
Olvasóinkhoz

Felhívás

Magyar Hősök Napja

Pongrácz Gróf Alapítvány Maroshévízen

Kedves Olvasók. Az utóbbi hónapban több levél is érkezett az elektronikus címünkre, itt csupán egy
pár feladót említenék meg: Szabó János, Lukács J., Szász J., K. A. Leveleik egy részével mi is
egyetértünk, de sajnos nem tudjuk közölni, hisz e levelek politikai jellegűek és nem szeretnénk ha
újságunk politikai jellegű, politikai csata helye lenne. Kérjük szíves elnézésüket, megértésüket.

Köszönjük szépen.

A Bajkó-pataki temetőben több olyan személy sírja található akik az éves során sokat tettek a településünkért
és mivel nincsenek leszármazottaik, sírjaik felújításra várnak. Csak egy néhányat említve:
Giacomuzzi Virgil (meghalt: 1907-ben), Feigl Miksa tanító (1938), Kristóf György református tiszteletes
(1974), Feigl Imre tanító. A maroshévízi Kolping család és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez úton
felhívja mindazok figyelmét, akik segíteni tudnak a sírok rendbetételénél (szakember, önkéntesek), hogy
jelentkezzenek a Kolping családnál vagy az egyesületnél.

Köszönjük.

Maroshévízen 2007-től minden évben megemlékezések vannak a Magyar Hősök Napja alkalmával. Ez évben
sem volt kivétel, hisz a már megszokott déli 12 órai harangszókor a település több lakosa a Zsákhegyi
Katonai Temetőbe érkezett, hogy hódolatukat fejezzék ki a hőseink sírjai előtt. Ha 2007-ben alig 10 ember
volt jelen a megemlékezésen évről évre mind többen jöttek, jönnek el az ünnepségre, a tiszteletadásra a
hőseinkért, akik az életüket adták a haza megvédéséért. Ez évi megemlékezésre több mint 50 személy érkezett
és miután megkondultak a harangok a jelenlevők a Miatyánk és Üdvözlégy Mária imák elmondása után
himnuszainkat énekelték el. Az eseményen a helyi lakosok mellett jelen volt a Pongrácz Gróf Egyesület
vezetősége az Erdélyi Volksbund megbízottjai és a szervező dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjai

Április 28.-án, hétfőn Maroshévízre látogatott a Pongrácz Gróf Alapítvány vezetősége. A dr. Bala Géza
elnök, Bilibok Levente alelnök és Gábor Róbert titkár alkotta csoport egy rövid városnézés után
ellátogatott az Urmánczy család sírboltjához, majd találkoztak a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
vezetőségével is. A két civil szervezet közötti találkozón elhangzottak mindkét fél tevékenységei, ugyanakkor
szóba került egy jövőbeni együttműködés is.
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Maroshévízi Ifjúsági Közösségi Nap

Megnyílt a Maroshévízi Urmánczy fürdő

Nemes tett a hévízi Kolpingosoktól

2014. május 17-én reggel 8 órakor indult a Maroshévízi Magyar Művelődési Napok keretében zajló
Maroshévízi Ifjúsági Közösségi Nap. A rendezvénynek helyet adott a maroshévízi Kemény János
Elméleti Líceum sportterme és az Urmánczy strand.

A start előtt bemutattuk a résztvevő fiatal csapatokat és ismertettük az eseménysorozat menetrend-
jét. Az ifjúsági napra 9 csapat jelentkezett be:
1. FCI
2. All Black
3. Punto
4. Urmánczy János cserkészcsapat
5. Galócási Magyar Ifjúsági Szervezet
6. FC II
7. Kemény János Elméleti Líceum
8. Öcsik
9. Mesterek

