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56-ra emlékeztünk 

 
Október 23-án az 1956-os szabadságharcra emlékeztünk. Délelőtt 10:30-kor a maroshévízi római katolikus 

templomban megemlékező szentmisére került sor, ezt követően László Áron atya beszélt a szabadságharc 

eszméjéről, idézetekről. Továbbá Szabó Erzsébet szavalatát hallgathatták a 

résztevők, majd Czirják Károly röviden ismertette a hévízi 56-os forradalmárok 

életútját. A továbbiakban Fodor Tamás konzul úr ismertette a szabadságharc 

egyes eseményeit, míg Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

vezetőségi-hivatal főtanácsadója, a szabadságharc anyaországi és erdélyi 

eseményeiről és következményeiről beszélt. Szabó Erzsébet felolvasta Péter 

Árpád levelét, aki az egyetlen még életben levő hévízi szabadságharcos. Az 

ünnepi 

beszédek után 

Fodor Tamás 

konzul úr és 

Fráter Olivér, 

az NSKI 

képviselője, 

leleplezték az 

emléktáblát, melyet László Áron atya 

megáldott. A megemlékezés koszorúinak az 

elhelyezése következett. Koszorút helyezett el 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

képviselője, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

képviselője, a Magyarországi Politikai Foglyok 

Szövetségének képviselője, a helyi RMDSZ 

képviselője, az Erdélyi Magyar Szövetség, a 

Székely Nemzeti Tanács képviselője és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselője. Az eseményt a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület szervezte.   

 

Eltűnő járdák 
 

Furcsa, de így van, járdadarabok tűnnek el a sötét beálltával. A gyergyói úton járva egy nap arra lettem 

figyelmes, hogy közel két méteren át a járdadarabok hiányoznak. Ezeket, ha nem tévedek, 4 éve helyezték el, 

és egy reggelre eltűntek. Teltek a napok, és egy napon azt vettem észre, hogy az „eltűnt” járdarésztől 100 

méterre egy újabb 2-3 méteres rész nem létezik. Egy ismerősömmel ott beszélgetve, és persze a járdarészek 

eltűnését vitatva, egy arra járó, aki azon a részen lakik, ahol a járdák vannak és ahonnan a járdadarabkák 

„köddé” váltak, elmondta nekünk, hogy egy este egy szekérből leszállt 3-4 ember, és nekiláttak a járdadarabok 

megbontásának és ezeknek a felrakásának a szekérre. Egyesek így rongálják meg a közvagyont, és lehet, ebből 

otthon járdát készítenek. Kár, hogy ezen a részen nincsen utcai kamera, hogy be lehessen azonosítani a 

tetteseket. Siklódi Ildikó 
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Urmánczy Nándor emlékére 
 

Október 31-én volt 82 éve, hogy távozott az élők soraiból a maroshévízi születésű dr. Urmánczy Nándor. Ez 

alkalommal a maroshévízi sírboltjánál a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjai virágot helyeztek el és 

mécseseket gyújtottak. Budapesten, a Margit-szigeten levő Urmánczy Nándor-emlékpadnál a Fővárosi Örmény 

Önkormányzat kezdeményezésére immár harmadik alkalommal emlékeztek meg a hévízi politikusról. Itt dr. 

Székely András 

(Urmánczy Nándor 

dédunokája), a 

Fővárosi Örmény 

Önkormányzat 

elnökhelyettese 

mondott beszédet. 

Az eseményen részt 

vett Urmánczy 

Nándor unokája is, 

dr. Gortvay István 

úr is.  A 

megemlékezések itt 

nem értek véget, 

hisz a XXI. 

kerületben található 

Urmánczy Nándor-

szobornál is 

megemlékeztek. A 

szobor előtt többek 

között 

megemlékezett 

Borbély Lénárd, 

Csepel 

polgármestere, dr. Székely András (Urmánczy Nándor dédunokája), valamint dr. Gortvay István (Urmánczy 

Nándor unokája). A Margit-szigeti emlékpadnál történt megemlékezésről dr. Székely András beszámolóját 

olvashatják. “A Fővárosi Örmény Önkormányzat immár harmad ízben szervezte meg dr. Urmánczy 

Nándor erdélyi örmény gyökerű nemzetpolitikus emlékpadjának a megkoszorúzását a Margit-szigeten. 

