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Magyar hősök emléknapja

Ez a fránya háború

Május 29-én volt
a magyar hősök
emléknapja.
Ez
évben
is
megemlékeztünk
a
maroshévízi
zsákhegyi katonai
temetőben
a
hőseinkről.
Vasárnap
15
órakor
néma
megemlékezés
keretén
belül
zajlott
le
a
megemlékezés
azokért, akik életüket adták a haza megvédéséért.
Elsőként koszorút helyezett el dr. Sáska Zoltán Attila,
Magyarország Bukaresti Nagykövetsége részéről,
majd a helyi RMDSz és a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület képviselői helyezték el a megemlékezés
koszorúit. Végezetül a jelenlevők virágcsokrokat
helyeztek el az első világháborús emlékműnél. Ezek
után egy kötetlen beszélgetés alakult ki a helyi
lakosok és a nagykövetség képviselője között, több
helyi idős hölgy háborús emlékeit mesélve el dr.
Sáska Zoltán Attila úrnak. M. H.

A Covid-19 és a
nemrég
kirobbant
orosz-orosz
(ukrán)
háború sok mindenre
rátette a pecsétjét.
Maroshévíz
főterén
járva az elmúlt egy
évben 5 üzlet zárt be,
melynek helyisége ma
is kiadó, nem talál
gazdára. Megszűnt ez az úgynevezett covidos járvány
és kitört a háború. Drágulást drágulás követett. Az
üzemanyag naponta drágult, hisz háború van, pedig a
kőolaj egyébként naponta olcsult. Állítólag a háború
miatt drágult a villanyáram is. Az üzemanyag- és a
villanyárak egekbe turbózása miatt minden
megdrágult, de a fizetések maradtak a régiek. Ma
hogyan is lehet Romániában minimálbérből megélni?
A minap az állomásra mentem. Budapesti
ismerőseimet vártam. Késett a vonat, méghozzá 40
percet. Az illetékestől megkérdeztem, hogy lehet,
hogy ilyen sokat késik a nemzetközi vonat. „A háború
miatt”, volt a válasz. Elcsodálkozom, egy
Magyarországról jövő vonatnak mi köze az
Ukrajnában zajló háborúhoz? Siklódi Ildikó

Urmánczy Nándor-emléknapra készülődve
A múlt hónapi lapszámunkban egy felhívást intéztünk, hogy a szeptember 10-én megrendezendő XV. Dr.
Urmánczy Nándor Emléknapra a lakosság kit szeretne a helyi színpadon látni. Eddig a Székely Góbékra 18
javaslat jött, 16 javaslat Kovács Nóri énekesnőre, 9 javaslat Palya Bea énekesnőre, 9 javaslat a 4S Street
együttesre, 8 pedig a Pityes2es és Gyufára és 3 a Szomszédnéni Produkciós Irodára. Várjuk további
javaslataikat, az újságunk utolsó oldalán megadott elérhetőségekre. Köszönjük!
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Könyvújdonság

Természetkedvelők

Nemrég
a
magyarországi
dr.
Bodnár
László
úrnak
egy
újabb
könyve
látott
napvilágot.
A
Biharországban
születtem című
tanulmánykötete
egy
újabb
fejezetet mutat
be nemzetünk
múltjából.
A
könyvben több
neves
író
tanulmányai
olvashatóak. A
440
oldalas
könyvben,
többek között, olvashatunk különböző néprajzi
kutatásokról,
szőlőterületek
történeteiről,
tanyavilágról, Széchenyi István katonaleveleit is
olvashatjuk,
különböző
festők
munkáinak,
festményeinek képeit tekinthetjük meg. Minket
maroshévízieket, de nemcsak, azért is érdekelhet ez a
könyv, mert dr. Urmánczy Nándor életútjáról is
kapunk némi betekintést. (czirják)

