentést, szerencsére nagyrészt sikertelenül.
Az egész jelentés Kalmár Úr, az SzNT és a magyar ETPK küldöttség együttműködése nyomán született.
Itt megemlíthetném, hogy például Maroshévízen, 1861. február 3.-tól egészen 1918-ig a közhivatalokban a
magyar nyelv mellett köteles volt minden egyes alkalmazottnak, hogy ismerje a román nyelvet is. Most
2014-ben messze állunk ettől.
M.H.

Fekete Madonna zarándoklat

Június 22 és 27 között lengyelországi zarándoklaton vehetnek részt a maroshévízi érdeklődők. Indulás 22.én délután Maroshévízről busszal egészen Budapestig. Itt felszállás a nosztalgia zarándokvonatra.
Krakkó, Czestochowa, Tarnow városok meglátogatása. A jegyek ára 1240 lej két személynek.
További tájékoztató újságunk villámposta címén vagy telefonszámán, esetleg a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesületnél kapható.

Májusi előzetes

Május közepétől kampány az európai parlamenti választásokra.
A Gyergyó-medence római katolikus kórusok minden évben más-más településen tartanak találkozót.
Ez évben Maroshévízen a sor. A találkozó május 17.-én lesz és 13 kórus fog fellépni a helyi templomban.
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Olvasói levél
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Tisztelt Szerkesztőség!
Szabó János 58 éves maroshévízi lakos vagyok, ha úgy gondolják, kérem, jelentessék meg köszönő
levelem, észrevételemet. Először is meg szeretném köszönni azoknak, akik a Székely Szabadság Napján
buszt szerveztek, hogy Székelyföld fővárosába mehessünk, ezt nemcsak a magam, hanem mind a 31 hévízi
nevében szeretném tenni, akik a busszal mehettünk ezen igen fontos eseményre. Gratulálok az újság
minden egyes cikkírójának, akik színesebbé teszik a hévízi magyarság újságját. Köszönöm azt a lehetőséget,
hogy Maroshévízen is szavazóurnát állítottak, így nem kellett a bizonytalan postára bíznunk szavazatunkat.
Most nem akarok a politikába bemerülni, de meg akarnám említenem a szavazással kapcsolatosan, hogy
furcsálltam mikor láttam az interneten, hogy Kelemen Hunor még két RMDSZ-es társaságában a
FIDESZ-nél várták az eredményhirdetést. Mit kerestek ott, mikor tudott dolog, hogy ők a bal oldaliakkal
paktálnak, miért nem Mesterházi és csapatával várták az eredményhirdetést?
Köszönöm.

Petőfi Sándor ügy lezárva

Petőfit, nemzetünk költőjét egyesek 1849. július 31.-én látták utoljára a Segesvár közeli csatában, de a
levéltárakból előkerült dokumentumok szerint Petőfi 1849. augusztus 3.-án este, sebesülten, még jelentést
adott le Bem tábornoknak. Ez volt az utolsó nap, amikor nagy költőnkről még van hivatalos
dokumentumunk. Sírjáról sok helyről érkezett jelentés, de ezek sorra megdőltek, hamisnak bizonyultak.
Sokan keresték költőnk sírját, hisz tudott volt, hogy sok honvédet szibériai fogságba vittek.
Az első világháború után hazatérő szibériai foglyok közül többen is beszámoltak, hogy látták Petőfi
sírját. Persze egyesek nem vették komolyan, féltek a kialakított hivatalos változat megdöntésétől.
Mígnem a szovjet hatóságok is felhívták erre a figyelmet és 1989-ben megtörténtek az első lépések, mely
azóta is folytatódott. Április 2.-án Budapesten egy sajtótájékoztatón A.V. Tyivanyenko burjátországi régész
professzor bejelentette, hogy az 1987-ben elindult Petőfi Sándor ügyet lezártnak tekintik. Az ügy főképp
az 1989-ben kezdődött, miután Barguzinban Petőfi Sándor jelzett sírból kiásták a csontokat.
Mivel nem engedélyezték a DNS vizsgálatokat, más vizsgálatokat végeztek el európai, moszkvai és az
egyesült államokbeli laboratóriumokban. Ezek eredményei még a 90-es évek elején egyértelműen
tanúsították, hogy az exhumált csontok (még ha meg is próbáltak egy női csont darabkát becsempészni)
99%-ban a magyar költőnké, hisz a 27 azonosító jelből a csontvázon 25-öt azonosítottak. Ez évben egy
külföldi laboratóriumba lett küldve a koponya és a Petőfi-dagerrotípia egymásra helyezését,
szuperpozícióját végezték el. E módszerrel azonosították II. Miklós cár csontjait is.
A dagerrotípia eredménye, hogy a koponya 100%-ban a Petőfié. A következő lapszámunktól részletezzük az 1987-ben elkezdődött Petőfi Sándor ügyet, Petőfi Sándorról másképpen címen.
Czirják Károly

