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Nagyméretű bevándorlás
Ez évtől elkezdődött egy rekord méretű bevándorlás, modernkori népvándorlás Európa fele. Ilyen nagyméretű
népvándorlást még soha nem jegyeztek egyetlen európai országban sem mely nemrég kezdődött el, és amely
ellen sürgősen tenni kell valamit, hogy Európa maradjon az európaiaké, és ahogy mondta egy politikusunk
„Magyarország maradjon a keresztény magyaroké”. Nap mint nap láthatjuk a televízió képernyőjén,
olvashatunk az újságokban a nagy „menekült” áramlatról, mely miatt Európa több országában gondok
keletkeznek. Svédországban a bevándorlók már gyilkoltak, Magyarországon a debreceni tábor közelében is
verekedés tört ki, sőt több betolakodó hangosan kiabálta, hogy „Allah az egyetlen, a legnagyobb”. Vajon mi
történt volna, ha egy keresztény egy muzulmán országban keresztény szavakat kiált egy tömegben, nem is 
jó rágondolni. 
Szerintem, ha az európai országok nem tesznek valamit, akkor a kontinensünk napjai meg vannak számlálva,
szerintem elkezdődött Európa megszállása az Iszlám Állam (Isis) által. Magyarország drótkerítéssel próbálkozik
megfékezni a betolakodókat, lehet, hogy részben csökkenni fog a bevándorlás, de más komolyabb 
intézkedéseket is kellene tenni. Apropó drótkerítés, ezt a módszert a világon 25 államban alkalmazzák, 
Európában Görögország és Törökország között, Spanyolországban az uniós pénzből már régen felállították,
Bulgáriában a múlt évben, míg ez év augusztusában Lettország is nekilátott egy hatalmas kerítés felépítésének.
Határkerítések vannak az Egyesült Államok és Mexikó között, Brunei Szultánság és Malajzia között, Kína és
Hong Kong között, Egyiptom és Gáza között, Irán és Pakisztán között, Izrael több határát is kerítés veszi körül,
a két Korea között is kerítés van, Kuvait és Irak között, Marokkó határait  homok sáncok védik, Észak 
Írországban is több helyen kerítést állítottak fel a katolikus és protestáns negyedek között,  Pakisztán és 
Afganisztán határain aknákat ástak el, Szaud Arábia is hatalmas kerítést állított a Jemennel és Irakkal való
határnál, Dél Afrika még a 70-es években hatalmas kerítést állított fel a Mozambikkal való közös határon, itt
a kerítésbe még az áramot is bevezették, Egyesült Arab Emirátus kerítést épített az Ománnal való határon, stb.

Szóval kerítés vagy más megszorítás több ország határán van és ezek részben megakadályozzák, 
megakadályozták a bevándorlást, de ennél többet is kell tenni. 

Czirják Károly

Régen történt

1920 augusztusában (95 éve) megalakult a maroshévízi fúvószenekar. Alapítói: Artz Emil, Bodó István és
Símedre Emil.
1890 augusztusában (125 éve) a régeni „Flass Kompani” székházat vásárolt az akkori Topliczán. 
Az épületben jelenleg a helyi Iskolás Sport Klub székháza van. 



marosheviz.info

V. évf  VIII szám, 2015. Augusztus2

Honfoglalás????!!!!
Sok jelenlegi történelemkönyv beszámol elődeink honfoglalásáról, holott ez soha nem történt meg, egyetlen-

