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M ARO S H ÉVÍ Z I
H Í RLA P
A maroshévízi színjátszásról (7)

Mivel kimaradt egy igen fontos fejezet a maroshévízi színtársulat életéből, éspedig az 1958-70-es évek most ezt pótolni
akarjuk. Ezekben az években a kultúrház „igazgatói” szerepét Szarvas Dénes töltötte be, aki sokat tett a maroshévízi
kultúréletért, hisz nemcsak a színjátszásban tett sokat, de újból megalakította a fúvós zenekart, a dalárdát, könnyűzene
együtteseket és sok másat. A színjátszóink az említett évek között
Csíkszereda és Marosvásárhely közötti összes településen sikerrel
szerepeltek más-más előadásokkal, sőt, 1964-ben a Bukarestben
megtartott Amatőr Országos döntőben II. helyezést értek el. Ez
akkoriban igen nagy szó volt, hisz magyarul országos 2. helyezést
elérni nem volt kis dolog. Íme, az akkori színjátszók: Strasszer Ignác,
Kertész (Kolumbán) Klára, Szaszkó Elek, Zsigmond Ernő, Orbán
Lajos, Hámos Elvira és Hosszú Elvira. Ami érdekességnek számított
ezekben az években, az az, hogy számos előadás előtt és közben is
kabaré jeleneteket adtak elő. A legjobb kabarésok Szász Antal és
Bege Márton voltak. (folytatjuk)

Újból lesz színtársulat Maroshévízen?!

Czirják Károly
A maroshévízi amatőr színtársulat hosszú múltra
tekint vissza, hisz már 1867-ben léteztek, felléptek,
alakítottak. A színtársulat az évtizedeken hosszú során át
más és más néven szerepelt, így „Székely Társaság”, de
„Perpetuum Mobile” neve is volt, míg végül „Víg”
színtársulat néven is létezett. Kisebb-nagyobb szünetekkel
állandóan tapsra késztették a közönséget, mígnem 18 évvel

Gyertyagyújtás Hőseink sírjainál

ezelőtt, 1994-ben megszűnt. A napokban Szabó Árpád, a
volt „Víg” színtársulat rendezője és a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület úgy döntöttek, hogy megpróbálják újra alakítani
a színtársulatot. A helyi polgármesteri hivatal máris
helyiséget biztosít a társulatnak, így amint Szabó Árpád
elmondta már januárban nekifognának betanulni a
szerepeket és tavasszal meglehet, hogy a rivalda fényeket
újból meggyújtják a hévízi színtársulat előtt. Addig is, aki
vonzást érez e műfaj irányt, vagy tehetséges, jelentkezzen
az alábbi telefonszámon: 0752912445.

(czirják)
Ez évben is az Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére a Zsákhegyi Katonai Temetőben november 1-én,
gyertyákat gyújtottak azok sírjai fölött, akik az életükkel fizettek a haza megvédéséért. Így Mindenszentek napja szebb,
hisz mi, maroshévízi magyarok megmutatjuk, hogy emlékezünk, tiszteletünket fejezzük ki hőseink iránt.

A maroshévízi Destine Broker garantálja a legkedvezőbb árakat:
kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan, orvosi malpraxis és életbiztosítások terén.

Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( polgármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben )

tel: 0266343434, mobil: 0742247269, 0724247269; e-mail: destine@toplita.net
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Választás 2012

