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IV. Maroshévízi Magyar Művelődési
Napok 2015. május 12-17.

2015. május 12 – Egyház és kultúra
Ökumenikus igeliturgiával kezdődött az ünnepségsorozat a római katolikus templomban, László Áron plébános
és Barticel Kiss Krisztián tiszteletes urak részvételével, majd fellépett a szászrégeni Sófár zenekar.

2015. május 1 - Magyar kultúra napja
A Kemény János Gimnázium Évi Kulturális műsora volt megtartva a Művelődési Házban. Felléptek a
gimnázium diákjai, együttesei és kivétel nélkül mindenki jól szerepelt, jól szórakoztatta a közönséget.

2015. május 14 - Iskolanap
A magyar nyelvű iskola 25 éves fennállásának
megünneplése, mely a helyi Kemény
János Gimnázium dísztermében volt megtartva.
Séra Ilona igazgatónő ismertette a jelenlevőkkel
az iskola eddigi tevékenységét, ezek után Németh
Angéla,
Budapest
XV.
kerület
alpogármesternőjének a beszéde, majd Bereczk
Balázs, Marcali város alpolgármesterének a
beszéde hangzott el. Végezetül a gimnázium diákjainak a kulturális műsorának tapsolhattak a
jelenlevők, valamint Péter Kriszta a gimnázium
diákja saját versét szavalta el, mely ez alkalomra lett megírva. Koszorúzás zárta az ünnepséget, mely az iskola
udvarán levő Kemény János szobornál zajlott le, a szobor előtt Menyhárt Helga szavalatának tapsolhattak
az összegyűltek.
Koszorút helyeztek el: Budapest XV. kerület részéről Németh Angéla alpolgármesternő, a Marcali polgármesteri
hivatal részéről Bereczk Balázs alpolgármester és Zajcsuk lajos, a Kemény János „Alma Mater” Egyesület
részéről Mohácsek Ákos elnök és Veress Csaba Attila, a Kemény János Gimnázium részéről Séra Ilona
igazgatónő és Deme Gabriella, az RMPSz képviselői, a maroshévízi RMDSz részéről Szabó Kálmán és
Deme Károly, és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Tóth Csaba.
Este a Gruppenhecc színtársulat előadásának, a „December 1. Bulvár”, politikai kabarénak örvendhettek,
tapsolhattak a jelenlevők.
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2015. május 15 – Ép testben ép lélek
Teremlabdarúgó-bajnokság volt megtartva a Kemény János Gimnázium sporttermében. A sportrendezvényen
6 csapat mutatta meg tudását: a Smiley, Turku, FC1, Genex, Salamási Tudomány és a Madular csapatai. A foci
rendezvény már 14 órakor elkezdődött és este közel 22 órakor fejeződött be. Nagy küzdelmeket, sportszerű
mérkőzéseket láthattak a szurkolók. Végső rangsor: 1. Turku csapata, 2. Smiley, 3. Genex.