egy régi történelmi forrás sem utal ilyesmire. A honfoglalás a magyar történelemben újabb jellegű, hisz 1850
előtt egyetlen egy történelmi könyv sem ír ilyesmit. Ezt is mint sok más baromságot az akkori (főleg 1821-1858
között) MTA élére került osztrák „történészek” találták ki, akik még arra sem voltak képesek, hogy bár mag-
yarul megtanuljanak. Ők a régi magyar történelemkönyvek nagy részét eltüntették, újakat adtak ki, melyeket
ők hamisítottak, és ami a legrosszabb, hogy még ma is tanítják az iskolákban. Én jó magam olyan könyvet nem
is olvasok el, amelyben az a szó van, hogy honfoglalás, hisz ez egy hazugság, a magyar nemzet soha nem
foglalt hont, ők őshonosak voltak a Kárpát medencében, Európában és ezt igazolja a sok régi magyar és külföldi
történelmi könyv, geszták, amik még megmaradtak. Sokat nem is kell ezt bizonyítanunk, hisz ott vannak a
nagy történetíróink. Itt elsősorban Pósa Andrásra gondolok, akit egyesek P mesternek, de vannak, akik Anony-
musként is emlegetnek. Nagyszerű művében, a Gesta Hungarorumban (A magyarok viselt dolgai) nem ír hon-
foglalásról, holott elég tüzetesen ír egészen Szent Istvánig a magyarok történetéről. Ő egyszerűen visszatérést
említ. Hisz a 24 ősi törzs közül 8 törzs (nem hét, hisz egyesek a Kürt és Gyarmat törzseket egybe veszik, mert
a vezérük egy volt, de valójában két törzsről és egy vezérről van szó) visszatért a Meleg Vizek országába, Hun-
niába, ahol a magyar testvértörzsek fogadták őket. Egy másik fontos krónikásunk Kézai Simon, kinek leg-
fontosabb írása a Gesta Hunnorum et Hungarorum (A hunok és magyarok viselt dolgai) sem említ honfoglalást,
csupán hazatérést, visszatérést. 
E két fontos dokumentumra alapoz minden magyar történelemkönyv és mégis voltak és vannak történészeink,
akik az 1850-ig nem is emlegetett úgynevezett honfoglalást akarják ránk erőszakolni. 
Sokan a magyar nemzetet pogánynak mondják, ami nem igaz. Egyistenhitűek voltak, a törzsek nagy része a
bizánci kereszténység hívei voltak. Koppány már húsz évvel István előtt megkeresztelkedett. A magyarságnak
volt írása, a rovásírás, míg a latin vagy a cirill vagy épp más írás sokkal újabb és mindezeket történelmi doku-
mentumok tucatjai támasztják alá. Ősi írásunkat 1000-ben tiltották be és ránk erőszakolták a latin írást, mely
írás 13 betűnknek nem tudott megfelelő betűt adni. Egészen 1849-ig Magyarországon köztudott volt a Scytha,
Hun, Avar, Magyar azonosság.  Ezt a nemzeti öntudatot a Habsburgok törték meg azzal, hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnökévé tették Joseph Budenz-et, aki egyetlen szót sem tudott magyarul, de megalapí-
totta a Finnugor elméletet, melyet a finnek már rég kitöröltek a történelemkönyveikből. Ez a finnugor baromság
úgy a Habsburgoknak, mint a náciknak, s később a kommunistáknak egyaránt megfelelt, mert az a nemzet,
melyet megfosztanak nemzeti öntudatától, és megtörik büszkeségét és részben (azért részben, mert még maradt
elég magyar és külföldi dokumentum, régi történelemkönyv) eltörölték ősi múltját, sokkal könnyebben elny-
omható, félrevezethető, kihasználható. 
Amikor Széchenyi megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, akkor a következő volt a hivatalos ál-
láspont: „Minden magyar krónika, ősgeszta, az ország lakosságának szájhagyományai tanúsítása alapján köz-
tudott volt és az MTA (alapítása és létrehozása óta) hivatalos elfogadása alapján is elfogadott tény hogy a
scytha eredetű - Hun, Avar, Magyar nemzet azonosság révén a Kárpát medencei magyarság ittléte minimum
12.000 éves”. Csakhogy a hamisítás elkezdődött. Ezért történhetett meg, hogy Széchenyi, amikor megtudta
(1858 novemberében), hogy az ősi történelemkönyveinket, dokumentumainkat az osztrákok elkezdték eltün-
tetni, hamisítani, megvonta minden támogatását az akadémia fele.