December 9.-én parlamenti választásokra kerül sor.
Körzetünkből két magyar képviselő jelölt indul. Újságunknak az alábbi anyagot jutatták el.
,,Azért vagyunk a világon , hogy valahol otthon legyünk benne,,
TAMÁSI ÁRON 1934
Számomra a képviselő jelölésem
azért fontosl, hogy felhívjuk a világ és
az itt élő emberek figyelmét arra,
hogy ez a közösség többet érdemel és
többre is képes. Önkormányzati
képviselőként
és
borszéki
alpolgármesterként megismertem a
helyi emberek és önkormányzatok
problémáit, hiszem, hogy a
parlamentben tevékenyen és jól
fogom tudni képviselni a borszéki és
maroshévízi térséget, Gyergyószéket,
Székelyföldet.
Tapasztalatimat,
felhalmozott tudásomat térségünk
érdekében fogom kamatoztatni, mert
számomra a legfontosabb, hogy végre
a fejlődés útjára tereljük szűkebb hazánkat.
Az elmúlt 22 évben bebízonyosodott, hogy sem az országos vezetők,
sem az Európai döntéshozók nem oldják meg helyi probémáinkat.
Megyénk egyre szegényebb, országos szinten utolsó helyeken áll
gazdaságunk. Gyergyószék ezen belül is sereghajtó gazdasági
szempontból, ami az itt élő emberek életszínvonalát is meghatározza.
Nincs más megoldás, mint saját kezünkbe venni dolgainkat és ehhez
olyan vezetők kellenek, akik megoldásokat keresnek és irányt mutatnak.
Van néhány természeti adottságunk amire építeni lehet, mint a turizmus,
a mezőgazdaság, az ásványvizeink vagy a még megmaradt erdőink.
Az erdélyi politikum legfontosabb feladata, hogy az önkormányzatiság
és az autonómia rendszerét kidolgozva elérje, hogy adóink, megtermelt
javaink és ásványkincseink nagyobb része helyben maradjon.
Összefogással, realitássá válhat a versenyképes és megújuló gazdaság, a

munkahelyteremtés, az autonóm gazdasági közösségek megerősítése.
Megmaradásunk legfontosabb feltétele a fiataljaink itthonmaradása,
aminek egyetlen eszköze a munkahelyteremtés és azon ágazatok
letelepítése, ahol felhasználható a megszerzett tudás, lehetőség van a
fejlődésre és versenyképes jövedelem realizálható.
Számunkra az önrendelkezés a legfontosabb, ezért az 1918-as
Gyulafehérvári Nyilatkozatban ígérteket kell érvényesítenünk. Az
autonómia megteremtését Románia alkotmányának módosításával kell
kezdeni, ezért nem mindegy, hogy milyen politikusok képviselik a
magyar közösséget.
A fent említett gazdasági célok eléréséhez a cégek, a vállalkozók, az
alkalmazottak javára kell az adózási rendszert is kialakítani, a kapcsolódó
törvények módosításával.
A képviselők és szenátorok mentelmi jogával számtalanszor visszaéltek,
ami minden jóérzésű állampolgár számára felháborító, ezért egyre többen
fordulnak el a közélettől. Ezt a kiváltságot meg kell szüntetni, erkölcsös
és tisztességes politikusokra van szükségünk.
Az Erdélyi Magyar Néppárt közössége hisz abban, hogy máskép is lehet
politizálni és a következetes érdekképviselet eredményesebb, mint a
balkáni kisded játszmák. Bár ma sokan kételkednek még ebben, de be
fogjuk mindezt bizonyítani, a Néppártnak megvannak az eszközei az
említett célok eléréséhez. Összefogunk mindazokkal, akik a magyar
érdekképviseletet nem csak a retorika szintjén művelik.
Az EMNP többször hangsúlyozta ,az önrendelkezés elérésére szükség
van minden magyarra ,minden magyar pártra ,ezért Toró T. Tibor
hangsúlyosan kérte az eggyütműködést az RMDSZ –el de mindig
elútasitották.
A Magyar ember számára a Hit és a Szeretet a legfontosabb dolog a
világon ,azután a szabadság és az önrendelkezés.Az első kettő Isten
ajándéka ,a másik kettőt meg kell szerezzük.Számitok az önök
szavazataira.
Tisztelettel Szabó Tibor,
az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőjelöltje.

