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Lőszerraktárra bukkantak
Július 30-án lőszerraktárra bukkantak Maroshévízen a Mogyorós negyedben. Egy
csatornaépítés közben 4 méter mélységben a kotrógép karja gránátokkal teli ládába akadt meg. 10
óra 32 perc volt és a munkások értesítették az 112-öt. Az illetékesek gyorsan oda is mentek, majd
érkeztek a Hargita megyei tűzszerészek, illetve a Kovászna és Maros megyeiek is. Ugyanakkor a
helyi mentősök és tűzoltók is jelen voltak.
A terepet lezárták és nekiláttak a tűzszerészek a munkának.
Amint kiderült, első világháborús lőszerraktárra bukkantak, ahol
gránátok voltak elraktározva. A ládák egy része még nagyon jó
állapotban volt, a ládákban általában 15 gránát volt elhelyezve.
Közben a környéken levő öt ház 12 lakóját kilakoltatták és csak estére
térhettek otthonukba. Mindez három napon át megismétlődött, amíg az
illetékesek ott dolgoztak.
Első nap több láda került felszínre 250 gránáttal. Másnap,
július 31-én is folytatódott a munkálat ekkor még 550 gránát került
elő. A harmadik nap, augusztus 1-én is ástak a raktárnál, ekkor még
253 gránát került elő, így összesen 1053 gránátot hoztak a felszínre a tűzszerészek. Tovább kutattak
alaposan, de több már nem került elő. Így lezárták a kutatást. Negyedik nap, augusztus 2-án
Maroshévíz közelében egy lövészeti gyakorló helyen öt részben felrobbantották a felszínre hozott
gránátokat. Ennél a műveletnél 62 kg robbanóanyagot használtak fel. Az első világháborús lerakat
helye azért lett annak idején ott kiválasztva, mert ott találkozott a szélesvágányú vasút a
keskenyvágányú iparvasúttal, mely a Kelemen havasok fele ment. A lerakott lőszereket onnan vitték
a határ közelébe a fronton tartózkodó alakulatokhoz. Czirják Károly

Maroshévízi és Borszéki városnapok
Sajnos oda jutottam, hogy mára már kevésbé várom a szülővárosom napjait. Hogy miért?
Egyszerű. Magyar érdekeltség alig van, sok a zaj, a füst, sok olyan ember lökdösődik, akik bűzlenek
valamitől. A városnapok után pedig az utcák hetekig bűzlenek az elöntött égett olajtól. Viszont már
pár éve alig várom a Borszéki Napokat. Ott minden más, reggeltől estig van mit látogatnod,
kiállítások, koncertek, jobbnál jobb együttesek és sok magyar fellépő.
Az idén például lenyűgözött a főzőverseny, ahol 17 csapat, 12 település, öt ország csapatának
ételeit kóstolhatták meg a jelenlevők. Borszéken pedig ott voltak a testvértelepülések küldöttei is
minden fontosabb eseményen, Maroshévízen nem tudom, lehet meg sem voltak hívva? Kitudja
Siklódi Ildi

