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Októberi előzetes
Hosszú szünet után október 6.-án 19 órától a helyi kultúrotthonban fellép a Gyergyószentmiklósi Fábián Ferenc

Társulat. Ők egy zenés kabarét adnak elő melynek címe:”Nevetni kell ennyi az egész”. A jegyek árai: felnőtteknek 10 lej,
míg nyugdíjasoknak és diákoknak 6 lej. Ugyanakkor szintén októberben megyénk több településén tart előadásokat a híres
komikus, Maksa Zoltán, aki ha igény lesz rá szintén október első felében fog településünkre jönni. Novemberben a Csíki
Játékszín is szeretne eljönni Maroshévízre. Ők a Móricz Zsigmond „Búza kalász” című vígjátékkal jönnének, a jegyeik 15
a felnőtteknek és 9 a nyugdíjasoknak és diákoknak. Sajnos a színpad gyenge állapota miatt még nem biztos a jövetelük.
Decemberben vagy januárban a magyarországi híres Markos – Nádas humoristák is fellépnének településünkön, ha erre
igény lesz.

(czirják)
Minden településen fontosak a gyalogátkelő helyek és ezeknek a

feltüntetése az utasoknak, a gyalogosoknak. Maroshévízen is több
gyalogátkelő van, melyek mind kellő képen fel, vannak tüntetve úgy a
gyalogosok, mint az autóvezetők részére. Sajnos több mint egy hónapja úgy
tűnik, hogy egy igen fontos átkelőt megszüntettek. A központhoz tartozó római
katolikus templom előtt hosszú évek óta gyalogátkelő volt, hisz ez nemcsak
azoknak kellet, akik a templomba akartak menni, hanem az ott levő iskolának
is nagyon fontos, ezért van az, hogy minden iskola közelében átjárok vannak
a gyalogosok részére. Ez itt megszűnt. Az úttesten folytonos vonal van, az
autósok gyorsan hajtanak, habár ez évben még figyelmezető tábla és átjárót

jelző tábla is volt, ezeket egy kivételével levetették, sőt az utat sem festették le, hogy jelezze az átkelő helyét. Ha például
egy diák kijön az iskolából és a Válya negyedbe akar menni öt száz métert kell kerüljön, hogy átjuthasson az út
túloldalára, nem beszélve, hogy állandó veszélynek vannak kitéve a templomból jövő vagy épp menő lakosok.  

Vajon, akik megszüntették az átkelőt nem gondoltak a diákokra vagy azokra, akik templomba járnak? 

Átjárót szüntettek meg

Kúriák, paloták, kastélyok 
7 oldal

Urmánczy kastély
El

ső
 M

ar
os

hé
ví

zi
 

M
ag

ya
r N

ap
ok

   
   

   
  2

. -
 3

.  
ol

da
l



II. évfolyam 9. szám2

Szeptember elseje és másodika között kerültek
első alkalommal megrendezésre a Maros parti
településen a Magyar Napok. A Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület szervezésében megtartott
rendezvénysorozat első napja az immár ötödik
alkalommal tartandó Urmánczy Nándor Emléknap
volt, melyről a szervezők úgy döntöttek, hogy része
legyen a Magyar Napoknak. Már az események előtti
napon, pénteken, augusztus 31.-én megérkeztek
városunkba a Budapest XV. kerület (testvérváros)
küldöttei, ahonnan a Hét Galamb Alapítvány
képviseltette magát, ugyanakkor a magyarországi
Jancsó Benedek Alapítvány képviselői valamint a Kup
települési Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület
küldöttsége érkezett meg.  Szeptember elsején kora
reggel a katolikus templom előtt a helyi Urmánczy
János cserkész csapat, székelyruhás fiatalok és nem
utolsó sorban a Földváry Károly Hagyományőrző
Egyesület huszárai fogadták a vendégeket, akik e
napon mindvégig jelen voltak a rendezvényeken. A
vendégek megérkezése után ökumenikus misére került
sor, melyet László Áron római katolikus plébános
vezetett. Ezt követően Németh Kincső, Mezei Eke
Cinthia, Mezei Eke Evelin versei hangzottak el, majd
Kup település Háromhatár kórusának előadása
következett. Himnuszaink eléneklése után a jelenlevők
az Urmánczy Nándort ábrázoló szoborhoz mentek,
ahol egy perces néma csendben emlékeztek

