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Maroshévíz a termálvizek városa is…
A 80-as évek derekán hagytam el szülővárosomat, de valahogy mindig hazavágytam. Maroshévíznek van egy
vonzása, akkor még nem tudtam mi, de lassan kész bebizonyosodni bennem, hogy nagyon sok a kultikus
hely a település közvetlen környékén.
Így a hodosi Attila vára, a mellette levő helyek, ahol számtalan rovásírást láthat az ember, a Tászok tető mely
19 km-re van a településünktől, az egyenes tetejű Bájas, a Tárnica tetők, és ami lenyűgöz engem is, a kúp alakú
Mag ura hegy, mely a település sok helyéről jól látható. Európa szerte több helyen is vannak Mag ura hegyek.
Régi történelemkönyvekből megtudhatjuk, hogy őseink azokat a hegyeket nevezték így, melyeknek tetején
táltos, mágus, szentélyek álltak. Maroshévíz környékén két ilyen hegy is van, hisz a már említett hegyen
kívül Bélbor fele is egy ilyen nevű hegy található.

Most visszatérve napjainkra. Több mint egy éve tértem haza, de nem tudom megszokni azt a sok kóbor kutyát
mely a városka főterén van. Szerintem egész Európában ennyi kutya nem sétál szabadon mind itt.
Nyár van, nagy a hőség, ilyenkor irány a strand. Irány, de hova, hisz a Bánffy és Urmánczy strandokat nem
nyithatják meg, pedig sokan ellátogatnának ide, viszont nyitva van a polgármesteri hivatal által, csapvízzel
működtetett élményfürdő. Ez érdekes módón a Bánffy nevet viseli. Furcsa, hogy a család nem kapta vissza a
maroshévízi birtokait és beleegyezett, hogy egy állami élményfürdő az ők nevüket viselje, vagy talán nem
is kértek engedélyt a családtól??
Ha nincs termálvizű fürdő, ellátogatok az élményfürdőhöz. Már a belépéskor furcsállom, hogy a fejemre
kötelezik a műanyag hajvédőt. Ez furcsa, hisz bárhova is ellátogat az ember Európa bármelyik élményfürdőjére,
ilyen nincsen, hogy kötelezzenek a fejemre tenni ilyesmit. Le is veszem, engem ne kötelezzenek ilyen
butaságokra. Jó a víz a fürdésre, ha a termálvizeket nem engedik. Bemegyek a pezsgőfürdőbe. Itt nagyon
furcsa, hogy a klór illat az ember szemét is csípi. Szólok az ott levő szolgálatosnak, hogy miért ennyire klóros
a víz, hisz ezt sok ideig nem lehet bírni. A válasz: „ezt írják elő a szabályok”. Hűha, furcsa, hisz Európában egy
ilyen fürdőnél sem érződik a túlzott klór illat. Távozok. Otthon is, több ízben is letusoltam, hisz a
bőrömön érződik a klór. Ez csak másnapra tűnt el.
Hazafele egy kis kitérőt tettem, lássuk a volt Mici híd helyén lassan, túl lassan épülőt. Csalódás ért, hisz egy
nagyon keskeny híd épül. Igaz ez új, de akkor miért nem lehetett a régi hidat felújítani, ha úgyis keskeny híd
épül, hisz boltívével a városka egyik szimbóluma volt.
Este lett mire hazaérek. Fáradtan borulok le az ágyba, híradót nézek, itt is szomorú események fogadnak.

A magyar televízió a modern népvándorlást mutatja. Sajnos szerintem a jövőre nézve ez nagyon rossz
Magyarországnak és a keresztény Európának, hisz a más vallásúak elözönlik az öreg kontinensünket, aztán
egyszer megébredünk, hogy más vallás, más népek uralkodnak fölöttünk.