Maroshévízi városnapok
Július második felében zajlottak le a Maroshévízi Városnapok. Ez évben is megismétlődött az
ezelőtti évek története, vagyis magyar előadók nagyon kevesen voltak, keveset hívtak meg, habár
jelenleg a város 20%-a magyar. A kevés magyar előadó között szerepelt a Pusztaföldvári Mag Ház
Egylet keretén belül működő citerazenekar, népdalkör, de fellépett a magyarországi Horváth Andy
énekesnő is. A fellépések után beszélgettünk Molnár István úrral, a Mag Ház Egylet vezetőjével, aki
elmondta, hogy nagyon örvend a meghívásnak és a sikeres fellépéseknek. Az Egylet 2010-ben
alakult és azóta az egylet keretén belül működik a citerazenekar és a népdalkör is, melyekkel már
számos fellépésük volt, úgy Magyarországon mint Erdélyben. Az egylet több tagja is már járt
Maroshévízen, mi több, egyik tag hévízi születésű. A citerazenekar vezetőjével, Juhász Kálmán úrral
is beszéltünk, így megtudtuk, hogy zenekaruk 2012-ben alakult, több fellépésük volt úgy
Magyarországon mint Erdélyben, de első fellépésük Maroshévízen. Több elismerésben részesült a
zenekar és két alkalommal arany fokozattal tüntették ki. Palyov Pál a Búzavirág Népdalkör vezetője.
Elmondása szerint több elismerésben is részesültek, arany fokozatú együttesi elismerést is kaptak. A
városnapok keretén belül sikeresen fellépett Horváth Andy könnyűzene énekesnő is. Tőle
megtudtuk, hogy első alkalommal lép fel
Erdélyben és örül, hogy a jelenlevőknek tetszett a
fellépése, hisz visszatapsolták. Kérdésünkre
elmondta: „…nagyon hálás vagyok a sorsnak,
hogy itt lehetek. A zene mindig is életem része
volt, zeneiskolai tanulmányaimat befejezve kisebb
kihagyás után mégis úgy alakult, hogy egyre
nagyobb
közönségnek
szívből
szeretettel
énekelhetek. Hiszen "a zene az kell, hogy ne
vesszünk el". Az interjú során mindenki elmondta,
hogy meglepetés volt számukra a szép számú
közönség, ugyanakkor kellemes meglepetés volt
az, hogy énekeik nagy részét a közönség is tudta,
velük együtt énekeltek, sőt voltak, akik
örömkönnyeket csorgattak, de az is meglepő volt, hogy órákkal a fellépéseik után helyi lakosok
felismerték őket a település különböző részein és gratuláltak nekik.
A fellépők ellátását az ActaMediacom jóvoltából a dr. Urmánczy Nándor Egyesület biztosította.
Czirják Károly

Fellendült a turizmus
Ezen a nyáron sokat
gyalogoltam, sokat sétáltam
Maroshévízen. Jó volt látni,
hogy a Bánffy fürdő villái,
házacskái
tele
vannak
turistákkal. A főtéren is sok
volt az idegen. Mindez jó a
településnek,
hisz
a
vendégek ha eljönnek itt
vásárolnak, itt vesznek ki
szobát, itt költekeznek. Egy

napon a Bánffy fürdő fel
menet újból megláttam,
hogy a Bánffy termálvizezés
körül sok a turista. Nagyon
megörvendetem ennek a
látványnak.
Haladva a Bánffy
fürdő fele látom, hogy ki
van írva az utca neve,
vagyis,
hogy
Magura.
Eltűnődöm, hogy ezt a

magyar nevet hogy is nem
fordították le még románra,
de mindjárt eszembe jut,
hogy az út a fürdő fele vezet
nem pedig a Mag ura
hegység fele az ellenkező
irányba van.
Hát igen, még vannak
furcsaságok. Siklódi Ildi