Egy időben három verseny zajlott: a mini-labdarugó bajnokság, a bográcsfőzés és az asztalitenisz.
Mindezt kiegészítette egy kerékpártúra, melynek útvonala a Kőgombákig tartott. A csapatvezetők 6
személyt delegáltak a focimérkőzésre, 1-1 személyt az asztaliteniszre meg a kerékpártúrára és 2 személyt
a bográcsfőzésre.
A nap folyamán összegyűjtött pontszámok alapján minden csapat kapott egy emléklapot és egy serleget. A
nyertes csapatok: I. díj- FC II, II. díj – Punto, III. díj- Mesterek.
Úgy gondolom minden résztvevő csapat nyertes volt, hiszen ismerkedett, gazdagodott élményekkel,
valamint versenyszelleme fejlődött és csapatszelleme kovácsolódott a feladatok végzése során. Ren-
dezvényünk az ebéd elfogyasztása és a díjazás után a Bagossy Brothers Company együttes koncertjével
folytatódott. A fiatalok szórakozásával zárult ez az élményekben gazdag nap.
Köszönetet mondunk támogatóinknak: Communitas Alapítvány, Alma Mater Kemény János Egyesület,
Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévízi Helyi Tanács, helyi RMDSZ, Urmánczy strand.

Deme Károly-Zsolt

Május 1-től megnyílt a maroshévízi Urmánczy fürdő. Itt egy olimpiai méretű medence, egy pihenő medence
és egy gyermek medence várja a lubickolókat. Ugyanakkor a strand területén bár, játszótér homokozóval
várja az ide érkező strandolókat, ugyanitt napágyakat is lehet bérelni. Felnőtteknek a belépő 10 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak 8 lej, gyerekeknek (0-6 év) 6 lej. A víz hőmérséklete 26 C fok.
Maroshévíz másik fürdője, a Bánffy fürdőtelep, még várat magára, hisz itt még javában folyik a felújítás.
A tulajdonos szerint remélhetőleg június elsejére itt is teljes gőzzel beindul a nyári idény.

M.H.

A maroshévízi Kolping család az eltelt évek során több
önkéntes munkán vett részt. Amint Bors Andor a helyi
Kolping család elnöke elmondta, a napokban, a
Bajkó-pataki magyar temetőben egy nagyobb szabású
takarításon vettek részt. Itt a szemeteket gyűjtötték össze,
a füvet lekaszálták, régi gyertyákat, vázákat és egyéb
hulladékokat gyűjtöttek össze és vittek el. Munkájukkal
hozzájárultak a temető rendbetételéhez, szebbé
varázsolásához.

(czirják)
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Újabb rovásírásos kövek

Kereszthegy című film bemutatója

Boldogasszony Zarándokvonat

Újságunkban az utóbbi években többször is beszámoltunk arról, hogy
rovásírásos köveket találtak Maroshévízen és közvetlen környékén. Ezek
nagy része Attila vára környékén voltak feltárva, de találtak az Öreg tetőn,
a Kőgombáknál, a Zsákhegyen és a Bájos tetőn is. A napokban két helyi
lakos is az Attila vár melletti dombon gyönyörködött az ott levő magányos
kőnél (menhir), melyen szintén több rovás jel van, sőt egy nagyszerű 75
centiméteres emberi dombormű is látható. A két lakos a dombon járva újabb
kisebb méretű köveket talált, melyeken rovás jelek vannak. Érdemes lenne
ezt a helyet is tüzetesebben átvizsgálni, hisz az Attila vára és a mellette levő
„akasztottak dombja” elnevezésű helyen eddig több mint 10 kövön találtak
rovás jeleket. Meglehet, hogy itt számos rejtélyt is feltárhatunk történelmünk
múltjával kapcsolatosan.
A képen a rovásírásos menhir míg a mögötte levő hegyen Attila vára
maradványai, láthatók.

