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Zarándokvonat Maroshévízen

(czirják)
A múlt évben a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület kérésére első alkalommal állt meg
településünkön a Boldogasszony zarándokvonat, ezt megelőzte egy kiszállás a szervezők
részéről, akik a helyi körülményekről és a szervezők álltal elképzelt fogadtatásról érdeklődtek.
A zarándokvonat meg is állt településünkön. Ekkor közel 25 percet állomásozott állomásunkon,
ahol közel 400 lakos fogadta a vendégeket, a magyar és székely zászlók sokaságában a
jelenlevők elénekelték a himnuszainkat, majd a házigazdák kaláccsal kínálták a zarándokokat..
Ez év első napjaiban az egyesület vezetősége újból felvette a kapcsolatot a zarándokvonat szervezőivel, akik örömmel tudatták, hogy
ez évben május 16.-án, Arad, Máriaradna, Tövis, Székelykocsárd, Marosvásárhely után településünkön ismét meg fog állni a
Boldogasszony zarándokvonat. A tervek szerint a vonat 21 óra 27 perckor fog állomásunkra befutni.

Hírek röviden

Maroshévíziek Budapesten
Február 21-23 között egy kétfős csoport látogatott Budapestre a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület részéről. Az említett egyesület egy
parlamenti meghívásnak tett eleget, melynek keretén belül különböző
tárgyalásokon, előadásokon vehettek részt. UNE

Sok csecsemőt hagynak el az anyák
Az évek teltével egyre több csecsemőt hagynak el az anyák.
Maroshévízen a múlt évben 6 anya hagyta gyermekét a kórházban, ezek
a gyerekek végül a gyermekvédelmi rendszerben maradtak.
Megyénkben a legtöbb csecsemőt Székelyudvarhelyen hagyták el az
anyák, itt 35 kisgyermeket „felejtettek” a kórházakban, Csíkszeredában
17 kisbabát, míg Gyergyószentmiklóson és Székelykeresztúron egy-egy
kisbabát nem vittek haza az anyukák. Sárig Cs.

Maroshévíz utca Marcaliba
A jelek szerint több, mint valószínű, hogy e hónapban kerül a testület

asztalára az a beadvány, mely szerint Marcali testvérvárosban egy utcát
neveznek el településünkről. Ha a testület is jóvá fogja hagyni, akkor több
mint valószínű, hogy egy új kertvárosi utcát fognak elnevezni
településünkről. Maroshévíz utca 1999-től már létezik Budapesten.
Mikor lesz Marcali, vagy Rákospalota utca Maroshévízen? (czirják)

EMNP választás
Február 2.-án a maroshévízi EMNP választmányi gyűlést tartott. Ez
alkalommal az összegyűltek új vezetőséget választottak. Így nyílt
szavazás keretén belül Hobaj Loránd lett az új elnök, míg alelnöknek id.
Jári Árpád lett megválasztva. A gyűlésen többek között jelen voltak
Sorbán Attila megyei tanácsos és György Endre Gyergyószéki elnök. M.
H.

Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján
Gyergyószentmiklóson, a Magyar Kultúra Napján 33 diákot és öt
csoportot részesítettek elismerésben. A kitüntetett diákok között
maroshévízi diákokat is részesítettek elismerésben. Íme a kitüntetettek:
Csutak Csengelle Éva, Veres Eszter Orsolya, Baróti Artúr, Bölythe Zoltán
Szilárd, Nagy Zsolt Szabolcs. M. H.

Január a földrengések hava volt…

Amint már beszámoltunk január 3.-án reggel 4 óra 52 perckor 3,4 fokos földrengés rázta
meg Maroshévízet. Ekkor a föld Maroshévíztől 11 kilométerre és 5 km mélységen rendült
meg. Egy utórengés szintén 3.-án 5 óra 7 perckor történt.
Ekkor Maroshévíztől 7 kilométerre és egy kilométer mélységben. Január 6-án egy újabb
földrengés rázta meg a Maros parti települést. 22 óra 53 perckor 2,2 fokos földmozdulást
észleltek ez úttal 9 kilométerre Maroshévíztől és 2 km mélységben. A legutóbbi földrengés
január 26.-án 2 óra 24 perckor és 55 másodperckor volt. A rengés Maroshévíz központjától
6 kilométerre egy kilométer mélységben volt és 2,9 fokot mértek. Maroshévíz
történetében az idei földrengések az elsők, melyeknek az epicentruma (fészke)
településünk közelében volt. Ha a január 3-i földrengés a Tárnyica hegységtől nem messze volt, a többi földrengések a Kelemenjel
negyedben levő Tiszta Kelemen patak és Zavaros Kelemen-patak között történtek. Maroshévíz egy törésvonal mentén helyezkedik el.
E vonal mentén a Kelemen havasok és a Görgényi havasok találkoznak.
Február 9.-én maroshévízi epicentrummal az idén az ötödik földrengést jelezték. A föld hajnal 3 óra 15 perc és 19 másodperckor
mozdult meg, Maroshévíz központjától 8 kilométerre. A földrengés egy kilométer mélységben volt. Ha eddig a Tiszta Kelemen-patak
és Zavaros Kelemen-patak között mozdult meg a föld, ez alkalommal pár száz méterrel arrább költözött, így a Tiszta Kelemen-patak
bal partja mellett észlelték a földrengést. A rengést egész Maroshévíz területén észlelték a lakosok. Cz. K.
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Sport