Június közepén egy
17 fős maroshévízi
természetszerető
lakos ellátogatott a
Vajda gyásza nevű
településrészre.
Itt
elsősorban a Vajdapatak mentén levő
ásványvízforráshoz
mentek. A pataktól
körülbelül
két
méterre
levő
faköpűbe
fogott
forrás nagyon régi
volt. Ezt 1993-ban
kicserélték, mivel az
eredeti
nagyon
megrongálódott,
elkorhadt. A most
odalátogatott
természetkedvelő
csoport sok szemetet
talált a forrásnál és a
környékén.
Ezt
összeszedték,
a
faköpű melletti gazt is kigyomlálták, míg az innen a
patakba vezető kis sáncot megszélesítették,
kitakarították. Sajnos sok „turista” nem hagy maga
után tisztaságot, így sok helyen a szemét uralkodik.
Cz. K.

Boldogasszony zarándokvonat
Ez évben is megállt a maroshévízi állomáson a Boldogasszony zarándokvonat. Minden 2011-ben kezdődött,
amikor Kövér László házelnök úr településünkre látogatott egy küldöttséggel. A küldöttség egyik tagja Budai
László úr volt, a zarándokvonat szervezője. Ekkor a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége megkérte
Budai urat, ha lehetséges, Hévízen is pár percre
álljon meg a pünkösdi búcsúra tartó zarándokvonat.
És így is lett, hisz 2012-től minden évben megállt a
vonat. Volt mikor 50 percre, volt mikor 3-4 percre,
de megállt és együtt imádkozhattunk, énekeltünk az
anyaországi zarándokokkal. Idén 21 óra előtt
néhány perccel futott be a hévízi állomásra a vonat.
Elsőként Budai László köszöntötte a maros-parti
település lakóit, majd Burbela Gergely szerzetes,
lelki vezető adta áldását az összegyűltekre. Ezek
után himnuszaink hangzottak el, majd lassan
elindult a vonat. Budai László a már elindult
vonaton levő kihangosítóban köszönt el a kisereglett
tömegtől, mondván: „Jövőben ugyanitt!” Köszönjük! Czirják Károly
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„Klasszikusok könnyedén”
Nemrég a maroshévízi Izabella vendéglőben klasszikus zenei beavató előadásra
került sor. Felléptek: Benedekffy Katalin énekművész, Kiss Lehel zongora, míg a
műsort Sólyom Gabriella vezette. Benedekffy Katalin művésznő Kányádi Sándor
unokahúga, és énekesnőként a világ több országában is koncertezett. A
„klasszikusok könnyedén” című maroshévízi előadásában, Kodály, Bartók,
Erkel, Mozart, Puccini, Verdi, Strauss, Lehár csodálatos műveit adta elő a helyi
közönségnek. A hévízi előadást az RMDSz szervezte, míg a helységet az Izabella
vendéglő vezetősége biztosította.

niedermüller péter rasszista nyilatkozataira
niedermüller péter, volt europarlamenti képviselő, jelenleg polgármester, már jó ideje a rasszista
nyilatkozatairól kezd „híressé” válni. Nem is olyan régen rémisztő képződményeknek nevezte a fehér,
keresztény, heteroszexuális embereket. Ezért soha nem is kért bocsánatot ez a nemzetáruló ember. Június 4-én
a nemzeti összetartozás napján megint villantott ez a nem is tudom minek nevezzem alak, bolseviknek,
nácinak, fasisztának, szóval nem tudom, minek nevezzem, egy biztos, az emberiség legalja alatt való emberi
fajzat. Nos, a fent említett napon azt nyilatkozta, üzente, hogy „gondoljunk azokra a magyarokra is, akik
Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában és a többi környező országban, mint
mi itthon, Magyarországon.” Szerintem ő soha nem volt az elszakított területeken, soha nem beszélt az itt élő
emberekkel, nem tudja, hogyan kell megküzdeniük a megmaradásért, a magyarságukért. Vajon
niedermüllernek lenne bátorsága Székelyföldre jönni? Egyrészt megértem őt, mert mint egy nemzetáruló, nem
magyar, zsoldos ember, parancsokat kell teljesítenie, mert másképp nem kap munkát, pénzt, de azért ideje
lenne a sok magyarellenes tettéért bocsánatot kérnie és távoznia a közéletből.
Végezetül, egyik főnöke, gyurcsány ferenc elvtárs szavait idézném: „El lehet menni Magyarországról”.
Czirják Károly

