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Felső-Maros menti Református Ifjúsági Tábor
Ahogy minden évben, az idén is megszervezésre
került a Felső-Maros menti Református Ifjúsági
Tábor, de ezúttal némi különbséggel: a kátésok
csatlakozásával bővült csoportunk, így vágtunk neki
az előttünk álló kalandoknak július 7-én, reggel fél 8
órakor.
Minden tag számára egy teljesen új élmény vette
kezdetét, hisz Nagyszebenben a tiszteletes úron és
feleségén kívül még senki sem járt. Első nap, miután
mindenki elfoglalta a szobáját és ebédeltünk,
elindultunk várost látogatni, ahol sokszor az volt az
érzésünk, hogy külföldön vagyunk. Az estét a
talentumok példázatának megértésével folytattuk.
Másnap egy teljesen más jellegű kalandra
készültünk, felfedeztük a Fogarasi-havasokat. A
csoport egy része külön büszkélkedhet a kitartásával, ami a hegymászást illeti, mivel felmásztak a Zerge tóig.
A csoport többi tagja, pedig a Bâlea-tó szépségét csodálhatta mindez idő alatt. Délután egy portrérajzolást
nézhettünk meg, majd bibliaóra keretében azon gondolkodtunk, hogy milyen értékeink vannak.
Megismerkedtünk Jób történetével, aki számára Isten volt a legnagyobb érték.
Utolsó nap egy egymás jobb megismerését szolgáló és a közösséget összekovácsoló játékban/foglalkozásban
volt részünk. Ezt követően a helyi református lelkész kalauzolásában a nagyszebeni református templomot
tekinthettük meg, ahol megtudtuk ennek történetét és titkait. Késő este értünk haza, fáradtan, viszont egy
fontos tanulsággal a szívünkben: Isten mindenki számára ajándékozott talentumot, amit fel kell ismernünk
magunkban.
Ezáltal tud mindez segítségünkre és közösségünk javára lenni életünk során. Külön köszönet Hargita Megye
tanácsának, hogy idén is támogatták táborunkat. Kovács Vivien és Vieru Adrien

Székely Góbék – Pittyes Kettes és Gyufa - vagy ...
Amint már írtuk, október 9-én lesz megtartva a XIV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Ez alkalommal
felmerült az a kérdés, hogy milyen előadást láthassanak a maroshévízi érdeklődők. Két hónapon át gyűjtöttük,
vártuk az Önök véleményét, hogy kit is szeretnének látni a maroshévízi színpadon. Végül is az alábbi sorrend
alakult: Pityes2es és Gyufa 46 szavazat, Székely Góbék 32, Insect 30, Székelylend 14, Szomszédnéni
Produkció 12, Orotvai Komák 9. Az Urmánczy Nándor Egyesület ezek után felvette a kapcsolatot a
megszavazottakkal, és megegyeztünk, hogy október 9-én, szombaton 17 órától a helyi Művelődési Házban fel
fog lépni a Pityes2es és Gyufa. Az előadás ingyenes lesz. U. N. E.
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Nyári fesztiválok, koncertek
Ez a nyár koncertek szempontjából jól kezdődött. Ha
a múlt évben nem voltak koncertek, ezen a nyáron
volt a javából. Így Gyergyószék számos településén
augusztus folyamán jobbnál jobb együttesek léptek
fel. Sajnos Maroshévízen egyetlenegy koncertet sem
rendeztek, így akárcsak az előző években is, a
környékbeli településekre kellett mennünk jó zenét,
koncertet
nézni,
látni.
Jómagam
Gyergyószentmiklóson, Szárhegyen és természetesen
Borszéken vettem részt koncerteken. Idén is, akárcsak
az eddigi években, Borszék leckét adott
Maroshévíznek, hisz úgy a Bogrács fesztiválon, mint
a városnapokon reggeltől estig volt bőven választék.
Este pedig jobbnál jobb együttesek léptek fel. Nem
hiába júniustól szeptemberig a koncertek, a város- és
falunapok hónapjai vannak. Siklódi Ildikó