Siklódi Ildi
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Kettős kereszt kitüntetés Rokaly Józsefnek

Újabb könyv a polcokon

Urmánczy Nándor tanulmányi díj

Rokaly József urat sokan ismerik, hisz 1962 – 1992
között a maroshévízi gimnáziumban tanított, 
1989 decemberében lakásán alakult meg a később
Romániai Magyar Demokrata Szövetség nevet viselő
szövetség melynek első helyi elnöke is lett.
Ugyanakkor az EME alapító tagja, 
a Magyar Történészek Világszövetségének tagja, az
MTA által nyilvántartott külföldi tudományos kutató.
Az eltelt évek során több, főleg történeti könyvet adott
ki.  2014-ben került kiadásra a SZÉKI – TA című
könyve, mely könyv Maroshévízen ugyanabban az
évben a III. Székely-Magyar Napok alkalmával lett
bemutatva. A fentebb említett könyvét díjazták,
értékelték és nemrég a Magyar Országos 

Levéltár Lovagtermében ki is tüntették Rokaly József urat a  Kettős kereszt kitüntetéssel. A kitüntetést a 
Magyar Koronaőrök Egyesülete és a Miskolci Bölcsész Egyesület budapesti AMAMA Miveltség Alapítvány
vezetői adták át. A tanár úr elmondta, hogy a könyv megírása négy kemény évbe került, amikor naponta 
tizenegy-tizenhat órát ült a számítógépe előtt, írva a könyvét. A képen Rokaly tanár Úr a Széki Ta című
könyvének a bemutatóján 2014-ben a Maroshévízi Székely-Magyar Napok alkalmával. 

Czirják Károly

A napokban jelent meg a „Gyermekkori és diákkori emlékeim”
című könyv, melyet Dr. Kovács Gabriella, volt maroshévízi orvosnő írt.
Kovács Gabriellának nem ez az első könyve, hisz 2011-ben megjelent 
„Az én Szentkirályi családom története”, 2012-ben „Szívek harca, szívem
harca” és „Lányom, életem” című könyvei. 2013-ban újabb két könyve 
látott napvilágot, „Barátságok és Munkahelyeim” címen. 2014-ben pedig
napvilágot látott a „Maroshévízi emlékek” című könyve. Mindenik
könyvben vannak utalások Maroshévízre, találunk rövid helytörténeti
dokumentumokat, leírásokat, érdekes történeteket.

(czirják)

A maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2011-től minden évben két magyar iskolába járó
diáknak ad tanulmányi díjat. A díj fejenként 200 lejt és több könyvet jelent. Ez évben is a Kemény János 
Gimnázium két diákja vehette át e díjat. A 2014-2015-ös tanévre a díjban Csibi Renáta XII. osztályos tanuló
és Bargaoan Alexandra VII. osztályos tanulók részesültek. U.N.E.
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Újabb keresztállítás a katonai temetőben

Városnapok Maroshévízen

Miután június 5-én a pilisvörösvári Friedrich Schiller
Gimnázium 104 diákja és tanárai látogattak el a maroshévízi
Zsákhegyi Katonai Temetőb,e ahol két keresztet állítottak,
július 16-án szintén egy pilisvörösvári csoport látogatott
településünkre. Ezúttal a Pilisvörösvári Nyugdíjas Dalkör és
barátai, valamint a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi
Fúvószenekar állított egy keresztet a katonai temetőbe.
A vendégeket a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület fogadta.

Czirják Károly mondott rövid beszédet, majd Kovács Zsolt
ismertette a temető történetét. Ezt követően a lélekharang
kíséretében egy hős sírhantja fölé kiásták a keresztnek a 
gödröt, majd elhelyezték a fejfát. Ezek után a Nyugdíjas
Dalkör gyönyörű éneke hangzott el, míg végezetül 

Feldhoffer János, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar elnökének a trombita hangjának a harsogásával 
búcsúztak azoktól, akik életüket adták a haza megvédéséért. Köszönet. (czirják)

Eljöttek a maroshévízi városnapok is. A múlt évi volt az első, melyen részt vettem, de voltam a borszéki,
ditrói, gyergyószentmiklósi napokon is. Sajnos a múlt évinek is és az ez évinek is, de a Magyar Napoknak is
volt és van egy hibája, éspedig nincsenek egész napos programok, mint máshelyen és itt nem külföldre 
gondolok, hisz csupán Borszékre kell menni és láthatják, hogy reggeltől estig különböző programok vannak
a lakosoknak, a vendégeknek, meghívottaknak. 