A 2022. október 30-án - az országgyűlési képviselő halálának s az emlékhely avatásának évfordulójához 

kapcsolódva - zajlott eseményen dr. Székely András Bertalan elnökhelyettes mondott emlékbeszédet. Ezt 

követően elhelyezték a tisztelet virágait, koszorúit fővárosi, I., VI. kerületi és budaörsi képviselők. Az 

eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája, valamint több a 

közösségünkhöz tartozó vagy rokonszenvező magyar érdeklődő, így Lászlóffy László és dr. Ivicsics 

Ferenc is." (czirják) 

 

Dryland Mures Cup 2.0 
 

Október 29-30. között zajlott le Marosszentgyörgyön a 2. Dryland Maros 

Kupával díjazott kerekes kutyafogathajtó verseny. A versenyre 47 versenyző 

iratkozott be, köztük világbajnokok és európai bajnokok is indultak. Képviselve 

volt Kolozs, Beszterce, Fehér, Szeben, Maros és Hargita megye. A 4 

kilométeres versenyen a (salamási) maroshévízi Marc Gabi egy nehéz 

csoportba került, a B1-es csoportba (6 husky kutya), hisz a négyszeres európai 

bajnokkal, Bogdan Berende-vel kellett versenyezzen. A kétnapos verseny után 

a hévízi sportoló egy megérdemelt ezüstéremmel térhetett haza. Az aranyérmet 

Bogdan Berende nyerte el. A verseny szervezője Oroian Liviu volt.   

Röpladba 
Az országos ifjúsági röplabda bajnokság eredményei: fiúk: Râmnicu Sărat-i 

ISK – Maroshévízi ISK 0-3, Maroshévízi ISK – Ploiești-i CNMV 3-0, Aradi ISK – Maroshévízi ISK 0-3.  
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Szórvány-kupa 
Október 29-én zajlott Maroshévízen a Kemény János Elméleti Líceum sporttermében a Szórvány-kupa 

teremfoci-bajnokság. A bajnokságot a Maroshévízi Magyarok Egyesülete szervezte, a turné főtámogatója 

pedig a Communitas Alapítvány volt. Maroshévízi, galócási és gyergyótölgyesi csapatok jelentkeztek. Öt 

csapat nevezett be, Maroshévízről az FC és a PSG, Galócásról az Old-Boys és a Halászok, illetve egy csapat 

Gyergyótölgyesről. A jó 

hangulatban zajló 

mérkőzéseket egy elég 

nagyszámú, lelkes közönség 

buzdította. A trófeát végül a 

maroshévízi FC csapata 

hódította el, aki a döntő 

mérkőzésen legyőzte a 

gyergyótölgyesi csapatot. A 

második helyen a galócási 

Old-Boys csapat végzett, 

jobb gólarányának köszönhetően, harmadikok pedig a tölgyesiek lettek. A bajnokság góllövőlistájának az élén, 

14 góllal, Böjthe Endre végzett. Eredmények: Old-Boys – Halászok 8-0, PSG - Gyergyótölgyes 1-3, FC- 

Halászok 6-0, Gyergyótölgyes - Old-Boys 4-4, PSG - FC 0-9, Gyergyótölgyes - Halászok 7-2, Old-Boys - FC 

3-6, Halászok - PSG 0-3, Old-Boys - PSG 8-3, FC - Gyergyótölgyes 6-1. A bajnokság végeredménye: 1. FC 12 

pont, 2. Old-Boys 7 pont, 3. Gyergyótölgyes 7 pont, 4. PSG 3 pont, 5. Halászok 0 pont. Pályázatfelelős 

Benedek Botond   

Beszélgetés Rákosi Károly úrral a labdarúgásról (befejező rész) 
 

- Meséljen egy érdekes mérkőzéséről! 

- A 80-as években Kovászna csapatát erősítettem, és a harmadosztályba való feljutásért a maroshévízi Maros 

csapatával kellett megmérkőzzünk. Hévízen 1-0-ra vesztettünk. Hădăreanu volt, aki a gólt rúgta, majd 

Kovászán 3-1-re nyert csapatom, így a kovásznai csapat jutott fel. Az érdekesség az volt, hogy míg én a 

kovásznai csapat alapembere voltam, öcsém Rákosi Sándor a hévízi csapat alapembere volt. 

