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Urmánczy Nándor vetélkedő Maroshévízen
A maroshévízi dr. Urmánczy Nándor
Egyesület több éve vetélkedőket szervez a
gyergyószéki
iskolákban,
így
próbálva
megismertetni
a diákokkal
a
névadójuk
munkásságát. Eddig ilyen vetélkedők az alábbi
településeken
voltak:
Borszék,
Salamás,
Csutakfalva, Remete, Ditró, Orotva, Csomafalva,
Alfalu és Maroshévíz. Ez alkalommal az egyesület
Maroshévízen hirdetett meg egy vetélkedőt, melyre
a gyergyószéki települések iskoláinak a diákjait
várták. A versenyre négy csapat jött el: a
Gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola
négy diákja, akik „Remetei Tutajosok” néven
szerepeltek, a Gyergyósalamási Szent András
Általános Iskola négy diákja, az Urmánczy János cserkészcsapat és a Maroshévízi Kemény János
Gimnázium diákjai, akik a „Kemények” csapatnévre hallgattak. A vetélkedőn Deme Gabriella
igazgatónő köszöntötte a jelenlevőket, ezt követően a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus részéről
dr. Lőrincz Aranka konzul asszony szavait tapsolták meg a jelenlevők, végezetül Czirják Károly az
egyesület elnöke, a jelenlevőkkel ismertette tevékenységüket. Ezek után a csapatok bemutatkozására
került sor, majd elkezdődött a vetélkedő. A
háromtagú zsűri: dr. Lőrincz Aranka
konzul asszony valamint, Bajkó Zsigmond
és Czirják Károly, az egyesület részéről,
nehéz feladat előtt álltak, hisz mindenki jól
felkészülve jött a vetélkedőre, nagy volt a
„küzdelem”. A végső rangsor: 1.
Gyergyóremete: (Pál Laura, László
Nikoletta, Lackó A. Eszter, Simon Máté,
felkészítő tanár: Laczkó Szentmiklósi
Endre), 2. Gyergyósalamás: (Becze Mária
– Rita, Todorán Ivácson Ilona Magdi, Antal
Árpád Levente, Siklódi József Tihamér, felkészítő tanár: Benedek Botond), 3. Urmánczy János
cserkészcsapat: (Benedek Áron, Csiki – Péter Szidónia, Strasszer Ingrid, Rokai Zsombor, felkészítő
tanár Rokai János), 4. Maroshévízi: (Pop Áron, Szép – Gáspár Edwin, Málnási Beáta, Bodor Zsuzsa,
felkészítő tanár Csatlós István). A vetélkedő után mindenik csapat oklevelekben és több ajándékban
részesült, míg az első három helyezett, egy 5 napos budapesti kiránduláson vehet részt június hónap
folyamán.
A megméretkezés után a diákok jó hangulatba távoztak, sőt volt olyan diák is, aki megkérdezte,
hogy ilyen vetélkedő még mikor lesz és hol. A vetélkedő szervezői a Kemény János Elméleti Líceum és
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület, míg a jutalomkirándulás a Budapesti Reintegratio Alapítvány
érdeme. Czirják Károly
Boldogasszony zarándokvonat
Ez évben is megáll településünkön a Boldogasszony zarándokvonat. Fogadjuk minél többen június
6-án, 21 óra 18 perckor.