Történészek Maroshévízen
Nemrég közel húsz őstörténettel foglalkozó
történész látogatott el Maroshévízre. A történészeknek
előre eltervezett útjuk volt, ezek egyike a maroshévízi
Kőgombák nevű sziklacsoport. A csoport reggel 9
órakor érkezett Maroshévízre, innen autókkal
folytatták útjukat a Magyaros településrészen, majd
gyalogszerrel mentek el a településünk egyik
látványosságához, a csodaszép Kőgombákhoz.
Itt többórás gyönyörködés után indultak vissza a
településre, ahová 17 óra után érkeztek, és még
meglátogatták a Bánffy termálvízesést. Czirják
Károly

50 éves kortárstalálkozó
Augusztus 7-én volt megszervezve az 50 évesek kortárstalálkozója. Az esemény a helyi római katolikus
templomban kezdődött egy szentmisével, majd a jelenlevők egy közös vacsora mellett folytatták az
életeseményeik
elmondását.
Íme
a
találkozón
résztvevők:
Bajkó Zsuzsanna, Balázs
(Kőműves) Gyöngyvér,
Balogh Ferenc, Bencze
Csaba, Bereczki János,
Bíró (Böjthe) Erika, Bíró
(Schmutzer)
Ibolya,
Bodor (Orbán) Erzsébet,
Böjthe Attila József, Costi
László, Csata Lőrinc,
Csibi István, Csiki Csaba,
Derzsi (Leopold) Edit
Tímea, Domokos (Tőkés)
Erzsébet,
Ferenczi
(Portik) Mária Magdolna,
Fogarasi Klári Ibolya,
György Zsolt, Igyártó
Róbert, Kósa Hajnal,
Kosztándi (Chiheri) Ildikó, Kozma (Tófalvi) Emese, Kőműves Erika, Ladó Tibor, László Rozália, Leopold
Gyula, Márton (Mihály) Éva, Mezei Izabella, Nagy Csaba Péter, Német Zoltán, Pál László, Páll István, Péter
Éva, Péter Mihály Tihamér, Puskás (Sándor) Judit Gabriella, Rausch Robert, Rebendics (Veress) Csilla,
Schmutzer Zoltán, Szabó (Gáspár) Erika Izabella, Szász Csongor, Szász Károly, Szász Sándor, Vajda (Böjthe)
Gyöngyvér, Veres Csaba. Sok egészséget és hosszú életet kívánunk mindenkinek.

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.
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Ivóvízforrásaink
Maroshévíz területén számos termálforrás van, de
vannak más források is. Most azonban nem a
termálforrásokról szeretnék írni. A leglátogatottabb
források, ahonnan számos helyi, de nemcsak helyi lakos
vizet visz, a Bájos tető aljában, a fő út mellett találhatók.
Itt két forrás is van: egyik fedett, míg a másikat 1940-ben
kövekkel rakták ki, és az évszámot is a kőbe vésték. Egy
másik forrás a Bánffy fürdő hátánál található. Ennek vize is nagyon hideg,
habár pár méterre van a termálforrástól. E forrást is sokan látogatták, vittek
vizet haza. Az idősek azt tartották, hogy „aki iszik a Bánffy forrás hideg
vizéből, az még visszatér”. 2000-ben a forrást átalakították, a gránitköveket
betonba öntötték, így kissé romlott a kinézete, de így is naponta sokan innen
vittek ivóvizet haza, vagy itt a forrás melletti padon pihentek, kóstolgatták a
vizet. Régen itt a forráson fennébb, az erdőben, számos sétány volt, és a
sétálók is a forrásnál pihentek meg, ittak a vízből. Érdekes módon 2012-ben
ismeretlenek nagy betűkkel kiírták, hogy a víz nem iható. Erről a
Maroshévízi Hírlap a 2012-es évi 7. számában beszámoltunk az
olvasóinknak. Ugyanez évben a vizet vegyelemezték és kiderült, hogy igenis
iható. A napokban megint meglátogattuk a forrást, és nagy csalódás ért.
Nagyon elhanyagolták, de nemcsak a forrás van nagyon rossz állapotban,
hanem a strand hátánál levő terület is. Pedig ezen a nyáron számos turista
látogatta a Bánffy termálstrandot, és mégsem gondoltak a tisztaságra, vagy
lehet, nem számít, hogy a strand hátánál hogy néz ki a terület. Itt járva az
ember azt hiszi, hogy egy háború utáni vidékre ért.
Sajnos sok mindenre nem teszünk hangsúlyt, kár hogy egy ilyen forrás,
ahova sokan jártak, ilyen állapotba került. Czirják Károly