Németországi vendégek Maroshévízen

A maroshévízi római katolikus egyház és a frankfurti római katolikus egyház ez évben ünnepli a 25 éves
testvéregyházi kapcsolatot. Az eltelt évek során a németországiak évente ellátogattak, ellátogatnak a
Maros parti településre. Ez évben is így volt. A Klaus Dieter Then által vezetett csoport április 3.-án érkezett
meg Maroshévízre és április 7.-ig tartózkodott itt. Az itt töltött napokon a vendégek meglátogatták a település
egyes látványosságát, de Hargita megye turisztikai szépségeiben is gyönyörködtek. Április 6.-án ünnepélyes
keretek között Klaus Dieter Then átadta a római katolikus egyháznak a húsvéti gyertyát, melyet minden
évben a frankfurtiak hoznak el és adnak át. A kapcsolat további fejlesztése érdekében májusban egy 12 fős
gyerekekből álló csoport is Maroshévízen fog tartózkodni.
(czirják)
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Helytörténeti sorok (11)
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A MOLNÁR TANYÁTÓL A KANÁLISIG
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez )

Előbbi cikkemben már jeleztem, hogy a zapógyai sípálya közel 50 éves története és ebből a 35 éves tulajdonképpeni
sí versenyzői múlt, a maroshévízi alpesi sízők számára a nagy örömök és a kisebb kudarcok évei voltak. Érdekes és
különös, hogy ennek a sípályának a kezdete és a vége, számomra is egy nagy öröm, egy sikeres pályafutás kezdete,
illetve egy síoktatói munka beteljesülése volt. Az örömök kezdete egy nagy lehetőséget kínált fel számomra, amelyet
tőlem független okok miatt nem tudtam kihasználni. Az történt, hogy 1954-ben városunkban megrendezett első
hivatalos tartományi ifjúsági alpesi síbajnokságon, 6. osztályos általános iskolásként, az ifjúsági korcsoportban (16-18
év) a III. helyezést értem el. Ez a helyezés feljogosított arra, hogy az országos ifjúsági bajnokságon én is képviselhettem
a Magyar Autonóm Tartományt. Az országos versenyt, az akkori Sztálin városban (Brassó) a Poianán a Sulinaron
rendezték meg. Műlesiklásban a 16. helyezést értem el. Sí léceim fából voltak, amelynek a talpát és az élét (kantni) az
akkori IPEIL (Intreprindere pentru Prelucrarea si Exploatarea Lemnului) asztalos (Binale) részlegén, id. Vajda Károly,
Karcsi bácsi gyalultatta le. Az akkor divatos, posztóból készült, téli, utcai ruhában, utcai bőrbakancsban, mogyorófa
bottal és házilag kötött gyapjú kesztyűvel versenyeztem. Nagyon boldog voltam. Örömöm fokozta, hogy a verseny végén,
öt fiatal, még gyerek versenyzőt (Cornel Tabaras, Kurth Gohn, Balan Mihai, Balan Gheorghe, Karácsonyi István)
meghívtak a Lendület (Avintul) sportegyesület brassói gyermekválogatottjába. Itt egy tehetségfejlesztő program
keretében a szakemberek, edzők megkezdték volna a gyerekek szakszerű felkészítését. Ők négyen eleget tettek a
meghívásnak, jelentkeztek erre a programra. Ők később román síbajnokok lettek. Édesapám küldött volna, de édesanyám
nagyon féltett és nem engedett el. Az örömök beteljesülése számomra 1989 február utolsó vasárnapján volt, amikor a
sípályán a Hó Ünnepe (Serbarile Zapezii) évadzáró síversenyt rendezték. Én ezen az évadzáró versenyen nem vettem
részt, mert akkor Dorna Vatran tartózkodtam, a Daciada keretében rendezett Országos Pionír Síbajnokságon.
Utólag értesültem, hogy a síversenyt és az ünnepi hangulatot a hangos bemondó jelzése szakította félbe, azzal a hírrel,
hogy Hompoth György 8. osztályos tanuló, Dorna Vatrán, az Országos Pionír Síbajnokság Döntőjében (Finala pe tara
Cupa Pionerul) első helyet, és egyben országos bajnoki címet nyert. Ez a síző az én tanítványom volt. Ahogy
lapozgatom, rendezgetem, nézegetem a birtokomban lévő régi iratokat úgy látom, hogy a zapógyai sípálya története
egy egységes történet volt, de minden szakasz rendelkezett egy vagy több sajátos történéssel, eseménnyel. Ami azonos
volt ebben a történetben az, hogy minden szakasznak megvoltak a tehetséges, gyerek, iskolás, ifjúsági és felnőtt sízői.
Ezek a sízők 4 országos amatőr (munkahellyel rendelkező, szabadidőben síelő) bajnoki, közel 15 tartományi,
2 tartományok közötti, 17 megyei bajnoki címet és 10 első, 4 második, 1 harmadik helyezést a Fiatalok Kupája-Cupa
Tineretului versenyeken gyűjtöttek be. Közel 50 első helyezést értek el a különféle helyi rendezésű gyerek, iskolás,
ifjúsági és felnőtt versenyeken. Az összesítés után meglepődtem. Újra számoltam, de ha birtokomban lennének, vagy ha
a nyertesek pontosan közölnék a versenyeken elnyert helyezéseiket, a birtokukban levő diplomák alapján, akkor ezek a
számok bizonyos kategóriákban változnának, talán még több is lehetne. Az általam ismert és közölt adatok így is
impozáns számadatok. Ezek részletesebb ismertetésére még visszatérek akkor, amikor a sípálya hat nagy történeti
szakaszáról írok, hiszen a sípálya közel 50 éve megérdemel egy részletesebb történeti áttekintést. Ekkor már a bajnokok,
tehetségek, versenyzők neveit is közölni fogom. Nem zárhatom le úgy ezt az általános történeti leírást, hogy ne
emlékezzek meg, ne írjam le azoknak az akkori városi, rajoni sportaktivistáknak (UCFS. Uniunea pentru Cultura
Fizica si Sport) majd később a sporttanácsok (COEFS-Conciliul Orasenesc pentru Educatie Fizica si Sport) vezetőinek
a neveit, akik hozzájárultak és támogatták anyagilag, pénzügyileg a versenyek megszervezését. Személyes
jelenlétükkel emelték a versenyek színvonalát és nagyon sok segítséget nyújtottak a szervezésben is.
Ezek a sportaktivisták: Rákóczi Ferenc, Bírman József, Takács Simon, Moldovan Ioan, Samson Lucian, Lacatus Petrica, Huruba Ioan, Pascan Valer és Pop Ioan voltak.
Budapest, 2014. március 10-én
Karácsonyi István