Urmánczyra, majd a családi sírbolthoz mentek. Itt
Bencze Henrietta verse hangzott el, majd koszorút
helyeztek el: a Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátus részéről: Dr. Partl Alexandra Petra

konzul asszony, a magyarországi Jancsó Benedek
Alapítványtól: Jancsó Antal elnök és Jancsó Norbert, a
Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület részéről:
Portik Péter elnök és Kósa Józsefné, a maroshévízi
Települési Székely Tanács részéről: Ladó Miklós,a
maroshévízi Magyar Polgári Párttól: Csibi István, a
maroshévízi Erdélyi Magyar Néppárt részéről:
Sánduly László és végül a Dr. Urmánczy Nándor

Egyesület részéről Czirják Károly és Hámos Mihály.
Ezt követően a jelenlevők nemzeti és egyesületi
zászlókkal a központon átvonulva a helyi Kemény
János Gimnáziumban mentek, ahol megkezdődött a
nap második részének az ünnepség sorozata. Itt nagy
sikernek örvendett a borszéki Czifrasarok néptánc
együttes előadása. Ezt követően Czirják Károly elnök
átadta az idei Urmánczy Nándor díjat, melyben dr.
Kövér László Magyarország Országházának az elnöke
részesült (mivel sajnos a házelnök úr nem vehetett
részt a rendezvényen, a díjat decemberben fogják
hivatalosan átadni neki). Déli 12 óra körül elkezdődött
a tudományos szimpózium. Beszédet mondtak: Jancsó
Antal (Budapest) "Pályatársak: dr. Urmánczy Nándor
és dr. Jancsó Benedek (egykor és ma)", Laczkó Endre
(Gyergyóremete) „A görgényi havasok, ahogy
Urmánczy látta és mai szemmel”, Rokaly József
(Gyergyószentmiklós) történész: „A Székelység
eredete”. Végezetül Dr. Partl Alexandra Petra konzul
asszony mondott beszédet. Ezek után állófogadáson
vettek részt az egybegyűltek. A nap hátralevő óráiban
a vendégek és a helyi lakosok meglátogatták a Bánffy
vízesést és az Urmánczy fürdőt. 

www.facebook.com/Toplita.Marosheviz

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Első Maroshévízi Magyar Napok 
Czirják Károly
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folyatás a második oldalról...