ARANY M O R Z S Á K
A budapesti pedagógusi pályafutásom alatt sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé történelem óráimat
megtörtént eseményekkel, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel. Ezeket, a tollforgatók jóvoltából, a
szájhagyomány, a mondák és népballadák világa is megőrizte. A hadtörténelem is feljegyzett sok olyan megtörtént
esetet, amely azután kiszínezve, anekdotaként élt tovább. Az elkövetkező években, a Hírlap hasábjain az ókori
görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen, úgynevezett aranymorzsákat, megtörtént eseményeket, politikai, irodalmi és
hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a történetek eredetiségükkel, hiteles
tolmácsolással, vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók
érdeklődését, figyelmét, és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi István

ROBIN HOOD UTÓDAI
Amióta – 52 esztendei száműzetés után – az 1972. évi olimpián ismét versenyszám lett az íjászat, nagyon
megszaporodtak az ősi hadiszerszám hívei.
Pedig az íjászat nem könnyű és nem veszélytelen sport. A 61 – 71 cm hosszú nyílvessző 200 km óránkénti
sebességet is elérhet, és könnyen áthatol egy több centiméter vastag deszkán.
Aki csak szórakozásból űzi a nyilazást, kevés pénzből is hódolhat hobbijának: egy íjra, néhány nyílvesszőre,
egy céltáblára és szabad térségre van szüksége. De aki országos és nemzetközi versenyeken is részt kíván
venni, annak már mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. A fából vagy üvegszál erősítésű műanyagból készült
versenyíj, több tucat nyílvessző, célzó szerkezet, stabilizátor, különleges kesztyű, karvédő és a szállításukra
szolgáló, méretre készült bőrönd meglehetősen sok pénzbe kerül.
A versenyen helytállni pedig nem könnyű feladat.
Kétszáznyolcvannyolcszor kell az íjat megfeszíteni, célozni, és lélegzetvisszafojtva, nyugodt kézzel kilőni a
nyílvesszőt úgy, hogy a 8-12,2 cm átmérőjű legbelső célpontot találja el.