www.marosheviz.info
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Magyar sír sorsok Maroshévízen
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Az évszázadok során maroshévízi a magyarság három nagyobb temetőbe temetkezett, temetkezik.
A Bajkó-pataki temető egyik legrégebbi, hisz ezt Bajkó János adományozta a római katolikus egyháznak
1869-ben. Jelenleg e temetőben a legrégebbi sírhant 1881-ből való. Itt 2003-ban összesen 1322 sírhantot
lehetett megszámlálni. A zsákhegyi temető is régi, hisz jelenleg is létezik egy síremlék 1872-ből.
E temetőben 2003-ban 552 sírhant volt, többségük magyar. A volt görög katolikus temető is régi,
itt többségben vannak a román sírok, de még 2003-ban 137 magyar sírja volt látható. E temető legrégebbi
magyar sírja 1880-ból való. Már írtuk újságunkban, hogy e temetőben magyar sírt gyaláztak meg, majd a
meggyalázott sírra új sír lett építetve. E síremléket ezelőtt két évvel rongálták meg, majd eltüntették a közel
három méteres síremléket. Más településeken az ilyen síremlékeket nem tüntetik el, hanem ha valaki
megvásárolja a helyet, a régi szép síremléket egy külön helyre viszik, ahol a régi értékes síroszlopokat
állítják ki. Ez a síremlék 1893-ból származott és itt a hajdani helyi gyógyszerész, Gerbert Emil (1858-1893)
aludta örök álmát. Ez évben egy másik régi síremléket tüntettek el. E síremlékben egy helyi földbirtokos,
akinek szülei 1860-65 között a Bánffy fürdőt is bérelték, Kolbász Miklósnak 1912-ben állított síremléke tűnt
el. A közel két méteres szürke márványon az alábbi írás volt látható: KOLBÁSZ MIKLÓS 1853-1912,
’’Szereteted vigasztal és lelkem úgy sír.’’. És nemcsak maga a síremléket tüntették el, hanem az ezt körülvevő
kovácsoltvas kis kertet is. Gondoltam, hogy a temető egyik szélénél csak megtalálom ezt az értékes
síremléket, síremlékeket, de sajnos hiába kerestem, a temetőben nem találtam rá.
Czirják Károly

Helyi címerünk

A Lakitelek Népfőiskola pályázatot hirdet alsó és felső tagozatos általános iskolai tanulók részére.
Felhívás: Küldjenek a diákok bármilyen technikával készült rajzot, festményt településük
címerének másolatáról (akár a település jellegzetes épületeinek környezetében),
amely legfeljebb A3-as (42x30cm) méretű. Egy tanuló egy munkával pályázhat, de ugyanazon
borítékban több diák is beküldheti pályázatát. Az alkotás hátoldalán kérjük feltüntetni a tanuló
nevét, életkorát, iskolai osztályát, lakcímét, valamint iskolája címét és tanítója, tanára nevét.
(Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag névvel és lakcímmel ellátott pályamunkát áll
módunkban elfogadni!) A legszebb 240 pályamunkát jutalmazzuk, külön-külön értékelve minden
évfolyamot (I – VIII. osztály).
A nyertesek névsorát honlapunkon tesszük közzé (www.lakitelek.hu/nepfoiskola), legkésőbb
2014. június 8.-ig, lakcímükre rajzeszközt, kifestőt, könyv- illetve tárgyjutalmat küldünk.
Beküldési határidő (a pályázat feladásának postai dátuma): 2014. május 9. A pályázatokat a
következő címre várjuk: Lakitelek Népfőiskola, 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
A borítékra kérjük ráírni: „Helyi címerünk”

SPORT

Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokság áprilisi eredményei:
Maroshévízi Tudomány–Székelyudvarhelyi FC 0–5 (0–0).
Gólszerzők: Simon Arnold (50., 53. és 59. perc), László Attila (74.) és Kecseti Sándor (85.). Karcfalvi Hargita–
Maroshévízi Tudomány 2–1 (0–1). Gólszerzők: Gigi Vânău
(85.) és Both Tamás (88.), illetve Dan Roca (43.).
A hévízi csapat a 4. helyen van.
Röplabda
Április 4.-én Maroshévízen zajlott le az országos iskolás
röplabda bajnokság egyik elődöntője. A végső rangsor: 1.
Marosvásárhelyi ISK, 2. Craiovai ISK, 3. Maroshévízi ISK,
4. Szebeni ISK. A döntőbe a Marosvásárhelyi ISK fog
megméretkezni.