2015. május 16 – szombat - VIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
A nap ökumenikus igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol Portik-Hegyi Kelemen
római katolikus esperes úr, Barticel-Kiss Krisztián maroshévízi református tiszteletes úr és László Áron
maroshévízi római katolikus plébános úr hirdettek igét, ezt követte Molnár Árpád színvonalas koncertje. Majd
koszorúzásra került sor az Urmánczy sírboltnál. A megemlékezés koszorúit helyezték el: Németh Szilárd
országgyűlési képviselő és Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, Budapest XV. kerület
részéről Németh Angéla alpolgármesternő, dr. Gortvay István Budapestről, a Gyergyószéki Székely Tanács
részéről: Czirják Károly széki elnök és Árus Zsolt alelnök, dr. Balla Géza a Pongrácz Gróf Alapítvány részéről,
a Jancsó Alapítvány részéről dr. Jancsó Antal elnök, a Kemény János Gimnázium részéről Séra Ilona
igazgatónő és Deme Károly, a Kemény János
„Alma Mater” Egyesület részéről Mohácsek
Ákos egyesületi elnök és Bende Sándor
Területi RMDSz elnök, a helyi RMDSz
részéről Bodor Attila elnök és Szabó Kálmán,
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről
Laczkó Szentmiklósi Endre alelnök és Tóth
Csaba. Ezek után a jelenlevők himnuszainkat
énekelték el, majd a helyi Kemény János
Gimnázium dísztermében folytatódott az
ünnepség. Itt Dr. Gortvay István – Urmánczy
Nándor unokája - mondott ünnepi beszédet,
majd az Urmánczy díjak átadása következett.
Ez év egyik díjazottja Böjte Csaba Atya volt,
de mivel nem lehetett jelen, László Orsolya vette át a díjat. Böjte Atyáról a laudációt Dr. Zsigmond Barna Pál
főkonzul úr mondta el, kifejtve az atya tevékenységét. A továbbiakban Németh Szilárd országgyűlési képviselő
vehette át a díjat. Őt laudálta Fráter Olivér úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese. Németh úr
köszönőbeszédében elmondott olyan „kulissza” titkokat, melyek a margitszigeti Urmánczy pad elkészítéséhez,
engedélyek beszerzéséhez kapcsolódnak, majd végezetül megköszönve a díjat, elmondta, hogy a fontos díj
kötelezettséget is jelent számára. A díjak átadása után bemutatásra került a „Consummatum est! Az Urmánczy
örökség című film. Ezt a filmet két rendezője, Demeter Zsuzsanna és Püsök Botond mutatta be. Majd Fráter
Olivér: Orbán Balázs a politikus című nagyszerű előadása hangzott el, ezt követte dr. Issekutz Sarolta ünnepi
előadása, aki a nagy örmény politikusokról beszélt. A nap koncerttel zárult, melyen a The Blest együttes lépett
fel. E napot szebbé tette a gyergyószentmiklósi Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület huszárjai és
a helyi Urmánczy János Cserkészcsapat jelenléte.
2015. május 17, vasárnap – Magyar majális napja
Már a délelőtti órákban sokan gyülekeztek az Urmánczy strand
előtti téren, ahol a magyar majális került megrendezésre. Délre
már több üstből áramlottak a jobbnál jobb illatok. Finomabbnál
finomabb ételeket főztek: Pál Magdolna és csapata, Laczkó Lóri
főzős társaival, Strasszer Ottó csapatával és egy üstben a szervezők is ízletes ételt főztek A jó hangulat köszönhető a ditrói
Borsika és a helyi Csillagszem néptánccsoportoknak is és mi sem
bizonyítja ezt jobban, hogy a magyarság késő este hagyta el az
Urmánczy strand terét.
Szervezők és támogatók: Maroshévízi Polgármesteri Hivatal
és önkormányzat, Kemény János „Alma Mater” Egyesület,
Communitas Alapítvány, Kemény János Gimnázium, Maroshévízi RMDSz, dr. Urmánczy Nándor
Egyesület, Kemény János Alapítvány, Harmopan Kft. Czirják Károly
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei - 6. rész
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A kisunyomi írásjeles kerámia töredék (folytatás)