XI. évf. 8. szám

4. old._____

„Pityu, a borbély”
Maroshévízen sokan ismerik Fazakas Istvánt, Pityut, vagy, ahogy sokan mondják Pityu a borbélyt. Nemrég
nyugdíjba vonult és szíveskedett újságunknak egy pár szóban összefoglalni eddigi életét, pályafutását.
- Egy pár szóban ismertesd az életutadat!
-1956. március 15-én születtem Maroshévízen. Szép napon, hisz ezen a napon minden magyar ünnepel.
Iskoláimat Maroshévízen végeztem, vagyis az 1-8 osztályt, utána inasiskolába küldtek. 1971. szeptember 21-én
Lukács Pista bácsihoz mentem inasnak. 1973-ban végeztem el az inasságot, július 13-án vizsgáztam
Csíkszeredában, majd augusztus 1-től nekiláttam a fodrászatnak. A borbélyoklevelet 1973-ban, egy négyhetes
kurzus után, Ploiești-en vettem át, és 8, 25-öt kaptam I-es csoportos fodrászati engedéllyel. 1976 októberében
elmentem katonának, 1978-ban leszereltem, és egészen ez év júliusáig dolgoztam, amikor nyugdíjba vonultam.
- A 70-es években kik voltak településünkön a férfifodrászok?
- Ámira Rezső, Kellner Ödön, Máté Károly, Lukács István, aki 1976-ban
ment nyugdíjba, Gáspár, Bajkó, Szabó András, Elekes Árpád, György
József…
- Milyen volt az inas élet?
- A nyíráson kívül mi inasok kellett mindent csináljunk, takarítani,
felmosni a földet, tüzet rakni, és meg kellett adjuk a tiszteletet
mindenkinek.
- Milyen a borbély mesterség?
- Édesapámnak köszönhetem, hogy borbély lettem. Beiratkoztam a IX.
osztályba, ahol Dénes Géza tanár úr volt az osztályfőnököm. Mikor
megyek haza az iskolából, szeptember 25-e volt, mondja édesapám, hogy
kell menjünk Csíkszeredába vizsgázni borbélyinasnak. Sikerült a vizsga és
elkezdtem Maroshévízen az inaskodást. Lukács bácsinak én voltam az
utolsó inasa. Édesapám sokszor mondta, hogy a borbély mesterség jó, hisz pénzes, és nyáron a hűvösben, télen
pedig a melegben dolgozhatok.
- Milyen volt a katonaságban?
- Ploiești-en voltam katona. Szerencsém volt, mert az első napon megkérdezték, hogy borbély van-e,
jelentkeztem, és amíg leszereltem mindvégig nyírtam a katonákat és tiszteket, hisz több mint 350-en voltak
csak katonák a laktanyában. Én voltam az egyetlen borbély. Itt egy olyan élményem volt, hogy egy nap nyírás
közben odajött egy katona és megkérdezte, hogy fáradt vagyok-e, hogy megy a nyírás. Nem tudtam, ki ő, hisz
kopasz volt. Utána mondta el, hogy együtt utaztunk a vonaton, együtt vonultunk be, csakhogy akkor hosszú
haja volt. Ő volt a csíkszeredai Kovács Attila.
- Emlékeid a borbélyi pályafutásod alatt?
- Még inas voltam és Lukács bácsi azt mondta, hogy a következő kuncsaftot meg kell, nyírjam. egy gyermek
volt, első osztályos lehetett, akinek csikó frizurát kellett vágnom…végül kopasz lett. Erősen tettem a gépet a
hájába és nem volt mit tennem, már késő volt, hogy csikó frizurát vágjak neki. Lukács bácsi meg is szidott azt
