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MaroshévíziHírlap
2016-os év legjobb megyei sportolói

December végén díjazták Hargita megye legjobb sportolóit. Ez alkalommal kevés hévízi sportoló kapott 
elismerést, de így is különdíjat kapott a maroshévízi röplabdázó ifjúsági II lány és fiú csapatok, valamint a
szánkó csapat tagjai közül: Florina Deac és Răzvan Deac (Maroshévízi ISK).

Adventi vásár
December 18-án, vasárnap, az Urmánczy Nándor Egyesület kézműves körének a diákjai és felnőttei adventi
vásárt tartottak a római katolikus templom udvarán. Itt eladásra kerültek azok a tárgyak, melyeket a 
kézműves körre járók készítettek az elmúlt hónapok alatt. 
A több mint negyven fajta eladásra kínált karácsonyi jellegű tárgy között voltak kopogtatók, karácsonyi 
asztali díszek, karácsonyfára akasztható díszek és sok más érdekesség. 
A vásár nagy érdeklődésnek örvendett, hisz majdnem minden el lett adva, így összesen 1.102 lej gyűlt össze.
Az összegyűlt pénzösszegből élelmiszerek lettek vásárolva (olaj, cukor, pástétom, halkonzerv, 
paradicsompaszta, laskafélék, almalé, kávé, dobozos csokoládé, narancs, rizskása, szappan, csirkecomb, stb.),
ezekhez hozzá lett adva a Harmopan cég adománya is (liszt, kukoricaliszt, gríz, nápolyi szeletek). A csomagok
elkészítése után az egyesület, a kézműves körre járó diákokkal és László Áron plébánossal közösen, 
december 19-én, 15 rászorult családnak adta át karácsonyi ajándékként.
Köszönet a kézműves körre járóknak, köszönet a vásárlóknak, hisz így közösen egy pár rászoruló családnak
egy kis örömet tudtunk szerezni a szeretet ünnepére.

Betlehemi Béke Láng Maroshévízen
A Betlehemi Láng a Béke szimbóluma, mely megtanít arra, hogy a békét épp úgy, ahogy a lángot, 
embertől emberig továbbadjuk. 
A láng ez évben is eljutott Maroshévízre. December 22-én, több ezer kilométer után, a hévízi 
Urmánczy János cserkészcsapat jóvoltából 19 óra 32 perckor megérkezett településünkre is. 
A Rokai János vezette cserkészcsapat Ditróban vehette át a lángot és hozta a maroshévízi római katolikus 
templomba, valamint a református templomba, ahonnan bárki vehetett a lángból, hogy otthonában is 
égjen a béke lángja. Az év első gyermeke
Az év első Hargita megyei kisbabája egy maroshévízi családban született. Geoan Claudiu David a 
gyergyószentmiklósi kórházban jött a világra 2017. január 1-én, 16 óra 15 perckor, 3 kiló 950 gramm súllyal

és 54 centiméterrel. A családnak egészséget kívánunk. 
Cz. K.

Asztalitenisz
Január 14-án Székelyudvarhelyen volt megtartva egy A osztályú haladó asztalitenisz torna, melyre 70

versenyző jelentkezett. Íme a hévízi sportolók eredményei: Colcer Nicolae 9, Balla Péter 34, Iliescu Lucian
35, Campean Zoltán 49.

Maroshévízi adomák (21). Dénes Géza rovata
Baba, a forgalmista
A borszéki úton, a központtól kb. 1 kilométerre lakott a B. család. 
A család egyik tagját „Babának” hívták, aki egy jó középkorú ember volt. Átment az úton a kb. 50 méterre
található keskeny vágányú vasúti pályához. Várta a farönköket szállító vonatokat, itt piros kis zászlójával intett
a mozdonyvezetőnek, fékeseknek, hogy „mehet a vonat”. Már tudták, hogy itt van Baba, köszöntötték és az
előkészített favégekből, csutakokból ledobtak neki egy pár darabot.  Ezután Baba szalutált, így köszönte 
meg szívességüket.