Beszámoló az V. Maroshévízi Református
Családnapokról
2022 június 18-19-én került sor az V. Maroshévízi
Református Családnapokra. Az előző családnapok
sikerének köszönhetően türelmetlenül és kíváncsian várta
a családok minden tagja, hogy újra találkozhassunk és
együtt lehessünk.
Szombaton a református parókia udvarán zajlottak
a tevékenységek. Az esemény áhítattal kezdődött, melyet Madaras Attila- Mihály helybéli lelkész tartott.
Felhívta a figyelmünket arra, hogy minden családban nagyon fontos szerepe van az apáknak, akik a kertészek,
és ültetnek, és az édesanyákra, akik az öntözők, akiknek a gondoskodásban van nagy szerepük. A gyerekek a
mi virágaink, akikenk kerítést szabunk és akikről gondoskodunk. Az aranymondást a gyerekek segítségével
fejtettük meg: „Mert mi Isten munkatársai vagyunk.” (1Kor 3,9a). Szimbolikusan áhítat után a családok
virágot ültettek, mindenki hazavitte a virágot, hogy otthon ápolhassa, nevelhesse, vigyázzon rá.
A nőszövetség tagjai nagyon finom gulyást főztek, áhítat után közös ebéd következett, és finom
sütemény volt a desszert.
Orbán Imola tréner közösségi játékok által hívta fel a figyelmünket arra, hogy milyen fontos nekünk
családoknak a közösségi érték és az, hogy egy keresztyén közösség aktív tagjai lehetünk. A gyerekek
mesehallgatás közben virágokat színezhettek, festhettek különböző technikákkal. Gyurmából készítették el a
családok, azokat az értékeket, melyeket fontosnak tartanak. A gyerek – apák futballmeccsnek nagy sikere volt.
Este a már hagyománnyá vált szalonnasütés következett, amit jó étvággyal fogyasztott mindenki.
Vasárnapunk istentisztelettel kezdődött, a családok apraja nagyja részt vett az istentiszteleten, ahol arról
hallottunk hogy szülökként gyerekeink példaképei vagyunk és gyerekeink minket utánoznak majd, azokat az
értékeket képviselik, amelyeket a szülőktől láttak, felelősségünk hitben nevelni gyermekeinket.
Istentisztelet után a kirándulás következett, idén a parajdi wellness központ volt az úticél. Jó
hangulatban utaztunk és kellemes kikapcsolódás volt a fürdőzés mindannyiunknak.
A résztvevők nevében köszönetet mondunk Hargita Megye Tanácsának, hogy támogatták a családnapi
rendezvényt és hálásan köszönjük a lelkipásztornak és feleségének, hogy megszervezték ezt a tartalmas,
felemelő hétvégét. Izgatottan várjuk a következő családnapokat! Csűrős Emese Noémi, résztvevő
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„Uram, vedd az életemet, és te vezessed, mert én nem vagyok képes rá.”
Beszélgetés a maroshévízi Bartha Zsolt Andrással (befejező rész)
- A családodról mondj egy pár szót.
- 39 évesen lemondtam, hogy családom legyen, hisz
volt 1-2 próbálkozásom, de nem jött össze. Most utólag
hálás vagyok az Istennek, hogy nem jött össze, hiszen
ő tudta, hogy miért. Pont ez szép az Istennel való
kapcsolatában, mert ő annyira képes feldolgozni a
múltat, hogy a múlt bármilyen nehéz is volt, úgy át
tudja formálni az Isten ezt a dolgot, hogy áldássá válik.
Kezdtem lemondani a család gondolatáról, hisz már
tudtam, hogy nem vagyok 20 éves, de tovább
imádkoztam, hogy nagyon szeretnék egy családot, és
megismertem Edót (Editet) Magyarózdón. Másfél évet
udvaroltam neki, sokat imádkoztunk, Isten megmutatta
mindkettőnknek, hogy Ő egymásnak szánt minket.
Most babát várunk, egy fiúcskát (a lapszám
megjelenésére már meg is született). Nehézségek még
mindig vannak. Marosvásárhelyen lakunk. Ingázok
Ózdra a munkahelyemre.
- A munkahelyedről mondj néhány szót.
- Amint mondtam, a Bonus Pastor Alapítványnál
dolgozok, mint karbantartó, de szakács is vagyok.
Ugyanakkor nagyon sokat beszélek a bentlakókkal, akik
különböző problémákkal jönnek oda. Mikor látom, hogy
nehézségben vannak, elmondom az én történetemet is, és
felcsillan a szemük, hogy igenis van egy folyamat, ami
nem olyan egyszerű, de ha kitartóan végigcsinálja,
lehetnek eredmények. Meg szoktak hívni - leginkább a
református egyházak -, hogy a függőségről beszéljek, de
jártam már egyetemekre, iskolákba, líceumokba is.
Ifjúsági táborokban szoktak lenni függőségi műhelyek,
ahova szintén meg szoktak hívni.
Köszönöm a beszélgetést és minden jót kívánok neked
és családodnak. (Cz. K.)