Ha az első napon közel 200 személy vett részt
az eseményeken, a második nap rendezvénysorozatai
sokkal több személyt mozgattak meg. Vasárnap a helyi
magyar gimnázium sport termében labdarugó kupára
került sor. Íme az eredmények: FC3 - Punto 1-1, FC3
– FC2 2-7, FC1 – FC2 3-5, Punto – FC1 0-8, FC1 –
FC3 8-0, Mesterek – FC1 1-3, Punto – Mesterek 3-5,
FC3 – Mesterek 1-1, FC2 – Mesterek 8-1 és FC2 –
Punto 6-1. A végső rangsor: 1. FC 2, 2. FC1, 3.
Mesterek, 4. FC3, 5. Punto. A kupa és a díjak átadása
után külön díjakat kaptak: a legjobb kapus: Kósa Lajos
(FC2), a torna gólkirálya: Nagy Tibor (FC2) 13 góllal,
a legjobb menedzser: Böjthe Ármin, a legtaktikásabb
játékos: Valla István (FC1), a legfiatalabb játékos:
Bőjthe Lacika 16 éves (FC3), valamint a Fair Play és a
legjobb védőjátékos díjat Kósa Attila (Punto) vehette
át. Alig fejeződtek be a labdarugó kupa mérkőzései,  a
nap máris folytatódott a Bánffy fürdőn található
„Református Villa” környékén, hisz 14 óra körül első
alkalommal szerveztek Maroshévízen főző versenyt,
melyre öt csapat nevezett be. Így a “Sütő”, “Kupi
Kupica”, “Electro-Info”, “Gazsi” és “Kolping”
csapatok mérték össze tudásaikat, ízeiket. Az ételeket
egy nemzetközi zsűri értékelte, így az elnök Bajna
György Gyergyószentmiklosról érkezett, Jancsó Antal
Budapestről, Portik Péter a magyarországi Kup
településről, valamint két helybeli zsűri tag is beleszólt
a jegyek osztásába, így Ladó Éva és Czirják Csilla a
hazaiak részéről. A napi jelenléti rekordot a
főzőverseny nézettsége döntötte meg, hisz 14-18 óra
között több mint 300 személy volt kíváncsi a
rendezvényekre. Míg a csapatok, a szakácsok főztek,
különböző sport rendezvények zajlottak le, így
kötélhúzás, csizma dobás, zsákbafutás, de a legtöbb
jelentkező a vécépumpa dobásra iratkozott fel, így a
nőknél 38 jelentkező volt, míg a férfiaknál csupán 11-
en merték eldobni a pumpát. A nőknél a nyertes
Hámos Ágota lett, aki 17,70 méterre dobta el, őt
követte Csutak Csenge 15 méteres dobásával. A
férfiaknál Péter Csaba volt a nyertes 20,70 méteres
dobásával. A második helyen Hámos Hunor és Baricz
Ferenc voltak. A vécépumpa dobálása közben a zsűri
kóstolgatta az csapatok főztjeit és nem lehet azt
mondani, hogy könnyű volt a dolguk, hisz mindenki
nagyon jót főzött. A jó ízek, a szép tálalások és az
ételek komoly-szellemes bemutatásában mindenik
csapat jelesre vizsgázott. A pontokat is több mindenre

adták, hisz fontos volt, hogyan voltak a csapatok
felöltözve, hogyan tálalták az ételt és persze az ételek
íze, meg bemutatása. Hosszú kóstolgatások után
elérkezett a díjazás is. A legszebben táncoló szakács és
a legszebben öltözött szakács díjat a „Sütő” csapat
kapta, mely csapatban maroshévízi és marosvásárhelyi
szakácsok voltak, a világhálóról lemásolt legjobb
receptért az „Electro-Info” csapat kapott díjakat, A
„Gazsi” csapatot a legjobb kétgolyós díjjal tüntették ki,
a legtávolabbi csapat címet a „Kupi kupica” csapata
kapta. A legszebb szalvéta hajtogatásért a „Kupi
Kupica” csapat kapott díjat, a legjobb tőkehiányos bor
kínálásáért a „Sütő” csapat kapott díjakat. A
legtáncosabb csapat díját a „Kolping” kapta, a
legerősebb hévízi szelek gerjesztője díját az „Elektro-
Info” kapta, a leghosszabb páholy csapat díját a „Kupi
Kupica” csapata nyerte el. A legnyakatekertebb
bogrács díját a „Gazsi” csapatnak ítélték oda, a
„Kolping” csapat még két díjat kaphatott, így a
„legbátrabb szépkorúak” díjat és a fő díjat is
hazavihették, mely egy szép kupa volt. De mit is főztek
a csapatok: Sütő csapata: „Titok étel”, Kupi Kupica
csapata: „Lecsó”, Elektro-Info csapat: „Pukkantós
babgulyás”, Gazsi csapata: „Pityóka gulyás”, Kolping
csapata: „Löf löf löf – túrós székely gulyás”. Ezek után
a jelenlevők is megkóstolhatták a csapatok főzteit. 18
órától irodalmi estre került sor és mivel a villa 60
férőhelyes gyűlésterme túl kicsinek bizonyult, a
szabadban lett megtartva. Dr. Papp Kincses Emese,
Czírják Edit és Bajna György olvasott föl a
jelenlévőknek szatírát, illetve verset, majd a kúpi
Baranyai Julianna és Portik Péter bohózatokkal
szórakoztatta a közönséget. Jóval 19 óra után
meggyújtották a villa udvarán rakott tábortüzet,
megszólalt a diszkó zene, elkezdődött a szalonnasütés
is.  22 óra után mindenki megelégedve távozott egy
olyan kétnapos rendezvény sorozatról, melyen több
száz maroshévízi magyar barátságot köthetett és kötött
a magyarországi, illetve a környékbeli településekről
érkezett vendégekkel. Ugyanakkor jó volt látni a
különböző korú embereket, amint táncoltak, ellazultak,
jól érezték magukat. Sokaknak jó érzés volt a villa
tornyára kitűzött magyar zászló látványa, mely nagyon
meghatotta őket.
A rendezvény támogatói a Budapest XXI. kerület,
Csepel önkormányzata, Németh Levente és a Dr.
Urmánczy Nándor egyesület voltak. A zenét és a
fényjátékokat az Atlantis Tehnologi cég biztosította. 