kérdezte tőlem, hol jár az eszem a Tárnicán? Hogy mentsem magam azt mondtam, hogy én úgy értettem, hogy
kopaszra kell nyírni. 10 hónapi munkám után volt egy olyan esetem is, hogy egy kliensnek véletlenül
megcsíptem az ollóval a fülét. Nem mondott semmit, de soha többé nem ült a székembe, hogy megnyírjam,
egészen most két évig amikor bejött a műhelybe és azt kérdezte, hogy emlékszek rá. Mondtam, hogy igen
emlékszek, és hogy nem tudom elfelejteni, hogy a fülét az ollóval megcsíptem, és hogy mindig mikor látom ez
az eset az eszembe jut. Azt válaszolta, hogy azért nem szidott meg, mert látta, hogy fiatal inas vagyok és nem
akarta, hogy megszidjon a borbély mester. Fodrászati divatbemutatókon is vettem, vettünk részt, így
Borszékon, Gyergyószentmiklóson, Bukarestbe, Kolozsváron, Csíkszereda, Székelyudvarhelyen,
Maroshévízen. 1996. május 1-től privatizáltunk és azóta magánként dolgoztam nyugdíjazásomig.
- Ha most kellene kezdeni minden elölről milyen mesterséget választanál magadnak?
- Ha most kezdeném, elölről csak ezt a mesterséget választanám, mert nagyon szeretem ezt a mesterséget. Kell
szeretni ezt a mesterséget és kell legyen kitartásod. Ezt a mesterséget nem lehet könyvből tanulni, kell legyen
gyakorlatod.
- Köszönöm a beszélgetést. Cz. K.
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A székely-magyar rovásírás emlékei 78. rész
A szolokmai rovásfeliratos fakupa
A szolokmai fakupáról Ráduly János írt 1994 januárjában a Népújság-ban. A kupa
1965-ben került az akkoriban Szolokmán szolgáló Tatár Mihály református lelkészhez,
akinek véleménye szerint legalább 250 éves. Oldalfelületén alul rovásjelek vannak.
Tófalvi Zoltán írónak köszönhetően megtudtam, hogy a kupa a budapesti Néprajzi
Múzeumban van, így engedélyt kértem és kaptam az intézménytől, hogy
megtekinthessem. Ekkor le is mértem: Magassága: 28.8 cm. Szájbemenet átmérője: 7-7.3
cm. (nem teljesen kerek). Kerülete a legszélesebb részén: 28 cm. Talp átmérője: 8-8.5
cm. (nem teljesen kerek). Vastagsága kb. 3-4 mm. Betűméretek: 3 és 1.8 cm. közöttiek.
A fülnél átütő repedés van. Oldalán is 1 mm. széles, átütő hosszanti repedés van.
Űrtartalmát a repedés miatt nem lehetett meghatározni. Az egész tárgy mestermunka,
műhelymunka, tehát nem műkedvelő jellegű alkotás.
Ráduly megfejtést is ad, jobbról balra olvasva: V, S, B, azaz VaS, mint vezetéknév és
valamely B-vel kezdődő keresztnév
A kupa adatlapján Király Péter megfejtése is olvasható: N V Y = W S GY= Was
György. Ráduly szerint ez a megfejtés úgy született, hogy a betűket fejjel lefelé
értelmezték.
Szerintem balról az első jel egy összerovás, feloldása IBoJ, azaz IBOLYA női
név. A J-t lefelé fordította a rovó, hogy megkülönböztesse az I-től. A Vas névben
egyet értek Ráduly Jánossal, a kupa felirata tehát: VAS IBoJ
Friedrich Klára