Aranymondások (31)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól

elhangzott vicces mondásokat közöljük
1. Attila alacsony szőke ember volt.
2. Attila lakodalmán megindult a vére orra.
3. Ildikó belefulladt  Attilába.
4. Attila, ahogy horkolt, megfulladt.
5. Attila miután meghalt, megindult az orra vére.
6. A Tiszát elgátolták és annak iszapjába temették a királyt.
7. Attilát a tenger vizébe temették.
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Év végi beszámoló
Nemrég tartotta a dr. Urmánczy Nándor Egyesület a 2016-os év végi beszámolót és a 2017-es évi 
tervekről szóló gyűlését. 
Az alábbiakban a beszámolóról egy pár gondolatot teszünk közzé. 
Az egyesület január hónapban támogatta a Karácsony István által kiadott: A Molnár tanyától a Magyarosi 
sípályáig című könyv kiadását. 
Februártól egészen az iskolavégzésig a Kemény János Gimnázium keretén belül működő napközi otthon 16
diákjának minden második nap kétfogásos meleg ebéd lett felszolgálva. 
A Magyar Költészet Napja alkalmából az egyesület kiadta az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör tagjai által 
írt verseit egy szép verses kötetben. 
Az egyesület által létrehozott kézműves kör részére minden hónapban szükséges tárgyakkal, anyagokkal 
könnyítette meg az alkotók munkáit. 
Közben a „Mindenki könyvespolca” elnevezésű könyvtár részére két alkalommal is könyvajándékok érkeztek,
így e két alkalommal közel 650 könyvvel lett gazdagabb a könyvtár. Áprilisban közösen a Kemény János 
Gimnáziummal és a Kemény János Alapítvánnyal 7. alkalommal meg lett tartva a Magyar Költészet Napja.
Szintén áprilisban az Urmánczy János cserkészcsapat fennállásának 22. évére cserkészkellékeket 
adományoztak a Rokai János vezette csapatnak. 
Az egyesület kérésére 2016-ban 5. alkalommal állott meg a Pünkösdi Zarándok vonat állomásunkon. 
Ez alkalommal 45 percet tartózkodott a vonat az állomáson és ez évben volt a legtöbb zarándokfogadó 
személy is az állomáson (500-600 között). 
A májusi elsőáldozók ajándékai és ebédje is az egyesület jóvoltából valósulhatott meg. 
A 9. Urmánczy Nándor Nap volt az év egyik igen fontos eseménye, amikor díjkiosztásra, könyvbemutatóra,
szimpóziumra került sor, míg este a híres Insect kabaré együttes fellépésén tapsolhattak a jelenlevők. 
Az Urmánczy Nap része volt a Magyar Kulturális Napoknak (május 18-22), míg a vasárnapi gasztronómiai és
hagyományőrző napot az egyesület közösen az RMDSZ vezetőségével szervezte meg. 
Májusban koszorúzással emlékezett az egyesület a Magyar Hősök Napján, szintén májusban az egyesület állta
a római katolikus templom búcsúnapi kínálkozását, valamint a papok és kántorok ebédjét. Júniusban meg lett
ünnepelve a Nemzeti Összetartozás Napja, ugyanakkor két diáknak Urmánczy Nándor tanulmányi díj lett
átadva, míg a helyi Csillagszem Néptánccsoportnak egy rend néptánc ruhát adományozott az egyesület. Szintén
júniusban Orotván Urmánczy vetélkedő volt szervezve az ott tanuló diákok számára. Gyermeknap alakalmából
ajándékcsomagokat kaptak az óvódások és az előkészítő osztályosok. 
A szeptemberi iskolakezdéskor az első osztályosoknak tanfelszerelésekkel kedveskedett az egyesület. 
Az októberi Zsákhegyi Katonai Temető avatásakor a magyarországi vendégek egy részére az egyesület 
biztosította a szállást és étkezést (NSKI. országgyűlés képviselő és Budapest XXI. kerület).
Decemberben a kisiskolások (óvódások és napközi otthon) egy részének ajándékok lettek kiosztva a decemberi
ünnepek alkalmával. Első alkalommal pedig az egyesület kézműves körének a diákjai díszítették fel a katolikus
templomban levő karácsonyfákat, olyan díszekkel, melyeket a diákok készítettek. Decemberben az egyesület
és a kézműves kör tagjai 15 rászoruló család részére közel 100 lejes élelmiszer csomagot adtak át. 
Ugyanakkor az egyesület ingyenes táborokat biztosított hévízi diákoknak: Magyarvistára – kézműves táborba,
Zánkára – diáktáborba és Gyergyószentmiklósra - vezetőképző táborba. Mindezek megvalósításáért köszönet
a Magyar Miniszterelnökségnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a Jancsó Alapítványnak, az 
Erdélyi Magyarörmények Szövetségének. 