(czirják)

Május 22.-én 18 órától került sor a Kereszthegy című film
maroshévízi bemutatójára. Az 1944 őszén zajló harcokat
bemutató film a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya és a HM
Zrínyi Nonprofit Kft. koprodukciójában, a Magyar
Művészeti Akadémia közreműködésével született meg.
A film forgatókönyvírója és rendezője két fiatal történész,
Nagy József és Bárány Krisztián. Maroshévízen az Izabella
vendéglőben került sor a film bemutatására és sorban ez volt
a 8. bemutató. A szép számmal összegyűlt érdeklődőknek
Bretschneider Andrea szavalatával kezdődött az előadás,
majd a film társrendezője Nagy József ismertette a

jelenlevőkkel a film forgatásával kapcsolatos tudnivalókat,
majd elkezdődött a nagy érdeklődéssel várt film. A több mint egy órai vetítés után a jelenlevők sóhajtozva
mondogatták, hogy elődeink milyen nehéz sorson mentek keresztül a világháború alatt. Ezt követően a
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ajándékcsomagokat adott át a jelenlevő két hévízi veteránnak, Bükkfejes
András és Bírta György Uraknak, majd a háborús veteránok beszámolóját hallgatták érdeklődéssel a
jelenlevők, ezek után baráti társalgás alakult ki a rendező, a veteránok és a jelenlevők között.

Czirják Károly

Amint már azt hírül adtuk, a Pünkösdi Boldogasszony Zarándokvonat ez évben is meg fog állni településünkön. Először
a dr. Urmánczy Nándor egyesület kérésére, 2012-ben állt meg a vonat és ez így volt a múlt évben és így lesz ez évben
is. Habár ez évi maroshévízi megállása nem volt annyira zökkenőmentes, hisz ha a múlt év novemberében a
településünkre látogatott szervezők tudatták, hogy a CFR-vel való megállapodás szerint Maroshévízen 10 percet fog állni
a vonat, több mint egy hónappal ezelőtt már kérdéses volt, hogy egyáltalán meg fog-e állni a vonat. A mai nap, május
23.-án délelőtti órákban ismét tárgyaltak a felek és döntöttek, hogy végül is megáll a vonat településünkön, de csupán
három percre. Így a zarándokvonat június 5.-én 19 óra 15 perc körül kellene beérkezzen a maroshévízi vasútállomásra.

(czirják)
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Petőfi Sándorról másképpen (2)
Az előző lapszámunkban írtuk, hogy Budapesten hivatalosan bejelentették, hogy a 25 éve tartó Petőfi ügyet
lezártnak tekintik, hisz a Barguzinban kiásott holttest a nemzetünk költőjéé, Petőfi Sándoré. E lapszámunktól
folytatjuk Petőfi életének fontosabb eseményeit, másképp, nem úgy, amint azt nekünk tanították, tanítják,
de mindent hivatalos dokumentumokra alapozva. Sajnos még most is, és nem csak Petőfire vonatkozóan, az
újabb történelemkönyvek, az iskolákban tanított történelem tele van valótlanságokkal, amelyeket nem tudnak
semmivel bizonyítani és elhallgatják valós történelmünket, továbbra is azt tanítják, amit az osztrákok
hamisítottak 1821-től kezdődően.

