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Ötödik életévbe léptünk

Lapzárta utáni hírek – 2014 -

Új év - régi gondok

Újságunk e lapszám megjelenésével az ötödik évébe lépett. Mindezért köszönet a támogatóknak,
mindazoknak, akik az újságba írnak vagy segítenek az újság szerkesztésében, akik tanácsaikkal látnak el és
köszönet az olvasóknak, hisz évről évre mind többen érdeklődnek az újság után, egyre többen várják a
megjelenését. Újságunk továbbra is megőrzi politikai mentességét, nem fogunk politizálni, de ugyanakkor
árjuk olvasóink írásait, tanácsait. A 8 oldalas hírlapunk jelenleg 600 példányszámban jelenik meg és a
világhálón is olvasható. Jelenleg településünkön kívül Galócáson, Gödemesterházán, Gyergyóremetén,
Borszéken és Salamáson is olvassák nyomtatott formában az újságot. A 2015-ös évben kívánunk egy sokkal
jobb esztendőt minden kedves olvasónknak és sok egészséget.

M.H.

Betlehemi láng Maroshévízen
December 19-én, 18 óra 2 perckor megérkezett a betlehemi láng Maroshévízre. Akárcsak az előző években is,
a lángot a helyi római katolikus templom oltára mellett helyezték el. A láng több mint három ezer kilométert
tett meg Maroshévízig és itt a helyi Urmánczy János cserkészcsapat tagjai fogadták. A lángot Jézus születésének
helyszínéről, a Születés Bazilikában égő örökmécsesről hozták.

Cz. K.

Sajtótájékoztató
December 18-án, a helyi polgármesteri hivatalnál sajtótájékoztatóra került sor. Az esemény a maroshévízi utak
felújítási projektzáró keretének utolsó szakasza volt. Az 2013-ban elkezdődött projekt keretén belül
településünkön 41 utcát újítottak fel, korszerűsítettek. Köztük olyan utcák is vannak, melyek soha nem voltak
leaszfaltozva, vagy melyeken nem voltak járdák kiépítve. Most mindezek megtörténtek. Egy ilyen út mely a
magyarságnak is nagyon fontos és e projekt keretén belül lett felújítv,a a helyi Bajkó-pataki temető fele vezető
út, mely földút volt és most le lett aszfaltozva, vízlefolyó lett kiépítve és a járdát is felújították. A felújított
utak hossza 17.226,56 méter. A munkálatok összértéke 42.500.839,76 lej.

Cz. K.

A maroshévízi magyarságnak igen régi problémája a magyar lakosság fokozatos csökkenése és ez a csökkenés
maradt a múlt évben is. A napokban a hévízi magyar felekezeteknél érdeklődtünk a 2014-es évi lakossági
adatokról, így megtudtuk, hogy a római katolikus egyháznál 14 keresztelés volt, 5 esküvő és 42 temetés.
A református egyháznál sem jobb a helyzet, itt 2 keresztelés, 2 házasság volt és 8 temetést jegyeztek.
A Maros parti városkában jelenleg 3039 magyar lakos él, míg a legtöbb magyar ajkú lakost az 1992-es
népszámláláskor jegyezték, ekkor 5039-en vallották magukat magyarnak. – czirják -