Visszatérve az idei városnapokra, őszintén szólva nem nyűgözött le, sok volt a füst, a zaj és a szemét,
de a kóbor kutyák sem maradtak el. Vártam a jó minőségű koncerteket, főképp a Vama együttes volt
kiemelkedő, kár, hogy befutott komoly magyar együtteseket nem hívtak meg. 

Jól szerepeltek a magyar fellépők is, de a városnak kellenének ismertebb együttesek is, hisz nemcsak
a román ajkúaknak kell hívjanak komoly fellépőket, hanem a magyarságnak is. Hallásból tudom, hogy a
testvértelepülések küldöttségei is itt jártak, ez furcsa, hogy őket nem mutatják be a nagyközönségnek, 
pl. lakossági fórumon vagy bármin. Tudtommal Maroshévíz legrégebbi testvértelepülése Solt város és érdekes,
hogy őket nem hívták meg, habár a Maroshévízi Hírlapban olvastam volt ezelőtt egy pár évvel, mikor a 
Solt települési polgármesteri hivatal küldöttségét fogadta a hévízi hivatal… 

Szóval városnapok. Érdeklődtem több ismerősömtől, hányadik városnapok, senki sem tudta, mindenki
emlékezetében összemosódnak a Miron Cristea Napokkal. Azt megtudtam, hogy eleinte Miron Cristea Napok
voltak majd úgy 2005 vagy talán 2006-ban volt az első városnap Baciu polgármester idejében. 

Városnapok, mulatság, zaj, koncertek. Közben körbenézek az utcán, de nemcsak a sok szemetet látom,
hanem az emberek szemében a szomorúságot is, pedig buli van. Igen, sokan szomorúak, hisz kevés a 
munkalehetőség, kicsik a fizetések, de vannak városnapok. 

Koncertre mentem, a zene mellett az embereket is figyeltem, ahogy mulatnak, hallom a tömegben,
ahogy egy idősebb hölgy mondja egy másiknak, hogy a városnapok után hetekig kell meghúzniuk a 
nadrágszíjat, mert sok pénzt költöttek el, de legalább egy kicsit kikapcsolódtak a monoton maroshévízi 
életből. 

A melegben megszomjaztam, gondoltam egy korsó sörrel eloltom a szomjam, meg is vettem a méreg-
drága sört. Furcsállom, hogy épp most drágább a korsó sör, mint máskor, hisz három deciért öt lejt képesek
voltak elkérni. Más országokban ilyenkor minden olcsóbb, ez nem érvényes a mi országunkra… sajnos. 

Siklódi Ildi

Régen történt
1910. július elején, a maroshévízi fiatalok kezdtek megismerkedni a futball titkaival. Ebben az évben az   
Urmánczy család egy pályát létesített, telkükre, a mai zöldségpiac helyén és így itt volt az első hivatalos pálya.
Az első csapatot Dózsa István alapította, mely csapat 1912-ben Topliczai Atlétikai Club néven lett   
hivatalosan bejegyezve.
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Újból Attila váránál és környékén