- A pályafutása alatt a bukaresti Dinamo csapatán kívül voltak-e más ajánlatai? 

- Hívott a máramarosszigeti csapat, a meggyesi Gaz és a székelyudvarhelyi csapat is. 

- Hány gólt rúgott? Egy emlékezetes gólja? 

- Soha nem számoltam, hány gólt rúgtam, de olyan mérkőzés is volt, hogy három alkalommal találtam a 

hálóba. Egy emlékezetes gól Maroshévízen született, amikor a balánbányai Bányász csapattal játszottunk. 0-0 

volt az eredmény, és 25 méterre voltam Gocsman Zoli kapujától - aki 65-ig a Maros kapuját védte – hozzám 

került a labda, hallom, hogy a hévízi Hirișcău, aki 

utólag polgármester is volt Maroshévízen, bekiált: 

„Lőjél Karcsi!” Én teljes erőmmel a kapura rúgtam 

és Gocsmán mellett a felső sarokba csattant be. 

Evvel a gólommal nyertünk 1-0-ra. 

- Mikor búcsúzott az aktív labdarúgástól? 

- 1989-ben 38 évesen hagytam félbe a játékosi 

pályafutásomat Kovásznán, majd a harmadik 

osztályban szereplő csapat edzője lettem egy évig, 

ezután átvettem az ifjúsági csapatot, melynek négy 

évig voltam az edzője. Ezek után Belgiumba 

költöztem a fiamhoz, ahol 12 évig laktam. 

- Köszönöm a beszélgetést!  A képen a jobb oldali 

fehér mezben Rákosi Károly, míg a középső fehér 

mezes Fánics András a későbbi válogatott játékos. (Cz. K.)   

Labdarúgás 
A megyei ifjúsági U14-es bajnokság keretén belül: Lövéte – Maroshévízi Maros 1-8, és Maroshévízi Maros – 

Szentegyháza 5-1. U11: Maroshévíz – Csíkszereda 7-5. U9: Maroshévíz – Balánbányai Bányász 6-2, 

Székelyudvarhely - Maroshévíz 6-3, Maroshévíz – Szentegyháza 3-0, Maroshévízi Maros – 

Gyergyószentmiklósi Jövő 5-5. 
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A székely-magyar rovásírás emlékei, 92. rész 
A zilahi Tuhutum-szobor rovásfeliratainak története, 

11. rész 

 

Király Pál halála 

 

Király Pál (1841-1902) tanárról a 82. részben esett szó, 

Fadrusz János az ő tulajdonában lévő Karacsay 

Kódexből választotta a Tuhutum-emlékműre a verseket. 

Több jeles intézmény tanára, majd a Budapesti 

Tanítóképző igazgatója. Rovásírásos emlékeket gyűjtött, 

a magyar nyelvről írt tanulmányokat. 1902. október 12-

én, az emlékműavatás után három héttel váratlanul elhunyt. Halálának okaként megfázást, epeömlést, 

tüdőgyulladást, hashártyagyulladást állapítottak meg az orvosok, amelyek kezelése ellenére állapota 

rohamosan romlott. Előzőleg teljesen egészséges volt, nagy tervei voltak. Véleményem szerint halálához 

hozzájárult az emlékműállítók elleni habsburgista szellemű, rosszindulatú hisztéria és lejáratás.  

 

A váratlan halála előtti években „a magyar ős-irás kérdésének megoldását tűzte ki czélul, s ennek érdekében a 

legbuzgóbb munkásságot fejtett ki. Adatokat, emlékeket gyűjt fáradhatatlanul… a 22 évi gyűjtésnek eredménye 

az a páratlan múzeum, a melyet az ős-írásra valló emlékekből állított össze… csudálnunk és becsülnünk kell 

magyar szive lángolását a magyar ősi műveltség legfontosabb emlékéért, s a magyar tudomány nevében 

megköszönni azt a sok megdönthetetlen adatot, melyek által rovás-írásunk történetét egész napjainkig 

kisérhetjük” - írta Gerencsér István nyelvész az Ethnographia folyóirat 1902-es évfolyamában.  Király Pál 

rovásírásos gyűjteményének, múzeumának anyaga halála után eltűnt! Friedrich Klára 

Léleksarok 
 

Plusz érettség minden évben 

   Assisi Szent Ferenc egyik imájában türelmet kér, hogy elfogadja, amin nem lehet változtatni, bátorságot, 

hogy megváltoztassa, amit lehet és bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjon tenni. Sokan idézték 

őt és nem hiába. Ez a képesség lehet az élet sója. 