UNE.



Szépülő templomunk

Az utóbbi évtized alatt a maroshévízi római katolikus egyházközség egy új korszakot él, hisz évről évre épületei
felújulnak, újabbak épülnek. Évekkel ezelőtt egy szabadtéri oltár épült a templom udvarán, majd közelében a
Lurdi barlang kicsinyített másolata. Szintén az utóbbi éveknek köszönhető, hogy a sok éves munkabeszüntetés
után elkészülhetett a Bajkó-pataki ravatalozó és a Kolping Ház. Be lett kerítve a temető új, modern kerítéssel. 
Nem maradhatott ki a régi épületek felújítása sem, így a templom, a plébánia épülete, a kántori lakás, a 
hittanterem fel lettek újítva. A templomban fűtés lett beszerelve. 
A 2016-os évben pedig a templomot körülvevő 1968-ban épített kerítés lett felújítva egy korszerű kovácsoltvas
kerítésre. De még lehetne sorolni azokat a jó dolgokat, amik történtek ez egyháznál, viszont egy dolgot
fontosnak tartok megjegyezni, éspedig azt, hogy mindez köszönhető László Áron plébános úrnak, 
aki nagyon sokat tett az egyházközségért. 

(Cz. K.)

VII. évf  I szám, 2017.  Január 3. oldal  

Rémesetek betegeimről

Öreg négerasszony paciens
Kentucky a 60-as - 70-es években híres volt az aránylag barátságos fehér-néger viszonyokról. Sok anya

megfogta gyermekeit és leköltözött Chicagóból KY részeibe, mert itt nem lövöldözték egymást a fiatalok, mint
más városokban, ma már ez nagyon megváltozott. Főleg a lustaság, tanulatlanság „walfaren” és „food-stampen”
élő feketék ölik egymást a statisztikák szerint. Házasság és apa-anya, vagyis a család-alap nélkül szaporodtak
a feketék, átvettek, leromboltak szép gazdag fehér negyedeket a belvárosban és más negyedekben is. A fehér
emberek igyekeztek kiköltözni, messzi telkeken házakat építeni, hogy nyugodtabban élhessenek. 
Egyik házi látogatásom alkalmával az épület külseje nem is tűnt olyan elhanyagoltnak, de amikor beengedtek
a hatalmas előszobába egy csomó kopogtatás és csengetés után, az az érzésem támadt, hogy azonnal vissza 
szeretnék fordulni. Az előszoba jobb sarkában egy nagy járóka piszkos rongyokkal és papírokkal volt 
teledobigálva, ez is okozhatta a kellemetlen szagot. 
Fiatal, ápolatlan, kövér nő ugrott elém elég kellemesen fogadott, mondta, hogy a betegem az ő nagymamája,
ő vigyáz rá. Az előszobából nyílt a szigetszerű konyha, folyosóval körülvéve, kétoldalt pedig 3-3 hálószoba,
nappali, ebédlő, fürdőszobák és mellékhelyiségek nyíltak. Az egyik szobából előkerült a betegem, rövid, 
szennyes ruhában, ami alól valami csövecske lógott ki. Jól tudott járni a néni, nem szerette a katétert és a
vizelet-tartályt letépte a csőről, akkor jöttem rá, hogy én miben lépegetek, a padlón szétáradt vizeleten és utána
a szétpotyogott ürüléken, szerencsémre nem vesztettem el az egyensúlyomat. 
Nehezen tudtam rábeszélni, hogy foglaljon helyet az ágyban, engedje meg a régi katéter eltávolítását és új 
behelyezését, elmagyaráztam, hogyan hordozza magával. A vizit végére rosszul voltam, a cipőmet el kellett
dobjam és minden másik vizit alkalmával egy cipőm lett az áldozat. , hogy a fiatal nő elmebeteg, senkiben
sem bízik csak bennem, mást nem is enged be a házba, a nővéreket sem, szociális segítséget sem. Tehát én
vagyok az oka, hogy ezt az esetet nyitva tartják, másként már mind a kettő intézetben kellene legyen, a néni
esetleg egy öregotthonban. Ebből az esetből sem kértem többet, nem voltam hajlandó többet oda menni. 