Mindenki hallott, nemzetünk nagy költőjéről, Petőfi Sándorról. Költészete egyedi, valóságos remekmű.
Horvát apától és szlovák anyától született. Egész élete körül két rejtély forog. A születése és a halála.
Már születésekor apja kételyekkel fogadta, hogy az ő gyermeke lenne, hisz minden arra utalt, hogy
legnagyobb költőnk, legnagyobb magyarunk fia, vagyis Széchenyi István fia. Széchenyi három alkalommal is
nyilvánosan fiaként említi, míg egy Döblingből címzett levelében is a költő sorsa után érdeklődik. Tény,
hogy versei világhírűek lettek. Egy másik elhallgatott tény, hogy Petőfi már jegyben járt Szendrey Júliával,
amikor megkérte egy debreceni színésznő, Prielle Kornélia kezét, s csak azért utazott haza, hogy elintézze a
papírokat; közben mégis kibékült Júliával és őt vette el. A legnagyobb vita, ha lehet vitának mondani, a halála
körül forog, forgott. Egyesek 1849. július 31.-én látták utoljára a segesvárinak nevezett, valójában a
fehéregyházi 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. A forradalom az orosz cári hadsereg segítségével lett leverve és amint az osztrák
levéltárakból is kiderült, az oroszok több ezer magyart fogságba ejtettek és Szibériába vitték. Közben a
hivatalos verzió az maradt, hogy Petőfit 1849. július 31.-én látták utoljára, sorsát nem tudták a mai napig sem
bizonyítani, hogy elesett-e vagy sem a csatatéren. Zsófia főhercegnő is kiadta a parancsot, hogy a költőt élve
vagy halva kerítsék elő, Heydte ezredes és hadteste az egész csatateret összekereste, de Petőfit nem találta.
Az eltelt évtizedek során állandó jelleggel kérdés volt, hogy Petőfi Sándor meghalt-e vagy fogságba vitték.
Az első cikk, melyben Petőfi szibériai fogságáról beszélnek 1856-ban látott napvilágot és Jókai Mór írta.
1867-ben jelent meg Bartha János, ugyancsak Segesvárnál megsebesült hadnagy tollából a Hon című lap 170.
számában, hogy sebesülten Petőfit is elhurcolhatták fogságba, Szibériába. A bécsi megállapodásban
(1849. május 14.), dokumentumban rögzítették, hogy az oroszok által elfogott magyar honvédeket Szibériába
és egészen Kamcsatkáig elvihetik, hogy jó messzire kerüljenek. A cári hadseregnek ki volt adva a parancs,
hogy a harcok során minél több magyart ejtsenek fogságba, mert Szibéria benépesítésére szükség volt rájuk is.
És íme egy másik dokumentum: “Amikor a debreceni Forradalmi Kormány hadügyminiszterével
Petőfi Sándor őrnagy összeszólalkozott, és tiszti rangjáról lemondott, Bem József hívására Erdélybe ment.
1849. június 21-én búcsúzott el feleségétől és fiától Tordán, és Székelyudvarhelyre ment. Bem József lengyel
létére jól tudta, hogy Petőfi Sándor egyénisége és költészete milyen fontos a magyar nemzet számára, ezért
visszaadva őrnagyi rangját, rábízta nagybátyám édesapjára, aki a Bem hadtestnek a tábori főorvosa volt,
dr. Simonfy Sámuel honvéd főorvosra, és kérte, hogy Petőfit ne engedje a tűzvonalba. Bárhogy is végződik az
ütközet, Petőfinek életben kell maradnia a magyar nemzet javára! Rokonom és Petőfi Sándor Segesvár felé
haladva, Székelykeresztúron a kastélyban töltötték a csata előtti utolsó éjszakájukat. Másnap, július 31-én
Segesvár mellett sorakozott fel a két hadsereg (Bem és a cári oroszok). A csata délelőtt Segesvárnál kezdődött
és délután Fehéregyházánál fejeződött be. Dr. Simonfy Sámuel felállította a tábori segélyhelyet a sebesültek
ellátására. Eközben Petőfi Sándor civil, vajszínű nyári ruhában a székely honvédek közé ment, és onnan mondta
el lelkesítő szavait, biztatva a székelyeket a hősies helytállásra. Tehát Petőfi nem fegyveresen ment harcolni,
hanem lelkesíteni akarta a honvédeket. Dr. Simonfy Sámuel mindaddig szemmel tudta tartani Petőfit,
ameddig az első sebesültek ellátásával nem kellett foglalkoznia. Csak annyit látott utolsó odafigyelésével, hogy
Fehéregyházán orosz egyenruhás lovas katonák (kozákok) kerítették be Petőfit. Hogy leszúrták-e, vagy
foglyul ejtették, azt már nem tudta figyelemmel kísérni, mert sok sebesültet hoztak a kötözőhelyre.
(A későbbi évek kutatása során derült ki, hogy Petőfi egy kukoricásba menekülve, sebesülten feküdt, de nem
halt meg. Egy barátja bevitte a faluba, és onnan vitték a segesvári kötözőhelyre. Valószínűleg onnan vitték ki
Szibériába.) Folytatjuk.