Mint már több helyen írtam, régi, ismeretlen írás betűinek hangértékét, az írás nyelvi hovatartozását abból
lehet a tudományos álláspont szerint megállapítani, ha a feltételezett nyelven értelmes olvasatot kapunk
. A mellékelt ábrán látható, hogy a magyar rovásírás hangértékeivel két értelmes szót is nyerünk. Az
S-T összerovás lehet az EST vagy ESTE szó, mivel a magyar rovásban az E magánhangzó a mássalhangzók
mellé
odaértendő.
A
8-as
és
7-es
jelek
az
ÜL
szót
adják
ki.
Az EST vagy ESTE szó megerősíti azt az elképzelésemet, hogy a töredék lehet egy gyógynövény főzetet
tartalmazó edény nyak része, vagy ehhez tartozó tölcsér, ennek felirata a gyógyítói utasítást tartalmazta szedését
illetően, tehát például este kellett bevenni.
A feltáró régésznő, Károlyi Mária az átlagosnál nagyobb agyagkanál töredékének határozta meg.
Ezt írja könyvében „A kanalat különleges célra használhatták, mert nagyobb és díszesebb volt a többinél.
Körülötte néhány különös formájú táltöredék feküdt, amelyek belsején égett szerves anyag maradványokat
találtunk… Lehet, hogy valamilyen vallási
szertartásnál használt tárgyak voltak e figyelmet
érdemlő leleteink…sok kutató már ma határozottan
állítja, hogy kétezer évvel a sumer civilizáció
felemelkedése és a sumer írás megjelenése előtt a
kőkori Európa már kialakította saját írásának
ősváltozatát.”
Véleményem szerint ez a saját írás a
Kárpát-medencéből indult ki. E fontos írásemlékünk
azonban sajnálatos módon eltűnt a szombathelyi
Savaria Múzeumból.
Friedrich Klára

Júniusi előzetes

Június közepén egy küldöttség fog településünkre látogatni Pilisvörösvárról. A küldöttség a Zsákhegyi
Katonai temetőbe két fakeresztet fog elhelyezni azon pilisvörösváriak nevével, akik e temetőben nyugszanak.
Június végén egy televízió stábja látogatja meg az említett temetőt, akik egy filmet készítenek a katonai temető
történetéről.

Egyházi anyakönyv

Továbbra is fogyatkozunk. Szomorú számarány, hat temetés és csupán egy keresztelő.
Keresztelő: Erőss Dávid – római katolikus. Temetések: Portik József (66 éves), György Ferenc (93), Siklódi
Ferenc (72), mind római katolikusok. Ursan Ilona (87), Cotoara Zoltán (85), Szász Oszkár (34) reformátusok.
Ugyanakkor a romai katolikus egyháznál 18 gyerek volt elsőáldozó és 70-en bérmálkoztak.

Zarándokvonat

Május 21-én negyedik alkalommal állott meg a Boldogasszony Zarándokvonat a maroshévízi állomáson. Habár
több mind egy órás késéssel érkezett, 22 óra 30 perckor, így is közel 300 magyar fogadta a zarándokokat. A
szervezők részéről Budai László köszöntötte a hévízieket, majd Czirják Károly mondott rövid köszöntő
beszédet. Ezt követően egyházi és nemzeti himnuszainkat énekelték el a jelenlevők, majd kirobogott a
zarándokvonat. A vonaton többek között jelen voltak a lelki vezetők is: Burbela Gergely verbita,
Görbe László piarista és Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetesek. A vonat hazafele is megállt a maroshévízi
állomáson, május 24-én vasárnap délelőtt 11 óra után
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Régen történt
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1875 májusától (140 éve) naponta postakocsi-járat volt a Régen – Toplicza – Borszék útvonalon.
1890 májusában (125 éve) megalakult a „Topliczai első temetkezési társulat”,

A magyar nyelvről mondták (3)

BOLYAI JÁNOS (1802-1860), akiben “a magyar nép géniusza a tudomány területén, legmagasabb fokon
öltött testet” meggyőződéssel vallotta, hogy a magyar nyelv a legősibb nyelv, amelynek elválaszthatatlan
eszköze az annak leképzésére megalkotott rovásírás.
1927: JULES ROMAINS, korunk egyik legnagyobb francia költőjének szavai, amikor meglátogatta
Magyarországot: „Mivel a magyar nyelvet nem értettem, minden erőmmel azon iparkodtam, hogy
megérezzem. Úgy éreztem, hogy csupa erő. Nem ismerek ehhez fogható férfias nyelvet. Szenvedelmesen
férfias.”