Dr. Kovács Gabriella

Bende Sándor a 6. hévízi születésű képviselő
December 11-én zajlottak le a romániai parlamenti választások. A választások eredményének köszönhetően
Bende Sándor, aki az RMDSZ színeiben indult, bejutott a képviselőházba. Bende Sándor Maroshévízen
született 1969. május 29-én. Eddig Maroshévíz több országgyűlési képviselőt adott, közülük dr. Urmánczy
Nándor a legismertebb, aki 1902 és 1918 között képviselte a magyarságot és ő eddig az egyetlen, 
aki nagyon sokat tett a magyarságért, a szülőföldjéért. 
De, íme, azoknak a nevei, akik országgyűlési képviselőként is tevékenykedtek:
Bobric Dumitru, ő 1948 és 1956 között volt országgyűlési képviselő
Marcu Alexandru 1970-1976 között volt országgyűlési képviselő
Pop Dumitru, 1990-1992 között képviselő és 2000-2004 között szenátor
Dusa Mircea, 2004-től 2016-ig volt országgyűlési képviselő, de hadügyminiszter és belügyminiszter is.
Más maroshévíziek, akik fontos tisztségeket töltöttek be: Urmánczy János, a Székely Kongresszus
képviselője-tagja és Miron Cristea, aki 1938 és 1939 között miniszterelnök volt, Dr. Veress László 2008-tól
államtitkár, a Magyar Országgyűlés elnökének kabinetfőnöke. (czirják)
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Apadó magyarság Maroshévízen

Közel 20 éve a Maros-parti településen a magyarság száma évről évre rohamosan csökken. Ez így történt a
2016-os évben is. A település történetében a legtöbb magyar lakost 1992-ben jegyezték, ekkor 5.039-en 
vallották magukat magyarnak, míg 2012-ben 3031-et jegyeztek. Ez a számadat már azóta is sokat csökkent. 
A 2016-os év a felekezeteknek sem volt fényes, hisz a római katolikus egyháznál 12 keresztelőt, 11 házasságot
és 44 elhalálozást jegyeztek, míg 12 elsőáldozó volt. Itt azzal a szomorú ténnyel szembesülünk, hogy 
2017-ben nem lesz elsőáldozó. Ez nagyon elszomorító, hisz az egyház fennállása óta ez az első év, amikor
nem lesznek elsőáldozók. Az évek során a római katolikus egyháznál a legtöbb keresztelést 1968-ban jegyezték,
egészen pontosan 134 gyereket. Szintén az említett évben volt a legtöbb házasság: 43. Míg a legtöbb 
elhalálozás, 82-öt, 1913-ban, de ez évben a keresztelések száma 128 volt. Jelenleg 2020 római katolikust 
tartanak nyilván, míg a legtöbb római katolikust 1977-ben jegyezték, ekkor 3965-en taroztak a római
katolikus egyházhoz.