Ésszel és erővel – üzenet Maroshévíz magyarjaihoz
Tisztelt hévíziek, a kampányban járva, beszélgetve, azt tapasztalom: kissé elzsibbasztotta a magyarokat
térségünkben az elmúlt négy év. Nem volt magyar parlamenti képviselet, így mindenki intézte a dolgát, a
mindennapjait, igyekezett örülni kis dolgoknak. Közösségünk kissé elfeledte az erejét, az összefogással
megnyerhető saját álmait. Értem ezt. Én, Borszék 37 éves polgármestereként (immár ötödik éve itt a
munkahelyem), ezt az olykor pihentető zsibbadást nem engedhettem meg magamnak: városom nem süllyedhetett
tovább. Generációk sorsa múlik ezen! Olyan hetem is volt, hogy háromszor mentem Bukarestbe ügyintézni. És
épültünk: a Bukarestben lévő többi RMDSZ-es csapatnak köszönhetően. Négy dolgot tiszta szívvel aláírhatok
magamról: 1.optimista vagyok, 2.teherbíró, 3. tudom, merre fejlődhetünk, 4. itthon akarok élni, tehát kézbe akarom
venni a teendőket, vinni akarom előre a dolgokat.
Jártak mostanában Borszéken? Jöjjenek: már melegvizes borvízfürdőnk is van. De ez nem elég. Az egész térségnek
kellene talpraállni, erősödni. Itthontartani a fiataljainkat, hazahívni egyetemistáinkat. Ezért jelöltettem magamat
négyéves parlamenti megbízatásra.
Ésszel és erővel - ez a jelszavam. A "többet ésszel mint erővel" magyar szólásmondásnak 2012-ben, a 34%-os
magyarságú Ditró-Maroshévíz-Borszék-Tölgyes választókörzetben ez az olvasata: kell az erő, az itt élők ereje! Négy éve a szavazati joggal
rendelkezők fele sem ment el szavazni. Ez most változhat: ha elmennek, és a Bizalom-biztonság-jövőre voksolnak, akkor visszakaphatja képviselőjét
a magyarság. Ezért, kedves maroshévíziek, arra kérem Önöket: kérdezzenek. A mikjozsef.wordpress.com –on hozzászólhatnak a honlapra írt
gondolataimhoz. Kritikáikat is tudni szeretném. Míg felkeresem Önöket itt Maroshévízen, elérnek a mikjzsf@yahoo.com –on vagy a 0723/250411en. Még van három hetünk a választásokig. Még mindent megbeszélhetünk. Önökön áll.
Tisztelettel: Mik József,
RMDSZ-es képviselőjelölt
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Sport

A megyei bajnokság novemberi mérközései: Parajdi S.E. – Maroshévízi Tudomány 1-1 (0-1). A hévízi csapat góllövője Újlaki Alex
(22.). Maroshévízi Tudomány – Homoródalmási Homoród 6–0 (1–0). Gólszerzők: Vala István (46. és 53.), Ioan Soare (6.), Dan Lazăr
(68.) és Újlaki Alex (74.), Maroshévízi Tudomány – Csicsói KSE 1-3 (1-2). A hévízi csapat gólszerzője: Újlaki (2. percben). A
Tudomány csapata a 6. helyen van.

Röplabda

Megkezdődött az országos fiú nagyifjúsági röplabda bajnokság. A maroshévízi csapatok eddigi elért eredményei: - fiuk: Nagyváradi
ISK – Maroshévízi ISK 3-1, Maroshévízi ISK – Zilahi ISK 0-3 és Dési ISK – Maroshévízi ISK 3-0. Lányok:Maroshévízi ISK – Tordai
ISK 0-3.

III. tájékozódási verseny

(Hirközlő: Paul Gingean)
November 3.-án és 4.-én a maroshévízi Kelemen Hegyimentő Sportegylet szervezésében zajlott le a III.
tájékozódási verseny, melyet a Tárnica hegyen tartottak meg. A rendezők 13 maroshévízi és környékbeli iskolát hívtak
meg, hogy összemérjék tudásukat. A versenyzők három kategóriában kellett bizonyítsanak. Ezek elméleti próba, 9
kilométeren tájékozódás a természetben és sziklamászás voltak. A versenyeken VI-IX. osztályos tanulók vettek részt. A
VI-VII osztályosok csoportjában a végső rangsor a következő: 1. Maroshévízi Kemény János Gimnázium, 2. Bélbori O.
C. Taslauanu Általános Iskola, 3. Kelemenpataki Andrei Saguna Általános Iskola, 4. Várhegyi Általános Iskola, 5. Hollói
Általános Iskola, 6. Válya negyedi Andrei Saguna Általános Iskola, 7. Maroshévízi O. C. Taslauanu Gimnázium, 8.
Salamási Szt. Andrei Általános Iskola, 9. Galócási Dumitru Gafton Általános Iskola. A VIII-IX. osztályos korcsoport
versenyeinek öszesített eredményei: 1. Várhegyi Általános Iskola, 2. Maroshévízi Miron Cristea Általános Iskola, 3.
Maroshévízi M. Eminescu Kollégium, 4. Maroshévízi O. C. Taslauanu Gimnázium, 5. Maroshévízi Szt. Illés Általános
Iskola, 6. Galócási Dumitru Gafton Általános Iskola, 7. Válya negyedi A. Saguna Általános Iskola, 8. Maroshévízi Kemény
János Gimnázium, 9. Salamási Szt. Andrei Általános Iskola, 10. Hollói Általános Iskola, 11. Kelemenpataki A. Saguna
Általános Iskola.
Támogatók: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Hegymentők, FRAM Kft – Maroshévíz, DANICO Kft –
Maroshévíz, MINERAL WATER Bélbor, OPTIMED Kft- Maroshévíz.