Felújítják az Urmánczy fedeles hidat
Már több alkalommal írtunk a Maroshévízen a Mag-len negyedben levő Urmánczy fedeles
hídról.
A híd 1869-ben épült, így ide és tova ez évben lesz 150 éves. A XIX. században Erdélyben nagy
divatúak voltak az ilyen struktúrájú hidak. Maroshévízen is két fedett híd volt annak idején.
Környékünkön még Gyergyóremete is büszkélkedett ilyen híddal. Jelenleg Erdélyben két ilyen híd van,
míg Európában: Ausztriában, Németországban, Bulgáriában egy-egy, Olaszországban két hasonló híd
van, Svájcban pedig négy, mindenik felújítva és a turizmust szolgálják.
A maroshévízi hidat egészen az 1989-es államcsíny utánig rendszeresen tatarozták. Sajnos 2000
után a zsindelytetőt modern zöldpalára cseréltette a polgármesteri hivatal, de legalább így is gondozták a
hidat. Sajnos, több mint tíz éve senki nem törődött vele.
A dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2008-ban, 2010-ben és 2013-ban is beadványt intézett a
maroshévízi polgármesteri hivatal felé és az önkormányzathoz, melyben rámutatott, hogy Maroshévízen
milyen turisztikai látványosságokat nem gondoznak, nem építenek ki, nem tataroznak. A több leírt
javaslat közül a hivatal hármat teljesített: a Bájos tetői kilátó építését, a termál vízesés kitakarítását,
felújítását és a volt zsidó fürdővel szemben levő termál gyógyforrás korszerűsítését. Sajnos a többi
javaslatokat, melyek között szerepelt az Urmánczy födeles híd felújítása is, a mai napig nem vették
figyelembe.
2017-ben elterjedt az a hír, hogy lebontanák a fedeles
hidat. Mivel a lebontásnak nagy sajtóvisszhangja lett, hisz
tévéstábok, újságok, sőt még a megyei kulturális minisztérium
kirendeltségének az illetékesei is eljöttek e végett
terepszemlére, ekkor a kulturális minisztérium kirendeltségtől
eljött csoport, megvizsgálta a hidat és értesítette a helyi
polgármesteri hivatalt, hogy egy ritka hídról van szó és
ugyanakkor
e
hidat
másodosztályú
műemléknek
nyilvánították, mely B csoportba sorolva helyi történelmi
örökségként vették a nyilvántartásba, a híd maradt, de a
folyamatos rombolás is.
Így mára a híd tetejéből és oldalaiból hiányoznak darabok és mindez annak ellenére, hogy az
Urmánczy Nándor Egyesület 2018. június 4-én egy beadványt adott le a maroshévízi polgármesteri
hivatalhoz és az önkormányzathoz, melyben újból kérte ezen történelmi hídfelújítását, gondozását. A
beadvánnyal együtt 435 lakos aláírását is benyújtotta, akik szintén a híd sorsáért aggódnak. A beadvány
óta eltelt közel egy év, de még válasz nem érkezett, holott legtöbb 30 napon belül válaszolniuk kellene.
Nem baj, hogy nem jött válasz, de valami mégis elindult, hisz nemrég a helyi tanácsgyűlésen
Bodor Attila tanácsos rákérdezett, hogy a polgármesteri hivatalnak mi a szándéka a híd sorsával, hisz
napról napra romlik az állaga, mire a polgármester elmondta, hogy nemsokára elkezdődik a híd
kivilágítása, majd kamerákat fognak elhelyezni és ezt követően nekilátnak a felújításnak.
Reméljük, nemsokára e történelmi híd településünk egyik turisztikai látványossága lesz. Már
ideje. Czirják Károly

Labdarúgás
A megyei labdarúgó bajnokságban: Szentsimoni Szefite – Maroshévízi PRO Maros 4-0 (1-0).
Maroshévízi PRO Maros – Csíkszentdomokosi SE 7-3 (2-1). A Maros felállítása: Țandea
(Petrescu) - Zaharia - Dunca - Bor - Stan (Böythe) - Crăciun - Kercsó (Avram) - Bűkfeyes-RákossyCotfas - Tararache S. (Kiss) – Ciocania. A hévízi csapat gólszerzői: Kercsó, Stan, Tararache S., Crăciun,
Bűkfeyes-Rákossy Zsombor, Böythe, Kiss.
Maroshévízi PRO Maros – Balánbányai Bányász 1-0 (0-0). Hazaiak felállítása: Tandea - Zaharia
- Gál - Dunca - Stan - Bor - Kercsó - Bükfeyes-Rákossy - Cotfas - Flesier (Tararache S.) –Crăciun.
Góllövő: Tararache Silviu.
Gyergyószentmiklósi VSK – Maroshévízi PRO Maros 8-1.