Góbé Kupa
Február 7.-én zajlott le Homorodón a hagyományos Góbé Kupa alpesi
síverseny. A maroshévízi sportolók eredményei: 1-2 osztályos
korcsoportban: Hámos Roxana I hely, 3-4. osztályos korcsoportban:
Karácsony Karina I. helyen végzett, 7-8 osztályos korcsoportban: Kiss
Tímea II. hely és Walter Richard II. hely, 9-12 osztályos korcsoportban:
Karácsony Renáta III.-nak ért célba.

Felsőbánya Kupa
Február elején zajlott le Felsőbányán a „Felsőbánya Kupa” alpesi
síverseny, melyen a maroshévízi ISK sportolói is részt vettek. A Kiss
Vilmos által edzett csapat versenyzői közül a nagyifjúságiaknál Copot
Bianca óriás és speciális lesiklásban indult. Az első futamon a 2. míg a
másodikban az első helyen végzett.

Corona Kupa
Február 13-14 között zajlott le Brassópojánán a Corona elnevezésű alpesi
síverseny, melyen több mint 150 versenyző jelent meg. A Maroshévízi
ISK sportolói közül Kis Tímea 3. helyen végzett a 9-12 osztályos
korcsoportban, míg hámos Roxána a IV helyen végzett az első második
osztályos korcsoportban.

EMNT Kupa
Február 16.-án zajlott le Borszékon az EMNT alpesi síverseny. A
maroshévízi sportolók közül az alábbiak értek el jó eredményeket: 1-2
osztályos korcsoport: Hámos Roxána I hely, 7-8 osztályos korcsoport:
Kiss Tímea I hely, míg a 9-12 osztályos korcsoportban Karácsony Renáta
a II. helyen végzett.

Röplabda
Az országos nagyifjúsági fiú röplabda bajnokság keretén belül:
Maroshévízi ISK – Nagyváradi ISK 3-0. Az országos lány ifjúsági
röplabda bajnokság keretén belül:
Maroshévízi ISK – Balázsfalvi ISK 0-3