Stracula Attila újabb könyve

A maroshévízi születésű színház és film kritikus, Stracula Attila, a 18. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár
keretén belül november 17.-én, 12 órai kezdettel könyvbemutatót tartott. Az újabb könyvének címe: „Színházi emlékek
tükörcserepei”. A bemutató a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kistermének előcsarnokában volt megtartva.

A labdarúgásnak nincs határa
Kósa Attila

Október 27.-én egy olyan foci tornára került sor, melyen az eredmények nem számítottak, hanem a tiszta foci, a
barátság, a jó hangulat, a sportszerűség volt a lényeg.
A rendezvény Gyergyószárhegyen zajlott le és a Gyergyószentmiklósi Freeaffair Sport Egyesület szervezte „Fair
Play Barátok” címen. A tornán hét csapat vett részt: a magyarországi Ócsa városából a „Székelylapú Baráti Társaság”
csapata, a Gyergyószentmiklósi „Freeaffair” S. E,. a Gyergyószentmiklósi „Kossuth Street Boys, a Gyergyószentmiklósi
„Hodex”, a Gyergyószentmiklósi „Red Dragons”, a Csomafalvi „Lecsó” és a maroshévízi „Punto”. A maroshévízi Punto
csapatkapitánya így nyilatkozott: „Köszönjük Fülöp Csaba rendezőnek a meghívást és a csapatok összes tagjának. Jól
működött a csapatszellem, a szép foci, a jó hangulat és szép példát hoztunk létre azzal, hogy a díjkiosztásnál csapatunk az
összes aranyérmét átadta annak a két csapatnak, amely egy életre való leckével szolgált mindannyiunknak egy szép foci
bemutatóval, hisz a két csapat tagjait fogyatékos gyerekek képezik. Gratulálok úgy a rendezőknek, mint az összes
csapatnak.” A maroshévízi Punto csapata: Kósa Lajos, Kósa Attila, Nagy Tibor, Puskás Levente, Lazar Dan, Ciocania
Vasile, Valla István, Madarász Csaba.
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Interjú Orbán „Pumukli” Zsolt színészpalántával

Orbán Zsolt 1991. július 30.-án született
Maroshévízen. Középiskolai tanulmányait filológia szakon
végezte a Kemény János Elméleti Gimnáziumban. 2010ben érettségizett és ugyanebben az évben sikeresen
felvételizett a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre,
ahol jelenleg harmadéves színészhallgató.
Mikor gondoltál először arra, hogy ezt a pályát
választod?
Mindig is mozgékony, eleven gyereknek tartottak és
szerettem szavalni. Tizenegyedikes voltam, amikor egy
tanárom javasolta, hogy legyek színész. Ezután kezdtem el
komolyan gondolni erre a szakmára. Végzősként már
keresgéltem a lehetőségeket. A fő szempont az volt, hogy
magyarul tanulhassak, így esett a választás a
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre, ahová
meglepően jó eredménnyel jutottam be.
Milyenek voltak az első benyomások?
Egy kiváló osztályba kerültem, ahol nagy az összetartás,
ugyanakkor mindenki egy igazi karakter.
És te ki vagy?
Hát én vagyok Pumukli, a virgonc.
Mi volt az első személyes sikered?
Tavaly Balogh Attila végzős rendező vizsgaelőadásában
vállaltam főszerepet. Szép Ernő Krémes c. groteszk
drámáját vittük színre, amelyben egy Déneske nevezetű
kisfiút alakítottam. A történet egy pontján Déneske, aki még
soha nem járt cukrászdában, belopakodik egybe és magába
töm 24 krémest és 12 más süteményt. Na, ezt nekem élőben
meg kellett csinálni... Minden nehézség ellenére nagyon
élveztem, és a tanárok szerint már évek óta nem volt ilyen
remek darab a vizsgákon.
Ha jól tudom már külföldön is jártál...
Igen, kipróbáltam a vándorszínészetet is. Egy megtanult
darabbal felléptünk Budapesten, majd Kárpátalján öt
faluban. Nagyon jól szórakoztunk és az emberek is
kedvesen fogadtak minket.
Jelenleg mivel foglalkozol?
A kézdivásárhelyi Városi Színházban fut egy előadás
Bugrisok címmel. Ebben játszom egy hős szerelmest. A