Böjthe Gábor: Feltámadás
Feltámadás ünnepére
Szólnak a harangok,
Szívünkben is visszhangoznak
Ezek a víg hangok.
Szikla-sírja börtönéből
Megváltónk kiszállott,
Bűn-homályból örök fényre
Vitte a világot.
Amíg éltünk, amíg élünk:
Híven megmaradjunk,
Hogy az örök életre
mi is feltámadjunk!
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Aranymondások (10-11)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük. Aranymondások az Ókori Egyiptom, Palesztina, Fönícia
történetéből.
1.Az egyiptomiak Líbiából jöttek és betelepedtek az iszapba.
2.A fáraót bekenték zsírral, majd a lába közé papirusz tekercset tettek.
3.A papirusz tekercset vasalóval égették meg.
4.Egyiptomban úgy öntöztek, hogy a Nílust kivezették a szárazföldre, addig amíg megsárosodott, majd
akkor lezárták.
5.A katonák a fáraót felkoncolták, hasát felvágták majd megrakták kővel és bebalzsamozták.
6.A fáraót becsomagolták egy hosszú papírba, ez volt az imádságos könyv.
7.A fáraó halála után kiszedték a gyomrát és piramist építettek rá.
8.A gyolcsba becsavart fáraót mumimammutnak nevezzük.
9.Az írnok azt mondta, hogy a Föld gömb alakú. Erre a fáraó körbehajózta.
10.Az ókori egyiptomiak futkostak a víz hely után.
11.A fáraó mikor meghalt, papiruszba tekerték. Ezt úgy nevezték, hogy nunifika.
Aranymondások az ókori Kína, Nagy Sándor és a vikingek korából:
1.Kína a piros, sárga és a kék folyók völgye.
2.A kínaiak selyemhernyóval táplálkoztak a Kék és a Sárga folyók völgyében.
3.Nagy Sándornak a főnöke azt mondta, hogy bogozzon ki valami drótot. Nem
sikerült és ő elvágta a drótokat.
4.Nagy Sándor nem tudta kitekerni a nagy tekercs spárgát.
5.A vikingek ravaszok voltak. Éjszaka jártak rabolni a városok falán.
6.A vikingek hajólyuka 33 méter volt.
7.A vikingek kiváló hegymászók. Megmászták a falakat.
8.Éjfélkor....a vikingek , gyorsan felmásztak a falra.
9.A vikingek nagyon zavarosak voltak.
10.A vikingeknek hosszúkás hajóik voltak.
11.A vikingek hajóikba libbentyűs ajtón jártak be.
12.A vikingek hajóikat a máglyákon égették meg.

Süssünk együtt Sárig Csilla rovata

Kati tészta

Régi és közismert recept, gyerekkorom nagy divatsütije, azaz tésztája volt,
lakodalmak elmaradhatatlan kelléke.

A tésztához:
•
50 dkg liszt
•
15 dkg cukor
•
15 dkg zsír
•
3 tojás sárgája
•
1 sütőpor
•
kevés tej
A töltelékhez:
•
egyik lap összetörve
•
1 dl tej
•
1 csomag vaníliás cukor
•
2 evőkanál kakaó
•
2 evőkanál baracklekvár
•
15 dkg cukor
•
10 dkg margarin
•
1 rumaroma
A tetejére:
•
3 tojás fehérje
•
15 dkg cukor
•
csokidara vagy reszelt csoki