Sajnos még ma is folytatódik a hamis történelemtanítás az iskolákban is, de más szinteken is. Vajon kiknek
az érdeke, hogy megfosszanak minket eredeti történelmünktől és miért? Czirják Károly
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Örökségünk (1)

Megnyílt az Urmánczy fürdő, nyaralás.

Köztudott, hogy Maroshévíz történelmi központját 1977-1986
között megsemmisítették. Ekkor 98 épületet tüntettek el, köztük a
település egyik legszebb épületét is, az 1872-ben épített Urmánczy
palotát, mely 1928-ra 100 szobára bővült. A jelenlegi központban
6 olyan épület van, melyet az 1800-as években építettek. 
E sorozatunkban olyan épületeken levő érdekes alkotásokat 
közlünk, melyekre büszkék vagyunk. Sajnos sokan nap mint nap
elmennek mellettük és nem veszik észre, ezért aki felismeri, hogy
a képen levő megörökített rész hol van, milyen épületen (nem
föltétlenül a főtéren) és a helyes választ beküldi a 
szerkesztőségünkbe, értékes könyvajándékban részesül. Több
helyes megfejtés esetén sorsolással döntjük el, hogy ki is a nyertes.
E hónapi képünkön egy kéményt örökítettünk meg, mely egyetlen
a településen, melyre felírták az épület építési idejét. Hajdanán a
Bucur család tulajdona volt az épület.

Nyár közepére megnyithatták az Urmánczy fürdőt is. Egy párszor én is ellátogattam oda, jó volt látni, hogy nagy
az igény a termálstrandra. Sok volt a gyergyói strandoló, de más honnan is érkeztek autókkal, legalábbis a
számtáblák után. Ez mind jó, mert pénzt hoznak a városnak. Augusztus eleje programdús volt, hisz EMI tábor
és a Borszéki Napok is sok hévízi lakost vonzottak. Jómagam is ellátogattam több koncertre az EMI táborba,
de különböző jó színvonalú előadáson is résztvettem. A Borszéki Napoknak két napját látogattam meg, a szom-
batit és a vasárnapit, hisz kedvenc együttesem a Kormorán is fellépett. Az együttest még láthattam 2007 nyarán,
amikor szabadságomat töltöttem Maroshévízen és akkor épp a Maros parti városba volt fellépésük, azóta az
együttes átalakult, hisz új tagok kerültek a népszerű együttesbe. A vasárnap, augusztus 9-i napot Borszéknak
szenteltem, hisz reggel korán már ott voltam. Nagyon jól sikerült volt a főzőverseny és jók voltak a 
koncert sorozatok is, melyek 15 órától kezdődtek. 
Közben barátnőm vonattal a rokonaihoz kellett menjen és én is követtem, hisz több mint 28 éve nem voltam
romániai vonaton. Csalódások sorozata ért. Reggel a maroshévízi állomásra érve az a benyomásom volt, hogy
egy háború utáni állomásra érkeztem. Sok a szemét, székek támlái letörve, a várótéren a betont az idő megette,
az épület koszos, hisz szerintem nagyon régen volt tatarozva, lefestve. A váróteremben nem volt szemét, de por
az volt. Így kezdődött egy vonatozási kalandom. Megjött a németországi gyártmányú szerelvény, elfoglalom
a helyem az alig egy pár utazóval együtt. Sorba bejárom a vagonokat, szemét az úr mindenhol, poros székek,
mocskos ablakok. Más országban egy komolyabb takarítás után engedik csak a szerelvényeket útjukra, itt….
szerintem hónapok óta nem mostak ablakot, nem töröltek port. Kíváncsian figyelem az állomásokat ahol a 
szerelvényünk megáll. Vannak karbantartott állomások és kevésbé karbantartott állomások, de az én szülőváro-
som állomása sajnos a legelhagyatottabb. Hazaérve a postaládában a villanyszelvény fogad, kíváncsian veszem
elő, hisz januártól figyelem a furcsaságokat. Ami furcsa, hogy beleegyezésem nélkül húznak le pénzt 
szélenergia fejlesztésre és ami még furcsa az az, hogy a villanyáram ára 4,7 lej, holott az euró soha nem volt
ennyi. Ja, igen Romániában élünk. 