ISAAC ASIMOV(1920-1992) író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a
földön: emberek és magyarok."
1976: MAGYAR ADORJÁN: „A legtöbb európai nép csak kereszténységre térése után tanult meg
írni-olvasni, míg a magyarság saját rovásírását csak a kereszténységre térése után kezdte elhagyni….”

SPORT

Labdarúgás

A megyei bajnokság eredményei: Csíkszentsimoni Szefite – Maroshévízi Tudomány 7-1 (3-0).
A maroshévíziek gólját Tararache lőtte a 86. percben.

Székelyudvarhelyi Roseal–Maroshévízi Tudomány 5–2 (2–2). Gólszerzők: Katona Csaba (47., 57. és 66.),
Pál Sándor (8.) és Gál Győző (40.), illetve Răzvan Maximiuc (26.) és Bajkó Jenő (38.)

Aranymondások (19)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. A szavazás lehet tiltott, zárt és nyitott.
2. Az államhatalom szervezőit így osztályozzák: Kisnemzetgyűlés, Nagynemzetgyűlés.
3. A román állampolgárok mikor szavaznak, nem elmebetegek, hanem 18 évesek.
4. A szavazó, amikor bebújik az urnába, leírja, hogy ki a városi miniszter.
5. A Nagy Nemzetgyűlés képviselőinek választása egy ketrecben történik.
6. A ketrecből kijön a polgár és a nagy asztal közepén egy nagy vágásba bedobja a papírját.
7. A néptanácsot egyenlő, titkos és kitűnő szavazással választják.
8. A párt vezette a nép harcát a függetlenségért, felszabadulásért és a kielégítésért.
9. Az embereknek joga van, hogy a mulatóba járjon és az illemhelyi szabályokat elvégezze.
10. A szocializmus nagyon fejlődött: sok gát épült..., ilyen a békási szoros.
11. Nemrég megnyílt a Drobeta Turnu-Severini Vaskapu, amelyet Jugoszláviában gyártottak.
12. A képviselő választás öt évenként és este 21 óránként történik.