II. évfolyam 11. szám
Németh Szabolcs Előd

közeljövőben turnézni fogunk ezzel a darabbal Erdélyszerte, így látható lesz Gergyóban, Marosvásárhelyen és
Aradon is. Talán Budapestre is eljutunk. Az egyetemi
osztállyal már a vizsgára készülünk, színpadra visszük
Csehov Sirály c. művét.
Mik a terveid a jövőre nézve?
Pár évfolyamtársammal elhatároztuk, hogy mesteri után
felkeresünk pár nagyágyút, mint például az orosz Vaszilijev,
hogy segítségével tovább fejlesszük képességeinket.
Ha mindez sikerült, akkor szívesen alakítanánk egy
alternatív társulatot.
Mit üzensz a diákoknak, akik erre a pályára készülnek?
Jól gondolják meg és ha emellett döntöttek, akkor teljes
bedobással műveljék!
Mit gondolsz a Maroshévízre hívott magyar
előadásokról?
Úgy gondolom, hogy sokkal több színvonalas, komoly
előadást kell hívni, olyanokat, mint a 2010-ben játszott
Szomorú vasárnap.

Maroshévíziek Franciaországban

Nemrég tért haza a maroshévízi Rapsodia Calimanilor Néptánccsoport Franciaországból. A néptánccsoport, melynek
magyarok is tagjai, egy 7 napos turnén vett részt Lyon városában és környékén. A meghívás nem szokatlan, hisz az elmúlt
években még tettek eleget franciaországi meghívásoknak. Fontos tudni, hogy az említett néptánccsoportot 1968-ban
alakították hévízi magyar amatőr színjátszók, néptáncosok, majd 1971-től különválva a magyaroktól román
néptánccsoportként tevékenykednek. M.H.
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Decemberi előzetes

December 1.-én és 2.-án tartják Diosdón az immár hagyományos „Autonómia Kupa” elnevezésű
teremfoci tornát. A 24 résztvevő csapat egyike az idén a maroshévízi Arany Fiuk csapata lesz, mely csapat
Gyergyó széket fogja képviselni. A csapat a szeptember 2.-án tartott Maroshévízi Magyar Napok keretén belüli
tornán is részt vett, habár nem ők voltak a nyertesek, ők fogják képviselni Maroshévízet és egyben Gyergyó
széket, hisz a hévízi kupagyőztes anyagiak miatt nem vállalta a kiutazást és az ottani benevezési díjat.

Halloween, Mindenszentek és Halottak napja

Halloween, Mindenszentek és Halottak napja, három
ünnep, mely összefügg, mégis különbözik egymástól.
Sokan úgy gondolják, hogy a Halloween, melyet október
31- én ünnepelünk, nem függ össze a keresztény
Mindenszentekkel és Halottak napjával. Halloween estéjét
legtöbben egy amerikai, modern ünnepnek tekintik, mely a
bulizásról és a jelmezekről szól, mégis ennek az ünnepnek
alapjait a távoli múltban találhatjuk.
A halloween megnevezés az angol mindenszentek szó
rövidítéséből ered. Az ünnep a kelta hagyományokkal függ
össze, amely szerint november 1.- én ünnepelték az újévet,
a nap - szezon végét, a sötétség és hideg kezdetét. A kelta
hiedelem szerint ezen az estén a halottak kikeltek sírjaikból,
különböző formákat öltve. Később ezek a hagyományok
keveredtek más római szokásokkal is, például a holtakról
való megemlékezés- és a gyümölcsköszöntő ünnepével.
Ma a Halloweent egészen másképp ünneplik, Amerikában
a gyerekek jelmezben házról házra járnak és édességet
gyűjtenek. A töklámpás fontos szimbólumává vált az
ünnepnek. A jelkép Jack, egy éles eszű részeges történetéből
ered, aki megtréfálja az ördögöt. Jack halála után, mivel a
mennyországba nem mehetett és az ördög, a tréfa miatt a
pokolba se engedte be, a két világ közé szorult. Csak egy
fáklyát vihetett az örökké tartó útra, melyet egy tökben
helyezett el.
Mindenszentek az összes üdvözült lélek ünnepe, ezen a
napon emlékeznek meg azokról a szentekről, akiknek nincs
külön emléknapja. A kereszténység annak érdekében, hogy
elhalványítsa a pogány ünnepeket, Mindenszentek napját
november 1.-ére tette, ennek következtében összemosódott
Bajkó Zsigmond, 1995,
Maroshévíz