Czirják Károly
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Helytörténeti sorok (12)

A MOLNÁR TANYÁTÓL A KANÁLISIG
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez)

Aranymondások (12)

A Zapógya városrész sípályájának, 1953-1958 közötti történetét, mint minden új dolognak a történetét, az
indulás, a kezdete határozta meg. Új pálya. Más a hosszúsága. Más a dőlésszöge. Mások az alkalmazkodási
feltételek, követelmények a sízőktől, mint amelyeket a rövidebb, és könnyebb edzőpályák (Pascan-rét,
Tejesek, Bánffy villák, Pogyina) támasztottak a sízők elé eddig. Nem sorolom tovább az új pálya újdonságait,
a lényeg, hogy ez a pálya minden szempontból megfelelt elvárásainknak és teljes erővel vetettük be magunkat
az edzésekbe, hiszen már kezünkben volt a Magyar Autónom Tartomány Sí Bizottságának verseny naptára.
A verseny naptárban szereplő helyszínek és időpontok hosszú ideig nem módosultak. A helyszínek, 1968-ig,
a megyésítésig megmaradtak, ezek hagyományossá váltak, sőt a települések, a városok sport bizottságai,
presztízs, tekintély kérdésének is tekintették a versenyek jó megrendezését. Az időpontok kisebb –nagyobb
eltolódásokkal változtak, módosultak. Íme, a volt verseny naptár: Januárban, az első héten volt az, évadnyitó
sí verseny, a Madarasi Hargitán, a vargyasi és a Mihály-havasi sípályákon, majd január közepén szervezték
a helyi és rajoni osztályozó versenyeket. A hónap utolsó hetében szervezték, Tekerőpatakon a kupaversenyeket
sífutásban, síugrásban és az alpesi számokban. Februárban, első héten, a Gyilkos-tónál rendezték a tartományi
síbajnokságot, sífutó és alpesi számokban. A versenyek után jelölték ki a tartományi válogatott tagjait, akik a
hónap közepén képviselték a Magyar Autonóm Tartományt a tartományok közötti síversenyen, a Gyilkos-tó
kupán. Ezek nagyon népszerű és színvonalas versenyek voltak, hiszen a versenyen rendszeresen részt vettek:
Kolozsvár, Nagybánya, Petrozsény, Piatra Neamti és Bákó tartomány sízői. Február 20. körül Brassó Poianan,
illetve Sinaián a Valea lui Carpon rendezték meg az országos síbajnokságokat. Március elején volt az évadzáró
sí verseny, Maros-hévízen a Kelemen havasokban, a Kelemen Kupa. A fennmaradó szabad hétvégeken
versenyeztünk Nagybánya tartományban, a Mogosa-Kupán, Kolozsvár tartományban, Kisbányán, és a
Semenic Kupán is. Sok verseny volt, sokat utaztunk. Ezeken egyéni és csapat küzdelmek voltak. (folytatjuk).