mmaarroosshheevviizz..iinnffoo
ttoopplliittaa..eeuu

V. évf  I szám, 2015. Január2

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2014. évi tevékenységei
December havában a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület gyűlésén megtörtént a hagyományos beszámoló az
egyesület tevékenységéről. Tallózunk egy pár eseményt. Január 31.-én Irodalmi Est könyvbemutatóval.  
Február 2-án egyesületünk 6 festményt adományozott a Kemény János Gimnáziumnak. A festmények Portik
Péter alkotásai. Március 29-én és  április 6.-án szavazati lehetőség, melyen a 470 szavazati joggal rendelkező
maroshévízi közül 51%-a élt a lehetőséggel és a római katolikus hittanteremben felállított szavazói ládába
bedobta a szavazó lapját. Április 11.-én a Magyar Költészet Napján a Kemény János Gimnáziumban 
rendezvény Maros és Hargita megyei költők jelenlétében. Május 22-én 18 órától Kereszthegy című film 
bemutatója helyi II. világháborús veteránok jelenlétével, majd ezeknek emléklap és ajándékok átadása. 
Május 25, Hősök Napja. Megemlékezés a helyi katonai temetőben, melyet az egyesületünk 2007-től 
rendszeresen szervez. Május 29. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Gyergyócsomafalván. Június 4.
Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés a római katolikus templom udvarán. Június 5. 19 óra. 
A Boldogasszony zarándokvonat fogadása, mely az egyesület kérésére 3. alkalommal állt meg településünkön
Ez alkalommal 40 percet tartózkodott az állomásunkon a vonat és több mint 400 lakos fogadta. Júniusi 
iskolazáráson 4. alkalommal két diák Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjban részesült. Augusztus 29-31.
III. Maroshévízi Székely-Magyar Napok, illetve VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Könnyűzene és népzene
koncertek, ugyanakkor több évtized után operett est, de volt megemlékezés az első világháború kitörésének a
100. évfordulójáról, foto - dokumentum kiállítás, könyvbemutató, sport rendezvények, főző verseny, melyre 
5 csapat 7 üsttel jelent meg, karaoke, rováskövek kiállítása, egyesületek, alapítványok találkozója stb. 
Szeptember 15. Első alkalommal az egyesület iskolai csomagokat adott át az első osztályosoknak. Október 6
és 23.-án megemlékezések szervezése. November 1. A már szokásos gyertyagyújtás a Zsákhegyi Katonai
Temetőben. December havában ajándékok a Szt. Péter és Szt. Pál napközi otthonnak. Ugyanakkor létrehoztuk
a „Mindenki könyvespolca” elnevezésű könyvtárat, ahova jelen pillanatig közel ezer könyv érkezett. Egy másik
fontos dolog, ami szintén az egyesület megvalósítása az újság, amit Ön most a kezében tart, hisz e 
lapszámmal az ötödik évbe léptünk. 2014-es megvalósításaink közé lehet sorolni a Bájos tetői kilátót és a Zsidó
fürdő melletti termál forrás felújítását is, hisz egyesületünk 2008-ban majd 2013. január 31-én fordult a helyi
polgármesteri hivatalhoz és az önkormányzathoz egy beadvánnyal, melyben rámutatott arra, hogy a településen
miket lehetne felújítani és bekapcsolni a turizmusba. Ezek között volt a már említett két látványosság is, 
de szerepelt az Európa egyetlen termálvízesése fele vezető út kikövezése, padok elhelyezése, az út kivilágítása
és a vizesés mellett egy kilátó kiépítése, szerepelt a kőgombák fele vezető út modernizálása, az Urmánczy
födeles híd tatarozása, a Kis Margit sziget kiépítése (padok játszótér stb.), a Lakatosok, majd később Cristea
barlangra keresztelt barlang, valamint a jégbarlang kivilágítása, az út kijavítása odáig.  Ugyanakkor a 
beadványban kérte az egyesület, hogy utcákat nevezzenek el helyi születésű hírességekről. A beadvány más
kérelmeket, észrevételek is tartalmazott. Ide és tova két éve, hogy az egyesület ezt beiktatta a hivatalnál, 
de a mai napig erre választ nem jött, de ami a legfontosabb, hogy két dolog amelyre felhívta a figyelmét az
elöljáróinknak megvalósult. A 2015-ös tervekről, főképp a VIII. Dr. Urmánczy Nándor, illetve a 
IV. Székely –Magyar Napokról kivételesen nem esett szó, hisz a jelek szerint január 27-én a város magyar
pártjai, civil szervezetei közös megbeszélésen döntik el, hogy ez mikor is legyen, így az említett napok 
szervezési tervei január végére lettek elhalasztva. 