Tíz éves az Urmánczy Nándor Egyesület.
A dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben ünnepelte fennállásának a tízedik évét. Először tudnunk
kell, hogy az egyesület azzal a céllal alakult, hogy Urmánczy Nándor elfelejtetett munkásságát újból a
köztudatba hozza. Mára már nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nagy részben sikerült, hisz egyre többen tudnak
tevékenységéről, munkásságáról, érdeklődnek utána. Be kell azt is vallanunk, hogy egyesületünknek kis
szerencséje volt, hisz az évek során olyan fontos személyiségeket ismertünk meg, akiknek a szívük mélyén ott
van az egyesület névadója iránti tiszteletük, így nekik is köszönhető az egyesület tevékenysége.
Íme egy pár adat az egyesület tíz éves tevékenységéről: Minden évben megszerveztük az Urmánczy
Nándor Emléknapot. Ha eleinte ez egy napos volt, idővel 3-4 napossá nőtte ki magát. Mivel egyre többen
vettek részt ezen az ünnepségen, nagyobbak lettek az igények 2012-től Maroshévízi Székely – Magyar
Napokat szerveztünk, melynek keretén belül a szombati nap volt az Urmánczy Nándor Emléknap. 2014-tól
névváltozáson estünk át, így Maroshévízi Magyar Művelődési Napok nevet kapta és a szervezésben helyi
pártok, civil szervezetek és a magyar iskola vesz részt.
Az évek során az emléknapra számos országgyűlési képviselő, konzulok, főkonzulok, a Bukaresti
Magyar Nagykövetség nagykövete jött el, de más rangos közéleti személyek is megtisztelték jelenlétükkel
ünnepségünket. A magyar napok alatt szerveztünk főző versenyeket, melyeken nemzetközi zsűri volt jelen és
minden egyes versenyző csoport nyereségben részesült, ugyanakkor voltak Árpád kori ruha és
fegyverbemutatók, huszár ruha és fegyver bemutató, különböző szórakoztató játékok, versenyek. Volt
asztalitenisz, mezei tenisz, sakk, tablé, teremfoci kupák, festmény kiállítások, dokumentum kiállítások,
könyvbemutatók. Szintén az Urmánczy Napok keretén belül (de nemcsak) ingyenes koncerteket szerveztünk,
így Maroshévízen felléptek a Kormorán, Insect (2 alkalommal), Open Stage avagy Székelyland (2
alkalommal), Kristóf Katalin és Milán, Tamás Gábor (2 alkalommal), Háromhatár kórusa, The Blast együttes,
Antal Tibor népdalénekes és zenekara, Buksa Zsuzsanna énekesnő, Nagy Mária művésznő, míg egy
alkalommal operett estet is szerveztünk. A napok keretén belül Urmánczy Nándor Díjat is adtunk át.
Így díjakban részesültek: 1. - dr. Gortvay István (Budapest – Urmánczy Nándor unokája)
2. - Izsák Balázs (Marosvásárhely – a Székely Nemzeti Tanács elnöke)
3. - Nagy Zsolt (Budapest – országzászló kutató)
4. - dr. Kövér László (Budapest – a Magyar Országgyűlés elnöke)
5. - dr. Veress László (Budapest – a magyar Országgyűlés elnöki kabinet vezetője)
6. - Fráter Olivér (Budapest – Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, konzul)
7. - dr. Őry Imre (Budapest XV. kerület volt alpolgármestere)
8.- Németh Szilárd (Budapest – országgyűlési képviselő, államtitkár)
9. - Böjthe Atya
10. - dr. Ugron Gáspár Gábor (Budapest – Rákóczi Szövetség alelnöke)
11. – Szakács Friedrich Klára és Szakács Gábor (rovásírás kutatók- Budapest)
12. – Borbély Lénárd (Budapest, Csepel polgármestere)
13. – Szász Jenő (NSKI elnöke).
Egyesületünk a diákoknak Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőket is szervezett. Ezt is azért
szerveztük, hogy megismerjék életútját, tevékenységét. Vetélkedők voltak: Borszéken, Alfaluban,
Csutakfalván, Ditróban, Csomafalván, Remetén, Salamáson. 2011-től Urmánczy Nándor tanulmányi díjat
adunk át a magyar iskolában tanuló diákoknak. Eddig tanulmányi díjat kaptak: 2011: Csíki Mária Denisza és
Kovács Ibolya Melinda. 2012:. Bálint Noémi és Bükkfeyes Rákossy Zsombor. 2013: Bakos Blanka és Takács
Bernadette. 2014: Tőkés Rozália és Csíki Andrea Rita. 2015: Csibi Renáta és Bargaoanu Alexandra. 2016:
Baiko Hajnalka Erika és Dézsi Szilárd. 2017: Böythe Szilárd Zoltán, Rákosi Ildikó, valamint a salamási
iskolától Siklódi Roland Dávid. 2018: Kosztándi Levenete Dávid és Pap Norbert Raymond.
2011-től minden iskolai év kezdetén a magyar iskolába beiratkozott első osztályosoknak
tanfelszereléseket ad át az egyesület. Az évek alatt több erdélyi, magyarországi és vajdasági egyesülettel
közös programokat szerveztünk, így jöhetett létre, hogy 2011-ben a „Székely Tur” bicikli túra Maroshévízről
indult, melyen a 25 bicikli között szerb, román, egyesült államokbeli és magyarországi sportolók voltak.
2011-16 között segítettük a fordítást a magyar állampolgárság megszerzéséért, melyet a helyi Compet céggel
közösen végeztünk. Majdnem minden hónapban konzuli napokat szerveztünk azoknak a helyi lakosoknak,
akik az iratcsomójukat be akarták adni a csíkszeredai konzulátusnak.