A református egyháznál sem túl fényes a helyzet, itt 346 reformátust tartanak nyilván. A legtöbbet 1992-ben
jegyeztek, amikor 917-en vallották magukat reformátusnak.  A 2016-os évben 1 keresztelés, 6 házasság és 5
temetés volt, míg 7 személy konfirmált (4 maroshévízi és 3 a szórványban). A református egyháznál a legtöbb
keresztelést 2004-ben jegyezték, amikor 13 gyerek lett megkeresztelve. Házasságkötés pedig 1997-ben volt a
legtöbb 10. Míg a legtöbb temetést 1994-ben és 1996-ban tartanak nyilván, ekkor 7 temetés volt. 

Czirják Károly

A székely-magyar rovásírás története és emlékei,  26. rész

Az Alsószentmihályi Felirat 
A rovásemléket Benkő Elek  régész  fedezte fel  1971-ben. A felirat a Kolozs megyei Alsószentmihályfalván
a református templom külső falsíkjába beépített mészkőtöredéken található. A kő mérete: 48x30 cm. Ezen
latin nagybetűs feliratrészlet is látszik. 
Benkő Elek a RAK és a TORONY szavakat  fejti meg. Ott dolgozó mester feliratának tartja, melynek kora
nem lehet későbbi 17. századinál. 
Vásáry István turkológus  1974-es megfejtése: NYISTVeRÜMáRKToRNYaeZ.  
Szakács Gáborral 2010-ben voltunk Alsószentmihályon. A felirat a református templom bejáratától jobbra, a
2. és 3. támpillér között, 45 cm magasan helyezkedik el. A latin betűs felirat fejjel lefelé vízszintesen, a
rovás szöveg pedig erre merőlegesen, vagyis a követ máshonnan építették be. A 2. sor 14 cm hosszú.
Véleményem szerint a felirat egy régi mester elhelyezési feljegyzése.  
Megfejtésem: 
1. sor: AJTÚ, azaz ajtó, tehát régi helyén az ajtó közelében lehetett.
2. sor: ÓVáRIMéSZRaKToRoNYeZeR
ÓVÁRI=a régi várból kő.  
A jobbra néző M = MSZ összerovás, ezt jelzi, hogy a jobbról-balra haladó szövegben az M-et megfordította
a rovó. Az M bal oldalát alkotó vonal egyúttal az SZ betű is. Tehát a fordított M és az SZ = MÉSZ.  
Utána  aRaK,  ToRoNY szavak következnek és ismét egy összerovás:  az  egy vonallal megtoldott Z betű a
rovás Z és R összerovása=EZER.
A második sor értelme tehát: a kő az óvár mésszel rakott tornyából származik, Kr. u. ezerből, amely talán a
régi vár tornyának építési ideje. 
3. sor: R=névjel   Friedrich Klára 
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PRO MAROS