U.N.E.
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A székely-magyar rovásírás története  és  emlékei  2. rész

Székely kapuk nyomában Maroshévízen (5)

A rovásírás egy jellegzetes, vonalas, többnyire egyenes
szárú betűkből álló régi írásfajta, amely minden íráshordozóra,
(kő, fa, fém, pergamen, papír, selyem, stb.) alkalmazható. A
rovásírás  szó tehát főfogalmat jelöl, ez alá tartozik a  rovás fo-
galma, amelyről akkor beszélünk, ha az írás faragással,
véséssel, karcolással történik, tehát ennek során az
íráshordozó felületébe mélyítjük a betűket.  

Rovásírása más népeknek is volt (például föníciai, etruszk,
germán, türk), azonban írástörténeti kutatásaim azt 
bizonyítják, hogy ezek a magyarok  elődeink rovásírásából 
fejlődtek. 

A székely-magyar rovásírás a mienk, mert magyar nyelvünk
minden hangjára volt és van benne jel. Amikor a  XI. 
században át kellett térnünk a latin betűs írásra, annak
ábécéjében  11 vagy 13 hangunkra 
(TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, K, J, Ö, Ü- Á, É) nem volt jel,
tehát nagyon megcsonkította  írásbeliségünket. Például a
gyümölcs szót csak „gimilc” formában tudták leírni.

Újkőkori írásemlékeink, többek között  Torma Zsófia erdélyi
régésznő (1832-1899)  által a Maros partfalából gyűjtött 5-6000  éves írásjegyes agyagkorongok
alapján joggal feltételezhetjük, hogy a székely-magyar rovásírás bolygónk legrégebbi betűírása és
itt a Kárpát-medencében alakult ki.  

Ez az írás régiségéből következően más írásokból nem vett át jeleket, ellenben sok esetben
elődeink voltak az átadók. Nagy mértékű alaki egyezés van a pelazg, az etruszk, az ó-görög, 
a föníciai, az ibériai, a türk írással, a germán runákkal és a latin nagybetűkkel.  Friedrich Klára

A képen néhány agyagkorong látható Torma Zsófia gyűjtéséből. 

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
Bors család portája. Rajta jól kivehetőek a szép tulipános díszítések, valamint a Czimbalmos és a
Bors családok nemesi címerei. A kaput a ditrói néhai Hompoth Dezső készítette 2003-ban. (cézéká)
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Földcsuszamlás a termál vízesésénél

Iskolák itthon és kint

Január 12-én 13 óra körül morajlás zavarta meg a
maroshévízi főteret. Amint később kiderült, a Bánffy
termál vízesés nagy részénél földcsuszamlás történt,
így az említett vízesés travertin sziklái rázúdultak az
ott elhaladó útra, itt mintegy száz köbméternyi szikla
zúdult le. Az út, mely a Szépoda, vagy ahogy később
elnevezték, Zápogya negyedhez vezet így el lett zárva. 
Az említett termálvízesés az egyetlen Románia
területén, míg Európában még egy ehhez hasonló van
Olaszországban. A földcsuszamlás miatt az
évszázadokon keresztül kialakult ”cseppkövek” mind
törmelékké alakultak, így mára Maroshévíz egyik
fontos látványossága, ahova sok turista ellátogatott,
csak kis részben tekinthető meg, hisz több mint fele
mára már nem létezik, az itt levő travertin mészkőfalak
a január 12-i földcsuszamlás áldozatai lettek. És mintha
mindez nem volt elég, január 13-án hajnalban egy
újabb több száz kilós kőszikla zúdult le. A Bánffy