A hónap festménye

A FA KUPA.

Az összerovás felbontása

Dénes Géza rovata
Süvit a szél
Süvített a szél a Bucsin tetőn,
Törte az öles fenyőfákat.
A székely olyat már sokat látott,
Törni akarta tatár, török és más zsivány,
De bírta, s mindig talpon állt.
Itt van élte ezer éve,
Itt van hite s reménye,
Itt van tápláló erénye.
Süvit a szél az ősi tájon,
Törés a gerinces, kemény fákon.
A zsivány most is próbál,
De a székely még mindig talpon áll.

Orbán Erika festménye
Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám alatt. 735 m²-es területen
fekvő két ház és 2 melléképület (nyári konyhák). Első ház: 64 m², fából építve,
előszoba, fürdő, 2 szoba és konyha. Második ház: 43 m², téglából építve,
konyha, fürdő és egy szoba. A két nyári konyha 32 m²- en terül el, érdeklődni
lehet: 0724 180 779-es számon.
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Léleksarok
Játék
A kulcsa lehet mindennek. A játék. Nehéz „nagynak" lenni és játszani. Sajnos. A gyerekek akkor
tanulnak a legjobban, amikor nem is tudják, hogy tanítva vannak.... Mert jól érzik magukat és lazák maradnak.
Koncentrálni tudnak. Kinyílnak a csatornák, az 5 érzékszerv (bőr, szemek, fülek, nyelv és orr) és a
lélek....Befogadja az információt. Bevési élményszerűen. Az előhívás pontos lesz, mert figyelt, amikor
tevékenykedett. Kiáltod gyermeked, de nem hallja, mert átéli, amit csinál.
De játszunk-e? Egyre kevesebbet. Az a baj. Nincs idő, vagy nem használjuk mi jól? Egy okostelefon
árából hány képeskönyvet vehetünk, vagy játékot? Tapasztalatból tanulunk. Meg kell fogni, tenni, venni,
szerepeket a többi gyerekkel eljátszani, saját bőrön megtapasztalni, hogy felborítanak minket is, ha nem
viselkedünk. Ne bízzuk a „kütyükre" ezeket a dolgokat. Üljünk le a szőnyegre és játsszunk! Beszéljünk a
gyerek nyelvén. Olvassunk egy esti mesét. Legyen kis miniatűr világa. Köténye, hogy főzzön, babakocsija,
babája, gyurmája, legója, hogy utánozzon, reprodukálja a nagyok világát. Ha kezdeményez, hagyjuk.
Takarítson, mosson, terítsen. Kortól és nemtől függetlenül. Ha csinálja kis korban, nagyobb valószínűséggel
folytatja, ha megnő. Játék lesz a tanulás, a munka, ha tetszik neki és nekünk. Mert velük kell játszanunk. Ne
nőjünk fel teljesen, ha játékról van szó. A játéknak hatalmas vonzereje van, relaxál, gyógyít, mert kikapcsolja
az önsanyargatást („Sietnem kell, nem vagyok elég jó, elég okos, már megint elszúrtam...stb"). A játék a
nyelve a gyereknek, de a lelkünknek is. Minden benne van. Komolyság is, meg szabályok, értékes
információk, mind fontosak. Akinek gyerekkel van köze és korrekt akar lenni, játszik vele, s ha egészséges
akar maradni, ügyel a lelkére.
Ne rohanjunk! Álljunk meg! Egyszerűsítsünk életünkön. Nem kell mindenhová elmenni, minden
ételfélét megkóstolni, minden jó képet szociális hálóra kitenni, mindent felvásárolni. Túl Nagy nyomás a
szülőn, a nem megfelelés élménye, súlyosabb esetben depresszió. Gyereknél hasonló a helyzet
viselkedésprobléma, figyelemzavar, tanulási zavarok...ne is menjünk tovább. Mind tudjuk, hogy a baj kóros
esetben nő. Inkább játsszunk! Nem komolytalanság, csak szünet, feltöltődés. Anyukák, nyugi! Hagyjátok
apukát marháskodni a gyerekkel. Birkózzanak, szedjenek kukacot, halásszanak, piszkolják össze magukat
tetőtől talpig!!! Legyen felhőtlen (amennyiben lehet) a gyerekkoruk, mert nem bírják ki az egyre nehezebb élet
kihívásait. Töltsük fel jól elemeinket, ha akarjuk mosolyogva viszontlátni őket. Legyen mindig „egy pakk
kártya a zsebünkben”!
Szeretettel, Lotti! (lotticikk@gmail.com)
„A lélek halhatatlan.”
(Az öreg halász és a tenger,
Hemingway)
Dr. DÉNES KÁROLY
ny. állatorvos
szül. Gyergyóbékás,
1935.okt.19.
életének 85. évében,
Budapesten, 2021. augusztus 7én, tragikusan hirtelenül kilehelte lelkét. Drága
halottunkat 2021. augusztus 14-én, szombaton
14.00 órakor helyeztük örök nyugalomra római
katolikus szertartás szerint, Erdélyben, a
maroshévízi római katolikus temetőben, szülei
sírjába.
Részvétnyilvánítást emailben a deneskriszti@tonline.hu címen,
A gyászoló család

Budapest, 2021. augusztus 11.