Így készült: A tésztához valókat összegyúrtam annyi tejjel, hogy összeálljon,
de kemény tésztát kapjunk. 1-2 órai pihentetést követően 3 részre osztottam,
tepsi méretűre nyújtottam, a tepsi hátán sorra kisütöttem őket. Nem kell
túlsütni, maradjanak világosak a lapok, mert amúgy is
könnyen törnek. Óvatosan szedjük le a tepsiről, hagyjuk kihűlni.
Egyik lapot, a legkevésbé sikerültet összemorzsoltam, meglocsoltam a
tejjel, majd a töltelék többi hozzávalójával együtt alaposan összekevertem.
A két lap közé kentem a krémet.Hátravan még a hab: vizet tettem fel főni egy
olyan edényben, amire pontosan ráillik a tál, amiben a habot verjük.
Felvertem a habot cukor nélkül, majd a cukor hozzáadása után a
takaréklángon fővő víz fölött vertem tovább. Addig vertem, míg sűrű, fényes
lett a hab. A sütire simítottam, megszórtam csokidarával
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Kiemelkedő események iskolánkban a Tudjál többet, legyél jobb nevelési hét keretében:
Szerdán, április 9–én Hagyományőrző nap volt iskolánkban. A csipkekiállítás ünnepi megnyitója előtt diákjaink
magyarságtudatot erősítő kisfilmeket tekintettek meg és a hagyományőrzésről hallgattak előadásokat, készítettek
plakátokat. Rabya Edith tanítónő csipketörténetének ismertetője után a résztvevők megtekinthették iskolánk
tánccsoportjának összeállítását és a csipkekiállítást.
Ezúton megköszönjük azoknak a személyeknek, akik csipkéiket átadták a kiállításra (vannak olyan személyek,
akik már nincsenek köztünk, ezért a kapcsolattartó személyek nevét is odaírjuk hálaképpen):
Tulajdonos: Palla Erzsébet, Székelykeresztúr - Kapcsolattartó Séra Ilona- Maroshévíz
Tulajdonos: Simó Erzsébet, Székelylengyelfalva - Kapcsolattartó Séra Ilona-Maroshévíz
Tulajdonos: Szász Berta Éva, Maroshévíz - Kapcsolattartó Kolozsi Szabolcs-Maroshévíz
Tulajdonos: Bakos Margit, Maroshévíz - Kapcsolattartó Bakos Blanka- Maroshévíz
Tulajdonos: Lázár Tünde, Maroshévíz - Kapcsolattartó Ambrus Szilárd- Maroshévíz
Tulajdonos: Puskás Matild, Gödemesterháza - Kapcsolattartó Puskás Éva-Gödemesterháza
Tulajdonos: Simon Gizella, Maroshévíz - Kapcsolattartó Simon Izabella-Maroshévíz
Tulajdonos: Véber Mária, Borszék- Kapcsolattartó Csibi Brigitta-Maroshévíz
Tulajdonos: Ambrus Anna, Csíkszentgyörgy - Kapcsolattartó Rokai Ottilia-Maroshévíz
Tulajdonos: Borsos Terézia/ Borsos Petronella, Gyergyóalfalu - Kapcsolattartó Jári Mária-Maroshévíz
Tulajdonos: Lőrincz Mária, Maroshévíz - Kapcsolattartó Musulin Bella-Maroshévíz
Tulajdonos: Varga Erzsébet, Kolozsvár - Kapcsolattartó Deme Gabriella- Maroshévíz
Tulajdonos: Rabya Margit, Gyergyóditró - Kapcsolattartó Rabya Edith- Maroshévíz
Tulajdonos: Séra Adél, Maroshévíz - Kapcsolattartó Séra Ilona-Maroshévíz