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP
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Egyházi anyakönyv:
Keresztelések: Kovács Ádám, Nagy Debora Léna.
Temetések: Brettschneider Sándor 81 éves, Fikó András 81 éves, Bartha István 47 éves, Török Árpád 92 éves és Bodor
Péter 58 éves.

Hírek röviden  
Cz.K.

Vendégek Maroshévízen
Szeptember 13-14 között egy 19 fős csoport tartózkodott

Maroshévízen. A vendégek Budapestről érkeztek és a
Gelencén tartandó Jancsó Napokra mentek. A vendégek
első nap meglátogatták a helyi Urmánczy kastélyt, majd
koszorút helyeztek el az Urmánczy család sírboltjánál, ezt
követően a Bánffy vízesés szépségét csodálták meg.
Másnap a Bánffy fürdő erdei sétányain romantikáztak. 

Újabb tűz
A nagy melegek miatt e hónap elején újból kigyulladt a
maroshévízi Magyaros negyedi szeméttároló. Sajnos a nem
működő vízcsatorna miatt a tűzoltóknak nehezen sikerült a
tűzet lefékezni. Több önkéntes is besegített, így egy magán
kotrógép egy hatalmas gödröt is ásott a Magyaros patakban
ahonnan a tűzoltó autók vizet szivattyúzhattak. Ha
szombaton még a város központjába is bejött a füst és a

szeméttároló bűze, mára már a tűzet megfékezték, nem
terjed. 

Maroshévíz legmelegebb napja
Az időjárás mérésének történetében Maroshévízen
augusztus 25.-én mérték a legmelegebb napot, így, az
említett napon 35,6 Celsius fokot mértek az illetékesek.
Meleg napokat még jegyeztek: 1954. augusztus 15.-én 34,5
°C, 1987. július 19.-én 34,8 °C és 2007. július 24.-én 34,9
°C. Településünkön hivatalos meteorológiai központ 1952-
től létezik. 

Új rendelő nyilt
Szeptember 3-tól a járóbeteg rendelő földszintjén Ortomed
rendelő nyílt. Hétfőn, szerdán és pénteken 9,00-14,00h
között, illetve kedden és csütörtökön 9,00-16,00h között
hozza el a gyerekét, láb-, térd-, derék- vagy hátfájással
küzdő családtagját vagy ismerősét, hogy elvégezzünk egy
ingyenes számítógépes talpvizsgálatot, és hogy segíteni
tudjunk, ha szükséges!