Szomorú de
való

Lelkünk bűntől sötét,
Szívünkben a félelem,
Testünk már rég lehűlt
Mi meghalni születtünk.

Szomorú de való,
E világ rohadó,
Semmi sem maradó,
Mi jó volt már romló.
Bármerre nézünk
Temető áll előttünk,
Botrány az életünk,
Halott van közöttünk.

Serilla Móni

a kelta és római hagyományokkal, így a Halloween is
részese lett ennek az ünnepnek.
A rá következő nap, november 2-án van a Halottak napja,
amely a mindenszentektől különálló ünnep. Sok ember
számára a kettő ugyanazt jelenti, hiszen a népi szokásban
már Halottak napja előestéjén előkészítik a sírokat,
megtisztítják, kidíszítik őket, meggyújtják a gyertyákat. A
gyertyagyújtásnak fontos szerepe van, a katolikus egyház
szerint a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek mutat utat, nyújt
megnyugvást. Halottak napja vallástörténeti kutatások
szerint már ősidők óta létezik, mégis a kereszténység
később vezeti be, mint a mindenszentek napját.
A népi kultúrában a mindenszentek ünnepéhez kevés
hiedelem kötődik, ezzel szemben a halottak napjával
kapcsolatos hagyományokból nagyon sokat ismerünk.
Vannak helyek, ahol halottak napján megterítenek az
elhunyt családtagoknak, máshol ételt visznek a temetőbe és
szétosztják a szegények között. Újabb szokás az, hogy a
hősök emlékművénél az emberek gyertyát gyújtanak, így
fejezve ki tiszteletüket.
Ezen kívül rengeteg hiedelem kötődik a halottak napjához.
Ilyen például az, hogy aki a sírról virágot szakit, azt elviszi
a halott, vagy ha átesszük a gyertyát egyik sírról a másikra
akkor a halott bűne is áttevődik.
A Halottak napja fontos, hiszen segít megemlékezni
azokról az emberekről, akik nincsenek már köztünk.
Ugyanakkor a Halloween és a Mindenszentek ünnepe is ezt
az üzenetet hordozza; a halottakat tisztelni kell, mert a halál
is az emberi élet része.

Novemberi elhalálozások
Brettschneider Ilona 77 éves,
Péter Ida 79 éves.

Mindketten római katolikusok. Isten nyugtassa őket.
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Kemény oldal

(A Kemény János Gimnázium oldala)