Rákosi Károly labdarugót faggattuk.
Nemsokára újabb interjúnk indul. Ezúttal Rákosi Károly labdarugót kérdeztük életútjáról.
Rákosi Károly labdarúgót az idősebb maroshévíziek ismerik, hisz településünkön játszott, mi
több, manapság is sokat jár Maroshévízre a rokonaihoz. Nemrég az emlékeiről „faggattuk”.

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.
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Léleksarok
„Lelki okosság”
Nemhiába kezdi könyvét (Érzelmi intelligencia) Daniel Goleman a következő idézettel: „Bárki
felmérgelődhet. De az, hogy mérges legyen arra, akire kell, amennyire kell, amikor kell, amire igazán kell és
ahogyan kellene, az nem könnyű egyáltalán.”Arisztotelész (saját fordítás)
Úgy érzem, ebben minden benne van. Az élet sója....lényege. És újra a mérleg segíthet. Mert a
gondolataink a történésekről befolyásolják érzéseinket, majd rögtön a tetteinket. Ingadozik hangulatunk a
nagyon nyugodt, boldog állapottól a nagyon feszült, kellemetlen állapotig.
Visszatérve az idézetre, egy kicsit elgondolkodnék. Bárki felmérgelődhet kicsitől nagyig. Beosztottól
munkaadóig. Sajnos, nem mindenkinek van megengedve. Ez gond. A felnőtt kiadja a dühét, a gyerek pedig
hallgasson? Fojtsa el... ha megbetegszik, akkor is. A főnök idegesíti, megalázza alkalmazottját, de annak
csendben a legjobb teljesítményt kell nyújtania....ha nem, hát jöhet más. Kire mérgelődhetünk fel? A kicsire? A
gyengébbre? De ha épp a „hatalmas” teszi pokollá életünket? Ha mégis idegesek leszünk, mennyire lehetünk?
Egészséges vagy hatékony „paraméterek” között kell lennie feszültségünknek? És mikor? Rögtön? Vagy
elszámolunk tízig? Ugyan már, kinek megy ez? Valóban magunkra vagy az időjárásra haragszunk? Arra, hogy
utálnak, vagy hogy nem szeretnek? De ha nem szeretnek, nem is ismerjük meg az érzést, és nem is haragszunk,
míg el nem vonják tőlünk a mámort. Hogyan haragszunk? Roppant fontos! Halkan, csendben reagálunk? Csak
a párnánk ismeri könnyeink ízét? Vagy az is, aki bántott? A család? Barátok? Esetleg egy szakember, aki nem
mondja el másnak? Mit csinálunk, mikor kitör a vulkán, kiüti valami a biztosítékot? Mit és hogyan mondunk
el? Ezeket a kérdéseket mindenki magának kell megválaszolja. Mert nem az a baj, hogy eddig nem a legjobban
reagáltunk, hisz mindenki más világból jön, és úgy tette eddig, ahogy tudta. Az a baj, ha nem akarunk
változtatni magunkon. Fejlődni fontos. Mérlegelni, mit mennyire jó tenni. Nem nehéz, hisz az eddigi