Budapest, 2014. március 16-án.
Karácsonyi István

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük. Történelmi „Aranymondások” az angol történelemből
1. A két rózsa háborúban számtalan erősködésre, birkózásra került sor.
2. Földnélküli Jánost az angol nemesek hozták létre. A Magna Charta Libertatumban a nemesek
egymást ütötték.
3. A Lancester, a piros rózsa, a York a fehér rózsa, a király egy harmadik rózsa lett.
4. Cromwell, Anglia királya az ország leghíresebb uralkodója kikiáltotta Anglia Szocialista Köztársasá-
got.
5. Anglia meg akarta fejleszteni önmagát. Ezért pénzt kért. Annyi összegyűlt, hogy Angliát a világ
bankjának nevezték.
6. Magna Kató Liberator, ez egy törvény Angliában.
7. Cromwell, egy kemény szikla ember volt.
8. Cromwell kijáratot készített a tengerre.
9. Cromwell kemény, szilárd …ellenségeivel szemben kiemelkedő volt.
10. Földnélküli János kényszerítette a királyt, hogy írja alá az okiratot. Ez tartalmazza a nemesek
megörökösödési jogait.
11. A két rózsa háborúja olyan háború, ahol az emberek megsebesülnek, majd fél lábon haza mennek.
12. Cromwell véresre verte a királyt.
13. Cromwell kemény jellegű volt.
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Sport

Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata
Ordás bukta

Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 5 dkg élesztő, 1 tojás, 3 - 4
evőkanál olaj, 1 citrom lereszelt héja, 1, 5 kávéskanál só,
3 - 4 evőkanál cukor, annyi tej, amennyit a liszt felvesz, ez
kb. 4 dl, 1 dl cukros tej a megkenéshez. A töltelékhez: 50
dkg orda, 1 tojás, nagy csokor kapor, 3 - 4 evőkanál cukor.

Elkészítése: 1, 5 dl langyos, cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet egy tálba szitáljuk,
közepébe mélyedést készítünk, beleöntjük az élesztőt, hozzáadjuk a tojást, a citromhéjat, a sót,
és lassan adagolva annyi langyos tejet, hogy megfelelő keménységű tésztát kapjunk.
Hólyagosra dagasztjuk, majd beledolgozzuk az olajat. Konyharuhával letakarva, meleg helyen
kétszeresére kelesztjük. Amikor megkelt három részre osztjuk, mindhárom részt szerre 2 cm
vastagságóra kinyújtjuk, kisebb négyzetekre vágjuk. Minden négyzetre 1 kávéskanál tölteléket
helyezünk, és a tésztadarabok négy sarkát összefogjuk, kissé összecsípjük, megcsavarjuk, hogy
ne nyíljanak szét. A tetejüket megkenjük a cukros tejjel. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük
egymástól távol őket, és előmelegített sütőben, közepes lángnál pirosra sütjük.
Mikor már kezdenek jól pirulni, kissé kihúzzuk a sütőből és ismét átkenjük a cukros tejjel,
majd visszatesszük, míg szép pirosak lesznek.

Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokság: Székelyudvarhelyi Roseal–Maroshévízi Tudomány 6–1 (2–0). A hévízi
csapat gólszerzője Daniel Roca (59.). Maroshévízi Tudomány–Homoródalmási Homoród 3–0 (meg nem
jelenés). Szépvízi MŰ–Maroshévízi Tudomány 1–3 (1–1). Gólszerzők: Vodor Lóránt (21.), illetve Silviu

Tararache (35. és 71.), Daniel Roca (57.). A Tudomány a 6. helyen van.

Mindannyiunk Egészségére Pro Európa
Május 10.-én volt megtartva Csíkszeredában a Mindannyiunk Egészségére Pro Európa elnevezésű futó-

verseny, a 6 kilométeres távnál 325 sportoló állt rajthoz. A hévíziek közül az alábbiak értek el jó
eredményeket. A 15-16 éves korcsoportban Iulian Ababei 2., míg a 17-20 éveseknél Ciprian Dobreanu 2.