A PRO Maros labdarúgó csapat a rövid fennállása óta a legjobb évét hagyja a háta mögött.
Ez alkalommal egy pár teljesítményünket akarjuk önökkel is megosztani, mely teljesítmények nem 
valósulhattak volna meg a „2016 PRO Maros” program nélkül, melyet a helyi önkormányzat támogatott,
ugyanakkor több önkéntes és klubtag hozzájárulásának is köszönhető, de köszönet a csapat szurkolóinak 
is, akik mindig mellettünk voltak.
1. A 2015-16-os labdarúgó idény rossz teljesítménye után Dunca Marius átveszi a csapat irányítását, jó
felkészülésének örvend a csapat, új játékosok jönnek a keretbe.
2. A hazai pályán lezajlott mérkőzés a gyergyószentmiklósi Jövő csapatával, mely mérkőzés 2-2-re
végződött, az idény legszebb mérkőzése volt.
3. Május 14-én az ifi U 19-es csapat Hargita megye bajnoka lett, 11 mérkőzésen diadalmasan hagyta el a 
pályát, míg csupán egy alkalommal szenvedett vereséget. 63 gólt lőtt és 18-at kapott. A klub történetében ez
az első bajnoki cím.
4. Május 20-án az ifi U 19-es csapatnál, Tudor Dan Tararache átveszi a csapat edzését Roca Dan-tól.
5. Május 21-én a felnőtt csapat a megyei bajnokság első felvonását a 6. helyen végzi, 4 ponttal lemaradva az
éllovastól.
6. Június 2. A Románia Kupában a felnőtt csapat a megyei elődöntőben búcsúzik, amikor Csíkszépvízen 
3-1-re kikapott. Eddig a vereségig Vasláb csapatát 7-0-ra és Gyergyószentmiklós csapatát 3-0-ra győzték le.
7. Június 9. Az ifjúsági U 19-es csapat a megye-közti mérkőzéseken Nyárádtőn kellet volna játsszon, de a
hévízi csapat különböző okok miatt nem jelent meg a mérkőzésen, így 3-0-ra veszítettek, míg a visszavágón
a hévízi gárda 4-0-ra alulmaradt.
8. Július 1. A Maroshévízi Maros és a PRO Maros csapatok egyesülnek, így a csapattagok száma 40-ről 
115-re emelkedik. Jelenleg a klubnál minden korosztályos csapat működik.
9. Július 22-23. Meg lett szervezve az 5. Maroshévízi Napok Kupája. A PRO Maros csapata a 2003-ban
születettek csoportját nyerte meg.
10. Augusztus 1. Jánosi Valer irányítása alatt megalakul a „teljesítményi csoport”.
11. Augusztus 8. Tararache Tudor és Tararache Silviu ki lettek nevezve edzőknek.
12. Augusztus 10 – szeptember 10. A felnőtt csapathoz leigazolnak több tehetséges játékost.
13. Szeptember 10. Az új idényben négy csapattal indul a klub (az előzőben csak 2 csapattal), felnőttek,
U19, U15 és U9.
14. A felnőtt csapat tapogatózva kezdi az idényt, az U19 csapatát mintha ágyúból lőtték volna ki, míg az U9
és U15-ös csapatok teljesítménye változó.
15. Hazai pályán a felnőtt csapat 36 gólt lő 6 mérkőzésen és csak 2 gólt kapott, mi több, az elmúlt idény 
bajnokát is legyőzik, így a csapat az első helyről várja a visszavágó mérkőzéseit, egy ponttal a csíkszerdai
csapat és székelykeresztúri csapatok előtt. Ugyanakkor a PRO Marosnak vannak a legjobb támadói, de a
legjobb hátvédjei is. Nem kaptak egy piros lapot sem és csak 13 sárga lapot kaptak 13 mérkőzésen.
16. Az U19-es csapat a bajnokság fordulóját az első helyen végzi 3 pont előnnyel, a csapat csak egy
mérkőzést veszített el. Az U15-ös csapat a 8. lett 11 csapat közül, míg az U9 a 4. lett 12 csapat közül.
17. December 9. A Mikulás meglátogatja a PRO Maros csapatot, megérdemelt ajándékokat osztva a
játékosoknak.

Ez alkalommal is köszönjük mindenkinek a támogatást és kívánunk Békés Boldog Új Eszezendőt.
Hajrá Maros! 

Bűkfeyes-Rákossy Zsombor
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Közelgő események előzetes hírei