„Fair Play 13 Fekete Fehér” Kupa
Február 9-10 között a szárhegyi sportcsarnokban zajlott le a „Fair Play 13
Fekete Fehér” terem labdarugó torna, melyre 13 csapat nevezett be.
Gyergyószentmiklosról: Rédosz csapata, Barszalonna csapata, Kolping
csapata, Gyergyó Önkormányzatának csapata, Elit Boys csapata, Free
afFair S.E. csapata. Ugyanakkor jelen voltak a Young Boys Borszékről,
Jagermeister Székelyudvarhelyről, Big Face Gyergyóremetéről.
Szárhegyről a Szárhegyi Tűzoltók csapata az Átlétikó csapata és a Galaxy
csapata, valamint a maroshévízi Puntó csapata. Eredmények: Punto –
Jagermeister 6-0, Galaxy – Tűzoltók 0-0, Free afFair – Önkormányzat 30, Barszalonna – Rédosz 1-0, Big Face – Kolping 1-0, Átlétikó – Elit
Boys 1-1, Zoung Boys – Punto 1-2, Jagermeister – Galaxy 1-0, Tűzoltók
–Free afFair 1-0, Önkormányzat – Barszalonna 1-5, Rédosz – Big Face
2-5, Kolping – Átlétikó 0-1, Elit Boys – Punto 0-3, Zoung Boys –
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Jagermeister 1-2, Free afFair – Barszalonna 1-2, Galaxy – Önkormányzat
0-0, Tűzoltok –Rédosz 2-2, Big Face – Átlétikó 0-1, Punto – Kolping 21, Elit Boys – Young Boys 1-1, Barszalonna – Galaxy 2-0,
Önkormányzat – Jagermeister 0-4, Rédosz – Free afFair 2-4, Big Face –
Tűzoltók 3-1, Átlétikó – Puntó 0-1, Young Boys – Kolping 2-2,
Önkormányzat – Rédosz 2-0, Galaxy – Elit Boys 2-1, Jagermeister –
Barszalonna 1-1, Free afFair – Big Face 4-1, Tűzoltók - Átlétikó 0-2,
Puntó – Rédosz 4-0, Young Boys – Önkormányzat 3-1, Kolping –
Jagermeister 0-1, Galaxy – Free afFair 1-2, Big Face – Elit Boys 1-2,
Barszalonna – Punto 0-1, Rédosz – Young Boys 2-1, Free afFair –
Átlétikó 2-1, Tűzoltók – Kolping 1-1, Jagermeister – Big Face 2-0, Free
afFair – Elit Boys 1-2, Punto – Galaxy 1-0, Young Boys – Barszalonna
1-0, Kolping – Rédosz 0-1, Önkormányzat – Tűzoltók 3-2, Elit Boys –
Jagermeister 1-1, Átlétikó – Galaxy 0-0, Big Face – Punto 0-8, Young
Boys – Free afFair 4-3, Önkormányzat – Kolping 2-3, Tűzoltók –
Barszalonna 1-0, Jagermeister – Rédosz 3-0, Galaxy – Big Face 2-2,
Önkormányzat – Punto 1-2, Barszalonna – Átlétikó 1-3, Tűzoltók –
Young Boys 0-1, Kolping – Galaxy 1-0, Big Face – Önkormányzat 2-3,
Rédosz – Elit Boys 1-0, Young Boys – Átlétikó 1-3, Jagermeister – Free
afFair 4-1, Barszalonna – Big Face 3-0, Tüzoltók – Elit boys 2-0, Free
afFair – Kolping 1-0, Jagermeister – Átlétikó 1-2, Punto – Önkormányzat
8-0, Kolping – Barszalonna 1-2, Galaxy – Young Boys 2-1, Átlétikó –
Rédosz 1-1, Kolping – Elit Boys 2-2, Punto – Tűzoltók 0-0,
Önkormányzat – Átlétikó 2-2, Rédosz – Galaxy 1-3, Jegermeister –
Tűzoltók 3-2. Végső rangsor: 1. Puntó (veretlenül) 34 pont, 2.
Jagermeister 26 pont, 3. Átlétikó 22 p, 4. Barszalonna 19 p, 5. Free afFair
S. E. 18 p, 6. Young Boys 14 p, 6. Önkormányzat 14 p, 7. Galaxy 13 p,
7. Tűzoltók 13 p, 8. Big Face 11 p, 8. Rédosz 11 p, 9. Kolping 10 p, 9.
Elit Boys 10 pont A tornát a Gyergyószentmiklósi Free afFair Sport
Egyesület szervezte, 106 sportoló volt jelen és 226 gól született. A
díjátadáson mindenik csapat aranyérmet kapott. .

Székelyek a Budapest Bamako ralin
Január 25.-én indult el a Budapest-Bamako rali, mely 20.000 kilométeres
távot jelent és végighalad az afrikai kontinens nyugati oldalán és a
Szaharán. Ez évben a ralin részt vett két Gyergyószentmiklósi csapat is,
a Carpathian Team I és II. A hét fős legénység egyike maroshévízi Lukács
Lehel, aki a Carpathian Team I pilótája. A verseny február 28-án ért véget.

Sí túra a Kelemen havasokban
A Maroshévízi Kelemen Hegyimentő egyesület március 30-án 10 órától
szervezi meg az első Kelemen Kupa sí túrát. Az első 30 versenyző, aki
feliratkozik, annak a szállás ingyenes lesz. A feliratkozás 15 lej. A
nyeremények pénzbeli, de a Danico cég által adományozott felszerelések
is lesznek. Versenycsoportok: - gyermekek, - fiú és lány csoportok 18
éves korig. – 18-25 éves korcsoport, - 26-35 éves korcsoport, - 36-45 éves
korcsoport és 45 éven felüliek korcsoportja. Érdeklődni: Gingea Paul:
0744526530, Nodis Marius: 0722370063. Technikai információk: Fratila
Catalin: 0721232324, vagy Pop Ionel: 0745258494. Támogatók: Danico
kft, Lomás menedékház, Optimed kft. Partnerek: Maroshévízi
Polgármesteri Hivatal, Hargita Megyei Hegymentő Egység. „Gyere
velünk és érezd a saját bőrödön milyenek is a mi hegyeink”. (Hírközlő:
Gingean Paul).