Karate

A napokban újból elmentem a Maroshévíztől kb. 17 km-re levő
állítólagos Attila várához, az itt levő székely-magyar rovásírást
tartalmazó kövekhez. Ez évben ez volt az ötödik idelátogatásom,
hisz egy ismerősöm újabb két hatalmas követ talált, melyen rovás
jelek vannak. Akárhányszor ide látogatok, a hely lenyűgöz. 
A domb, melyen állítólag a vár állt, a Farkas vész patak mellett
van, kitűnő hely, hisz a jelenlegi vasút felöl bevehetetlen volt, ha
volt itt vár. És pedig volt, ha nem is egy nagy vár, egy őrhely, őr-
torony, de valami volt, hisz alapjainak egy része jól látható, innen
jól látható a régen Várvíz, majd Várhegy, Gyergyóvárhegy nevű
település. Így hát település név is utal, hogy itt valamikor vár volt. 
Az idén csupán egy alkalommal voltam a vár dombján, többnyire
arra a hegyre mentem, mentünk, ahol a csodálatos men(y)hír van, melyről már több alkalommal is írtunk. 
E magányos kő a vár szomszédságában van. E kövön több székely-magyar rovás is található, de a környéken
is több kövön láthatunk rovást. A magányos kő kb. 2000 kg lehet és már két szakértő is megvizsgálta, Lazarovici
és Chintaianu professzor urak. Utóbbi alapos vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy az írás kb. 2800
éves. A kőről román folyóiratokban több dolgozat is megjelent. E kövön nagyon érdekes a kifaragott emberi
alak, melynek szemet, szájat, orrot is alkotott annak idején valaki. A kő tetején egy négyszögletes bemélyedés
tudatja velünk, hogy ott tüzet gyújthattak, jelzéseket adhattak le egyik hegyről a másiknak, vagy talán ki tudja,
áldozatot mutathattak be valamikor. Jelenleg ez a két tonnás magányos kő kissé ferdén van elhelyezkedve, 
de amint egy pár hónapja ott járva Tódor bácsi, aki a 80-as éveit tapossa, elmondta, hogy állítólag az első
világháború előtt kincsvadászok mozdították ki a helyéből, hisz úgy vélték, hogy kincs van alatta. 
Nem volt semmi. Sajnos a kő nem került vissza az eredeti helyzetébe, de Tódor bácsi elmesélte, hogy a kövön
levő emberi alak arccal a Tászok tető fele volt. Ez nem semmi, gondoltam magamban, hisz a Tászok tető egy
ősi kultikus hely, ahol valamikor sok rovásos kő volt. Ezek is több tonnásak, mígnem 2008-ban az utolsó 
hármat is felrobbantották. Azóta csak kisebb köveket, darabkákat lehet találni. Szóval érdekes a magányos kő
állása, hisz ha a rajta levő emberi alak arccal a Tászok tető fele volt, akkor a hátánál az Attila vára volt, de
távolabb a Maroshévízről is jól látszó kúp alakú Mag-ura hegység is. Őseink azokat a hegyeket nevezték
Magura hegynek melyeknek tetején táltos szentélyek álltak. Tény, hogy a vidék nagyon szép, lehet, hogy 
Attila királyunk soha sem járt e vidéken, de mégis az idősek a dombot úgy ismerik, mint Attila várának 
a helyét.
Egy dolog, ami engem is aggaszt, nehogy e hellyel is úgy legyen, mint a Tászok tetővel, ahol évtizedek óta 
tüntetik el a székely-magyar rovásírást tartalmazó köveket, sőt már odáig jutottak, hogy a köveket 
felrobbantják, ami nagy bűn, hisz így egy történelmi korszak emlékeit semmisítik meg. (czézéká)

Nemrég Székelykeresztúron zajlott le a Fudoshin Kupa elnevezésű karate verseny, melyre az ország több
csapata is benevezett.  
A maroshévízi Shodan S.E. sportolói több kategóriában szerepeltek és 16 éremmel tértek haza, ezek közül 8
arany, 7 ezüst és egy bronz. A Bőythe József Attila 4 danos és Bőythe László Zoltán 3 danos mesterek által
felkészített sportolók eredményei: Galdău Raluca Andrea 2. katában, Kosa Anett Barbara 3. katában és 2.
kumitéban, Maftei Andrei 2. katában és kumitéban is, Rugină Vlad 2. katában és első kumitéban, Truţa Bog-
dan 2. katában, Duşa Marius 2. katában és első kumitéban, Bőythe Máté Dániel első úgy kumitéban mint
katában, Bőythe Endre Attila szintén első katában és kumitéban is, Bőythe Renáta Tünde 2. katában és első
kumitéban.
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Rólunk, magyarokról írták (2)
Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak, mond-
tak neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féle képpen nevezték, így
Szkíta, Hun, Magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket
hamisították, régi gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni,
fontos a görög, indiai, kínai, japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, mivel
ezekben megmaradt az ősi történelmünk, hisz a szkíta-hun-magyar világbirodalom, minden idők 
legnagyobb birodalma volt, egészen Atilla haláláig. Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomá-
doknak vagy barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy a rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem
igáztak le, így neveztek és nemcsak minket, magyarokat, de a gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos
tudni azt is, hogy a Szkíták, vagy Hunok 24 ősi törzsből tevődtek össze és ezeken belül volt több kisebb
törzs, így egyes törzsek neveit is magyaroknak illetik, holott csak egy kisebb törzsről van, volt szó.