Az érettségi eredmények javítása érdekében ebben a tenévben iskolánk felvállalta egy felkészítő program
lebonyolítását, amellett, hogy az első félévben megsegítő órákon vehettek részt végzős diákjaink. A programot
a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ szervezi a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával. 
A Központ 2012 őszétől új kínálattal bővítette tanfolyamait. Az elmúlt években az érettségi vizsga megváltozott
feltételei sok végzős hallgatónak jelentett nehézséget.  A MÜTF felnőttképzési irodája úgy gondolta, hogy a
felsőoktatásban kialakított oktatási szemléletük és tapasztalatuk hozzásegítheti a középiskolásokat az érettségi
bizonyítvány megszerzéséhez. Azoknak a diákoknak, akik időnkénti felmérések alkalmával adtak bizonyságot
tudásukról, igencsak nagy megpróbáltatást jelent egy több hetes vizsgaidőszak. A sikeres vizsgát folyamatos
készüléssel, alacsony vizsgadrukkal és biztos tudással lehet elérni. A 2016/2017-es tanévtől Maroshévízen is
indítanak felkészítő tanfolyamot. A székelyudvarhelyi  Központ a következő kurzusokat ajánlja a 
középiskolások figyelmébe: felkészítők román nyelv és irodalomból, valamint matematikából. Mindegyik
kurzust különböző tanulásmódszertan tréningekkel egészítik ki, mely segítségével a diákokat egyénre szabott
tanácsokkal segítik a gyors és hatékony tanulás érdekében. Az érettségizők hozzáállását azzal ösztönzi a 
program, hogy a 2-2 órás felkészítők után 1-1 óra szilenciumot szerveznek tanári felügyelettel, ahol a diáknak
lehetősége van begyakorolni az órán leadott anyagot és újrakérdezni az oktatótól a számára nem letisztult
részeket. A felkészítő kurzusokra heti egy alkalommal kerül sor 5 hónapon keresztül. A tanfolyam elején a tan-
ulók szintfelmérő tesztet kapnak a kezükbe, mely segíti a diákokat tudásszintjük felmérésében, hogy tudják
honnan indulnak el. Ezen felmérők időpontjai az idei tanévben: 2017. január 23. (szintfelmérő román nyelv és
irodalomból délután 15 órától) 2017. január 24. (szintfelmérő matematikából délután 15 órától)

Az alábbiakban röviden ismertetjük a felkészítő kurzusok sajátosságait: Román nyelv és irodalom
A felkészítő egy hétköznap délután lesz, 2 óra tanításból és 1 óra szilenciumból fog állni. Mint ahogy a román
érettségi tételek 3 részből állnak, a tanfolyam is 3 modulra helyezi a hangsúlyt, mely a következőképpen épül
fel: szövegismeret, érvelő szöveg és irodalom. Minden modul vége teszttel fejeződik be az adott szint
anyagából, illetve a teljes tanfolyam végén lesz egy nagy teszt, amely átfogja a teljes anyagot. Matematika 
A felkészítő ugyancsak egy hétköznap délután lesz, mely szintén 2 óra leadásból és 1 óra begyakorlásból áll.
A kurzus a következő modulokat tartalmazza: 9–10-es középiskolai anyag, 11–12-es algebra és 11–12-es
analízis. Mindegyik modul 14 órából tevődik össze, így alkotva a 42 órát, mely kiegészül még 3 óra ismétléssel
és 3 óra végső teszttel. Jelentkezési határidő: 2017. január 20, online történik a www.egyetem.ro oldalon. 
Minden diák és annak egyik szülője aláír egy együttműködési nyilatkozatot, amiben vállalja, hogy az órák
min. 80%-án részt vesz, beiratkozik a 2017-es érettségire és részt vesz egy kutatásban, ahol kikell tölteni egy
kérdőívet. A szintfelmérő megírása után rögzül a felkészítők időpontja. A felkészítő tanfolyam június 
12-16 közötti héten zárul.



A vizsgákra való felkészülés másik mozzanata a VIII osztály országos felmérőjének  és a XII. osztály érettségi
vizsgájának szimulálása, melynek módszertanát és kalendáriumát közölte a Tanügyminisztérium 
a 3004/04.01.2017-es rendeletével. A próbavizsgák időpontjai:
2017 március 13- Román nyelv és irodalom írásbeli próbavizsga a VIII, XI, XII. osztályoknak
2017 március 14- Magyar nyelv és irodalom írásbeli próbavizsga a VIII, XI, XII. osztályoknak
2017 március 17- Szaknak megfelelő választott tantárgy próbavizsgája a XII.osztálynak
2017 március 31- Eredményhirdetés
Minden idén vizsgázó tanulónak kitartást kívánunk a felkészülésben és sok sikert, nagyon jó eredményeket a
vizsgákon!