Egyházi szemle
„Mint vágott kéve…”

László Áron
A megkötözött kévét, ha elvágják, széthullnak a kalászok, kiperegnek a szemek és jelentős lesz a veszteség. Sík

Sándor költő szavai egészen igazolódtak rajtunk: „Mint vágott kéve, széthull nemzetünk…”  Megdöbbentettek a 2011-es
romániai népszámlálás eredményei a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. 1992-ben 493.356 lelket számoltak
egyházmegyénkben és most a legfrissebb népszámlálás eredménye százezer lélekkel mutat kevesebbet. Egészen pontosan
397.778-an maradtunk. És csak a Gyulafehérvári Főegyházmegyéről van szó! Mekkora lehet a veszteség, ha megnézzük
a szatmári, temesvári és váradi egyházmegyéket is? Hargita megyében 1992-ben 228.884 római katolikus volt. Most
198.673 lélek van. Jelentős a csökkenés. A maroshévizi anyakönyvekben csak az utolsó tíz évet néztük át a számok
kedvéért. 2002-ben kb. háromezer lelket számlált az egyházközség. Most kétezer-háromszázat. Tíz év alatt 489 személyt
temettünk el, míg 211-et kereszteltünk. A megkereszteltek közül 24-et külföldről vagy máshonnan hoztak. Közben több
család külföldre költözött. Itt sem biztatóak az eredmények. Megfertőzött a nyugat szele! – mondják sokan. De nem kell
mindent a nyugatra fogni. Itt van a kutya elásva. Bennünk és köztünk. Kicsiny a hitünk. Hiszünk, de nem bízunk eléggé
sem Istenben, sem önmagunkban. Anyagi gondoktól félünk és szorongunk. (Valaki azt mondta: Ostoba dolog Istentől a
holnapi kenyeret kérni, ha a mai a kezünkben van. Ez így igaz!) Nehéz az élet, de nem annyira, hogy éppen az élettől
ijedjünk meg. És ilyen kényelemben soha nem élt még az ember.  Ahol egy gyermeknek kijut a darab kenyér, ott kijut a
másiknak is. A legtöbben reggeltől estig dolgoznak és mégis félnek az áldozatvállalástól? És ott van a sok partnerkapcsolat.
Az egy gyermekes vagy gyermektelen, terméketlen együttélés. Majdnem fáj, amikor a keresztelendők anyakönyvébe a
„törvénytelen” rubrikát kell kitölteni, mert a szülők nem gondolnak házasságra, vagy azt várják, hogy elég pénzük legyen
hozzá. (Abból soha nem lesz elég!) Ez is ok. Felborult az értékrendünk. Felborult sok minden. Az nem vigasztal, hogy
mások is fogynak. Nekünk élni kell és ezt nem oldja meg sem a gazdasági élet, sem a politika. Csak az erős hit, a bátor élet
és áldozatvállalás, a jövőnemzedék helyes nevelése és helytállásunk segíthet rajtunk. 

www.marosheviz.info
www.toplita.info
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Labdarúgás
Augusztus végétől megkezdődött a megyei

labdarugó bajnokság. Eddigi eredmények:
Maroshévízi Tudomány – Csíkszeredai VSK 1-5 (1-2),
Gyergyószentmiklósi Jövő – Maroshévízi Tudomány
2-1 (0-1) 

Tenisz
A maroshévízi Karácsony Renáta újabb

sikereknek örvendhet. Miután a Medgyesen megtartott
tenisz tornán a felnőtt korcsoportban a 2. helyen
végzet, a csíkszeredai Tanulók és Iskolások Kupája
elnevezésű tornán az ő korcsoportjában első helyezést
ért el. A legutóbbi tornára szeptember 15-16 között
került sor Marosvásárhelyen ahol Renáta a felnőtt
korosztályban újból a döntőig jutott, Hotan Daniela
volt az ellenfele, akitől egy több mint három órás
mérkőzés után 6-3, 3-6, 4-6-ra vereséget szenvedett.
Az alig 14 éves versenyző a romániai felnőtt
korcsoportban az első 100 helyen található.

Tusnád MTB Maraton
Sánduly László

Szeptember 9.-én rendezték negyedik
alkalommal a már hagyományos Tusnádi hegyi
kerékpár maratont amelyen több mint 250 versenyző
vett részt. Maroshévízet képviselve, Gergely Szilárd a
8.-ik, Moldovan Marin a 9.-ik és Sánduly László a 47.-
ik helyen végeztek 30km távban.