helyen végzett.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

2014 május 16 reggel 8 órától indult a Második Maroshévízi Művelődési Napok
keretében a Kemény János Elméleti Líceumban a Család napja.
Először kis osztályközösségeken belül az osztályvezetők irányításával
dolgoztak diákjaink a család témában: családfa-, plakát-, album- és óriáskönyv

készítése, beszélgetések, rajzfilm megtekintése, dramatizálás volt a nap tevékenységsora.
VIII-XII. osztályos diákjaink részt vettek az “Én is itt jártam! - Sikeres életpályák” tevékenységen.
Visszaérkezett diákjaink beszámoltak arról, hogy mivel tarisznyázta fel az alma mater az
önmegvalósítás felé haladó útjukon. Volt diákjaink közül felkérésünknek eleget tett: Siklódi Alpár,
Lukács Irénke, Madaras Melinda, Serilla Emese, Csibi Brigitta volt diákjaink. 9 órakor
megejtettük a Családról szóló rajz- és esszéverseny eredményhirdetését. A Család témás
rajzversenyünk díjazottjai: Karácsony Karina, IV.osztály (I.díj), Ferencz Nóémi, III.osztály (II.díj),
Simon Izabella, I.osztály (III.díj), Király Zsolt, V.B osztály (dícséret). A Család témájú
esszéverseny díjazottjai: Veress Eszter Orsolya, XI.osztály (I.díj), Kis Timea, VIII.osztály
(II.díj) és Csutak Csengelle, X.osztály (III.díj).
10,00 órától előadások indultak a családról: A család fogalma különböző korokban - Ariadné fon-
ala- A családot veszélyeztető krízisek- Gyermek a családban témákkal. Meghívottjaink -
Barticel Kiss Emese borszéki református lelkipásztor, Jánosi Rekeczi Katalin Gyergyószent-
miklósi Salamon Ernő Gimnázium nevelési tanácsadója, László Áron helyi római katolikus
plébános úr, Csíki lldikó és Trombitás Tünde, iskolánk pedagógusai. Meghívottjaink közül jelen
voltak: Bartolf Hedwig, a Hargita megyei Főtanfelügyelő, Hodgyai László Hargita megyei
matematika szaktanfelügyelő, Bende Sándor Hargita megyei tanácsos és Partl Alexandra
Petra magyar konzul. A teremben IX-XII osztályos diákképviselők, a szülőbizottság képviselői
és helyi vendégek hallgaták az értékes előadásokat.

Délután 17,00 órától zajlott a Kemény János Elméleti Líceum tanulóinak év végi műsora. A
teltházas nagysikerű előadást Séra Ilona igazgatónő beszéde, valamint Partl Alexandra Petra
konzul asszony és Borboly Csaba, a Megyei Tanács elnöke üdvözletei nyitották meg.
Az előadást színdarabok, mesés jelenetek, népdalcsokor,régi magyar slágerek, zongora és
hegedűjáték, divatbemutató, modern tánc, néptánc színesítette.

A két és fél órás előadás résztvevői 910 lejes adománnyal járultak hozzá az iskola
tanulóinak év végi díjazásához.

Büszkék vagyunk az idei XII. osztályt végző ballagó diákjainkra, akiknek sok sikert kívánunk az érettségi
vizsgán.

Mottó: “Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember
tud lenni.” Albert Camus

XII. osztály: Gazda András, Hobaj Jozsef-Lehel, Ivácson Kinga Erzsébet, Kapott Csilla Enikő, Markos
Margaretta, Márton Arnold, Puskás Noémi, Seres Barna-Alpár, Simon Csilla, Takács Bernadett,

Tőkés Levente, Veress Ervin-Csaba. Osztályvezető: Sajgó István. Ballagnak 2014 május 29-én, 12 órakor.
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja.
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http://hirlap.marosheviz.info,
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István,
Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Gâdioi Dennis
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068

"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 0752327048 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 0751755099-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

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

Méhkaptárok
gyártását,

hűtőszekrények
és

mosógépek
javítását
vállaljuk. Érdeklődni a

0744693028
0743507482

telefonszámokon
lehet

Copyright © 2014. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület / D3nq Visuals

Eladó egy ezüst estélyi ruha (200 lej) és 22 ár föld az
Őzike vendéglőtől nem messze.

Érdeklődni: 0744136068-as telefonszámon lehet.