Siklódi Ildi
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A székely-magyar rovásírás története  és  emlékei  9. rész
A kő örök…Tászok-tetőről és más kövekről

A minap egy számítógéphez való külső tárolót, „mag-
yarul” vinyót szerettem volna venni és érdeklődtem az
üzletben, meddig tartja az adatokat. Az ára után úgy
gondoltam, a válasz az lesz: Örökké. „Legjobb esetben
10 évig”, mondta őszintén az ismerős és hozzáértő
eladó. A kérdésemre, hogy van-e valami, ami biztos és
tartós, azt mondta: „Tessék  egy nagy kőbe rovásírással
belevésni a fontos adatokat.” Így akkor most néhány
folytatáson keresztül essék szó az írásos kövekről. 
Kezdem mindjárt azzal a nagy méretű kővel, melyet az
újság főszerkesztője, a helytörténész és író 
Czirják Károly fedezett fel idén júliusban, a Bánffy

(Jézer) tónál. Mivel a fényképen rosszul láthatók a jelek, le is rajzolta. A két latin betűs szó alatt négy
betű látszik székely-magyar rovásírással. Jobbról balra: T, CS,  I. I vagy T,  CS,  J. J. Valószínűleg
név, talán TáCSI vagy TéCSI és I betűvel kezdődő keresztnév. XIII-XIV. századnál nem lehet régibb,
mert addig az emberek egynevűek voltak. Ugyanilyen Cs betű látható az 1515-ös Konstantinápolyi
Feliraton, melyet Keteji Székely Tamás rótt márványba. Még régebbi rovásemléken, a hunok
aranyán, a Nagyszentmiklósi Kincsen is előfordul több feliratban, szerintem szintén CS hangértékkel.
(A képen Czirják Károly rajza a feliratról.)

Térjünk át akkor az igen régi, 5-6000 éves
feliratokat is hordozó Tászok-tetői kövekre.
A Csík vármegyei Ditró községtől északra,
mintegy 14-15 km-re emelkedik a Tászok
nevű hegygerinc. Az itteni írásos kövekről az első tudósítást a Pesti Hírlap 1913 április 27.-i
számában olvashatjuk.  A Józsa Sándor ditrói tanító által felfedezett kő sajnos egy helybéli kereskedő
kapzsiságának áldozata lett, aki Attila király kincsét vélve alatta, felrobbantatta a követ. A Józsa
család, dr. Kovács István (az Erdélyi Nemzeti Múzeum régésze), a Csíki Tanítók Kutató Társasága
tovább folytatta kutatásait, amelyet a két világháború és a trianoni gyalázat is megszakított. 

Folytatása következik.
Friedrich Klára 

Sport 

Barátságos labdarugó mérkőzések: Maroshévízi Tudomány – Csíkszeredai FK 0-0
Augusztus 7-én volt az utolsó határidő a megyei labdarugó bajnokságra való beiratkozásra. A határidő lejártáig
három csapat iratkozott fel: Székelyudvarhelyi Roseal, Homoródalmás és Balánbánya. Így a 2015-2016-os
megyei bajnokságban csupán három csapat fog szerepelni!!!