Városnéző
Gyermekkoromban Maroshévíz egy szép kisváros hangulatát mutatta.
Sajnos utána jött a főtér megsemmisítése, tömbházasítás. Mára inkább egy tömbház negyedre
hasonlít a főtér, de én így is szeretem szülővárosomat. Mára a települést szépítik a parkok virágai, de
különösen tetszik a római katolikus templom udvara ahol a virágoknak a valóságos színáradata nagyon
tetszetős. Csodálkoztam, hogy a településen milyen sok a gépjármű. Egy ilyen alig 13.000 lakosú
városkához képest túl sok a jármű. Olyan napok, órák vannak, amikor a gyalogátkelőnél sokat kell
várakozni, míg valamelyik vezető megsajnál és
átenged. Valamikor régen emlékszem, hogy az út
seprésén kívül naponta többször is egy autó seperte fel
a szemetet, a port és közben locsolta is az úttestet.
Mára ez már csak emlék. Lehet ezért is olyan porosak
a település utcái. De szemét is sok van. Például a
központi gyógyszertár hátánál hónapok óta ott vannak
ugyanazok a szemetes szatyrok eldobva. Ezért
nemcsak az erre kiszabott illetékesek a felelősek, akik
több hónapja nem szedték össze, hanem a lakosok is,
akik szemetelnek. Jó lenne itt is bevezetni, akár
külföldön a nagy büntetéseket azok részére, akik szemetelnek, itt beleértve a szivarcsikk eldobását is.
Nagy büntetés esetén lehet szebb, tisztább városkánk lesz. Siklódi Ildikó

Májusban született Maroshévízen
Dudás Gyula (1929-2015) tanár, keramikus, festőművész. 1929. május 24-én születet. Elemi
iskoláit Marosnagylakon, középiskoláit Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Tanítóképzőben végezte, majd
Kolozsváron szerzett tanítói oklevelet 1949-ben. Ezt követően a Beszterce megyei Árpástón tanított.
1953-1958 között a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Egyetemen tanult. A sikeres
államvizsgája után Nagybányára került a Zene és Képzőművészeti iskolához. Innen ment nyugdíjba
1990-ben. Festői pályafutása során számos kiállítása volt. Itthon többek között Nagybányán,
Kolozsváron,
Nagyváradon,
Szatmárnémetiben,
Marosvásárhelyen,
Csíkszeredában, Udvarhelyen, Gyergyószentmiklóson. Maroshévízen 2005.
július 29. és szeptember 15. között volt kiállítása. Külföldön: az oroszországi
Ivano-Frankovszkban, Budapesten, Gyulán, Nyíregyházán, Szolnokon,
Debrecenben, Hatvanban, Szentedrén, Zebegényben. Ezen kívül Hollandiában:
Amsterdamban, Eindhovenben. Svédországban, Németországban többek között
Düsseldorfban, Lettországban, Franciaországban, sőt Strassbourgban is, az
Európai Parlament termében is voltak kiállításai. Ezen kívül számos hazai és
külföldi alkotótáborban vesz részt. Több munkáját őrzik hazai és külföldi
múzeumok: Románia, Magyarország, Egyesült Államok, Izrael, Belgium,
Hollandia, Svédország, Franciaország, Németország, sőt több hazai és külföldi
magángyűjtő büszkélkedhet festményeivel. Dudás Gyula több festőművészeti
egyesület tagja vagy vezetőtagja volt, itt megemlíteném a Stokholmi „Foreningungerskakonstensvanner”
egyesületet vagy a németországi „Kultur Forum Ost-West” egyesületeket. Ugyanakkor az évek során
Dudás festőművész urat számos kitüntetésben részesítették, íme néhány: „Long De Seunier” 1993-ban,
„Hollosy Simon” érem (1996), „Bornemissza Tibor” érem (2004), a Hargita Megyei Tanács 2004-ben
Elismerő Oklevéllel tüntette ki, Nagybánya „Díszpolgára” (2002), ugyanakkor az „Arany Patkó”
kitüntetést is neki ítélték. Dudás Gyula a festőművészek körében úgy van „nyilvántartva”, mint a
nagybányai festészet „utolsó mohikánja”. Több alkalommal is meglátogatta szülővárosát, ahol már
nincsenek rokonok, de sokszor elsétált a Zsákhegyi házukig, ahol régi emlékek jutottak eszébe. A
nagybányai Teleki Ház egyik alapítója. Nagybányán hunyt el 2015. október 22-én, miután csupán egy
pár hónappal korábban eltemette egyik gyermekét, még egy gyermeke van.