ANTONIO POSSEVINO olasz diplomata 1583-ban a következőket írja: „Székelyföld, Scituliának is
nevezhető. Hét szék, avagy körzet alkotja, amelyek neve: Csík, Gyergyó, Kászon, Udvarhely, Maros, Kézdi,
Sepsi, Orbai, vagy ahogyan mások írják: Czyk, Girgio, Marus-Szék, Aranyos-Szék, Kizdi, Sepsi, Orbai. 
Az erdélyiek lakják, akiket a hunok őseinek tartanak, és ezért is nevezik őket szittyáknak, vagy kis szkítáknak,
hisz minden más népnél jobban fennmaradtak megőrizve eredeti mivoltukat, ama természettől védett
kicsiny és sokszor zord vidéken.” 

Az Új Szövetségben Szent Pál (Magyar Bibliatanács 1978-ban kiadott Bibliafordításából) az alábbiakat mondja:
“Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad,
hanem csak Krisztus van.” Szent Pál számára a szkíta egy példakép.

JUSTINIUS (2.- 3. század) a következőket jegyezte fel: „a pártusok a szkíták száműzöttjei voltak. Ezt a nevük
is nyilvánvalóvá teszi, mert szkíta nyelven a száműzötteket partusoknak mondják… (pártütők?) 
Szkíthiából belső lázongások folytán űzték ki őket.”

ARRIAN (élt Kr.u. I. sz.): Kevés nap múlva megérkeztek Nagy Sándor követei az abiok nevű öntörvényű
ázsiai szkítáktól. Később az európai szkítáktól is megjött a követ, kiket Homér is a legigazságosabbaknak 
dicsér költeményében.

Sajtóközlemény
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2015.06.12 - 2015.07.31 időszakban zajlik az

"Evaluarea si dotarea sportivilor clubului de Karate Shodan cu echipamente autorizate"projekt.
A projekt megvalósítását és támogatását a Hargita Megyei Tanácsa finanszirozza.

2015.06.14-én került sorra a Maroshévíz “Shodan” Karate Klub tagjainak kiértékelése és vizsga fokozata.
A tagok, akik letették a vizsgát:
1. Kosa Barbara 2 Kyu
2. Galdau Raluca 3 Kyu
3. Maftei Andrei 2 Kyu
4. Truta Bogdan 3 Kyu
5. Dusa Marius 3 Kyu
6. Rugina Vlad 6 Kyu
7. Boythe Szilard 1 Kyu
8. Boythe Mathe 3 Kyu
9. Boythe Endre 1 Kyu
10. Boythe Renata 1 Kyu
Ily módon szeretnénk köszönetet mondani a Hargita Megyei Tanács pénzügyi támogatásának.

Maroshévízi "Shodan" Karate Klub vezetősége
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BARCLAIUS, a saját korában igen neves történetíró mondja rólunk, magyarokról:
„A magyar nemeseknek (amint ez természetes is) szelleme magasztosabb, tekintete fennköltebb s gondolkodása
nemeslelkűségre termett, taglejtése s fellépése nyájas méltóságra valló, okos tanácsban igen gazdagok.”

DIO CHRYSOSTOMUS (sz.: Kr.u. 51.): A szkítákat semmi sem akadályozza meg, hogy igazságosan 
és törvények szerint polgárkodjanak.