Tulajdonos: Kovács Erzsébet, Székelykeresztúr - Kapcsolattartó Séra Ilona-Maroshévíz
Tulajdonos: Vaida Ildikó, Maroshévíz - Kapcsolattartó Vaida Brigitta- Maroshévíz
Jövő évi Iskola Másképp Hagyományőrző Napjára régi tárgyak tárlatát tervezzük. Reméljük, hogy akkor is találni
fogunk ilyen lelkes támogatókat.
Népdaléneklés és népdaltanulás, közös körtánc, székely konyha ételeinek elkészítése és táncház zárta a
Hagyományőrző Napot.
Pénteken, április 11-én Húsvét a magyar költészetben címmel zajlott irodalmi rendezvényünk a Húsvéti ünnepekre való készülődést és a magyar költészet napjára való emlékezést összesítve. A megnyító után Mirk László,
csíkszeredai magyar nyelv és irodalomat, néprajzot és névtant oktató nyugdíjas pedagógus tartott előadást a
Húsvét a magyar költészetben címmel. Ezután zajlott a líceum diákjainak szavalóversenye. Minden diáknak az volt
a feladata, hogy egy kötelező verset és egy általa szabadon választott verset sajátítson el. A zsűri vezetője, Mirk
László tanár úr versmondásról szóló tanácsokkal látta el versenyzőinket, míg a díjazást László Áron római katolikus plébános vezette le. A papbácsi felajánlott a diákok díjazására 6 darab Böjte Csaba
atya könyvet és 30/30 euro pénzjutalmat az első díjasoknak.
Díjazottak: I.díj- Böythe Máté Dániel, IV. osztályos és Székely Eszter, V.A osztályos tanulók
II.díj- Puskás Nóémi, XII.osztályos és Rokai Zsombor, V.B osztályos tanulók
III.díj-Brettschneider Andrea, IX.osztályos és Bálint Nóémi,VII.osztályos tanulók
Köszönjük szépen diákjainknak, szüleiknek és meghívott vendégeinknek, hogy részt vettek az Iskola másképp
különböző programjain. Gondoljuk, hogy minden résztvevő kapott valamilyen fontos üzenetet a hét során és a
tavaszi megújulás mindenki szívébe, lelkébe meghozta gyümölcsét.
A kezdő osztályokba való beiratkozás helyzete:
Óvoda: a beiratkozás első szakasza április 14.-én járt le. Beiratkozásra 10, újrairatkozásra 19 helyet hagytak jóvá
a 2014/2015-ös tanévre. Az első iratkozási fordulóban 23 helyet töltöttek be. Még maradt 6 hely, a második forduló
április 16-24 között zajlik.
Előkészítő osztály: a lejárt beiratkozási szakaszokban 21 jóváhagyott helyből 13-at töltöttek be. Az április 14-18
között zajló beiratkozási szakaszban azok iratkozhatnak, akik nem jutottak be egyetelen iskolai intézménybe sem.
V. osztály: A jelenleg a jóváhagyott 30-as létszámból csak 19-et foglaltak le az első fordulóban, amely április 14-én
járt le. Ezután következik a szomszédos helységekből származó tanulók iratkozása, vagyis a beiratkozás második
szakasza április 16-24 között.
Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepet és tiszta megújulást kíván minden olvasónak a Kemény János Elméleti
Líceum közössége!