Francia karmeliták a Görgényi havasokban
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Az Észak -Görgényben levő Fancsal és Nagy Erdős (Nagy Magura) csúcsokat meglátogató turistának
útjába esik a Kis – és Nagy Göde patakok összefolyásánál levő karmelita kolostor. Az 578-as európai útról
Gödemesterházánál (640m) letérve és a községen végigmenve három kilométer után (2 km aszfaltút), a két
Göde patak találkozásánál gyönyörű fenyvesek között pillantjuk meg a karmeliták kolostorát.
A rendet a XII. században alapították a mai Izrael északi részén levő Karmel hegyen. Reguláját Szent
Albert dolgozta ki és 1226-ban a pápa engedélyezte a működését. Az iszlám térnyerése miatt a rend Európában
is elterjedt. Magyarországon Nagy Lajos királyunk honosította meg 1372-ben. Spirituális irányultsága a
szemlélődő imádság. A renden belül nagyon erős a Mária kultusz és Illés próféta tisztelete. Első kolostoruk is
ezért létesült a Kármel hegyi „Illés kútja „ nevű forrásnál. A gödemesterházi bizánczi ritusú Szent Keresztről
elnevezett karmelita kolostort a franciaországi Saint – Rémy (Burgundia, Cote D Or) Szent Illés Testvériség
alapította 1994-ben. A kéthektárnyi területet egy marosvásárhelyi orvostól vásárolták meg. A templom és
kolostoregyüttes tervezője és az építés vezetője André Merckel francia építész, aki a munkálatokat ingyen
végezte el. Felépítéséhez világszerte 400 személy járult hozza pénzadománnyal. A belső terek és a sétányon
található imahelyek fafaragványai Marius Retegan dési szobrász munkája. Ez utóbbiak Krisztus életéből vett,
domborműves megmintázásban a következő eseményeket ábrázolják: Az Angyali üdvözlet, Jézus bemutatása
a templomban, Krisztus a keresztfán és Krisztus feltámadása. Mindeniknél egy Szűz Máriát dicsőítő
imarészlet olvasható román, francia és magyar nyelven. A templom szentélye felől Lisieux-i Szent Teréz
egészalakos szobra látható, amelyik egy francia szobrász alkotása. A sétányon még láthatunk a Kármel hegyi
„ Illés kútra”emlékeztető és Szent Illés próféta tiszteletére állított kis imahelyet, amelyiken „ Él az Úr, Izrael
istene, aki előtt állok” felirat olvasható román, magyar, német, görög, héber, angol, francia, örmény, olasz,
lengyel, portugál és spanyol nyelven. A szép kaligrafikus írás egy karmelita nővér műve. A kolostor
konferencia teremmel és 30.000 kötetes könyvtárral rendelkezik. A könyveket kiadók, intézmények, kolostorok
(főleg francia) és magán személyek adományozták. Közöttük sok XVII.- XVIII. századi. A kolostornak
jelenleg három lakója van. A francia Eliane Poirot nővér az alapítás óta itt él. Elmondása szerint a kolostor
missziója az ökumenizmus a keresztények egységének erősítése. Ezért is létesült ebben a térségben ahol
katolikusok, ortodoxok, protestánsok élnek. A közösségi házon kívül hat kisebb és három nagyobb épületben
bárkit szívesen befogadnak néhány napra, aki elfogadja a tudomására hozott regulákat (napi háromszori közös
ima, megfelelő öltözet, zenehallgatás csak fülhallgatóval lehetséges stb.) Évente két alkalommal kerül sor
búcsúra: Urunk színelváltozása (aug. 5-6) és a Szent Kereszt felmagasztalása (szept. 14-15) tiszteletére. Ekkor
minden felekezet híveivel találkozhatunk itt. Az ezévi augusztusi búcsú alkalmával nemzetközi egyetemi
szintű teológiai konferenciára is sor kerül, amelyen az Izraeli judaista egyház is képviselteti magát.
A kolostorban kegytárgyakat és több nyelven irott (magyar is) egyházi kiadványokat lehet vásárolni.
A kolostoregyüttes meglátogatását össze lehet kapcsolni egy közepesen nehéz gyalogtúrával is.
A Kis Göde patak völgyében nyugatnak tartva a kék sáv jelzésen 4,5-5 óra alatt juthatunk fel az Észak - Görgény
legmagasabb csúcsára, a Fancsalra (1683 m), amelyik tulajdonképpen a vulkáni kráter peremének legmagasabb
pontja. Egy másik túra lehet, ugyancsak a kék sávon elindulva, majd kb. 3 km után a Kis Magura völgyében a