2008-tól napjainkig társszervezői vagyunk a Költészet Napjának, így Hargita és Maros megyei költők jönnek
el erre az eseményre 2011 februárjában emléktáblát adtunk át Huszár Gábor úrnak, aki Maroshévízen
létesítette az első jégkorong csapatot.
2008-tól minden évben a Magyar Hősök Napja alkalmával megemlékezést tartunk. 2011-től az
egyesület kérésére megáll a Boldogasszony Zarándok vonat. 2011 júliusában Urmánczy Nemzetközi
teniszkupát szerveztünk, szerb, magyar, amerikai, és romániai sportolók jelenlétében. Teremfoci kupát is
szerveztünk: romániai, magyarországi, vajdasági és hollandiai csapatok részvételével.
2011-től minden hónapban megjelentetjük az ingyenes Maroshévízi Hírlap helyi újságot. 2011-től
több alkalommal meghívásnak tettünk eleget a budapesti Parlamenti Gyermekkarácsonyra, ahova gyerekeket
vittünk. 2008-tól gyertyagyújtást szervezünk a magyar hősi temetőben. 2012 januárban Urmánczy síverseny
mert Urmánczy alapította meg az első sí egyletet. A versenyen 87 sportoló vett részt, Székelyudvarhely,
Gyergyószentmiklós, Borszék és Maroshévíz településekről. 2008-tól megemlékezünk az októberi
ünnepünkről. 2012-ben az Urmánczy Napon nyertes labdarugó csapatot meghívták Magyarországra az ott
tartandó „Székelyföldért” elnevezésű teremfoci tornára, ahonnan a hévízi csapat az „Autonómia Kupa”
elnyerésével tért haza. Mivel településünkön nem volt koszorúzás március 15-én, 2013. március 15-re egy
szerény emlékművet állítottunk a római katolikus templom udvarán, mely egy a megyénk térképére hasonlító
kődarab, rajta egy emléktábla és mindez egy márvány lépcsőre van állítva, mely 1780-ból származik. 2013.
március 20-én az egyesület keretén belül megalakult az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör. Szintén 2013-ban
fogadtuk a XII. Délvidék bicikli túrázókat. Ekkor 70 sportoló volt jelen. 2014-ben és 2018-ban
megszerveztük, hogy helyben lehessen szavazni a magyarországi választások alkalmával.
Megalapítottuk a „Mindenki könyvespolca” könyvtárat, ahova minden évben több száz könyv
érkezik. 2016-ban a Csillagszem Néptánccsoportnak néptánc ruhákat adományoztuk, ugyanaz évben a helyi
cserkészcsapatnak különböző cserkész kellékeket adtunk. Szintén az említett évben a Kemény János
Gimnáziumban működő Szt. Ferencz gyermekotthon diákjainak egy – egy meleg ebédet adtunk. Az évek alatt
több beadványt adtunk a helyi polgármesteri hivatalhoz különböző ügyek orvoslása érdekében. Ingyenes
táborokra vittünk diákokat (Zánka, Magyarvista). 2014-ben megszerveztük a „Kereszthegy” című, második
világháborúról szóló film bemutatóját, melyre meghívtunk négy maroshévízi lakost is akik részt vetek a
háborúban. A film végén e négy helyi lakost emléktárgyakban részesítettük. Több alkalommal támogattuk a
római katolikus egyház elsőáldozását és a templom búcsúnapját. Ez évben pedig egy ingyenes tábor
szerveztünk gyergyószéki diákoknak.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az egyesület tevékenységeihez. UNE.