Deme Gabriella igazgató
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4.000 hegedű semmisült meg a szászrégeni hangszergyár
maroshévízi üzemében kiütött tűzben

A Hargita Megyei Sürgősségi Felügyelőség sajtószóvivője, Alina Ciobotariu az AGERPRES hírügynökségnek
nyilatkozva elmondta, a 2.000 négyzetméteres felületű hangszergyártó részleg várt a lángok martalékává, a
helyiségben hozzávetőlegesen 4.000 hegedű és számos munkaeszköz volt elraktározva. Emellett leégett a
termelőcsarnok és a nyersanyagraktár tetőzete, körülbelül 3720 négyzetméteren.

A tűzoltók szerint a tüzet rövidzárlat okozta, amelyet a feszültség alatt hagyott munkagépek idéztek elő.

Az okozott kárt 1 millió lejre, a tűzoltók által kimentett javak értékét 1,5 millió lejre becsülik.

Az oltási munkálatokban a Hargita és Maros Megyei Sürgősségi Felügyelőség 45 tűzoltója, további 26 borszéki,
gyergyószárhegyi, salamási és gyergyóvárhegyi önkéntes tűzoltó, valamint az üzem 15 alkalmazottja vett részt.
Az oltást nehezítette a mínusz 15 Celsius-fokos hőmérséklet és a sűrű füst, illetve a nagy 
mennyiségű gyúlékony anyag.

A szóvivő szerint emberi áldozatot nem követelt a tűzvész. Azt egyelőre nem tudni, volt-e biztosítása a 
tulajdonosnak tűzesetre.

AGERPRES 2017. január 17.



Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a

0721332708-as telefonszámon.

Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
alatt, közel a központhoz. Érdeklődni lehet a:

0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefon-
számokon.

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén 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 Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István (világhálós
kezelés), Sárig Csilla, tördelés és grafika: Gădioi Dennis (D3nq Visuals). Nyomda: Status Kiadó, Címünk
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068.

Copyright © 2016. Minden jog fenntartva Dr. Urmańczy Nańdor Egyesul̈et / D3nq Visuals   

Reklámok, apróhirdetések

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Gyor̈gy Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglo,̋
Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tót́h Csaba. Köszönjük

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elküldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb használt-

ruha üzletében. Megtalál bennünket a központba, 
a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok 

között válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendeǵlo,̋ legjobb aŕak,
legjobb kiszolgaĺaś!

Fordítóiroda Maroshévízen a 
polgármesteri hivatallal szemben. 

Elérhetőségeink: 
0742130010, 0744829149.

Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,

0743507482 telefonszámokon lehet.

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

(számítógépes üzlet) 

Kedvező áron sürgősen eladó, egy főzőkályha.
Érdeklődni a 0724244357-es telefonszámon

A Natúr Tourist Iroda, dr. Bala Géza vezetésével és Bögözi
Gellért aligazgató vezetésével, munkatársakat keres.
Ugyanakkor az iroda bel és külföldi kirándulásokat szervez
kedvező árakon, kitűnő feltételek között. A szállások a leg-
biztonságosabb szállodákban és panziókban. Szállítás
repülővel, autóbusszal a legkényelmesebb feltételek
között. Külföld: Bosznia – Medjugorje, Franciaországba,
Olaszországba – Roma, Görögországba – Kréta szigetek,
Magyarország, Bulgária, Törökország, Málta, Norvégia,
Moldávia. Belföldre: Moldvai kolostorok, Cacica-i
kegytemplom és sóbánya, Máramaros, Duna delta,
Törcsvár, Peles kastély, Vajdahunyad vára, Kazán szoros,
Gyimesekbe, Targu Ocna, Slanic Moldova. Az iroda 100%
garanciát vállal mindenért. Elérhetőségek: dr. Bala Géza:
0760341351, drgezabala@yahoo.com vagy Bögözi Gel-
lért: 0787745166. Köszönjük.

Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a
0749568650-es telefonszámon.

Csempekályha építés, javítás és pucolás… Víz és
lefolyószerelés (réz, ppr, pvc…).  Külső és belső burkolás.

Konditerem hölgyeknek… Munka és tűzvédelmi 
eszközök, ruhák kaphatók. Gázpalackcsere… Érdeklődni

a 0740990165-ös telefonszámon.

Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen
építkezési munkát vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os

telefonszámon lehet.