Egyházi anyakönyv

Keresztelések: Novák Alessia Renáta (római katolikus), Gergely Netty (római katolikus).
Házasság: Csibi Brigitta és Wéber Zoltán (római katolikusok)
Elhalálozások: Csutak István (72 éves, római katolikus), Hosszú (született Siklódi) Erzsébet (87 éves, római
katolikus) és Kozma Bálint (72 éves).
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VIII. Jancsó Emléknapok

Ez év augusztus 19-22 voltak megtartva a VIII. Jancsó Emléknapok, mely napok egyik együttműködő 
partnere a maroshévízi székhelyű Urmánczy Nándor Egyesület volt. A napok keretén belül egy 19 fős 
magyarországi csoportot, mely Erdélybe ellátogatott, Dr. Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány kuratóriumi el-
nöke vezette. A csoport több településre is ellátogatott, így Magyarvista, Kolozsvár, Kézdivásárhely, Gelence,
Torja, Kisbacon, Nagybacon, Zalánpatak, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Galonya, Marosvécs,
Marosvásárhely településekre. A csoport tagjai az említett településeken több nevezetességet látogattak meg,
ugyanakkor egy kultúrprogram keretén belül keresztet alítottak a Nádika tetőn, de lármafagyújtásra is sor
került. Mindenik településen különböző élmények, programok fogadták a vendégeket. Gyergyószentmiklóson
a helyi katolikus temetőbe koszorút helyeztek el a „Nemes Székely Gyalog Regiment gyergyói zászlaja” 
emlékére emelt kopjafánál. Maroshévízre augusztus 22-én délután érkeztek. Rövid városnézés után koszorút
helyeztek el az Urmánczy család sírboltjánál. Itt az ünnepséget szebbé tette a helyi Urmánczy János 
cserkészcsapat, valamint az összegyűlt gyerekek és a kitűnő szavalatok, melyek ez alkalomra elhangzottak.
Szavaltak: Bálint Noémi, Bajkó Annamária, Málnási Jesszika, Bajkó László és Bajkó Hajnal. Az eseményt
követően egy látogatást tettek a vendégek Tőkés Attila helyi méhészlovagnál, ahol megtekinthették a méhek
életmódját, hogyan raktározzák el a mézet, majd mézkóstoláson vettek részt.

Késő este folytatták az útjukat a vendégek Galonya és Marosvécs volt a következő állomásuk. (Cz. K.)

Újabb könyvadomány

Egy újabb könyvadománnyal gazdagodott a maroshévízi római katolikus hittanterembe felállított könyvtár,
mely a „Mindenki könyvespolca Erdélyben” című program keretén belül működik. Augusztus 24-én közel 400
könyvet vehetett át az Urmánczy Nándor Egyesület melyet ez úttal is a budapesti Erdélyi Magyarok Egyesülete
jutatta el Maroshévízre. Amint már írtuk, ez nem kölcsönző, hanem akinek megtetszik valamelyik könyv, vagy
könyvek, azt hazaviheti örökre és mindezt ingyen. Akik érdeklődésüket fejezik ki a könyvek iránt, bármikor
ellátogathatnak a hittanterembe és hazavihetik bármelyik könyvet, könyveket. U.N.E.

Aranymondások (21)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól el-
hangzott vicces mondásokat közöljük. A spanyol inkvizícióról:
1. Az ágyúk sokat sültek.
2.Izabella és  Ferdinánd egyesült.
3.Az inkvizíció egy börtöni  játék volt. Az Aranybulla egy aranypapírra írt arany levél.
4.Az aranybulla kimondja, hogy a francia császár két választó fejedelemre oszlik.
5.Húst Jánost a király örökké parasztnak tartotta és ezért máglyán leégette.
6. Az inkvizíció börtönébe a patkányok szabadon bejárhattak kenyérért.
7. Húszt mikor leöntötték és meggyújtották, ő gyászdalokat énekelt.
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Maroshévízi első és második világháborús katonákról (1)