Aranymondások (46)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
2. A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.
3. A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is találunk.
4. A mocsárivész 1526 -ban volt.
5. A Szent Jobb István király bal keze.
6. A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
7. Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtötték.
8. A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.
9. A sereg táborában kitört a pestis, és a király is csak álruhában menekülhetett.
10. A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
11. A római katolikus egyház feje kétezer éve a cápa.
12. Caesar utolsó szavai így hangzottak: Te is fiam Brumi?

Mély nyomok (1) - Dénes Géza rovata
1949. november 7 – „nagy ünnep”. A Nagy Októberi Szocialista forradalom évfordulója a
Szovjetunióban és minden kommunista országban. Így az akkori Román Népköztársaságban is. Ezt
minden településen meg kell ünnepelni. A község központjában a dísztribün, rajta a „világ
proletárjai egyesüljetek” felirat és Sztálin, Lenin, Marx és Engels hatalmas képei. A központban
dísztribün, ott állnak az elvtársak. Nagy hideg, iskolások kivezényelve. A munkás gárda élteti a
baráti Szovjetuniót: „Stalin si poporul Rus, libertate ne a adus, Stalin és az orosz nép békét hozott
nekünk”. „Bastionul pacii esti URSS – Béke tábora vagy Szovjetunió”. Nagy élmény egy csonttá
fagyott elsőosztályos tanulónak.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (12.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a
Maros-parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról
„faggattuk” és ha az idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is
megismerjék kulturális tevékenységét.
A műsorainkat, akár kabaré, akár folklór műsor, általában úgy állítottuk össze, hogy az úgymond
kezdők énekeljenek, majd progresszíven a haladók. A kabarénál pedig a rövidebb jelenetekkel
kezdtünk majd a nagyobb kaliberű , frappáns jelenetekkel folytattuk illetve fejeztük be.
Kiszállásaink során azt tapasztaltam, hogy a közönség nagyon is figyel és hosszú idő után
megállapítottam, hogy a legjobb monológom, „Az ikertestvérem” című nyerte el tetszésüket. Íme a
monológ: „Minden a születésnél kezdődött és azzal, hogy élve születtünk, többet nem fog
előfordulni. Három napig születtünk, kilenc hónap után….szegény anyám! Az első három hónapban
azon gondolkoztunk, hogy fiú legyünk-e vagy lányok, mert nem mindegy, ugye? A másik három
hónapban azon gondolkoztunk, hogy kell-e mindenkinek köszönni, különösen a férfiaknak, mert azt
mondják, hogy sose lehet tudni…. Az utolsó három hónapban azon gondolkoztunk, hogy lesz-e
nekünk egy drága jó nagymamánk, aki majd felnevel mert a mai fiataloknak, tisztelet a kivétel,
mindenre van idejük csak a gyereknevelésre nincs. Na, eljött a nagy nap, szerencsésen fejest
vetettem ebbe a világba, mert mindenképp a másik világba készültem. Alig telt el három perc,
egyszer hallom, hogy oaaaaaaaa….oaaaaaaa…oaaaaaaa! Hát nézek úgy hátra félszögből akkor