Aranymondások (53.)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1.Tanár: Tudtok olyat mondani, hogy az északi lejtő melegszik fel jobban? Diák: Hősugárzó?
2. Hasonlíts össze egy hópelyhet és egy jégbucit. Diák: A jégbuci sokkal keményebb.
3. A lehulló levegő a saját súlyánál fogva nem bírja le önmagát.
4.Tanár: Képzeljük bele magunkat a talajba.
5. A mediterrán területeken főként narancslét tenyésztenek.
6. Az istállózó állattartásban az állatokat az istállóban legeltetik, a nomád pásztorkodásban pedig az
istálló mellett.
7. Tanár: Biztosan ismertek olyan román ételt, ami kukoricából készült. Diák: Popcorn.
8. Ha nincs mit enni, nincs mit tenni.
9. A világpiacon a vegyeskerekedés világméretűvé vált.
10. A rizs melegkedvelő növény és a kínaiakat is szereti.
11. Kínának a mezőgazdasága jelentős, főleg Kínában.
12. Németország bányászik szenet, de ez nem elég neki, ezért a másokét is elbányássza.
13. Franciaország egyik vezető iparága a luxusipar, mert itt nagyon sok a luxusnő.
14. A belgák szerencsére nem csak belgául tudnak.
15. Skandináviában igencsak hűvös van, ezért csak meleg dolgokat csinálnak.

Dénes Géza rovata
Gyermeknapra
Május
Virágozzék a sok virág,
Legyen vidámabb a világ,
Erdő legyen zöldellő,
Madár dala csendülő,
Fagyos szentek ne ártsanak,
A határok ragyogjanak.

Zsibongó óvodák, nagy csodák,
Olyan mint egy nagy család.
Benne sok gyerekcsemete,
Felnő mint a facsemete.
Jönnek már az iskolások,
Elsősök – ők nagytáskások.
Jancsi tudja mennyi 1+1,
Ő már iskolába megy.
Itt már nincs sok nyafogás,
Fő dolog a tanulás.
S ha év végén minden jó,
Hollári hollárió,
Itt a nagyvakáció!

Az uniós diktatúra fogai
Sok esetben, nagyon sok esetben az Európai Unió beavatkozik a tagállamok belügyeibe, valóságos
diktátorként tevékenykedik, hozza a törvényeket.
Most a magyarországi családi segélyekbe kötött bele. Tudott dolog, hogy a Magyar kormány
segítséget nyújt a magyar családoknak és főképp azoknak a családoknak, akik gyermeket, gyermekeket
vállalnak. Így hitelt vehetnek fel az államtól és gyermekek függvényében akár tíz millió forintot is
kaphatnak, amit nem kell visszafizetni. Ez nem tetszik az uniós elvtársaknak. A minap az Európai
Bizottság felhívta a magyar kormány figyelmét, hogy ez jogokat sért, de felteszem a kérdést, nem sért
jogot a hivatalos okiratok nélkül és nem hivatalos helyen betolakodók bejövetele. Mi több, ezek a
mosott agyú európai vezetők bankkártyát adnak havi 500-550 euróval feltöltve, a törvénytelenül
bejövőknek, míg a keresztény európai embereket, családokat nem támogatják. Az uniónak semmi köze
egy független állam határozataihoz főleg, hogy az a családokat támogatja, ez egy nemzet
szaporodásának kedvező határozata, ezt kellene követniük nekik is, nem pedig törvénytelenül beengedni
a muszlimokat, a terroristákat. Ez a belügyekbe való beavatkozás. Ilyent csak pihent agyú bunkó
kommunisták csinálhatnak. Bezzeg a törvénytelenül betolakodókat, akik hivatalos iratok nélkül és nem a
határátkelőkön keresztül jönnek a keresztény kontinensünkre, azokat segíti az unió, pénzeli őket, míg az
itt lakókat nem.
Nagy hiba, hisz minden ország a saját nemzetét, a családokat kellene segítenie. Ilyen EU-s vezetőkkel
megsemmisítjük a keresztény Európánkat. Czirják Károly