Nyaralás

A maroshévízi Zsákhegyi Katonai temetőben több mint 70 magyar katona alussza örök álmát. Tudván, hogy
sok maroshévízi hős is idegen tájakon van eltemetve, akikről a család nem tud semmit, 2011-ben és 2012-ben
leveleket írtam minden egyes település polgármesteri hivatalának, melyben tájékoztattam őket, hogy a
maroshévízi katonai temetőben nyugszanak az illető településről hősök, akiket itt temettek el. A levelekben
megírtam a neveket, születési évet, családi állapotát, vagy más személyi adatokat és kértem, hogy ha lehetséges,
az eltemetett hős családjának a leszármazottaival vegyék fel a kapcsolatot és tudassák hol is van, vannak 
eltemetve. Meglepetésemre sok településről jött visszajelzés és kérték az elhunyt összes adatát, hisz nem volt
tudomásuk, hogy hol is esett, estek el. Visszajelzések jöttek: Szombathely, Jánoshalom, Sándorfalva, Sárvár,
Nádasd, Kállósemjén, Györtelek, Pilisvörösvár és más településekről. 
Ami a legmeglepőbb volt, 2011-ben két településről is jöttek el, hogy megnézzék a maroshévízi Zsákhegyi
Katonai Temetőt, tisztelegjenek azok előtt, akikről eddig nem tudták, hol alusszák örök álmukat. Ugyanígy
vannak maroshévíziek is, akikről a leszármazottak nem tudják hova is vannak eltemetve. Egy ilyen lista is a
kezembe került jó pár hévízi lakosról. Íme az első világháborúban elesett katonákról egy lista, akik idegen
földön alusszák örök álmukat: 1. Trucza Teodor, gyalogos született 1888-ban, elhunyt 1916. augusztus 15-én,
17-én temették el a marosvásárhelyi református temetőben - 87. egyéni sírba temették el. A császári és királyi
62. gyalogezred 4. pótszázadnál szolgált. 2. Ciobota Gergely, gyalogos, 1892-ben született. Tüdővészben halt
meg Tótmegyeren 1916. március 05-én, rá két napra el is temették a tótmegyeri római katolikus temetőbe - 
a temető déli sarkában, a főúttól délre, a felnőtt sorban. A császári és királyi 62. gyalogezrednél szolgált. 
3. Antal Ferenc, tüzér, 1872-ben született, 1915. július 23-án temették el a nagyváradi Rulikovszky temetőbe
- 13 R. V. (egyéni-sír), 4. Antal Tódor, tüzér, született 1872-ben, 1917. március 14-én temették el a nagyváradi
Rulikovszky temetőbe a 18-VIII parcella részen. A m. kir. 5. tábori ágyús ezrednél szolgált. 5. Golya Miklós,
járőrvezető, 1887-ben született, Tbc-ben hallt meg 1917. április 5-én a budapesti k.u.k. 4. tartalékkórházban.
Eltemették: Budapest Kőbányai Központi temető - 3/VII. parcella 2. sor 4. sírban, április 7-én. A 9. honvéd
huszárezrednél szolgált. 6. Laczkó János, huszár, 1892-ben született, meghalt 1918. május 12-én 
mellhártyagyulladásban a Budapest, k.u.k.. 6. tartalékkórházban. Eltemették 15-én a Budapest Kőbányai
Központi temető - 18/VI. parcella 3. sor 14. sírba.  A m. kir. 1. népfelkelő huszárezredmél szolgált. 
7. Muntean Petru, gyalogos, 1893-ban született. Meghalt 1918. november 7-én eltemették a bolognai városi
temető – 2-es sírba. A császári és királyi 62. gyalogezrednél szolgált. 8. Rosenfeld Rafael (1888-1916), őt a helyi
zsidó temetőben helyezték örök nyugalomra. 9. Kentelky Lajos, Maroshévízen született, református vallású. 

A segesvári csatákban hunyt el 1917. január 16.-án. Az ott levő temető 7637-es sírjába temették el.
(folytatjuk) Cz. K.