tapasztalataink szolgálnak iránytűként. Ahol túl nehéz, túl megalázó a mérgesítő helyzet, onnan ki kell talán
szállni. Hiába várjuk a reptéren a vonatot. Határ. Eddig volt, tovább nem!
A jóból is megárt a sok, a rosszból pláne. De nem kell mindig igazunk legyen, azaz igazunk akkor is
van, ha nem hagyták jóvá. Elég, ha mi tudjuk. Minden csatát nem kell megnyerni. Elmegy az energiánk. Igazat
adni akkor is, ha nincs igazuk? Miért ne? Ha ezzel rengeteg erőt takarítunk meg? Elég morrogni egyet, vagy
addig kell üvölteni, míg szétpattan az ér a halántékon? Minden egyes dologért kell idegeskedni, vagy csak
azokért, amelyek nélkül örömtelen lenne életünk? Nem könnyű, ezt már Arisztotelész is tudta, és mindenki
érzi. De, ha egy pillanatra megállunk és mérlegre tesszük a mérgünket annak tárgyával...a legjobb úton
járhatunk, az önismeret ösvényein. Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com)

A székely-magyar rovásírás emlékei, 88. rész
A bánmonostori törpe oszlop rovásfelirata
Szakács Gáborral együtt szeretettel és tisztelettel emlékezünk Csíki Andrásra. 2017ben találkoztunk vele, amikor Czirják Károly meghívására Maroshévízre utaztunk, és
András Salamáson megmutatta az általa felfedezett róvott köveket. Ekkor készítettem a
mellékelt fényképet is.
A 89. részben folytatom majd a zilahi emlékmű történetét, most itt röviden szólok egy, a
szakirodalomban eddig még le nem írt rovásemlékről, amelyet a székesfehérvári Szent
István Király Múzeum Királyok és Szentek Az Árpádok kora c. kiállításán (2022. 03. 182022. 06. 15.) láthattak a látogatók. Dr. Somos Zsuzsannától kaptam a fényképeket. A
rovásfeliratot
hordozó
oszlop
a
délvidéki Bánmonostorról származik, és
Újvidékről, a Vajdasági Múzeumból
került a kiállításra. A kiállítás címéből
ítélve az oszlop Árpád-kori lehet. A
felirat nem az oszloppal egy időben
készült, hanem később. Az oszlop
magassága kb. 50 cm. Ezeket a „törpe”
oszlopokat többnyire korlát, mellvéd részeként használták. A felirat alulról felfelé halad. Az ábra mutatja a
hangértékeket és a feltételezésem szerinti megfejtést, amely: CSABA, TAS ROVÓI: P., SZ. A megfejtéshez a
hiányzó magánhangzók beillesztésének próbálgatásával jutottam. Csaba és Tas valószínűleg a kőfaragók
vezetői, mesterei, akik alá a P (vagy G) és SZ betűvel kezdődő nevű rovók tartoztak. Friedrich Klára
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Szabó Erzsébet: Egy élet van