ARISTOTELES (Kr.e. 384-322): A szkíták népe volt az első, aki egyedül élt közös törvényeik alapján.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei (8. rész)
Torma Zsófia régésznő és a rovásírás (folytatás)

Torma Zsófia határozottan kiállt amellett, hogy újkőkori, tordosi
edénytöredékein ősi magyar rovásírás is található, többek között 
azonosította az NY, ZS, T, C betűket. A hazai tudósok, köztük bátyja, Torma
Károly régész is, legfeljebb mesterjegyekként fogadták el a feliratokat,
ugyanis Hunfalvy Pál jogász, dilettáns nyelvész 1881-ben kijelentette, hogy
a magyaroknak a kereszténységre térítés előtt saját írásuk nem volt, 
a hun-székely rovásírást pedig néhány XVII. századi tudós szerkesztette. 
Hampel József régész  pedig Torma Zsófia tanulmányairól kijelentette:
„azok közzétételre nem alkalmasak!”  Szinnyei József finnugrista nyelvész,
aki Ferberről magyarosította nevét, az Erdélyi Múzeum Egylet 
szerkesztőjeként utasította vissza írásait.

Zsófia a 2500 ábrával díszített, Dácia a római foglalás előtt című
főművével 8 évig kérvényez az Akadémiához, háromszor viszi fel Pestre
Szászvárosból a kéziratait, hiába. Paul Reinecke német régész Zsófiánál
vendégeskedik, gyűjteményét tanulmányozza, anyagot, magyarázatot kap

tőle, majd az Archaeológiai Értesítőben 24 éves korában tanulmányt 
jelentet meg Tordosról, anélkül, hogy annak ásatóját, kutatóját, az idős tudós asszonyt megemlítené. 

Zsófiát 1899-ben Szászvároson temették el, azonban később földi maradványait  Csicsókeresztúron,
szülőfalujában a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Emlékének fenntartásában nagy szerepe volt
a 2004-ben sajnos elhunyt Fülöp Júlia szászvárosi helytörténésznek, gyógyszerésznek. Szakács Gáborral 
2007-ben alapítottuk a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Örökség Díjat, ezt 2008-ban posztumusz Torma Zsó-
fiának ítéltük s jelképesen a  9. Kárpát-Medencei Rovásírásversenyen adtuk át, majd később eljuttattuk 
leszármazottjának, Torma Miklósnénak.  Józsa Judit korondi születésű kerámiaszobrász a fényképen látható
szép szobrot készítette első magyar régésznőnkről.  

Aki többet szeretne tudni életéről, megtalálja a www.rovasirasforrai.hu honlapon, a Kitekintő rovatban.
Friedrich Klára

Elmúlt, vagy nem, a mi napunk,
Kérdem és tőled, Magog népei,
Pogánynak pogánya, embernek hű fia,
Nemzetek félelme, átok szállt fejedre.

Sok más nemzet között elvesztél,
Hazádat sokszor szét-szét törték,
Kínoz és fáj, és üvöltenél,
De szent vagy te mostan, és vért nem
öntenél...

Mi már régen holtak vagyunk,
Élő holtak egy nyugodt perc nélkül,
Hogy ébredjen fel, már kinek is mond-
hatnám,
Kik még voltunk; már szétszóródunk...

Utolsó szó; hogy végünk van már,
Utolsó szó; hogy nincs tovább már,
Utolsó szó; hogy nincs választás,
Utolsó szó; hogy csak múltunk van már.

Maroshévíz 1998

Bajkó Zsigmond: Utolsó szó
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KKeemméénnyy  oollddaall
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Ez az év különleges volt számomra, mert május végén ellátogathattam Budapestre, majd két hétre 
rá Marcali testvérvárosunkba. 

A Csillagszem Néptánccsoport néhány tagja Csűrős Emese és Madaras Melinda tanárnők kíséretében
eleget tettünk a Budapest XV. Kerületi önkormányzat meghívásának. Egy hosszú út után meg is érkeztünk a
helyszínre, ahol szép fogadtatásban volt részünk. Műsorral készültek, láthattunk egy fúvós zenekart és 
meghallgathattunk zongora előadást. Este pedig táncházat szerveztek számunkra.