Békási MTB Marathon
Sánduly László

A csodálatos Csalhó hegység és a Békás tó
környékén, szeptember 15.én második alkalommal
rendezték meg a Békási MTB Marathont, a helyi
önkrományzat és a "Békás újjászületés" egyesület
szervezéseben. Amint megszoktuk, maroshévizi
versenyzők is részt vettek a megmérettetésen.
Moldovan Marin a 3. helyen végzett, a Classic (30 km)
kategoriában, Gergely Szilárd a 4.ik lett és Sánduly
László a 18.ik helyen végzett ugyancsak a 30km
távban. Mindannyiuknak gratulálunk és köszönjük
Marinnak, hogy maroshévizi versenzőként a dobogóra
állt. 

Galócási Öreg fiúk kupája
Hírközlő: Kósa Attila

Szeptember 15.-én, szombaton zajlott le első
alkalommal a Galócási Öreg fiúk Kupa, melyet a
galócási új műfüves pályán szerveztek meg. A Kupát
Mindru Sorin főszervező mellett támogatta a helyi
polgármesteri hivatal is. A rendezvényre 6 csapat
nevezett be és a benevezés egyik fő kérelme az volt,
hogy a csapatok tagjainak az átlagéletkora 35 év felett

legyen. A két csoportba osztott csapatok közül az első
kettő ment a döntő tornára. Íme a végső ranglista: 1.
Galócási Old Boys, 2. Galócási II. Old Boys, 3.
Maroshévízi Punto Old Boys, 4. Gödei Öreg Fiúk
csapata, 5. Remetei Öreg Fiúk, 6. Maroshévízi
Mesterek. Külön díjak: legjobb játékos: Fehér Árpád
(Remete), gólkirály: Ciocania Vasile (Galócás),
legjobb kapus: Mindru Sorin (Galócás),
legsportszerűbb játékos: Kósa Attila (Maroshévízi
Punto), legidősebb játékos: Jánossy János (Remete).
Hogyan vélekedett Kósa Attila a maroshévízi Puntó
csapat tagja a kupáról: „Mint vendégcsapat nagy
örömmel fogadtuk el a meghívást és örültünk annak,
hogy az egész torna elvárásaink szerint zajlott le, ebbe
beleértve a focit, sportszerűséget, a jó társaságot és a
házigazdák meleg fogadtatását. Továbbra is
szeretnénk, ha több ilyen rendezvényre kerülne sor
Maroshévízen és környékén. Jó lenne, ha minél többen
bekapcsolódnánk, mint csapat, vagy akár mint a
szervezésben résztvevő is. Köszönjük, hogy ott
lehettünk”. 

Sport
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(Csibi Gabriella helyettes igazgató)
Az iskolai siker egyrészt a gyerek érdeklődésének kibontakozását és képességeinek fejlesztését,

másrészt a különböző oktatási módszerekkel kialakított követelményeknek való megfelelést jelenti. Ha az
iskolai siker haladást, a sikertelenség a tanulásban való lemaradást jelenti és jelzi a tanuló képességei és az
iskola által felállított követelmények közötti összhang hiányát. Azok a diákok, akiknek nehézségeik vannak az
iskolai követelményeknek való megfelelés terén, több figyelmet és támaszt igényelnek a környezetük részéről.

Az iskolai siker vizsgálata során az alapgondolatok a beilleszkedésről, az elfogadásról, a feltételnélküli
szeretetről, illetve az oktatásról szólnak...

Pszichológus szemszögéből az iskolába való beilleszkedés nagyon fontos szerepet játszik a gyerek
értelmi, érzelmi és szociális képességeinek fejlődésében, ezért fontos felismerni a gyerek esetleges integrációs
problémáit, mivel kisiskolás korban még hatékony kapcsolatteremtő készségeket fejleszthetünk a gyerekeknél.