Dénes Géza: Visszavár hazád

Homokóra, egy kis időt adj még nekem,
Magamba zárom minden szép emlékem,
Hogy a szívem sose bánja,
Ha valami olyan volna ami fájna.
Bánatod senkinek el ne mond,
Fogadd el, bármit hoz a sors,
Este mikor a csillagok jönnek,
Csend lesz harsona hangja zörren.
Egy dalban benne van az élet,
Egy dalban benne van az ember léte.
Tarsolyába tégy sok útravalót,
Ha bántasz valakit kérj bocsánatot.
Mikor a nap reggel újra felkel,
Reménnyel tekints fel az égre,
Ölelj át minden sárguló falevelet,
Mond el a világnak, kevés az egy élet.
S ha vonatod végállomásba érkezik,
Újabb felszállók tovább vezetik.
Alagút végén közeleg a hajnal.
Boldog csak úgy leszel, ki hiányzik, veled van.
S ha egy könnycsepp szemedből homokba gurul,
Ne kérdezd, hogy miért talán jön a búcsú,
Szelek szárnyán robog egy üzenet,
De mond, ki érti ezt, hogy kevés egy élet!

Bajkó Zsigmond: Árnyak könnyei
Tudjuk, hogy jobbra már úgy sem várhatunk,
Ha ölbetett karral másokra bámulunk,
És mégsem mozdulunk, semmit sem teszünk,
Csak folynak hiába, folynak a könnyeink.
Elvesztünk mi, oh! Régen elvesztünk,
Miért lélegzünk, hisz nem is létezünk.
Ne kérdezd tőlünk, kik vagyunk, kik leszünk,
Csak folynak hiába, folynak a könnyeink.

Az élet bármerre visz, dobál,
Míg anyád sírján nyílik egy szál virág,
Míg zöldell a fenyőág,
Visszavár hazád.
Míg van kivel nyelveden beszélj,
Míg van kinek mindent elmesélj,
Míg várnak a hegyek, hogy őket bejárd,
S egy kristálytiszta forrás, hogy vizéből igyál,
Addig van hazád.
Míg csodálhatod a mezei virágokat,
S az utak mentén a keresztfákat,
Míg hallhatod a zengő orgonát
És templomodban elmondasz egy csendes, szép imát,
Addig itt a hazád.

Szép gyerekkor. Péter Árpád költeménye.
Erdélyország volt egykor a hazám,
Ott szült meg engem az édes jó anyám.
Ott láttam meg először a napnak fényességét,
Erdöknek, mezöknek gyönyörű szépségét.
ll.
Maroshévíz volt ahol növekedtem,
Szép volt a gyerekkor amit ott töltöttem.
Vissza gondolok az osztálytársaimra,
És a tiszteletreméltó kedves tanárokra.
lll.
A tanárok voltak akik értünk sokat tettek,
Átadták a tudást amit át is vettünk.
A tudomány nagy kincs, abból kell alkotni,
És a féltve őrzött jövő nemzedéknek is átadni

40 éve végeztek
Június 18-án, a volt Matematika - Fizika Líceumban, azok a magyar diákok, akik 1982-ben végezték el a
XII. osztályt, 40 éves találkozójuk volt. A néhai Kolumbán Tihamér tanár úr osztályában akkor 30 diák
végzett, mára sajnos csak 27-en vannak életbe. Az eseményre 17 volt osztálytárs jött el a hagyományos 40 éves
osztályfőnöki órára. Ezt megelőzően a csíkszeredai temetőben egy koszorút helyeztek el egy volt elhunyt
osztálytárs emlékére majd a remetei és a maroshévízi temetőben is megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról és
osztályfőnökükről. Június 18-án 11 órakor vette kezdetét az osztályfőnöki óra melyet Lázár Márta tanárnő
tartott meg. A névsorszólítás után a jelenlevő „vén diákok” elmesélték életútjukat, az utóbbi 40 év főbb
életeseményeiket. A közel két órára kinyúlt osztályfőnöki óra után a volt diákok és családtagjaik egy helyi
vendéglőbe folytatták az életük részleteinek elmesélését és észre sem vették, hogy éjfél közeledik.
Bucsuzáskor leszögezték, hogy egymás közt kell tartani a kapcsolatot és ezen túl öt évenként kell
találkozni.