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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Lőrinc Pál emlékverseny
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Február 23.-án zajlott le Borszékon a Lőrinc Pál
síoktató nevéhez kötődő emlékverseny, minden kategóriában, a
„Prücsök” pályán. Első verseny, amikor ez a playa lett igénybe
véve, kihasználva a teljes hosszát, adottságait. 120
versenyző nevezett be, Marosvásárhely, Székelyudvarhely,
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Piatra-Neamt és
Borszék képviseletében. Verseny végén a jelenlevőket,
versenyzőket, kísérőket, megvendégeltük a jólismert
„pityókatokánnyal”, amelyet Antal Károly ismét kiválóra
készített. Ezután díjkiosztás következett, a kicsik, XII. osztályig
kupát, érmet illetve oklevelet kaptak, a felnőttek oklevelet.
A végleges eredmény a bírói testület döntése alapján a következő:
Óvodás lányok:
Kémenes Dorka Gyergyószentmiklós
Grápa Petra Székelyudvarhely
Balogh-Lőrincz Bernadett Székelyudvarhely

Óvodás fiúk:
Ilyés Dániel Székelyudvarhely
Szász Csongor Gyergyószentmiklós
Mezei Botond Gyergyószentmiklós

I – II osztályos lányok:
Kiss Anna Székelyudvarhely
Walther Rebeka Maroshévíz

I – II osztályos fiúk:
Balázs Szabolcs Gyergyószentmiklós
Mezei Nándor Gyergyószentmiklós
Szász Gergő Gyergyószentmiklós

III – IV osztályos lányok:
Balázs Helga Gyergyószentmiklós
Keresztes Andrea Gyergyószentmiklós
Ferenczy Zselyke Gyergyószentmiklós
III – IV osztályos fiúk:
Bencze Márton Gyergyószentmiklós
Szász Lehel Gyergyószentmiklós
Mikk Kolbert Edwin Borszék

V – VI osztályos lányok:
Benedek Boglárka Gyergyószentmiklós
Miklós Eszter Gyergyószentmiklós
Kémenes Noémi Gyergyószentmiklós

V – VI osztályos fiúk:
Zöld Róbert Gyergyószentmiklós
Bordi Alexandru Piatra-Neamt
Gábor Gellért Csíkszereda

VII – VIII osztályos lányok:
Kiss Tímea Maroshévíz
Lőrincz Réka Gyergyószentmiklós
VII – VIII osztályos fiúk:
Walther Richárd Maroshévíz
Pogonyi Hunor Csíkszereda

Ilyés Attila Székelyudvarhely
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IX – XII osztályos lányok:
Binder Tímea Gyergyószentmiklós
Karácsony Renáta Maroshévíz
Szabó Kinga Borszék

IX – XII osztályos fiúk:
Keresztes Zsolt Gyergyószentmiklós Pályarekord: 38,59 mp
Dezső Mátyás Gyergyószentmiklós
Bencze Attila Gyergyószentmiklós
20 – 29 éves hölgyek:
Szőcs Emese Borszék

20 – 29 éves urak:
Csibi Zsolt Borszék
Szőcs Szilveszter Borszék
Benedek Botond Borszék

30 – 34 éves hölgyek:
Mikk Kolbert Nelly Borszék

30 – 34 éves urak:
Boros Barna Székelyudvarhely
Fokt Alpár Borszék
Straff Sándor Borszék

35 – 39 éves hölgyek:
Lőrincz Krisztina Gyergyószentmiklós
Pogonyi Enikő Csíkszereda
35 – 39 éves urak:
Mikk Kolbert Mihály Borszék
Mihály Attila Borszék

40 – 44 éves hölgyek:
Sándor Anna Gyergyószentmiklós
Ballai-Fokt Gabriella Borszék
40 – 44 éves urak:
Baróti Zsolt Marosvásárhely
Straff Károly Borszék
Ferencz József Borszék

45 – 49 éves hölgyek
Ferenczy Márta Gyergyószentmiklós
Veres Piroska Borszék
45 – 49 éves urak:
Elekes László Gyergyószentmiklós
Karácsonyi Sándor Maroshévíz
Bordi Ioan Piatra-Neamt

50 – 54 éves urak:
Virginás András Borszék-Csíkszereda
Virginás Árpád Borszék
Köszönjük a résztvevőknek, edzőknek, kísérőknek, hogy itt
voltak versenyezni! A Borszéki Síegylet részéről, Ballai-Fokt
Zoltán (Szabó Tibor)
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Levél