   Az elfogadás nehéz lehet, a bátorságot újra meg újra be kell gyűjteni, mint a termést. Amire rádolgoztunk 

naponta. A változás sem könnyű, hanem időigényes átalakulás. Veszteséggel, nyereséggel és rengeteg 

verejtékkel jár. Az az igazság, hogy az orrunk előtt van minden, csak nem értjük jól meg. Néha én sem, te sem. 

De az egész olyan lehetne, mint egy puzzle. Egymást kiegészítő és együtt egy szebb világot teremtő 

közösség....nem kéne, csak álom legyen. Na de lépjünk vissza a valóság talajára. A természet tökéletes, ugye? 

De az Ember is része, nemdebár? Az, hogy a sok aszfalt, tömbházak, technológia eltávolítottak minket tőle, 

nem jelenti azt, hogy nem vagyunk a része. Minden évben újjászületik, megérik, gyümölcse, lehull, valamilyen 

szinten „meghal” és kezdi elölről. „Nyafogás” nélkül. Csodálatos. Nem hagyja magát soha a természet. 

Megszólal mindenben, még a beton repedéséből is kibújik zölden s üzeni: „Itt vagyok!” Bennünk is megvan, 

de el akarjuk altatni, mert a főnök, a pénz, meg az asszony, a férj vagy éppen a gyermekünk miatt ilyen-olyan 

egészségtelen kompromisszokat kötünk, vagy mindenféle megaláztatást elszenvedünk....aztán csodálkozunk, 

mitől nem alszunk. S ha tudjuk is nem a megfelelő orvos ajtaját nyitjuk meg,...hogy segítsen. Nehezebb 

nekünk, mind a tyúkhúrfűnek, kétségtelen (Honnan tudjuk?), komplexebb életünket nézve, amit ugyancsak mi 

bonyolítunk túl. De elfogadni azt, amit nem lehet megváltoztatni meg kell tanuljuk! Minden tavasszal jó ha 

eszünkbe jut mennyi új lehetőséget kapunk, sőt minden reggel hálát adhatnánk mosolyogva, hogy úgy kezdjük 

a napot. Nem ahogy Popper Péter mondta bemagoljuk a sok sérelmet s minden reggel elismételjük, nehogy egy 

bűn, egy fájdalmas esemény kimaradjon. Az ősz pedig mutatja szebb és szebb színben, virítva, hogy az 

elmúlás szép, mert élményekkel, tapasztalatokkal (termés) gazdagodtunk. Miután nyáron sok verejtékkel 

megdolgoztunk érte. A természet leállít télen, ő is pihen. Neked is kéne. Újra nézz körül, ki van körülötted? 

Miért van a Szeretetnek ünnepe? Ami, aki a telet kibírja, újjászületik tavasszal és így folytatódik a ciklus.  

   Ősz... az évszak és ősz a haja a tapasztalattól....az idő múlásától az embernek. Ugyanaz a szó... Gazdag ám a 

magyar nyelv és szép, ezt tudjuk. De egy szó ennyi szépséget hordozzon magával, ugye nem szürke már az 

öregember feje...inkább ezüst az Ősz színeinek összes árnyalatával? Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com) 
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Szabó Erzsébet: Álomvilág 

Madárdalos zölderdőben jártam, 

Az útszélén egy hervadt rózsafát láttam, 

Örök itt a nyár, soha nincsen tél, 

Lehet, hogy leszakította öt a szél. 

 

Ha álmodni lehetne, egy olyan mesét, 

Hol keresni egy régi utat, hol eltévedtél, 

Hol egy kispadon hullattál könnyet, 

Hol nyomok hagytak fájó emléket. 