Szülők részéről fontos olyan iskolát választani a gyerek számára, amely nem csak
teljesítményorientált, hanem a gyerek személyiségfejlődésére is hangsúlyt fektet.

... A nagyobb osztályokban, a diák hozzáállása nagyon fontos a siker elérése érdekében... Tudjuk, hogy
a negatív élmények, a gyűlölet, az erőszak, negatív hozáállást eredményeznek, és a pozitív érzelmek, jóindulat,
segítőkészség, feltételnélküli elfogadás, pedig pozitív viszonyulásokhoz vezetnek.

Ezért tehát az iskolai sikert/sikertelenséget nagymértékben befolyásolja a tanár-diák, diák-diák, szülő-
diák közötti kapcsolat, a nevelési és szociális környezet.

Ami a szülők álláspontját illeti, tudjuk, hogy minden szülő azt szeretné, hogy ha az ő gyereke lenne az
osztály legjobb tanulója és kiváló magaviselettel büszkélkedhetne. Ezek az elvárások természetesek, a
probléma  akkor merül fel, amikor a szülő nincs tisztában az iskolai követelmények és a gyerek valós
képességei közötti különbséggel.

Másik  igen nehéz helyzet mikor a szülő természetesnek tekinti, hogy a saját gyereke be van már
biztosítva az iskola elvégzését illetően, akkor elvárásokat csak az iskola iránt és a tanárok iránt támaszt,
kihagyva ebből a gyerek hozzáállását. Az iskolára bízza teljesen a nevelési és oktatási problémákat és a
sikertelenséget úgy kezeli, hogy a saját gyerekét arra biztatja, hogy harcolja ki jogait, de elfelejti megemlíteni
kötelezettségeit is.... Sokszor előfordul az is, hogy a tanár és a szülő közötti kapcsolat nem megfelelő, félreértik
a saját szerepüket és egymásra hárítják a gyerek sikertelenségét. Az iskola hibáztatja a szülőt a nevelési
kihágások miatt, hogy nem érdeklődik eléggé a gyerek tanulmányi eredményeiről.... Ami a sikertelenséget
illeti, azt a tanár számlájára írják, mondván, hogy a tanár nem foglalkozik eleget a diákkal, nem érdekelt a
kitűnő eredmények elérésében.

A tanár megteremtheti a megfelelő tanulási feltételeket és biztosítja a sikerélményt, ha a diák is együtt
működik vele. Nagyon fontos a tanár és diák kapcsolata, a pozitív hozzáállás, a feltételnélküli elfogadás és a
kölcsönös tisztelet.....

És mert senki ezen a világon nem birtokolja a teljes igazságot, egyik tényező és szereplő sem kizáró
jellegű az oktatási rendszerben és nem tud elérni megfelelő eredményeket egyedül. Hagyjuk tehát a
hibahárítást, fogjunk össze és próbáljunk úgy együtt működni, hogy felelősségteljes jövő nemzedéket
neveljünk. 

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Az iskolai siker titka
- részlet Demeter Mária, Szászrégen-i iskolapszichológus írásából -
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A maroshévízi színjátszásról (5.)
A múlt hónapi lapszámunkban elértünk a színjátszás 80-as éveihez. Most utólag közöljük, ami még kimaradt. A

maroshévízi színjátszók 1969-1971 között nagy sikerrel adták elő a „Fösvény” című darabot, mellyel több Hargita és
Maros megyei települést bejártak, nagy sikert aratva. E darab színjátszói az alábbiak voltak: Szabó Árpád, Barabás Zoltán,
Faltenszki József, Rákosi Zsuzsanna, Simon Katalin, Schuller Ernő, Danalszyn József (rendező), Csibi Magdolna, Sára
Klára, Balázs István. Szintén az 1968-74-es időszakban aratott nagy sikereket a maroshévízi „Fehér és Fekete” (Alb
Negru) könnyűzene együttes, melyben sikeresen közreműködtek: Matase Dumitru (dob), Kassay Károly, Benkő Endre,