látom,hogy érkezik ecsém is. Így lettünk aztán két szép szál fiú gyermek, úgy hasonlítottunk
egymásra, mint két alma a fán, csak az volt a különbség köztünk és
az alma közt, hogy mi még nem voltunk gilisztások. Hazahoztak a
szülészetről, este azt mondja apám anyámnak. Te fiam ezt a két
kölyket vagy két hétig a szita alatt kell tartani nehogy a macskák
elvigyék. Na de kikerültünk a szita alól az udvarra a csirkeborító alá,
de ott sem hagyott békünket egy kakas, mert nem látta hogy mi is
fiúk vagyunk. Na de lejárt a „fogság” elékerültünk az óvodába, s
amint mondtam nagyon hasonlítottunk egymásra, a szőke óvó néni
azokkal az izegő szempilláival ránk nézett és mindig összetévesztett.
Bevertem az ablakot, öcsém jól felelt, öcsémnek írták a feketepontot,
nekem a pirosat. Így aztán otthon én kaptam a mogyorós csokoládét
és öcsém a mogyorófa veszőt. Egy szeptember 15-én nekünk is szólt
a csengő. Ott is összetévesztettek én feleletem a négyest, öcsémnek
írták, ő felelte a tízest, nekem írták, de meg is érdemelte mert szeretett futkározni a kis ellenőrző
füzettel. Jól tanultunk, az én ellenőrzöm olyan volt mint a zenében az ütemek 1,2,3,4, de voltak
katonásabb jegyeim is 1,2, 1, 2. Vizsga esetén mikor feltették nekem a kérdést számtanból majdnem
elájultam, amikor feleltem az egész vizsgáztató tanár elájult…a röhögéstől.
Következik a felnőttkor, de az majd a következőkben.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 44. rész
A Csíkszentmihályi, Csíkszentmiklósi és Csíkszentmártoni Rovásfeliratok I. rész
Csíkszentmihály, Csíkszentmiklós és Csíkszentmárton hagyományőrzői valamint a rovásírás
kutatók máig is vitatkoznak azon, hogy a három közül mely községnek volt rovásfelirata.
Szerintem mindháromnak, de először ismerkedjünk meg néhány kutató véleményével, eredményével
időrendben.
1731
Kunics Ferenc kolozsvári jezsuita tanár 1731-ben kiadott művében egy rovásfeliratról tesz
említést, amely a csíkszentmihályi templomban látható: „régi egyházával (temploma) s fölirataival,
melyeknek jegyeit, minthogy a görög, török s más betűktől nagyon különböznek, a régi scythákra
viszik vissza.”
Cornides Dániel 1780 táján, Szabó Károly pedig 1862-ben keresték a feliratot, de már nem találták.
1749
Valószínüleg ezekről a föliratokról hallott a székely Horváth Benedek, Bécsben élő piarista tanár,
akinek kérésére Szilágyi Sámuel, erdélyi királyi táblai ülnök 1749-ben lemásolt egy rovásfeliratot,
amelyről az utókor nem tudja eldönteni, hogy a csíkszentmihályi, csíkszentmiklósi vagy a
csíkszentmártoni templomban volt-e. A másolat mérete 44, 5 cm. x 11 cm. 2 soros. A másolatot
Budapesten a Ráday könyvtárban őrzik, Németh Gyula 1934-es adata szerint.
1749
Szilágyi Sámuel 1749 december 20-án azt írja egy levelében, hogy nemrég szerzett egy scythiai
betűkkel írt feliratot, amit Csíkban, a Szt. Mihályi templomban talált, melyet még nem tudott
kimagyarázni, azaz megfejteni. Friedrich Klára Kép: Szilágyi Sámuel másolata