vízesés vize a legnagyobb hidegben is plusz 18 fokos. Feltevések szerint még a vízesésnél lehettek 
fölcsuszamlások, hisz az 1865 októberében készült rajz és az 1896-ban készült képeslapok között is nagy
különbségek vannak, e földcsuszamlások nem szokatlanok ilyen helyen és itt is még voltak,  egy ehhez hasonló
méretű földcsuszamlás1979-ben is volt. Hajdanán a vízesésnél malom és ványoló is működött, mi több len és
kenderáztató is volt. Ugyanakkor egy korabeli dokumentum kendergyárról számol be, mely gyár a 
Gyergyószentmiklósi Gazdasági Egyesület vezetése alatt volt. E gyárat 1945-ben bontották le. E gyárba
Szászrégentől egészen Gyergyószentmiklósig a gazdák nagy része ide hozta a kendert, hisz a víz tartalma miatt
sokkal fehérebb és jobb minőségű lett. A szóban forgó vízeséstől száz méterre 2006. július 2-án még történt egy
földcsuszamlás, amikor 50 méteren a föld az útra és az ott elhaladó vasútra zúdult. 
A helyi polgármesteri hivatal alkalmazottai már január 12.-én délután nekiláttak légkalapáccsal a több ezer
kilós travertin szikla széttörésének, hogy az autós forgalmat helyre tudják állítani. Ez a munkálat több napig
tartott, amíg a sziklákat széttörték, a törmeléket elhordták, így az út egy részét felszabadították. 
Ugyanakkor az ott dolgozók minden egyes veszélyes sziklát ledöntöttek, hogy ne veszélyeztessék a forgalmat
és persze a sok turistát, akik főleg nyáron arra járnak.
A 12 méteres vízesésről az évszázadok során több írás is megjelent, így 1865 októberében Orbán Balázs, több
turisztikai, fürdőtani folyóirat írt róla, de a Gyergyó és a Gyergyói Hírlap újságok is a XIX. században több írást
jelentettek meg a vízesésről, szépségéről, fontosságáról.
A Bánffy vízesés és környéke védett terület, hisz környékén ritka növények is találhatók.

Mivel alig egy pár hónapja telepedtem haza Székelyföldre, hosszú távollét után, sok furcsaság fogad. A napok-
ban egy szomszédomnál voltam és a gyereke épp tanulta a leckéit, amelyek másnapra kellenek a suliba. 
Belenéztem a könyveibe, kíváncsian tanulmányoztam, hisz nekem is két lányom külföldi iskolákat járt ki.
Furcsálltam, hogy az alig negyedikes diáknak olyan leckéket kellett megtanulnia, amiket külföldön 6. 
osztályban tanítanak. Az is furcsa volt számomra, hogy milyen sok tantárgyat tanítanak és irtó sok leckét adnak
fel. Ez külföldön nincs. Mivel történelem szakot végeztem, belenéztem egy könyvbe, ami épp ott a polcon
volt, igen egy történelemkönyv, méghozzá a székelységé. Elég sok furcsaságot olvashattam, hisz külföldön a
magyarokról és a székelyekről másokat írnak, az ottani könyvek nem említenek honfoglalást, őshonosnak írják
a magyarokat, míg a szkíta, székely-magyar írást egyik legrégebbinek említik. Na de ez van, más ország, más
szokások, más történelem. Én csak sajnálni tudom az itteni tanárokat, diákokat, hogy mennyire sokat kell 
megtanulniuk. Kint minél magasabb osztályba jársz annál kevesebb kötelező tantárgyad van. 
XII.-ben alig 4 kötelező tantárgy van, itt nem. 
De furcsaságokra még bukkantam rá, például a helyi tanácsnál, de erről majd máskor. 

Siklódi Ildi
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Füzet

Hévízi ünnepek

Nagytakarítás közben került a kezembe kölyökkori hittanfüzetem. Sok rajz, kevés szöveg. S ahol nem ment a
rajzolás, ott a pap bácsi egészítette ki a girbe-görbe vonalakat, a pálcikalábú Káint és Ábelt, vagy a jászolban
fekvő Jézuskát. Az általunk, cseperedő gyermekek által nagyon szeretett Simonfi pap bácsi mesével, rajzzal,
játékkal igyekezett bevezetni a hit rejtelmeibe, megismertetni velünk a bibliai történeteket és azok tanulságait.
Czirják kántor bácsi pedig arra próbálta rávenni a hittanosokat – főként a fiúkat –, hogy merjék kiereszteni a
hangjukat, de ne csak akkor, amikor focizni kell a templomkertben, vagy a leánykákat bosszantják, hanem a
kórusban is. Hogy nyelvünk kevésbé botoljon, a Rorate coeli desuper… olvasása – s hát még éneklése! –
közben, fonetikusan is leírta nekünk a gregorián ének szövegét: Róráte cöli deszuper… 
A szöveg és a dallam még ma is a fülemben cseng.