Tóth Krisztina

Szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy elfelejtettelek.
Azért is, hogy önző voltam és bíztam magamban akkor is,
mikor esélyem sem volt és tudom, hogy nélküled nem
sikerült volna. Most már tudom, hogy egyedül csak egyik
napról a másikra élnék és szuszognék. Kedvtelenül
elvégezném mindennapi dolgaimat, de nem tudnék örömöt
szerezni másnak és magamnak sem. Pedig hányszor
megtapasztaltam már, hogy sokkal boldogabbá tesz az, ha
adok, mint amikor kapok. Mégsem tanultam belőle.
Köszönöm, hogy itt voltál és vagy mindig, tudom és
érzem. Köszönöm, hogy látok, járok, hallok, élek, szeretek
és viszont szeretnek. Köszönöm, hogy elnézted nekem
minden egyes hibámat, mindig új esélyt ajánlottál fel és én
elfogadtam, de nem köszöntem meg. Még bár nem is
kértem, mert azt sem tudtam, hogy lenne jobb. De Te tudtad.
Erőt adtál és kitartást. Adj még kicsit bűntudatot, mikor
vétkezek és jobb belátást, ha rossz döntést hoznék. Mert
rosszul döntök, mikor megfelelni akarok ott, ahol nem kell
és átnézek azokon, akiknek szükségük lenne rám. Én nem
akarok vagány csaj lenni, de a kisördög folyamatosan súgja:
Fiatal vagy, megteheted! Seperd le a vállamról, kérlek. Ne
engedd, hogy befolyásoljanak, mert összezavarnak. Tudom
mi a jó, de a rosszat is jónak látom néha. Szeretnék tisztán

látni, maszkjaik nélkül mutasd az embereket és engem se
engedj elbújni a büszkeség mögé. Engedd, hogy sírjak,
mikor kell, ott ahol előtörnek az érzések. Nem számít ki lát
és mit gondol. Engedd, hogy kinevessenek, ha úgy tetszik
nekik. Bár nem hiszem, hogy az, ami szívből jön, egyszerre
nevetséges is lehet.
A minap sétáltam az utcán, ismét hideg van. A nénike az
utcasarkon az utolsó, szerény csokor hóvirágját szerette
volna eladni. Hidegtől üveges szemekkel nézett,
megértettem, hogy már nagyon hazavágyik, ezért
megvettem a virágját. Aztán bérletet újítottam. A hölggyel
sokat értetlenkedtünk, mert nem hallottam mit kérdez.
Láttam, hogy felbosszantottam, ezért mikor visszaadta az
irataimat, benyújtottam neki a virágot. Meglepődött és
rögtön elszállt a mérge. Csak mosolygott. És persze én is.
Nagyon jó érzés. Kérlek, segíts még, újra akarom érezni azt
a boldogságot. Főként a szeretteimet akarom boldoggá
tenni. Annyi mindent megtesznek értem, én meg
elfogadom, mintha ez igenis járna nekem. Adj nekik szép
napokat, kusza, boldogsággal színezett hangokat,
gondtalanságot, lebegést és mondd, hogy bocsássanak meg,
mikor érzéktelen vagyok, figyelmetlen és felejtek.
Kicsi vagyok és az élet rejtelmeit még nem érthetem
igazán, de a legjobb fegyver nálam van: szeretek!

Egy kis shopping

Nagy Orsolya

Azon gondolkodtam el, hogy vajon csak nekem van szerencsém olyan kiszolgálónőkkel találkozni, akiktől
nemhogy megvennéd a terméket, hanem még azt érzed, hogy ő kellene pénzt adjon azért, hogy odamenjek és
kiszolgálhasson?
Valószínű, hogy ilyen helyzettel találkozik az ember életében legalább egyszer. Van az az érdekes mentalitással megáldott
finomka nő, aki ott áll feltűnően csicsásan kicsípve, a szépen sorban összehajtogatott ruhák mellett, híven, és odaadóan
őrizve őket, mert ugyebár ő nem akármilyen posztot tölt be a társadalmunkban, ő kérem szépen egy ruhás üzletben dolgozó
nő. Adódik az a fölöttébb elgondolkodtató szituáció, amikor bemész az üzletecskébe, fölméred a terepet, nézelődsz, persze
mind eközben ő híven bámul téged, csak azért, hogy jobban érezhesd magad, és feszültségmentesen mehessen a pár
megmaradt lejedre történő vásárlás.
Na szóval, ott vagy a helyszínen, döntögetsz, hogy mit vegyél, mekkora méretben, milyen színben, mert természetesen ez
nem mindegy és nem is egyszerű kérdés. Megfogod a terméket, nézegeted, magadhoz méregeted, rájössz, hogy mégsem
ez kell neked, ekkor a magad módján összehajtogatod szépen és illedelmesen visszahelyezed a kirendeltetési helyére, na
de ekkor lép közbe a nőcske. Mire te letennéd, ő már segítőkészen ott terem melletted és máris az ő birtokában van az áru,
szemrebbenés nélkül kiszedi a kezedből, mert ő tudja a legjobban, hogy hogyan, milyen mechanizmussal kell kiállítani oda
azt az anyagdarabot. Ez az egész rituálé nem ér rá később, nem-nem, ezt abban a pillanatban kell eljátszani, ahogy te
letennéd, hogy még véletlenül se érezhesd azt, hogy valaki figyeli, mit művészkedsz te egy olyan igényes helyen.
Ezt a helyzetet eljátsszátok legalább háromszor, mire neked már a neuronjaid elhaló félben vannak, attól, hogyan és miként
lehet valaki ennyire értelmes, segítőkész és munkájához értő. Rájössz, hogy tud valamit a másik, ha mást nem is, téged
elijeszteni onnan.
Mindezek után te szépen, nyugodtan haza kullogsz, még egy- két órát a nőre gondolsz, mert más problémád amúgy sem
lenne, és ennek kapcsán eszedbe jut egy igen bölcs mondatocska, miszerint: ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye!
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Este ha lefeksztek