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (19.)
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.
Beszéltem a halászokról, a vadászokról, most következzenek a gombászok.
Két nagyon jó szomszédom a tavaly elmentek családostól gombászni. Nagyon jó
volt a termés, szedtek is eleget, gombából. Hazafele beszélgetve elhatározták,
hogy rendeznek egy jó gomba vacsorát. Átadták a bejárónőnek a gombát, hogy
készítsen egy vacsorát. Az italról gondoskodtak a ház urai. Nagyon jól sikerült a
vacsora, nagyon finom volt a gombapaprikás. Még a Rex kutyusnak is jutott egy tányérral. Amikor az
italozásnál voltak és mesélték egymásnak a gombászó „kalandokat”, beszalad a bejárónő és ijedt arccal
mondja: „a Rex megdöglött”. Lett erre sokadalom, tejivás, meg a fürödnek a „megkeresése”. Valahogy
lenyugodtak. Kérdi a gazda a bejárónőt: „hol van a Rex? – Ő nagyságos úr – feleli a bejárónő - ott van
még az úton. Nem volt szívem behozni”. Gazda: „milyen úton? - Hát tetszik tudni elütötte az autó.”.
Lázban van az osztály, mert matekból írnak dolgozatot. Puskázni nem lehet, mert be van kamerázva az
osztály, és ami a legnagyobb baj, hogy kiszivárgott, hogy a tétel egyik része logaritmus. Lezajlik a
vizsga és két kollega beszélget.
„– Na, Janikám, hogy sikerült?
– Tudd meg, hogy sikerült, de mivel nem jutott eszembe, hogy log, azt írtam, hogy 47 fityeg.”.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 53. rész
II. Rákóczi Ferenc és a rovásírás
A Magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévének nyilvánította, abból az
alkalomból, hogy 1704-ben Gyulafehérvárott Erdély fejedelmévé választották.
1717-ben III. Ahmed török szultán Rodostóban egész utcasorokat bocsátott a fejedelem és
bújdosótársai rendelkezésére. Innen, a fejedelmi szállásról indultak a spanyol királyi udvarba a titkos
értesítések, amelyeket feltételezhetően maga a fejedelem vagy valamelyik társa írt rovásírással. Egy Le
Bon nevű futár vitte ezeket a leveleket, melyek a spanyol királyi levéltárban iktatásra kerültek. 1920
táján egy jezsuita szerzetes, majd Fehér Mátyás Jenő történész kutatott utánuk, de csak az
iktatószámokat találták meg, a leveleket nem. Azonban meglétüket osztrák adatok is bizonyítják,
ugyanis a Le Bon nevű futár kém volt és Bécsben is
bemutatta a küldeményeket.
Sebestyén Gyula írta, hogy a rovásemlékek eltűnését,
pusztulását mesterségesen is siettette az, hogy a bécsi
kormány Erdélyt rendőri felügyelet alá helyezte és a
rovásírást, gyanút keltő titkos írásnak minősítette.
Egy adat alátámasztja, hogy maga Rákóczi írta a
spanyol udvarba a rovásírásos leveleket, ugyanis
amikor a fiát, Józsefet, I. Mahmud török szultán 1738ban leendő fejedelemnek Erdélybe indította, a bécsi
kormány több előkelő erdélyi urat elfogatott és
házkutatást tartott náluk. Rákóczi Józseffel folytatott
levelezésüket keresték és találtak is, ahogyan akkoriban nevezték, szkíta betűkkel készült irományokat.
A képen Szakács Gábor Rákóczi él c. lemezének borítója. A lemez ingyen letölthető innen:
https://archive.org/details/rakoczi_el Friedrich Klára

Magyar Hősök Napja
Május 26-án volt a Magyar Hősök Emléknapja. Ez évben is a Zsákhegyi Katonai Temetőben
megemlékeztünk hőseinkről. Köszörűt helyezett el a Települési Székely Tanács és a dr. Urmánczy
Nándor Egyesület. Maroshévízen 2007-től minden évben a zsákhegyi katonai temetőben, a
megemlékezés, a tiszteletadás koszorúinak az elhelyezésével emlékékezünk meg azokról akik életüket
adták nemzetünkért. Nyugodjanak békében.