Almás palacsinta – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók: / 1 adaghoz
1 közepes db alma (lereszelve)
1 db tojás
25 g hajdinaliszt (lehet zabliszt is vagy zabpehely)
0.5 teáskanál kókuszolaj (sütéshez - még kevesebb is
elegendő)
Alapanyagok: alma hajdinaliszt kókuszolaj tojás
Elkészítés: az almát meghámozzuk, nagyobb lyukú sajtreszelőn lereszeljük. Az almát alaposan
kinyomkodjuk, ne maradjon benne lé. Hozzáadjuk a tojást és a lisztet vagy zabpelyhet. Villával
alaposan összedolgozzuk. A kókuszolajat serpenyőben felhevítjük, a tésztát kétfelé szedjük, majd két
"pogácsát" teszünk a serpenyőbe. Ellapogatjuk a villával, majd műanyag-/hőállólapáttal
megfordítjuk, hogy mindkét oldal átsüljön.

A Kemény János Elméleti Líceum, 2018. június 25-én egyéni kérelemmel fordult Budapest
XV. Kerület Polgármester Asszonyához. Ebben a következő problémákat ismertettük:
-a Kárpát medencei óvodafejlesztési programban részesül intézményünk is, a Romániai Magyar
Pedagógus Szövetség (RMPSZ) már megvásárolta a telket és az engedélyek beszerzésének utolsó
fázisában tart. Egy új napköziotthon épülne az iskolánk szomszédságában.
- mivel szórványvidék vagyunk, a rendszer beindításához szükség van arra, hogy a 2018-2019-es
tanévben egy kis létszámú (10-es létszámú) napközis csoportot elindítsunk.
- a Magyar Kormánytól kapott egyéni támogatás segít abban, hogy szeptember és december között
ingyenes étkeztetési programot biztosítsunk a 10 beírt napközisnek.
- az RMPSZ biztosított 10 kisszéket, 10 kisasztalt, 10 fektetőt és egy begyűjtő szekrényt.
- pályázati kiírások ebben az időszakban és ilyen céllal nincsenek és szeptember 1-től indítani
kellene a napközis csoportot.
Szükségünk volt a terem berendezéséhez a következő dolgokra: 10 kismatracra (1,20cm x
50cm),ágyneműre egy teremfedő szőnyegre, mely az alvási időben és a játékidőben biztonságot és
melegséget adna a teremnek, szallagfűggönyre, fürdőhelység átalakítására és napközis játékokra.
Iskolánkból egy szülő megelőlegezett bizalmával és előlegbe adományozott 300.000
forintnak megfelelő román lejt, hogy tudjuk elkezdeni a megvásárlás folyamatát.
Budapest XV. Kerületének Önkormányzata előkészítette a 730/2018-as megállapodást. Ez
alapján megtörtént az elszámolás iratcsomóinak összeállítása és utófinanszírozással 2018
szeptemberében a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottságának Egyesülete megkapja az
igényelt összeget. Hálásak vagyunk Budapest XV. Kerület Önkormányzatának, Vezetőségének,
hogy intézményünket a „Kárpát-medencei magyar közösség támogatási kretéből” finanszírozta.
Köszönet a nagylelkű szülőnek is. Deme Gabriella, igazgató

Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási
szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre:
cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita
Eladó egy 2 személyes
és egy 1 személyes
Eladó
mosómedve
ágy, egy nagyobb
bunda. Érdeklődni a
méretű gyermekágy,
0746561348-as
egy ruhaszekrény,
telefonszámon
egy hűtőszekrény.
Telefon: 0733319423.

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.
Csempekályha építés, javítás és
pucolás…Víz és lefolyószerelés
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
burkolás. Konditerem
hölgyeknek… munka és
tűzvédelmi eszközök, ruhák
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni a 0740990165-ös
telefonszámon.

Geröserv Plus Constructii kft.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
alkalmaz brassói munkapontra.
Szállás és szállítás biztosítva,
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni György Endre:
0752589797

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert
alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár
rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy
pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m
széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4
db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla.
Érdeklődni: 0742779344.
Eladó méz, méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.
--------------------------------------------Elárusítót alkalmazok Gyimesbe.
Szállás, étkezés, biztosítva. Kedvező
bérezés. Érdeklődni: 0787856712

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el
üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között
válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz
istállók).tel:0742266779.
www.facebook.com/mobilasecondtoplita
Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve
bármilyen építkezési munkát vállalok.
Érdeklődni a 0746603326-os telefonszámon
lehet
=========================
Eladó
zománcozott
asztali
kályha,
zománcozott csővel, jó állapotban, valamint
egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354

Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri
Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon

*****************************************
Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.

Eladó, kedvező áron, jó minőség
fáskazán (boiler), kályhával együtt,
valamint egy fürdőkád. Érdeklődni
a 0749607976-os telefonszámon lehet.

B kategóriájú sofőrt alkalmazunk
full time-ba. Érdeklődni dr. Bala
Géza, telefonszám: 0787856712
===========================
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
Babes C/1/8.

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos
Mihály, Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́ th Csaba. Köszönjük
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. ISSN2069-5721 Maroshévízi Hírlap
szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla,
Siklódi Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). Elérhetőségek:: hirlap@marosheviz.info, tel:
0744136068, drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 2018. Minden jog fenntartva Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület.