Népi megfigyelések – hiedelmek
Ha 1. és 10. között nagyon nagy a meleg, akkor
zimankós tél lesz. Lőrinc (aug. 10.) az őszre utal:
ha szép idő van, akkor az ősz is szép lesz és hosszú
– gyümölcs pedig sok és egészséges adatik.
Bőséges gyümölcstermést jelez jó idejével Szent
István napja (aug. 20.) is, de negyven napra előre
az időt is a magáéhoz hasonlítja. Hacsak Bertalan
(aug. 24.) versenyre nem kél vele, s zivatarral előre
nem jelzi, hogy õ akarja meghatározni az ősz
(rossz) időjárását. Ismert még a „Szent István napi
vihar”, amely tulajdonképpen egy augusztus 20.
környékén érkező lehűlés, amely után már nem tér
vissza a nagy meleg.
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Kemény János Elméleti Líceum oldala
Az idei tanévben sem maradtak el a vizsgák, melyeket diákjaink szorgalmukkal, a pedagógusok
irányításával kitűnő eredményekkel fejeztek be. Minden tanév végén a végzős osztályok számára kezdődik a
megpróbáltatás, egy vizsgasorozat. Idén sem volt másképp a VIII. osztályt végzett tanulók és a XII. osztályt
végzett tanulók számára, amit megnehezített a járványidőszak.
Az adott helyzet ellenére iskolánk pedagógus csapata készen volt biztosítani a felkészítést a vizsgákra.
Mindannyian tudjuk ennek az időszaknak az volt a nehezítő tényezője, hogy állandóan változtak a
forgatókönyvek: hol jelenléti, hol online formában zajlott a tanítás.
A VIII. osztályosok intézményünkben vizsgáztak, az utolsó tanítási héten. Az Országos Értékelés
végeredménye 80%-os átmenési arány a vizsgaátlag szerint. Román nyelv és irodalomból 4 diák nem érte el az
5-ös átmenő osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 6,33 lett. Magyar nyelv és irodalomból 1 diák nem érte el
az 5-ös átmenő osztályzatot a vizsgaátlag 7,52 volt. Matematikából 9 tanuló nem érte el az 5-ös átmenő
osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 6,24 volt.
A vizsgaidőszak után a VIII. osztályos diákok július 16-án megjelölték továbbtanulási opcióikat a hivatalos
beiratkozási nyomtatványokon. 1 diák iratkozott el intézményünkből, a többi 14 tanuló intézményünkben, a
Kemény János Elméleti Líceumban, a természettudomány és a filológia szakon folytatja tanulmányait. Velük
együtt iratkoztak iskolánkban, 4 tanuló Borszékról. Így az őszi iratkozási szakasz előtt 18 tanuló iratkozott a
IX. osztályba, 13-an a természettudomány, 5 tanuló a filológia szakon kezdi el líceumi tanulmányait.
A XII. osztályt végzett 17 tanuló iratkozott a június 28-án induló érettségire. Velük együtt jelentkezett az
érettségi vizsgára az előző generációkból 2 tanuló. A vizsgán 16 idei generációs tanuló jelent meg. A két
tavalyi generációból származó diák nem tud sikeres vizsgát maga mögött.
Az idei végzősök szemszögéből a 16 érettségizőből 15-en lehetnek büszkék sikeres érettségiükre, így az idei
generáció átmenési aránya az érettségi vizsgán 93,75 % . A sikeres érettségivel rendelkező diákok érettségi
átlaga tantárgyanként: Román nyelv és irodalom 7,26, Magyar nyelv és irodalom 7,88, Matematika 6,84,
Biológia 8,42, Történelem 6,09, Földrajz 8,33. Legsikeresebb vizsgaátlag 8,87, a legkisebb átlag 6,13.
Megköszönjük a felkészítő tanárok áldozatos, kitartó munkáját és büszkeséggel tölt el minden tanuló egyéni
sikere, mely hozzájárult ahhoz, hogy megcáfoljuk a közvéleményt. Kitartó szorgalommal, odaadással a
Kemény János Elméleti Líceumban is lehet tanulni, tudást szerezni, országos vizsgákon sikeresen teljesíteni.
További sok sikert kívánunk minden végzős tanulónak és Isten áldását kérjük ahhoz, hogy megtalálják
helyüket a világban.

Deme Gabriella igazgató

REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi
címre: hirlap@marosheviz.info

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

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.

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

Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Méhkaptárok gyártását, vállaljuk.
Érdeklődni a 0744693028,
0743507482 telefonszámokon
lehet.
**************************************************
Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a:
0749568650 telefonszámon lehet
Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon.
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