Este, ha lefeksztek meleg ágyatokba
Mit gondoltok rólam, hogy nem vagyok otthon
Ne gondoljátok, hogy meleg szállodába
Hajtom a fejemet, fehérke párnára.
Hosszába asztal, végig bunda rajta,
Fejem alatt bőrönd s pokróc a takaróm,
És ha álom nehezedik szemem pillájára,
Húzódok alája, mint csiga a házába.

Sötét az éjszaka mert ez a hivatása,
Beteges hátamat vonzalom utána,
Kemény az asztal nem puhítja semmi,
Mint a ravatal kőkeményen kifekszi.
Maroshévíz, 1955. december. 11.

Gobé viccek
A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára
borítja a pardicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
- Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
- Ja! Meg még le is etted magad!
Székely megy a szomszéd faluba. Az asszony
rimánkodik neki:
- Vigyél magaddal, Áron.
- Nem lehet.
- De kérlek, vigyél magaddal, elleszek én hátul a soroglyán
is. A székely hajthatatlan, elindul egyedül. Útközben kitör a
vihar, és a villám belecsap a soroglyába. A székely
hátrafordul a bakról majd így morfondírozik:
- Ej, pedig de szépen kérte...
Székely fiú javítja a zsindelyt a tetőn, megcsúszik,
kiabál erősen lefelé:
- Idesapám! Fogjon meg! Leesek!
- No! Oszt nincs elég hely?

Székelyek fát vágnak az erdőben.
- Te, Áron, tudod-e, mi az a vagánykodás?
- Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és az utolsó pillanatban
ugrik el a leeső fejsze alól.
- Na látod Áron, ez a vagánykodás.
Áron másnap a fiával megy ki az erdőre, gondolja "villant"
neki egyet.
- Fiam, tudod-e mi az a vagánykodás?
- Nem tudom.
Áron földobja a baltát, alááll, majd amikor el kellene ugrani
megbotlik, és agyonüti a balta.
A fiú egyedül megy haza. Otthon az anyja:
- Apád hol van?
- Még kinn vagánykodik az erdőben.
Két székely favágó üldögél este a tűz mellett. Hosszas
hallgatás után megszólal a fiatalabb:
- Bátyám, van másik nadrágja?
- Van, fiam.
Pár perc múlva ismét megszólal a fiatalabb:
- Akkor ez hadd égjen!

WWW.SKILIVE.EU
A maroshévízi sípályák hivatalos oldala!
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Kemény oldal

(A Kemény János Gimnázium oldala)

Tisztelt Címzettek!
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elkötelezett feladatának tekinti a romániai magyar nyelvű
közoktatás szolgálatát, a magyar nyelven történő tanítás, minőségi oktatás és nevelés segítését. A romániai
magyar nyelvű közoktatás működésének alapfeltétele a magyar tagozatok léte, amelynek számát és
működési feltételeit a tanulók száma határozza meg. A magyar nyelv megmaradását a család mellett, a
magyar nyelvű oktatási intézmények és a magyar nyelvű oktatás fennmaradása biztosítja. Különösen nehéz helyzetben a
szórványvidék van, ahol minden személy, gyermek számít a magyar tagozatok, intézmények megtartásában. Tavalyi felhívásunkhoz
hűen idén is feladatunknak tekintjük és indítványozzuk a beiskolázási program magyar nyelvű népszerűsítését, arra biztatva a magyar
vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák magyar nyelvű intézménybe gyermekeiket. Tekintettel, hogy
megkezdődött az első osztályba való beiratkozás folyamata, ezúton kérek minden pedagógus kollégát, felelősen gondolkodó oktatót,
hogy járuljon hozzá a magyar nyelvű oktatás romániai népszerűsítéséhez, és a kezdeményezést közvetítve segítse családtól családig
eljuttatni a magyar nyelvű oktatás fennmaradásunkat szolgáló felhívását. Számítva együttműködésükre, Tisztelettel, Burus-Siklódi
Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
FELHÍVÁS A MAGYAR NYELVŰ BEISKOLÁS SZORGALMAZÁSÁRA