kék háromszög leágazáson eljuthatunk a Nagy Erdős vagy Nagy Magura (1480 m) csúcsára. A Magura -nyaki
kis tisztásról a csúcsra vezető kb. félórás út erős kapaszkodó és szalaggal van kijelezve. A látvány csodálatos.
A környék kultikus helynek számíthatott, amelyhez pogánykori legendák fűződnek. Az egyik szerint itt lakott
az ősi róvásírásunk ismerője, Göde Mester,akit a király kivégeztetett, mivel rejtegette a nagy táltost,
Bogátott. A táltos keresésére indult 200 ember rejtélyes módón eltűnt a hatalmas erdőségekben.
Laczkó- Szentmiklósi Endre
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Sétálunk, de nemcsak
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Igen, újból sétálunk Maroshévízen. Sok hideg, borús nap után a meleg napok is eljöttek e kis településre. Nap,
mint nap tapasztalom, hogy Maroshévíz utcái koszosak, tele vannak szeméttel, sok a kóbor kutya és ezek ellen
nem tesz senki semmit, hogy összefogják. Sétálva tapasztalom amint előttem járó emberek ledobják földre a
szivar csikket, a papírzsebkendőt vagy épp más fölösleges szemétté vált darabkát. A központon vannak
szemétládák, de úgy látszik egyeseknek a kultúrájuk, messze áll ettől. A központtól távolabb már szemétládák
sajnos nincsenek.
Egyik reggel úgy adódott, hogy 7 óra után a központ felé tartottam. Távolról látom, amint kis köd száll fel az
út fölé. Közelebb érve veszem észre ez nem is köd, hanem por. Igen por, hisz azok, akik az utcákat takarítják,
sepregetnek. Órámra nézek és 7 óra 28 perc van. Ilyenkor egy országban sem seprik az utakat. Demokratikus
országokban 5 óra körül már nincs takarítás, ezt 22 és reggeli 5 között el kell végezniük. Hisz reggel öt után
már vannak, akik munkába mennek vagy munkából jönnek, ezek az emberek nem mehetnek por „felhőkön”
keresztül. Itt nem így van és egy pár napra rá újból tapasztalom ezt a reggeli sepregetést és ekkor már közel
nyolc óra volt és még sepregettek. Gondolkodom, hátha én beperelem azokat, akik ilyen programot
készítettek, hogy ilyenkor sepregessenek a városka főterén. Más országban biztos a pernyerés, hisz az ember
egészsége és ruháinak a tisztán maradása a tét.
Eljöttek a várva várt magyar napok is. Kíváncsian mentem el minden rendezvényre. Csalódott vagyok. Maga
a szervezés jó, habár voltak olyan napok, amikor alig volt egy-két órás műsor, holott máshol ilyen napokon
majdnem egész napos programok vannak. Ez van, lehet legközelebb. Csalódott vagyok, mert a 80-as években,
mikor még aktívan is részt vettem a városka tevékenységeiben, amiket szerveztek, színházi előadásokra
jártam és arra a kevés koncertre is elmentem, ami volt, most feltűnt, hogy ha valamikor az eseményeken nagy
számban voltak jelen a tanárok, most nem így van. Mindenik rendezvényen nézelődtem és érdeklődtem, hisz
mára nem igen ismerem a fiatal tanügyi kádereket és amint mondták ismerőseim, barátaim, nemigen
voltak jelen az eseményeken úgy, mint régebb.
Sok jó előadáson vehettem részt, mindenik a maga módján tetszett. Jó volt a megnyitó, a The Blast együttes
koncertjére kíváncsian mentem el, mert nem hallottam róluk. Szuper egy együttes, vetekedhet bármelyik
külföldivel, nemcsak a saját dalaikért, de ahogyan énekelnek tiszta hangon, nem hamisan és nem a számítógép
segítségével énekeltek, ezért tetszettek meg nekem. Épp most, írás közben is őket hallgatom a youtub-on.
Jó volt a gimnázium diákjainak az előadása is. Jó volt látni a sok diákot, amint szerepelnek, ügyeskednek.
A szombati nap is tetszett, sok ismert közéleti ember vett részt, akiket eddig csak a tévéből ismertem,
lenyűgözött az Urmánczy film, meg az előadások. A vasárnapi gasztronómiai napon csak 3 órát voltam jelen,
de jó volt a hangulat, jók az ételek, főleg a babgulyás volt a fogamra való, na de a káposzta is finom volt.
Egyszóval jó volt a hangulat, jók voltak az ételek, de itt is több emberre gondoltam, hogy eljönnek egy ilyen
fontos eseményre. Lehet majd jövőre.
Siklodi Ildi