Másnap városlátogatásra került sor. Meglátogattuk a parlament épületét, ahol felkeltette a figyelmemet
a parlamentet őrző katonák komolysága és fegyelmezettsége. Majd megcsodálhattuk a Szent István Bazilikát,
ami mérhetetlenül nagynak és csendesnek tűnt számomra. Aznap délután egy szabadtéri színpadon léptünk
fel, ahol a közönségnek bemutathattuk sóvidéki és gyergyói koreográfiánkat. Emellett mi is megnézhettük más
országokból jött csoportok műsorait. Ezt az eseményt követte egy felvonulás viseletben. Egy parkba mentünk,
ahol megtekinthettük Charlie koncertjét. Sötétedés után újra sétálni indultunk, most már egy látványosabb
városnézésben volt részünk. A Hősök terén megismerkedtem az alpolgármester asszony fiával, Gergővel, aki
egy idegenvezető rátermettségével mesélt a Hősök terén álló szobrokról. Utána felvezettek a Citadellába, 
ahonnan elénk tárult Budapest kivilágított látképe. Számomra felejthetetlen látvány volt.

Utolsó nap székelyruhában ökumenikus istentiszteleten vehettünk részt. Mivel az idő nem engedte a
strandolást, elmentünk az állatkertbe, ahol a számos állatfaj közül legjobban a pingvinek tetszettek.

Összegezve, szerintem a Budapesten tett látogatásunk mindenki számára nagy élmény volt,
köszönet ezért a rákospalotai önkormányzat képviselőinek.

A tanév utolsó előtti napján elindultunk egy még hosszabb útra, Marcaliba. Együtt utaztunk a
maroshévízi All for One együttes tagjaival, a román néptánccsoporttal és  román népdal énekesekkel. 
A fárasztó út után megérkezve szálláshelyünkre megismerkedtünk a többi csoport tagjaival és felfedező 
útra indultunk a környéken.

Másnap korán reggel részt vettünk a megnyitón, ahol emlékbe kapott mindenki egy kék bögrébe tett
mézes pogácsát. Délben volt egy fellépésünk egy fürdőhelyen, ami inkább egy főpróba volt, a nagy fellépés
előtt. Ezután pedig fürödhettünk a fürdőhely meleg vizében. Nagyon tetszett a kinti medence  csúszdája, amin
jól szórakozott minden társam. Mivel a Balaton közel volt, meglátogattuk Balatonmáriát, ami szerintem 
nagyon hasonlított Zánkára.

A szombat esti fellépésünk sikeres volt. Itt is akárcsak Budapesten láthattunk más tehetséges 
csoportokat, akik énekeltek és táncoltak. A Magna Cum Laude együttes koncertjét  hallgathattuk meg. 
Az estéink, szokásos csintalanságainkkal (beleértve a fogkrémezést is) teltek el. Habár egy városban lakunk
mégis ez alkalommal sok maroshévízi diákkal ismerkedtem meg, akikkel jó volt együtt lenni. Akárcsak
Budapestről élményekkel gazdagodva tértünk haza. Úgy gondolom, hogyha nem jártam volna a késő esti

táncpróbákra, ezekben az élményekben nem lehetett volna részem.
Kőműves Regina-Éva

A Csillagszem Tánccsoport Magyarországon



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.

Álláshirdetés
Felszolgálót, konyhai kisegítőt alkalmaz részidős
munkára a maroshévizi Farkas-lak turistaház.
Követelmények: felszolgálói tapasztalat, dinamiz-
mus, munkabírás, rugalmasság, megbízhatóság,
román és magyar nyelvismeret.
Teljesítmény alapú bérezést kínálunk.
Kérjük, küldjön egy fényképes önéletrajzot a fo-
tovisionstudio@yahoo.com email címre. Érdek-
lődni a 0743143636-os telefonszámon.

Eladó régi gobelinek, szobrok, egy 6 ajtós szobaszekrény, régi
festmények. Érdeklődni 0749568650-as telefonszámon lehet.

KÖNYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt

(számítógépes üzlet)
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