7. old.
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Tanintézményünk május 26-án búcsúzott a XII. osztály ballagó diákjaitól, június 3-án a VIII. osztály
kisballagóitól. Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk a vizsgákhoz.
Ciornei Emanuel Robert, XI. osztályos diák búcsúztató gondolatait közöljük:
„Kedves végzős barátaim, a sok év eltelte után, ti is elértétek azt a pillanatot,
hogy a vállatokra van helyezve a tarisznya, és el ballagtok az iskolából. Mintha
csak tegnap lettetek volna itt az iskola előtt előbbszőr, amikor a tanítónéni első
osztályba kézen fogva vezetett, vagy talán amikor új barátokat szereztetek és az
első osztályfőnöki órát megtartottátok. Gyorsan telik az idő….
Talán azt gondoljátok hogy kész, itt a vége. De ne feledjétek, ez az
életnek az egyik legelső fejezete, és nagyon sok meglepetés rejlik mindannyiunk
számára. Arra szeretnélek bíztatni titeket, hogy legyen egy álmotok, egy cél,
amiért minden akadályt átugortok. Ahogy Ralph Waldo Emerson is mondta.
“Akármilyen utat is választasz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják
mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni,
talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a
végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.”. Legyetek bátrak, és küzdjetek azért a
célért, amit kitűztetek magatoknak, és cáfoljátok meg azokat akik nem hisznek bennetek, és bizonyítsátok be
azt hogy meg tudjátok csinálni. És ne feledjétek, ha egy ajtó becsukódik előttetek, próbáljátok ki nyitni, ha be
van zárva, azt jelenti, hogy egy másik nyitva van.
Talán idegesek vagytok, vagy akár sóvárogtok, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje.
Búcsúzás a sulitól, búcsúzás egymástól, a tanároktól, tőlünk, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt
éltetek, tanultatok és dolgoztatok az itt elmúlt 8 vagy akár 12 év alatt. Hosszú idő. Nagyon hosszú idő. El se
tudom én képzelni hogy mennyire furcsa, nehéz, de egyszerre mennyire boldog lehet ez a pillanat, ráadásul,
hogy egy év múlva nem a színpad mellett leszünk, hanem ott fogunk állni ahol ti most , mi leszünk a
legnagyobbak. 12 év… Ezalatt kiismertetek
mindent. Tisztában vagytok vele, melyik
tanteremben melyik szék billeg; hol lehet
észrevétlenül puskázni; melyik terembe milyen
padfirka van; melyik ajtó van mindig nyitva, illetve
zárva. Kezdetben nem lesz könnyű, de előbb-utóbb
ott is megszokjátok.
Nézzetek körbe, mindenki aki itt, az iskola
udvarán áll a mai nap, értetek jöttek. Szüleitek,
nagyszüleitek, rokonaitok, tanáraitok, más diákok,
mindannyian
itt
vagyunk,
hogy
titeket
támogassunk, és ünnepeljünk. Igaz, hogy most ti
elballagtok az iskolából, de ne feledjétek, mindig
szeretettel és örömmel látunk titeket ismét iskolánk
falai közt mint egykori diáktársat Bárhova is sodor titeket az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni, mert itt
nőttetek fel, a Kemény János elméleti líceum falai között
De újból mondom, ez még nem a vége, nagyon sok dolog rejlik, ahogyan Ady Endre is mondta
„Az élet már adott sokat,
Bódítót, furcsát és keservest,
De még valamit tartogat.”
Köszönöm szépen hogy meghallgattatok, és osztálytársaimmal azt kívánjuk nektek, hogy sikeresek
legyenek az érettségi vizsgák, és hogy még találkozzunk.”

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
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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.
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