Benkő Gyula, György Károly, Szabó Árpád, Bodor Sándor,
Miklós Zéta, Bajkó József, Zöld Ildikó (ének), Iacob Maria
(ének), Kelemen József, Kelemen László, Faltenszki József. E
csapatból tevődött össze az 1970-74 között működő „Solutfa”
együttes is. Ha már itt tartunk meg kell említenünk a mai
Rapsodia Calimanilor néptánc együttes elődjét, melyet 1968-ban
létesítettek többségében magyar fiatalok, de a magyar néptánc
mellett ők adták elő sikeresen a román néptáncokat is. A
megalapítás évében a magyar és román néptáncot előadók a
következők voltak: Szabó Árpád, Simon István, Szabó Sándor,
Schuller Ernő, Schuller György, Lackó P, Tusineanu Nicolae,
Natea Dumitru. 1971-ben a román néptáncolók különváltak.

(folytatjuk)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

1904-06 között épült a család palotájától nem
messze, melyet Giacomuzzi Vigilio építészmérnök
tervezett és felügyelt az építkezésnél.  Urmánczy
Jeromos birtokát képezte, mellette egy 4.348
négyzetméteres park terült el. A kastély a Maros folyó
fennsíkján, 666,6 m tengerszint feletti magasságon
található. A földszinten 9, az emeleten 10 szoba volt.
1945-1963 között a kastély üresen állt, majd 1963-tól a városi kórház költözött ide egészen 1982-ig. Ekkor újból
üresen állt egészen 1992-ig, amikor Múzeumot avattak fel ebben az épületben. 2009 telétől a kastély visszakerült
a jogos örökösök tulajdonába. Állapota eléggé rossz, hisz 1970-től komolyabb javításokat nem végeztek rajta.

Kúriák, paloták,
kastélyok (4.)

Urmánczy kastély

„Még szól a Magyar nóta”
A Csíkmadarasi Polgármesteri Hivatal és a

Szentegyházi Mosoly Kulturális Egyesület
szervezésében”MÉG SZÓL A MAGYAR NÓTA “ címmel
székelyföldi magyarnóta éneklési versenyt szervez 2012.
szeptember 30.-án. A nóta verseny jelentkezési feltételei:- a
versenyre magyar nótákkal lehet benevezni, ajánlott
összeállítás: 1 hallgató es 1 csárdás - a versenyre várúnk
minden hőlgyet és urat 16 éves kortól felső korhatár nélkűl
és mindazokat akik bemútatkozási lehetőségre várnak,
éneklésükért szivesen fogadják a szakmai zsűri veleményét
- a versenyre amatör előadok részvételét várjuk - zenei
kiséretről gondoskodunk, kiser a: CSIKMADARASI NÉPI

ZENEKAR - benevezési dij ; 30 lejHelyszin:
CSIKMADARASI MÜVELŐDÉSI OTTHON,
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ ; 2012 SZEPTEMBER 30.
A verseny célja : - A Magyar nótakincs megőrzése,
népszerüsitése - A dalkúltura fejlesztése, tehetségek
felkarolása- A magyarnóta kúltura terjesztése - Kedvet
teremteni nótakincsűnk megismeréséhez Előadást tart a:
HAJLIK A RÓZSAFA MAROSVÁSÁRHELYI
MAGYARNÓTA TÁRSULAT FELLÉP: SZILÁGYI
SÁNDOR ÉS MIKLÓS SZILVIAMINDEN
MAGYARNÓTA KEDVELŐT SZERETETTEL
VÁRUNK Jelentkezési lehetőség: György Mónika
Főszervezőnél 0744-275970, Horváth Ferenc
Gyergyómedence és Maroshévíz körzetekért felelős
szervező 0746-043893.



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

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 telefonszámon.

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!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
Mobil: 0745641879

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

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

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.

Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon. (György
Hajnal)

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

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482 

telefonszámon lehet.

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

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Zöld szőnyeges fogadtatás
Ay anyja dalmata volt,

ennél többet a menhelyen
sem tudtak róla...