Karate
Nemrég, zajlott le Székelykeresztúron a Fudosin Karate Cup elnevezésű karate kupa melyre közel
100 versenyző nevezett be. Jelen voltak az alábbi települések karate csapatai: Csíkszereda,
Székelyudvarhely, Csíkszépvíz, Csíkszentdomokos, Csíkszentmárton. Székelykeresztúr és Maroshévíz.
A maroshévízi Shodan SE csapata 6 arany, 4 ezüst és 7 bronzéremmel tért haza. Íme, a hévízi csapat
eredményei: Fórika István 2. katában, Bájas Eduard első
katában és 2. kumitéban, Moldován Krisztián 3. katában, Pál
Attila első katában és kumitéban is, Bakó Andreea 3. katában
és első kumitéban, Antal Rares 3. kumitéban, Moldovan Paul
3. kumitéban, Csatlos Sebastian 3. kumitéban, Varga Alexia
3. katában, Cosarca Andrei első katában és 2. kumitéban,
Buzila Riana első katában és 3. kumitéban, Buzila Ilinca
második katában és kumitéban is.
Tusnád Kupa, In memoriam György Gellért
Május 18-án zajlott le Tusnádon a „Tusnád Kupa, In
memoriam György Gellért” elnevezésű karate verseny
melyre Románia 16 csapata, összesen több mint 200
karatéka nevezett be. A maroshévízi Shodan SE csapata
13 éremmel térhetett haza, melyeket különböző
súlycsoportokban és korcsoportokban szerezték. Íme a
hévízi dobogósok: Trif Iacob a 6-7 éves korcsoportban
2. lett katában és 3. kumitéban, a 8-9 éveseknél: Buzila
Ilinca 2. katában, Buzila Riana első katában és 3.
kumitéban, Antal Rares 2. katában, Simon Ingrid 3.
katában. 10-11 éves korcsoportban: Preda Ilinca 3. katában. 12-13 éves korcsoportban: Ágoston Sergiu
3. katában, Csatlós Sebastian 3. katában, Pál Attila 3. katában. 14-15 éves korcsoportban: Bakó Andreea
2. katában és első kumitéban. A maroshévízi csapat edzői: Böythe József Attila 4 Dan-os mester és Böythe
László Zoltán 3 Dan-os mester.

Főzzünk együtt – Sárig Csilla rovata
Krumpli felturbózva
Hozzávalók: (5 adaghoz): krumpli (személyenként 3-4
közepes), 2 db sárgarépa, 1 cukkini, gomba ízlés szerint,
olívaolaj , só, bors vagy fűszerkeverék, 1-2 dl víz.
Elkészítés: A krumplikat, gombát és a répát megpucoljuk,
megmossuk a cukkinit. A zöldségeket nagyobb kockákra
vágjuk, beletesszük a tepsibe, meglocsoljuk olívaolajjal, és
a fűszerekkel együtt átforgatjuk. Aláöntjük a vizet. Lefedjük
alufóliával, és 190 C fokon sütjük 1 órán át, majd levéve a
fóliát addig, amíg a teteje megpirul. Sütési mód: alul-felül
sütés.