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívással fordul minden romániai magyar pedagógushoz azzal a kéréssel, hogy segítse
az oktatási intézmények magyar nyelvű beiskolázását a soron következő tanévre. A szülők mindig a legjobbat szeretnék nyújtani gyermekeiknek,
így az iskola, osztály, szak, választásakor mérlegelnek, sokféle szempontot érvényesítenek. Hasonlóképpen jár el a hivatását szerető, tanítványait
jól ismerő pedagógus is, amikor tanácsot ad, felelősen irányítja diákjait, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszanak. A
különféle szempontok közül a legfontosabbra hívnánk fel a figyelmet: az anyanyelven történő tanulás fontosságára.
Miért tanuljon magyarul a gyermek?
Mert az anyanyelven való írás, olvasás minden egyéb iskolai tanulás alapja.
Mert anyanyelvén gyorsabban, pontosabban tanul, s az emlékezetébe inkább bevésődik.
Mert az egyre bővülő ismeretek megszerzésének feltétele a fogalomalkotás, s ez anyanyelven a legegyszerűbb.
Mert az anyanyelv ismerete alapja más nyelvek tanulásának.
Mert az anyanyelven való tanulás a műveltség alapja.
Mert anyanyelvén érti meg leginkább választott szakmája mesterségbeli fogásait.
Mert ezáltal kapcsolódik be a magyar kultúrába, érti meg szülei, nagyszülei céljait, szokásait, életfelfogását, vallását.
Mert az általános ismereteken kívül a magyar nyelvű oktatás olyan képességekre is megtanítja, amelyek szükségesek az adott társadalomban való
létezéshez.
Mert anyanyelven történő tanulás nélkül elszakad a közösségétől.
Nem kerül hátrányos helyzetbe, nem fog kevésbé érvényesülni az, aki mindvégig magyarul tanult az iskolában. Az egyre bővülő magyar egyetemi
hálózat, főiskolás képzés sokféle lehetőséget biztosít a továbbtanuláshoz. Az sem elhanyagolható szempont, hogy az anyanyelvét és a román nyelvet
is jól ismerő diáknak több lehetősége van például a szakirodalomban való tájékozódásra.
Országunkban törvények biztosítják az anyanyelv használatát az iskolában, a közéletben, a hivatalokban, az egyházban, a tudományos életben, csak
élni kell ezekkel a jogokkal.
A magyar nyelven való tanulást a magyar állam is támogatja. A Bethlen Gábor Alap által kiírt, az előző tanévre szóló „Szülőföldön magyarul”
elnevezésű pályázatot sikeresen bonyolította le a pedagógusok szövetsége. A megyei szervezetek segítségével az óvodás, általános és középiskolás
tanuló részesült egyszeri oktatási-nevelési és taneszköz támogatásban, azok, akik a közoktatás bármelyik szintjén magyarul tanultak.
Tisztelt Szülők!
Oktatási intézményeinket, legyenek azok szórványban vagy tömbvidéken, kisebb vagy nagyobb településen, falun vagy városon, csak úgy
tarthatjuk meg, ha megtelnek élettel, azaz lesznek diákjaik, s őket oktató, nevelő tanítóik és tanáraik. Döntsenek tehát okosan, iskoláink léte Önöktől
is függ!
Tisztelt Pedagógustársak!
Legyenek segítségére a szülőknek, diákjaiknak, hogy a választás, a döntés ne kényszerű kompromisszumok, netán közömbösség eredményeként
szülessen meg, hanem kellő körültekintéssel, a gyermekek érdekeit, s az egész magyar közösség érdekeit szem előtt tartva. Üdvözöljük a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség országos szintű tájékoztató és tudatosító jellegű kampányát, melyet a magyar nyelvű oktatás megtartása, minőségi
fejlesztése érdekében indított, és amelyben arra biztatja a magyar, vagy etnikai szempontból vegyes családokat, hogy írassák anyanyelvű, az az
magyar oktatási intézménybe gyerekeiket. Az RMDSZ médiakampánya, helyi rendezvényei is segítséget, eligazítást adnak a felmerülő kérdések
megválaszolásában. Ezúton is arra buzdítjuk pedagógus társainkat, hogy aktívan vegyenek részt, vállaljanak szerepet ezeken a rendezvényeken.
Mert „Minden magyar gyermek számít!”
Hisszük, hogy gyermek, szülő és pedagógus együtt gondolkodva, egymásra figyelve haladhat csak a kitűzött cél felé, hogy a mai kis- és
nagydiákokból értelmileg kiművelt, érzelmileg gazdag, kiegyensúlyozott, itthon, szülőföldjükön is boldogulni tudó felnőttek legyenek.
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Országos Elnökség Csíkszereda, 2013. február 11.
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Nagy Orsolya
Az embereknek szükségük van a boldogságra, szerelemre. Ezt gyakorolhatják önzően vagy önzetlenul. Az
utóbbi kategóriába besoroltakról nincs sokat mit mondani. Jól és helyesen végzik dolgukat, mindenki által
szeretve vannak és béke van. Ennél izgalmasabbak ezek a kis fura egyének, akik valamilyen úton-módon
kilógnak a társadalmunk unalmas sorából, ezek ugye az önzően szeretők brigádja. Érdekes dolgokat művelnek
el, de pusztán csakis a szeretet nevében. Senki ne gondolja, hogy rosszindulatú az ilyen ember, ugyanmár… a
szerelemben nincsenek határok.
Ezek pusztán azért féltékenyek betegesen, mert szeretnek, azért üt meg, mert már annyira szeret, hogy az fáj,
azért követ el minden létezőt veled/rajtad, mert olyan szintekre emelkedett a benne fortyogó szeretet heve, hogy
nem is akarja másokon -mert ugyebár annyi mindent elművel, hogy azt, ha szétosztanánk 5 embernek is elég
nagy baj lenne- levezetni a fölösleges energiáját, dühét, örömét, bánatát. Mindent veled akar csinálni, ez több,
mint romantikus, és filmekbe illő jelenet. Hogyha mindezek után hálátlannak éreznéd magad, hát érezheted is,
bátran!
Elmarad a dicsőítés, az isteni szinteken való imádat, a viszonzás, tehát egy az egyben jogos a felháborodása,
hisz ő mindent megtesz érted, még az idődet is ő osztja be, nehogy eltévedj az élet forgatagában és a zsúfolt
hétköznapokban. Megmondja hova mehetsz és hova nem, nehogy ne tudj dönteni, civilizált, ésszel rendelkező,
érző emberi lény létedre, aki esetleg elvégezte a tizenkét osztályt minimum. Azért illet nyomdafestéket nem tűrő
szavakkal, mert nem akar elveszíteni, és már nem tudja kifejezésre juttatni egyszerű halandó ember szavaival
hiányodat, elvesztésed lehetőségét, hanem már különböző extrákkal ruházza föl a szótárát, és ezt is ismét csakis
érted és neked.
Nagyon becsületre méltó az ilyen hangyányi aberációval küszködő egyén, mert olyan dolgokra képes figyelni,
és annyi mindenre, amire egy egyszerű ember rég nem. Nem elég neki az ő élete, azt intézni, alakítani, formálni,
hanem kézbeveszi a te életedet is : előre tervez, nem kérdez csak “indulunk ” van, mindent megvesz neked, ami
ízléstelen és nem kell, mert az együtt töltött idő folyamán annyira figyelt rád és megismert, hogy ezt mind
megveszi neked, hogy majd tudd értékelni, azt, ami igazán tetszik. Na ez az, amit nem tenne meg érted bárki,
úgyhogy bátran hidd csak el, hogy szeret. Máskülönben az is lehet, hogy csipetnyi erőszakkal hiteti el veled,
habár van, aki annak is örül, végülis úgy jó, ha fáj, de ezt mindenki maga donti el. Mindezek mellett ő olyan
elégedett veled, hogy boldogsága határtalan.
Mindezen elgondolkodva eszébe jut az embernek egy kissé humoros, bölcs mondat, ami átfogóban jellemzi a
minőségét, mégpedig az, hogy: ez nem meghagyni való!