 

Bámulok a fénylő napsugárra, 

Amint lompos ágait égeti a fáknak, 

Lángoló forróság érinti lelkemet, 

Kopog egy üzenet, közel hajolok szívedhez. 

 

Emlékszel, egyszer kint a ligetben 

Sétaközben fogtad kezemet, 

A hold halványan sugárzott reánk, 

S te fülembe súgtad, az élet álom csupán. 

 

Szüntelen tipor egy régi vágy, 

Egy ölelés, vagy egy szó talán, 

Jöhet tavasz, jöhet a nyár, 

Emlék marad, egy hervadt rózsaszál.  

 

Dénes Géza: Ha úgy érzed 

Ha úgy érzed, hogy nem szeretnek 

Jön, hogy kifuss ebből a világból. 

Ha úgy érzed, hogy szeretnek 

Lelked ujjong a boldogságtól. 

 

Ha játszol úgy érzed, hogy újra gyerek vagy 

Ha hajtasz csak hiába fárasztod agyad 

Ha úgy érzed, hogy gyötrődsz s minden jónak vége van 

Ne add fel, bízz, szedd össze magad! 

 

Ha úgy érzed, hogy csendben érlelődnek gondolataid 

Alkotó kedvedben teljesülnek vágyaid. 

 

Őrtűz gyújtás, Péter Árpád költeménye. 
 

              Székely legény gyújtsál tüzet! 

              Határőr az nincs nélküled. 

              Szórjon szikrát minden felé, 

              Had tudják, hogy él ez a nép. 

                             ll. 

              A lángja legyen mindig örök, 

              Akkor is ha a menny dörög. 

              Bátran álj ki a szabadságért, 

              Küzdjél mindig a hazádért. 

                            lll. 

              Akkor lesz az élet teljes, 

              Ha összefog a magyar nemzet. 

              A lángot tartsad jó magasra, 

              Hogy világítson az égnek alja. 

 

Bajkó Zsigmond: De ki tudja hol 

Ti hozzám szoltok és mosolyogtok, 

Én nem vagyok itt ti mégis láttok. 

Lelkem elszállt és nem találom, 

Minden percem nehéz átok. 

 

Elmegyek én is, a lelkem elvisz, 

Csak fekszek csendben, nem szólok semmit. 

Nem szólhatok már senkihez semmit, 

Végképp a halál, csendben elvisz. 

 

De ki tudja hol, de ki tudja hol, 

A pokol hatalmában rab vágyak, 

Hol nincs már bűn és imádság, 

Hol minden pogány otthont talál. 

 

De ki tudja hol, de ki tudja hol, 

Az égő tűzben haldoklók, 

Hol forr a vérem és ég a testem, 

Hol várom a végső határozást. 

 

United by Culture & Muzic 
Evvel a címmel november 13-án 

Maroshévízen volt megrendezve első 

alkalommal egy kulturális előadás sorozat 

melyen a több mint négy órás műsor 

kavalkádon felléptek a maroshévízi Kemény 

János Líceum Csillagszem néptánccsoportja, a 

tölgyesi, borszéki román néptánccsoportok, a 

bélbori „la poale de Calimani” néptánccsoport, a maroshévízi „gyerekek palotája” előadói, a hévízi „Miron 

Cristea” iskola műkedvelői, a Kelemenjel (Kelemen-patak) negyedi Grup Folk együttese, a helyi művészeti 

osztály hegedűsei, a Rákospalotai Szilas néptánccsoport és a szintén rákospalotai fúvószenekar. Az utóbbi két 

testvérvárosi településünk fellépői közel egy órás műsoruk nagy sikernek örvendett, hisz a megtelt Művelődési 

Házban levők vastapssal jutalmazták meg a fellépéseiket. Az esemény szervezője: a Kelemen és Görgényi 

Közösségi Fejlesztési Egyesület. támogatók: Hargita Megyei Tanácsa, Maroshévíz, Várhegy, Salamás, 

Galócás, Bélbor, Holló, Tölgyes, Borszék Polgármester Hivatalai, Gyermekek Klubja, valamint a helyi Baroc 

Pub. S. I. 
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Rendszerváltás vagy hatalomátmentés Romániában? 
 