Ez év nyarán különlegesen nagy hőségben volt részünk. Ilyenkor az ember mit is csinál, strandolni megy.  
Maroshévízen lehet menni a Bánffy élményfürdőbe, ahol 21 lejért a felnőttek és 11 lejért a gyerekek

felmelegített csapvízben lubickolhatnak, az Urmánczy termálfürdőbe, itt 26-27 fokos a víz és három medence
várja a standollókat, de vannak, akik a Maros partjára mennek, és a folyóba mártogatják magukat. Maroshévíz
egy másik látványossága a Bánffy termálvizű strand, mely szintén 26-27 fokos de ez évben nem 
kapott engedélyt az üzemeltetésre. 
A napokban ellátogattunk az Urmánczy fürdőre, ahol „teltház” fogadott, hisz alig volt szabad hely. Itt a jegyek
ára 10 lej a felnőtteknek és 6 a gyerekeknek, ami egyáltalán nem sok. Ott jártunkkor egy meglepetésben is
volt részünk, hisz a csomafalvi fúvószenekar fellépésével nagyszerű hangulatot teremtett. Ilyen a második
világháborútól nem fordult elő, hogy fúvósok zenéljenek. Hajdanán minden hétvégén a helyi zenekar több
órán át adta meg a jó hangulatot a fürdőzőknek, mi több az első világháború előtt a nagyváradi Hamza Miska
és zenekara is többször fellépett, de előfordult, hogy Blaha Lujza előadásának tapsolhattak az 
éppen ott fürdőzők. 

Jelenleg az Urmánczy strandnál a jó hangulat mellett kellemes a tiszta termálvízben a fürdés, sőt kisebb sétát
is lehet tenni a medencék között és egy kitűnő tavacska is szemet nyugtató látványt nyújt. Kár, hogy az 
illetékesek ilyen későre adták meg a fürdő üzemeltetési engedélyét, hisz a nyárnak fele lejárt, amire a 
tulajdonosok megkapták. A strand mellett játszóterek és bár is található, e bárban több alkalommal is élőzene
várja az odajárókat, hisz alkalmanként ismert együttesek lépnek fel. (czirják)
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

2015 július 13-án jelent meg a Tanügy Minisztérium rendelete a 2015-2016-os tanévszerkezettel 
kapcsolatosan. Soha nem tették ilyén későn közzé. E rendelet szerint:
Tanévkezdés: 2015 szeptember 14-én
I félév: 2015 szeptember 14 és 2016 január 29 között, közben október 31 és november 8 között vakációznak
az óvodások és elemisek, december 19-én kezdődik a téli vakáció és tart január 3-ig.
A két félév közti szünidő január 30-án kezdődik és február 7-ig tart.
II félév: 2016 február 8 és június 17 között. Közben van a tavaszi vakáció április 23 és május 3 között.
Az újdonság az, hogy az Iskola máskép, Tudjál többet, legyél jobb hetet javasolja 2016 április 18-22 között
megtartani, de a második félév más időszakában is lehet, azzal a feltétellel, hogy május 27-e előtt járjon le.
Ezt az iskola vezetőségi tanácsa döntheti el, miután véleményt kért a pedagógusoktól, tanulóktól és szülők-
től.
Nincs tanítás a következő ünnepnapokon: Húsvét másodnapján (március 28), Pünkösd másodnapján (május
16-án), Szent András napja november 30-án, Nemzeti Ünnep december 1-én. A többi ünnep vakáció idejére
esik. Október 5-ét, A Nevelés Nemzetközi Napját és június 5-ét, A Tanítók Napját az iskolában rendezett
tevékenységekkel kell megünnepelni a munkaprogram alatt.

Kívánok mindenkinek további kellemes vakációt!
Séra Ilona igazgató
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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,
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Köszönjük

Reklámok, apróhirdetések
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: 0749549888-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, dinamizmus,
munkabírás, rugalmasság, megbízhatóság, román és
magyar nyelvismeret.
Teljesítmény alapú bérezést kínálunk.a
Kérjük, küldjön egy fényképes önéletrajzot a fotovi-
sionstudio@yahoo.com email címre. Érdeklődni a
0743143636-os telefonszámon.

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

(számítógépes üzlet)