Régen történt (20)

1913-ban (100 éve) Szék-patakon megalakult a Perl Testvérek Erdőkitermelési Vállalata.
1978-ban (40 éve) létesült az első ökölvívó csapat, Foresta S. E. néven, alapítói és egyben edzői Oros
Viorel és Bögözi József voltak.

Márciusi események

Székely Szabadság Napja
A Székely Nemzeti Tanács által meghirdetett Székely Szabadság Napja március 10.-én lesz. Ez alkalommal a szervezők
szeretettel várnak mindenkit Marosvásárhelyre, ahol a Postatéri Székely Vértanúk Emlékművénél kezdődik az
eseménysorozat, majd felvonulás lesz egészen a Kultúrpalotáig, ahol kultúrműsor, majd a Gábor Áron díjak átadása fog
megtörténni. Akik Maroshévízről busszal el szeretnének jönni, jelentkezzenek a 0744136068-as telefonszámon.
Köszönjük. A Maroshévízi Települési (Székely) Tanács

Emlékműavatás
Március 15.-én 16 órától a helyi római katolikus templom udvarán emlékmű avatás a maroshévízi 1848-49-ben harcolt és
elesett hősök emlékére.
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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, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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.
Eladó egy natúr színű hálószóba bútor, francia ággyal,
irányár 1200 lej és egy szekrénysor 500 lejért. Érdeklődni a
0728044614-es telefonszámon lehet.

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

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja.
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http://hirlap.marosheviz.info,
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