November 11-én a Magyar Tudomány Napja alkalmából Gyergyószentmiklóson egy konferenciát rendeztek: 

Rendszerváltás vagy hatalomátmentés Romániában? címen. A konferencián az előadók az 1989. decembere és 

1990 március végéig tartó időszakról tartottal előadásokat a különböző magyar 

települések, tájegységekről. A konferencián jelenvolt a Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátus főkonzulja, Tóth László úr is, aki ünnepi beszédet mondott a 

jelenlevőknek. Majd előadásokat tartottak Kincses Előd: Tőkés László pere címen, 

Konya Hamar Sándor: A kolozsvári rendszerváltásról,  

Kolumbán Gábor: A székelyudvarhelyi rendszerváltásról,  

Márton László: A gyergyószentmiklói rendszerváltásról,  

Garda Dezső: A gyergyószentmiklósi és a Gyergyó széki RMDSZ létrehozása,  

Komán János: A maroshévízi rendszerváltásról, 

Kincses Előd: Marosvásárhely fekete márciusa,  

Garda Dezső: A Gyergyói Népfőiskolai Társaság megalapítása 1990-ben.  

A maroshévízi Komán János tanár úr előadásán bemutatta a helyi RMDSz megalakulását és küzdelmeit, 

valamint a magyar iskola alapításának a „harcait”, és ezt teheti is hisz ő azon nagyon kevesek közé tartozik aki 

alapítója is volt a helyi RMDSz-nek, Rokaly József, Karácsony István és Nagy János tanárokkal közösen 

alapították meg 1989. december 24-én az általuk Romániai Magyarok Demokratikus Fóruma elnevezésű 

szervezetet, a későbbi helyi RMDSz. Ha már Komán János tanár úrról van szó meg kell említenünk, hogy 

november folyamán jelent meg a legújabb könyve „Küküllő vármegye 1848/49. évi levéltári iratai című 

könyve. Gratulálunk neki. Czirják Károly 

 

Zsákhegyi Katonai Temető rövid története (1) 
 

 

    Több dokumentumban és a hajdanán itt 

levő székely kapunk is „Maroshévízi 

Magyar Hősök Temetője” néven van írva. 

De térjünk a temető történetére. 

     A Magyaros nevű településrészre, a 

Magyaros-patak néven ismert folyócska 

torkolatához költöztették 1916 őszén 

(Szebenből) az 1305-ös katonai tábori 

kórházat, ezt egy 40 méter hosszú épületbe, 

nem messze a Bánffy fürdőtelep felé 

vezető úttól, a Sbârcea Irimia-féle malom 

szomszédságába. A kórházban két 

katonaorvos és több asszisztens 

tevékenykedett Donner ezredes főorvos 

törzsorvos és Birmann orvos vezetése alatt. 

Dr. Petényi Donner László 1917. december 

1-jétől 1918. november 12-ig a maroshévízi 1035. sz. tábori kórház parancsnoka volt, valamint a 

belgyógyászati, aztán a sebészeti osztály vezetőjeként munkálkodott Maroshévízen. Itt nemcsak a katonákat 

kezelték, hanem a lakosoknak is bérmentes ellátást nyújtottak. Az 1916-18-as harcokban megsebesült 

katonákat kezelték, míg az elhunytakat a patak túloldalán, a település egyik legszebb magaslatán, a Zsákhegy 

magaslaton létesített temetőbe temették el. A temetőnek szánt telket a Sbarcea családtól a Magyar állam csere 

által vehette tulajdonába, hisz az említett családnak a félhektárnyi temetkezésre szánt telek helyet szintén a 

Zsákhegy negyedbe egy állami tulajdonú kaszálót adtak át. A temető tervét Karl Strauss mérnök készítette el. 

Az így létesített Magyar Hősök Temetőjében a háború végére 196  katonát temettek el, közülük 84 volt 

magyar, míg a többiek olasz, osztrák, román és német anyanyelvűek voltak. De erről bövebben is lesz szó. A 

temető bejáratánál egy hatalmas székelykapu állt, és a lakosság évente megemlékezett az elesett katonákról 

hősökről. (folytatjuk) (czirják)  

 

http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/1917
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php?title=December_1.&action=edit&redlink=1
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php?title=December_1.&action=edit&redlink=1
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/1918
http://bekeswiki.bmk.hu/index.php?title=November_12.&action=edit&redlink=1
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   Intézményünkben az iskolakezdés óta változatos tevékenységek zajlottak:  

   Szeptember 17-én a Csillagszem tánccsoport haladó táncosai Palotailván léptek fel. 