Lassan közeledik a tanév vége...Ballagó diákjaink búcsúznak el sorban az iskolától, először a
XII. osztályosok, azután a kisballagó VIII. osztály. Júniusi oldalunk róluk szól majd.
Tanév vége...a számadás ideje. Végiggondolva ezt a tanévet nem állíthatjuk, hogy egy könnyű év
volt... A kezdeti lelkesedést koronázta az új épülő napközi alapkőletételének ünnepe, azután várva
vártuk az építkezés konkrét elkezdését és most már az új tanév szervezési kérdései foglalkoztatnak.
Iratkoznak az új óvodába készülő gyerekek és az építkezés kivitelezője már a tetőszerkezetet alkotja.
Sokszor volt az idei tanév alatt, hogy nehéz helyzetet kellett megoldani és olyankor jött a segítő jóakaró:
Hála és köszönet a napközis szülők nevében László Áron, római katolikus plébánosnak, aki
kifizette a napközis gyerekek januári étkeztetési számláját. Köszönet annak a szülőnek, aki
megelőlegezett bizalmával és kifizette a februári étkezési számlát, amit csak márciusban tudtunk
visszafizetni.
A Magyaroszági Államtitkárság február végén írta alá a támogatói okiratot 1.500.000 HUF
anyagi támogatásra, amit a napközis gyerekek étkeztetésére használhatunk fel.10 beírt napközisből ma
már 15 napközis gyerek lett. Étkeztetésüket június 14-ig teljes mértékben tudjuk biztosítani. 2019
szeptember és december közötti időszakban tudunk segíteni minden szülőnek egy kis részösszeggel.
Köszönet és hála a Magyarországi Államtitkárságnak.
Tánccsoportunk oktatásának díját szeptember-december között Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa támogatta 2000 lejjel. Januári és februári hónapok táncoktatói díját a Csillagszem
tánccsoport Örökségünk a tánc fellépésén összegyűjtött összegéből sikerült kifizetni...Márciustól nem
volt anyagi támogatása a tánccsoportnak. Ekkor jött a megoldás Bende Sándor, országgyűlési képviselő
úrtól, aki ebben az évben végig megoldotta és folyamatosan megoldja a táncoktató díjának kifizetését.
Köszönet és hála minden segítségéért!
A Csillagszem tánccsoport 2 alkalommal, megérdemelt kiszállással volt jutalmazva:
Sepsiszentgyörgy és Szamosújvár irányában. Mindkét irányvonal utazási költségeit, egy lelkes
adományozó szülő anyagi támogatásával sikerült megoldani. Hála és köszönet ennek a szülőnek, aki
névtelen kíván maradni.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott „Az iskolai díszterem új arca” című pályázattal
350.000 HUF-ot nyert a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete, melyből
dísztermünkben redőnyöket és egyforma székeket vásárolunk. Pályázati felelős: Deme Gabriella.
Kívánom, hogy a Kemény János Elméleti Líceum még sokszor érezze meg a támogató kezek
biztonságát. Isten fizesse mindenki támogatását, adományát és jóhíszeműségét, mellyel szebbé teszi a
magyar tannyelvű oktatást Maroshévízen!
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 ágy, egy
nagyobb méretű
gyermekágy, egy
ruhaszekrény, 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.

Eladó családi ház a
Borszéki út 20 szám
alatt. Érdeklődni a
0749568650
telefonszámon

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

Csempekályha építés, javítás és
Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin
pucolás…Víz és lefolyószerelés
Geröserv Plus Constructii kft.
versenysíléc, 1 pár kék színű, Start
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc.
burkolás. Konditerem
alkalmaz brassói munkapontra.
Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es
hölgyeknek… munka és
Szállás és szállítás biztosítva,
síbakancs. Két bundás szövetkabát.
tűzvédelmi eszközök, ruhák
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni
a
0742779344-es
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni György Endre:
telefonszámon.
Érdeklődni a 0740990165-ös
0752589797
telefonszámon.
Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy
kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
pár rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
egy pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm Érdeklődni a 0742779344.
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók ************************************
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó
m
széles
50cm
vastagsága.
Egy
üveges állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354
konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag
márványtábla. Érdeklődni: 0742779344.
Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Eladó, kedvező áron, jó minőség
Eladó jó állapotban levő több mint
Méhkaptárok gyártását,
fáskazán (boiler), kályhával együtt,
100 éves szekrény és régi
vállaljuk. Érdeklődni a
valamint egy fürdőkád. Érdeklődni
festmények. 0749568650.
0744693028, 0743507482 a 0749607976-os telefonszámon lehet.
telefonszámokon lehet.
=========================
--------------------------------------------Eladó bontott csempekályha, samott
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
téglák. Előszobába való vas forgó
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
fogas, valamint 200 kg kalcium
Babes C/1/8.
szárnyasoknak és sertéseknek.
0742779344
Támogatóink: Becica Anna, Bodor 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
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