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.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

A harmadik alkalommal megrendezett Maroshévízi Magyar Művelődési Napok keretében ünnepeltük a magyar oktatás újraindításának 25. évfordulóját. Az ünnepséget 2015 május 14 -én tartottuk. Reggel 8 órától
minden osztályban tevékenységek voltak az osztályvezetők irányításával: Kemény János meséi, versei
hangzottak el, illusztrálták a verseket, tanulóink megismerkedtek a Helikon íróközösséggel, Kemény János
versenyen vettek részt, bemutatókat tartottak az író életéről és munkásságáról, plakátokat készítettek, filmet
néztek. Tanulóink 25 szál rózsa elültetésével köszöntötték születésnapos intézményünket, tevékenység, amely
péntekre maradt a rossz idő miatt. A díszteremben folytatódott az ünnepi megemlékezés meghívottaink,
pedagógusok, szülők és tanulók részvételével. Köszöntőt mondtak: Németh Angéla, Budapest XV. kerületének
alpolgármestere, Bereck Balázs Marcali testvérvárosunk alpolgármestere és Séra Ilona igazgatónő. Marcali
város küldöttségéből jelen volt még Kis Dörnyei László alpolgármester, Zajcsuk Lajos pénzügyi irodavezető
és Monostori Szilveszter városi könyvtárvezető. A Romániai Magyar Pedagógusszövetséget Császár Róbert
képviselte. Utána ünnepi műsor következett iskolánk tanulóinak előadásával: hegedűjáték Bajkó Hajnal, Bodor
Zsuzsanna és Lukács Levente előadásában (felkészítő Bodor Loránt zeneoktató), a Szent Péter és Szent Pál
Napköziotthon gyerekei a tavasszal kapcsolatos zeneszámokat adtak elő furulyán (felkészítette Barticel Kiss
Emese lelkipásztor), Péter Kriszta tanuló előadta az ünnepre meghirdetett irodalmi verseny nyertes versét,
majd fellépett a Csillagszem Tánccsoport. A meghívottak ezután koszorúkat helyeztek el Kemény János
szobránál. Sajnos kevés volt az érdeklődő ezen a megemlékezésen, mint általában az egész heti
rendezvénysorozaton. Ez alól kivételt képez iskolánk évi műsora május 13-án, amelyen telt ház volt. Talán ez
volt a legsikeresebb rendezvény egész héten és nemcsak a sok néző miatt, hanem a meglepetésért, amit
a református egyház kórusa nyújtott. A műsor végén verssel és kórusművel köszöntötték iskolánkat a
25. évforduló alkalmával és virágcsokrokkal az iskolaigazgatókat. Köszönetet mondok Barticel Kiss Krisztián
és
Barticel
Kiss
Emese
lelkipásztoroknak
ezért
a
meglepetésért.
Gratulálok és egyben köszönetet mondok minden szervezetnek, szövetségnek, egyesületnek, az egyházaknak
a
Maroshévízi
Magyar
Művelődési
Napok
színvonalas
megszervezéséért!
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

60 éves kortárstalálkozó

„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza... aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
1955-ben születtél…itt az alkalom, hogy újra
találkozz, mesélj az eltel időkről a rég nem látott
korabeliddel. Augusztus havában 60 évesek
kortárstalálkozójára kerül sor.
Érdeklődni, feliratkozni az alábbi telefonszámon
lehet: 0749082466

"Az utak sohasem érnek véget
ködbe vesznek - mint a messzeségek
seholsem kezdődtek, mindenüvé érnek
el-elkanyarodnak, aztán visszatérnek
akárcsak az élet!" Szirmay Endre
Mindazok, akik ez évben ünneplik 70. születésnapjukat
egy felejthetetlen kortárstalálkozóra vannak meghívva.
Érdeklődni Pál Gizellánál a 0757197723-as
telefonszámon lehet.
Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

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.

Eladó március 20-án született, német vizslák. Irányár: 350 lej.
Érdeklődni: 0743507482 – es telefonszámon lehet.

Eladó régi gobelinek, szobrok, egy 6 ajtós szobaszekrény, régi
festmények. Érdeklődni 0749568650-as telefonszámon lehet.
Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.

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

Felszolgálónőket, segédszakácsokat és
takarítónőket alkalmazok, kedvező fizetéssel.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

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

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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.

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Szakképzett pékeket alkalmazunk egy magyarországi
pékségbe. A szállás biztosítva. Érdeklődni az alábbi
telefonszámokon lehet: 0036302105265 vagy 0036309903098

Támogatóink:
Becica Anna, Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, CsibiIstván, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba, Tőkés Attila.
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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)
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület / D3nq Visuals