   Őszi Napok Maroshévízen rendezvénysorozat keretében, szeptember 22-24 között, az őszi kézműves nap és 

a Néptánctalálkozó helyszíne volt intézményünk. 

   Szeptember 30-án, rendhagyó órákon vett részt a harmadik osztály a Tarisznyás Márton Múzeumban, 

Gyergyószentmiklóson. 

   Október 1-én a VI. és VII. osztályok Gyergyószentmiklóson kincskeresésen vettek részt és Kalandparkot 

látogattak. 

   Iskolánk diákjai október 6-án irodalmi összeállítással emlékeztek az aradi vértanúkra iskolánk 

dísztermében és a zsákhegyi Hősök temetőjében. 

   Október 10-14 között a IX. osztály beiktatása zajlott: Gólyahét és Gólyabál került megrendezésre 

hagyományos keretek között. 

   Október 18 Az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapja. Iskolánkban különböző tevékenységek 

zajlottak: kerekasztal beszélgetések, filmnézés, plakátkészítés, szórólapok készítése. 

   Október 18-án a Napsugár óvodásai 3 éves születésnapjukat ünnepelték jellegzetes tevékenységeikkel. 

Az elemi osztályok őszi sétán vettek részt az Urmánczy kastély parkjában. 

   Iskolai könyvtárak nemzetközi napjára készülődve, a harmadikosok könyvtári órán vettek részt, 

beiratkoztak, megismerték a házirendet, kölcsönöztek is. Azóta kedvenc helyük lett a könyvtár. 

   Október 22-én, szombaton a Csillagszem tánccsoport egy kis csapata képviselte iskolánkat a Borszéken 

megrendezett hagyományőrző napon. Élményekben gazdag kirándulás volt, ahol megismerkedhettek a 

környék tánccsoportjaival, a népi hangszerekkel, kézműveskedtek, táncoltak, éneket tanultak. 

   Október 28-án zajlott a IX. osztály "csapatépítő" kirándulása Brassóban. Sok közös élmény született ezen a 

kiránduláson és sok barátság szővődött. 

   Október 28-án a XI. és XII. osztály kiránduláson vett részt Gyergyószentmiklóson. A délelőtt folyamán a 

Tarisznyás Márton múzeumban megtekintették az ,,Ideje az építésnek" -Megújuló műemlékek a Kárpát 

medencében című vándorkiállítást, majd a Lepkelesben című kiállítást, A műzeumban lehetőség nyílt 

interaktív tevékenységekre is: puzzle kirakás, régészeti felfedezés, restaurálás, lepkeragasztás. A délutánt a 

Sláger játszóházában töltötték. 

   Október 31-én az óvodában és az elemi osztályokban érkezett Uka Puka és az elvarázsolt erdő című 

előadás. 

   Az Urmánczy kastélyban zajlott a Diáktanács által szervezett Halloween party. 

   November 13-án a Csillagszem tánccsoport fellépett az United by culture & music rendezvényen.  

   November 14-én az elemi osztályosoknak Suli buli zajlott jó hangulatban. 

   November 26-án a Csillagszem tánccsoport a suceavai interetnikus találkozón képviseli iskolánkat. 

Az iskola adventi és karácsonyi időszak eseményeinek előzetese: 

   - november 24-én Adventi koszorúkészítés 

   - Adventi időszakban osztálydíszítés  

   - december 5-én Mikulásozás az osztályokban 

   - december -Karácsonyi/Adventi vásár 

   - december 22-én Ünnepre hangolódva közös tevékenység 

 

Köszönjük a pedagógusoknak a szervezést, az ötletelést, a diákoknak a lelkes részvételt és a szülőknek minden 

támogatást. 

                                                   Áldott Adventi várakozást mindenkinek! 

 

 Deme Gabriella, igazgató 

 

 



 

REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi 

címre: hirlap@marosheviz.info 

 

 
 

  
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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