Lapozom a füzetet, s közben rég elfelejtett dolgok jutnak eszembe. Bizonyára vénülök – találom meg
a szokatlan emlékezés magyarázatát, majd azzal vigasztalom magam, hogy az advent hangulata hatott át engem
is. A füzetben kölyökkori rajzomon akár favágókecskének is lehetne nézni a jászolt, de ott van benne az újszülött
Jézus fehér ingecskében, feje fölött glóriával, s mellette térdel a lepelszerű ruhába burkolózott Mária és József.
Rajzomon a szakáll különbözteti meg őket, mutatva, hogy nem vagyok képzőművész őstehetség.
Arra már nem emlékszem, milyen volt gyermekkoromban a templomi betlehem, de emlékszem még a 
betlehemes játék hangulatára, a betanulás vidámságára és az előadás izgalmaira, a kifordított bunda semmihez
sem hasonlítható szagára.
Gyermekeim immár az óvodában is tanulhattak betlehemest, s azt előadták nagy hévvel az óvónők és a dada
megelégedésére, a szülők és nagyszülők gyönyörűségére. S betanulhatták és bemutathatták kortársaikkal együtt
a templomban is, a karácsonyi szentmisék egyikén.
Míg gyermekeim kicsik voltak, míg az angyal eljárt a házban, hogy fát díszítsen s netán valami ajándékot is
tehessen alá zavartalanul, kíváncsi gyermekszemek vizslató tekintetétől nem kísérve, bejártuk a város 
templomait és megnéztünk minden betlehemet. A somlyói tetszett nekik a legjobban, abban voltak a legélethűbb
állatfigurák, hosszasan nézegették a születés történetének szereplőit megörökítő bábokat, újra- és 
újrahallgatták a jól ismert cselekményt.
Aztán szép lassan hazaértünk, félve nyitottunk be az elsötétített házba és halkan énekelni kezdtük: 
Mennyből az angyal…
A karácsony ünnepe számunkra családi ünnep volt, ezt mindig magunkban – szűkebb vagy tágabb családi kör-
ben – ültük, egymásnak örvendve. Ezért furcsállom, ha valaki karácsonyra nyakába veszi a világot.
Leporolom a füzetet, s visszateszem a többi, féltve őrzött kincsem közé. A gyermekkor – a sajátom meg a 
gyermekeimé – is kinccsé nemesül. 

Sarány István

Régen volt, amikor szülővárosomban töltöttem az ünnepeket, azóta megszoktam az európai ünnepek hangu-
latát. Vártam, nagyon vártam milyen is Maroshévízen az ünnepi hangulat. Az első csalódást a központ
feldíszítése okozta. Szerintem színesbe öltöztették, túl színesbe és nem pedig karácsonyi, ünnepnapi 
hangulatba. Túlságosan sok a kék a központon, és ha ismerőseim mondták, hogy kékbe borul a főtér én a
székelyek kék színére gondoltam, de ez nem az a kék szín. Ha a kék helyett fehér lett volna, akkor meglehet,
hogy a maroshévízi főtér is ünnepi hangulatot teremtett volna, így sajnos nem ragadta meg az én ízlésemet.
Vártam az óév búcsúztatót, szilvesztert. Kimentem a főtérre és megint csalódtam. Semmi beszéd nem volt, a
tűzijáték is alig 7 perces volt és nem volt látványos, de valahol a Sport negyedben valakik privát tűzijátékot
adtak elő, ez sokkal látványosabb volt, mint amit a hivatal produkált. Emberek is alig voltak a főtéren, lehet
a nagy hideg miatt. E hideg nekem sem volt „fogamra”, elszoktam tőle, de eszembe jutottak gyerekkori teleim,
amikor heteken át -25, -35 fok között mentünk iskolába, jártunk bevásárolni. De itthon vagyok és várom a
további eseményeket a település életében.