Deme Gabriella, Helyettes igazgató
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Csipkekiállítás

Hagyományőrző
nap

Húsvét a
magyar
költészetben
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

Reklámok, apróhirdetések

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

"Megritkult a kortársak sora
A fiatalkor is már rég elszált tova"
Meghívó Maroshévízre 70 éves
kortárstalálkozóra.

Szeretettel várjuk minden belföldi vagy külföldi
lakost, akik 1944-ben születtek Maroshévízen,
vagy később betelepedtek, egy felejthetetlen
találkozóra ez év június 21.-én.
Érdeklődni Pál Magdolnánál lehet a
0741292541-es telefonszámon, vagy Korpos
Rozáliánál a 07452327048 telefonszámon.
Álláshirdetés
Felszolgálót, konyhai kisegítőt alkalmaz, részidős
munkára a maroshévízi Farkas-lak turistaház.
Követelmények: felszolgálói tapasztalat, dinamizmus,
munkabírás, rugalmasság, megbízhatóság, román és
magyar nyelvismeret. Teljesítmény alapú bérezést
kínálunk. Kérjük küldjön egy fényképes önéletrajzot a
fotovisionstudio@yahoo.com email címre. Érdeklődni a
0743143636-os telefonszámon.
Eladó cirkula lappal és 4 kw-os motorral, 3 tonnás
Héber emelő, és egy komplett kályha tető.
Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.
Fordítóiroda Maroshévízens
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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

Angolórákat tartok gyerekeknek alapszinttől-haladóig
kedvezményes áron.
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 0726633517.

Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és
mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon
lehet

Támogatóink:
Becze Sándor, BodorAttila, Deák Attila,Fazakas István,
György Hajnal, Hámos Mihály,Izabella vendéglő,
Ladó András Miklós,Németh Levente,Serilla Sándor,
Urmánczy fürdő, Papp Edmond,Puskás József,
Szász KárolySzabó Erzsébet, Tóth Csaba, Tőkés Attila.
Köszönjük

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja.
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