„2012 a külhoni magyar óvodák éve” program

(Séra Ilona, a Maroshévíz-i RMPSZ elnöke)
2012. február 17-én a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette a „2012 a külhoni magyar óvodák
éve” című programot, szórványban, a nagyvárosokban élők problémáira. A program célja, hogy magyarországi
óvodapedagógiai jó gyakorlatokkal, a jó gyakorlatok Kárpát-medencei körútjával, módszertani segédanyagokkal
támogassák azokat a külhoni magyar óvodapedagógusokat, akik oroszlánrészt vállalnak a gyermekek nemzeti
identitásának erősítésében, a minőségi oktatás megteremtésében. A lebonyolításért a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és
a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. felelt. A program Erdély területén történő lebonyolításával a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségét bízták meg.
A program egyik elemeként a Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft., a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
együttműködésével továbbképzést szervezett külhoni magyar óvónők számára, amelyre Szovátán került sor, a Teleki
Oktatási Központban, 2012. november 9-11 közötti időszakban. A program célja a külhoni magyar nevelési nyelvű
óvodai oktatás minőségének emelése; pedagógiai hiányterületek kipótlása, magyar nyelvhasználati színtérhez kötése; a
magyar tannyelvű óvoda és iskola közti átmenet segítése.
Ugyanakkor, a program másik elemeként sor került, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
együttműködéseként, a mintegy 2000 darab, a “2012 a külhoni magyar óvodák éve" program keretében készített
módszertani csomag szétosztására Erdély magyar óvodáiban, mely a következő DVD és CD lemezeket, könyveket,
valamint szakmai kiadványokat tartalmazza: „Táncra lábam!" – a Tímár-módszer alkalmazása az óvodákban –DVD,
„Gyökér adja fáját..." Fábián Éva meséje – DVD, Népzenei szemelvények a Kárpát-medencéből DVD, Gonda Judit:
Kerek-világ című játékos óvodai projektek című kiadványa, Fogd a kezét! Add tovább! - hagyományainkról és nyelvi
örökségünkről óvónőknek, Hét aranyalma, módszertani gyűjtemény óvópedagógusoknak.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Maroshévízi fiókja 10 darab módszertani csomagot osztott
szét a helyi és környék magyar óvodacsoportjainak: a Gyergyótölgyesi Általános Iskolának, a Borszéki Tündérkert
Óvodának, a Salamási Szent András Általános Iskolának, a Galócási Dumitru Gafton Általános Iskolának, a
Maroshévízi Voinicel Napközinek, a Maroshévízi Bűvős Erdő Óvodának és a Kemény János Elméleti Líceumnak.

Extrakurrikuláris és iskolán kívüli nevelési tevékenységeink az elmúlt időszakban:

(Csibi Gabriella, helyettes igazgató)
Osztálykirándulást szervezett Sajgó István osztályvezető a Kelemen havasokba a XI. osztály részére, október 19 – 21
időszakban;
Gólyahetet és gólyabált szervezetek a XII. osztályos tanulók Madarász Kinga osztályvezető irányításával október 22 – 26
időszakban;
Egy kis előadással emlékeztek a IX. – X. osztályos tanulók az 1956-os forradalomra – október 23.-án, Madaras Melinda
és Csatlós F. István szaktanárok irányításával;
Október 31.-én Csatlós F. István osztályvezető felkérésére Stan Daniela pszichológus előadást tartott a VIII. osztály
tanulóinak a serdülőkor problémáiról; November 2.-án Halloween sarkokat készítettek a V. - VII. osztályos tanulók Bíró Csongor
angol szakos tanár vezetésével, este pedig Halloween Party-t rendezett az iskola Diáktanácsa az V. – XII. osztályos diákoknak;
Az októberre tervezett Turisztikai tájékozódási verseny a VI. - IX. osztályos tanulók számára november 3.-án és 4.-én
zajlott. Benedek Botond, Bodor Franciska és Rabya Edith tanárok vezetésével két 5 tanulóból álló vegyes csapat vett részt
iskolánkból. A VI. - VII. osztályos csapat I. helyezést ért el; Tájékoztató, gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési
tevékenység zajlott iskolánkban november 6.-án az Emberkereskedelemről, amelyet Nicoleta Someșan szakfelügyelő, a
Marosvásárhely-i Körzeti központ Hargita megyéért való felelőse, tartott a VIII. – XII. osztályos tanulóknak; November 10 – 18
időszakban, a Globális Tanítás hete alkalmával minden osztályban és óvódai csoportban a „Mobilitás a fenntarthatóságért” témával
kapcsolatos tevékenységek zajlanak; Irodalmi tevékenységet szervezetek Pop-Dobrean Cristina és Bíró Csongor román szakos
tanárok november 12.-én az V. – XII. osztályok számára Mihail Sadoveanu születésének 132. évfordulója alkalmával; Elkezdődtek
a Néptánc és a Fuszékli kézműves körök is. Minden kedden délután Sándor Csaba néptáncoktató néptánc kört tart az V. – XII.
osztályos tanulóknak. Minden második csütörtökön délután Rabya Edith tanítónő kézműves tevékenységeket végez a III. – VII.
osztályos tanulókkal.
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Semmi sem tűnik el, csak átváltozik