Siklódi Ildi
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Alpesi sí versenyek
Január 16-án a Borvíz Kupa versenyen:1997-98-ban születettek korcsoportban: Karácsony Renáta 2. 

és Kiss Vilmos 3. 1999-2000-es korcsoportban: Kiss Tímea első helyen végzett, 2003-2004-ben születettek
korcsoportjában: Karácsony Karina 1, és Hámos Roxána 2.

Január 17-én a homorodi Góbé Kupán: 1997-98-ban született korcsoportban: Hámos Hunor 2. 
és a 2003-2004-ben született korcsportban: Hámos Roxána első helyen végzett.

Régen történt
120 éve történt: 1895. január 31-én megalakult a Topliczai Hírlap havi újság
85 éve történt: mivel 1926-ban Maroshévízet városi rangra emelték, de ez maga után vonta az adók meg-
növelését is, a lakosság kérte, hogy újból legyen nagyközség. Így 1930. január 1-től megszűnt a városi
rangja és újból nagyközség lett
25 éve történt: 1990. január 18-án a helyi magyar pedagógusok döntöttek a magyar tannyelvű oktatás
újjászervezését illetően. A gyűlésen 41 pedagógus volt jelen: Strasszer István, Csorya Irma, Rákosy Magda,
Puskás Rózália, Mikle Erzsébet, Szabó Mihály, Nagy János, György István, Dénes Géza, Cimpean Gergely,
Hompoth Zsuzsa, Háhn Ottó, Lázár Márta, Kalapács József, Kalapács Annamária, Voinea Rózália, Oltean
Magdolna, Karácsonyi István, Puskai Ilona, Rokaly Emese, Kolumbán Tihamér, Kolumbán Klára, Nagy
Anna, Balla Éva, Szabó Zoltán, Karácsonyi Ibolya, Mohácsek Ákos, Komán Birtalan Felicia, Komán Birta-
lan János, Újfalvi Anna, Köllő Margit, Nagy Ibolya, Csatlós Anna, Járy Levente, Járy Zsuzsanna, Minier
Magdolna, Miklós Pál, Puskai Gyula, Rokaly József, Cimpian Rozália, Varga Sára. 38-an az önálló magyar
oktatás mellett szavaztak, 3-an ellene.

Aranymondások (17)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diák-
jaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük. Aranymondások a cári Oroszországról és a felvilágo-
sult uralkodókról: 
1. I. Péter Amerikában és Hollandiában sokat megtudott a nép tömegéről.
2. II. Frigyes porosz király, egy keményen lágy ember volt.
3. A felvilágosult uralkodó olyan. mint: "a fekete napsütötte állatok..."
4. Az abszolutizmus önkéntes uralkodót jelent.
5. I. Péternek két gondja volt: elérni Franciaországot és megfogni a Balti-tengert.
6. II. Frigyes cár kereskedő, bujdosó, hajómosó és szuroköntő volt.
7. A japán császár szép császár... ő sok helyet foglalt , mert sokat háborúzott.
8. Németország gyorsan fejlődött, mert nem volt gyarmatban.
9. Lenin a munkásosztályt egy csokorba szedte.
10. Oroszországban csak a nyersipari gyárakat építették, mert nem volt száraz anyaguk.
11. Mivel Oroszországban kitört a forradalom, Lenin titokban megszervezte a munka fölsz-
abadítását.
12. Anglia úgy akarta fejleszteni önmagát, hogy sok pénzt kért. Annyi összegyűlt, hogy Angliát a
világ bankjának nevezték.
13. I. Péter szerette nézni az emberek tisztálkodását, öltözködését.
14. II. Frigyes épített egy kastélyt: a SANS kastélyt.
15. II. Frigyes, Európa legfeldíszítettebb férfija volt.
16. II. Frigyes elment Bukarestbe látogatóba, hogy lássa milyen tömbházakat építettek. Ő is
építeni akart.
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KKeemméénnyy  oollddaall
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Iskolánk életében a következő időszakban nevelési tevékenységek, versenyek, tantárgyversenyek és országos
felmérések következnek. Ezekről az eseményekről tudósítjuk az olvasókat:

Január 22- Magyar Kultúra Napja- felolvasómaraton, Népmesék világa- XII-es diákok felovasása 
előkészítős, I. osztályos tanulóknak, megemlékezés, Együtt szaval a nemzet!

Január 23- Román nyelv és irodalom tantárgyverseny körzeti szakasz
Január 23- Egészségre nevelés- IX-XII osztályos lányok beszélgetése dr. Hompoth György szakorvossal
Január 24- Angol tantárgyverseny körzeti szakasz
Január 26-30 között Hóemberek készítése az önkéntes csapat és a 

Szent Péter és Szent Pál napköziotthon diákjai által
Január 26-30 között Hószobrászat az elemi osztályoknak
Január 30- Az iskolai erőszak elleni harc nemzetközi napja, V-XII.osztályos tanulók tevékenysége
Január 30- Kemény érdekességek- az iskola Matematika és természettudományok módszertani kör kiadványa
Február 2-6- Félévek közötti vakáció
Február 7- Városi farsangi bál
Február 12- Kicsik farsangi bálja a líceum dísztermében
Február 13- Nagykorúsítás a líceum dísztermében
Február 16- Óvodások farsangja a líceum dísztermében
Február 20- Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematikaverseny
Február 23- Országos Felmérés Szimulálás VIII. osztálynak - Román nyelv és irodalom-írásbeli próba
Február 24- Országos Felmérés Szimulálás VIII.osztálynak - Matematika-írásbeli próba
Február 25- Országos Felmérés Szimulálás VIII.osztálynak – Magyar nyelv és irodalom-írásbeli próba
Március 6- Eredményhirdetés
Március 2 - Érettségi Szimulálás XI és XII.osztályoknak- Román nyelv és irodalom-kötelező írásbeli próba
Március 3- Érettségi Szimulálás XI és XII.osztályoknak- Magyar nyelv és irodalom- kötelező írásbeli próba
Március 4- Érettségi Szimulálás XI és XII.osztályoknak- Kötelező tantárgy- írásbeli próba
Március 6- Érettségi Szimulálás  XII.osztályoknak-Választott tantárgy- írásbeli próba
Március 12- Eredményhirdetés
Március 6-8 között iskolánk I-IV és V-VIII.osztályos tanulói Erzsébet programon keresztül részt vesznek az 

Ivói Erzsébet táborban. Teljes ellátás biztosított a programon keresztül, részvételi 
díj jelképes 1000 Ft, azaz 15 lej.

Országos felmérésre készülnek a II, IV és VI.osztályos tanulók a következő kalendárium alapján:
II.osztály:
Május 19- Román nyelv – írás és olvasás
Május 20- Matematika
Május 21- Magyar nyelv- írás
Május 22- Magyar nyelv- olvasás
IV. osztály:
Május 26- Román nyelv
Május 27- Matematika
Május 28- Magyar nyelv
VI. osztály:
Június 2- Nyelv és komunikáció
Június 3- Matematika és természettudomány
Mindenkinek sok sikert kívánunk a versenyeken, az országos felméréseken és reméljük, hogy nevelési
tevékenységeink közül mindenki talál magának való üzenetet és kikapcsolódást. 

Kemény János Elméleti Líceum Igazgatósága
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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 (D3nq Visuals)
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RReekklláámmookk,,  aapprróóhhiirrddeettéésseekk
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.

Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a

Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:

0742-130-010 , 0744-829-149.

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

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 értékes bélyeg gyűjtemény. 
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8

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.

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as

gyártású, irányár 2650 lej. 
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.

Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.