Tóth Krisztina

Az erdélyi magyarok 38 százaléka rosszabbnak látja a jelenlegi társadalmi és politikai berendezkedést, mint a
rendszerváltás előtti helyzetet. A kutatáson résztvett válaszadók 28 százaléka gondolja azt, hogy a mostani
rendszer jobb, mint a régi, míg az összes többi válaszadó nem tapasztal semmilyen változást. - derül ki a
Budapesti Corvinus Egyetem kutatásából. Legfőképpen a 45 év felettiek sírják vissza ezt az időszakot, hisz csak
az beszélhet, aki már tudja milyen volt és látja a különbséget.
Sokat hallottam már erről az időszakról szüleimtől, nagyszüleimtől. Már elcsépelt és homályosodó történetek:
kevés élelmiszer és ruhanemű az üzletekben, ezekért is órák hosszát kellett sorban állni, a fiatalok hétvégi
programja is este 10-kor lezárult, egyenruhában jártak iskolába és több tiszteletet kellett mutatniuk tanáraikkal
és szüleikkel szemben. Meglepő vagy sem, de igazán szeretném megtapasztalni milyen volt. Ha egy napra is, de
nem akarok azon gondolkozni, hogy mibe öltözzek, még akkor sem, ha ez a hosszadalmas és fölösleges
töprengés egy női berögzültség, amitől nehezen tudok megválni. Azon az egy napon megennék egy finom zsíros
kenyeret hagymával. S majd elviselnek, ha szeretnek. Persze nem a találka előtt, mert a felfrissítő Orbit nem
létezik. Ahogy a sok hormonkezelt étel sem létezik. Ezen a napon az alma nem narancs méretű, de végre alma
ízű. A hosszú, unalmas délutánokat nem a Facebook pezsdíti fel, ami már lassan olyan, mint egy üres hűtő, mikor
éhes vagyok: tudom, hogy üres és mégis kinyitom, azt remélve, hogy talán van ott valami számomra. Ezen a
napon felkeresem az összes ismerősömet. Látni szeretném az arcukon a mosolyt, nem egy idétlen kis "smiley"val rejtsék el igazi érzéseiket egy virtuális világban, ahol mindenki boldognak látszik. A 45 év feletti korosztály
az, amelyik mindkét világot megtapasztalta, így nem okoz gondot a disznóvágás sem, és egy e-mail megírása
sem. Aki még nem élt virtuálisan, annak bizton állíthatom, hogy nem maradt le semmiről, de aki nem tud szemtől
szembe beszélgetni az emberrel, annak hasznos lenne, ha kipróbálná.
Persze a rendszerváltásnak is megvolt a szerepe, hisz nem azért váltottak, mert annyira jó volt. Viszont az
összes "rossz", amitől megszabadultunk, az visszajött a világhálón, az üzletláncokon, az újszerű mentalitásokon
keresztül, ami ugy-e trendi, nem beszélve az összekevert női és férfi ideálokról, amik már egyenesen rémisztőek.

Óriás sütőtök
Maroshévízen

Maroshévízen egy szokatlanul nagy sütőtöknek örvendhet a
Fehérvári család. A minap a Zsákhegy negyedi portájukra
kopogtattunk be és meggyőződhettünk a valamivel több, mint
35 kilogrammot nyomó sütőtök létezésének. Amint a
házaspár elmondta, magyarországi magból lett a termés és
habár még voltak tökök, csak ennek az egynek a súlya lett 35
kilogrammos. A Fehérvári házaspár jól ismert család a Maros
parti városkában, sőt valamikor profi szinten síztek, mi több
Eszti néni 1954-56 között országos bajnok volt sífutásban és
a román válogatottba is behívást kapott. Czirják Károly

www.marosheviz.info
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Reklámok, apróhirdetések

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
e-mail: deak_zsolt@ymail.com

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482
telefonszámokon lehet.

Villanyszerelés

Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879
Nincs ideje takarítani? Sebaj, a maroshévízi ELECTROLINE
cég vállal takarítási munkálatokat házaknál, irodákban vagy
hétvégi házakban is. Érdeklődni: hétköznapokon 10-18 óra
között lehet a 0740262179-es telefonszámon.
Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.

Támogatóink:
Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi
István, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente,
Papp Edmond, Puskás József, Sánduly László, Serilla
Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.
Köszönjük!
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