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H Í RLA P
E hónaptól a helyi református közösségnek új tiszteletese van

Isten dicsőségére,
az Anyaszentegyház javára!

Nevem Barticel-Kiss Krisztián. A Hargita megyei
Balánbányán születtem 1980. március 10.-én. Elemi és
középiskolai
tanulmányaimat
szülővárosomban
végeztem – akkori lelkészem Sógor Csaba volt, aki
egyben példaképemmé is vált. Gimnáziumi
tanulmányaimat a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Református Kollégiumban végeztem a Bustya János
lelkészigazgató atyai irányítása alatt, majd kétévi
magánszférában vállalt munka után a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézetben teológiai tanulmányokba
kezdtem. Teológiai hallgatóként aktív szerepet vállaltam a
hallgatói önkormányzatban, valamint az akkor induló
hajléktalan- és szórványmissziót szerveztem Buzogány
Dezső professzor úr irányításával, mely misszióknak az
irányítását átvettem 6 évvel ezelőtt, és azóta is folytatom.
2005-ben tettem le az első lelkészképesítő szakvizsgámat, s ugyanabban az évben házasságot kötöttem feleségemmel, Emesével, aki
Szilágynagyfaluból származik. Feleségem a Melegföldvári Református Egyházközség lelkipásztora lett, amelyhez akkor még Katona
is hozzátartozott leányegyházközségként – ezért itt telepedtünk le, ahol 8 évig laktunk és szolgáltunk. Első lelkészi évemben az
ugyancsak Dési Egyházmegyéhez tartozó Magyarberétén szolgáltam, majd egy év elteltével megüresedett a Melegföldvárhoz közel
eső Feketelaki Református Missziós Egyházközség lelkészi állása, melyet megpályáztam és elfoglaltam. Feketelak a mezőségi tóvidék
egyik szórványközpontja, amelyhez szórványegyházközségekként tartoznak: Kispulyon, Czege, Göcz, Vasasszentgothárd és Gyeke.
Az elmúlt hét évben ezekben a falvakban templomokat javítottunk, parókiát újítottunk fel, kórust alapítottunk, gyülekezeti lapot
szerkesztettünk, táborokat és kirándulásokat szerveztünk, gyerekfoglalkozásokat és hangszeroktatást folytattunk. Mindehhez jó
munkatársakra találtunk.
Közben a családunk gyarapodott négy gyerekkel (Dorka, Ádám-Domokos, Márk és Benjámin). Ők nagy áldást jelentenek a mi
életünkben.
Az utóbbi években az általunk vezetett ifjúsági munka átlépte egyházközségeink határát, és pár éve egyházmegyei szinten is
szerveztük több kollégával együtt az ifjúsági missziót (szórványbentlakási bibliakör, hangszeroktatás, táborszervezés, ifjúsági
találkozók szervezése).
A szórványlét kulturális hiányosságait pótlandó – kézművesfoglalkozást, táncfesztiválokat, falutalálkozókat, színházi látogatásokat,
kulturális kirándulásokat szerveztünk, tájházat létesítettünk, s bár ezt csak sokadrangú feladatunknak tartjuk, sajnos a szórványban ezt
is az egyháznak kell felvállalnia.
Közben tovább képeztük magunkat a pásztorálpszichológia terén, mely diszciplína feleségemmel együtt közös szenvedélyünk az
ifjúsági munka mellett, valamint elvégeztük a BBTE Református Karán a Tanárképző Főiskolát, azzal a céllal, hogy hozzáértő módon
foglalkozhassunk a gyülekezet által ránk bízott gyerekekkel.
2013. májusában megválasztottak a maroshévízi Református Egyházközség és a hozzá tartozó Gödemesterháza lelkipásztorává.
Július 1-től kinevezést is nyertem erre a szolgálatra, valamint borszéki, galócási, hodosi és székpataki szórványegyházközségekbe való
beszolgálásra. Azóta feleségemmel együtt nekikezdtünk a gyülekezet építésnek. Feleségem jelenleg gyermeknevelési szabadságon
van. Nagy tervekkel indulunk neki az előttünk álló feladatoknak, s meggyőződésünk, hogy a presbitérium és a gyülekezet
támogatásával mindezek valóra is válnak Isten dicsőségére és Anyaszentegyházunk javára. Maroshévízen egy erős és tettre kész
közösséget találtunk, s azért imádkozunk, hogy az Isten akaratába belesimulva egymásra találjunk, s áldást hordozhassunk mind a
gyülekezet, mind a város életére.
Az előttünk álló munkához a bibliai erőforrásunk a Fil 3,14: “Egyet cselekszem: azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén,
azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékikdőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való
elhívása jutalmára.” Isten legyen segítségünkre ebben a munkában! Maroshévíz, 2013. július 15, Barticel-Kiss Krisztián
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Egyházi szemle

Néhány szó a Kolpingházról

László Áron
Adolph Kolping a XIX. század kiváló alakja.
Németországban született igen szegény családban.
Ifjúként, mint segédmunkás dolgozott egy
cipészműhelyben. Kedveli a fizikai munkát, mégis a
papságot választja. 1845-ben szentelik pappá, és
hozzálát nagy művéhez, mely ma az egész világot
átöleli. Szegény férfiakat, legényeket tömörít
egyletekbe, ahol tanulhatnak, művelhetik önmagukat,
mestervizsgára készülhetnek. Házaikban az átutazók
szállást is kaphatnak. A gyorsan elterjedt
„legényegyletek” utóda a Kolping Család. Plébániai
közösségeken belől szerveződnek ilyen célokkal:
elkötelezett keresztény élet, a szociális problémák
enyhítése, továbbképzés, a házasság és család
védelme, közösségápolás, az egyház támogatása és
hasonlók.
Maroshévizen is létezik a Kolping Család.
Évekkel ezelőtt németországi támogatással és más
pályázatokkal felépült a Kolping-ház, de elkészítetlen
maradt. A támogatások megszűntével és a plébános
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cserével megcsappant a lelkesedés, a meghatározott
célok is elkoptak. 2012 óta megváltozott a helyzet.
Közös megegyezéssel (közjegyzői iratokkal) a
Kolping Család megosztotta a házat a Plébánia
Hivatallal. Az alagsor és az első szint a plébánia
gondozásába került, míg a felső szint maradt a Kolping
Családé, ahol a legszükségesebb munkálatokat nagy
százalékban el is végezték. A plébánia részéről is
komoly munkálatok voltak. Bekötöttük a kanalizálást,
előkészítettük a vízvezetést, villanyszerelést és
mindkét szintet belül levakoltattuk. Az ablakok,
főbejárati ajtók is be vannak téve. Hogyan sikerült?
Önerőből, a Megyei Tanács és a Polgármesteri Hivatal
pályázati támogatásával. De egyelőre állunk. Pedig jó
lenne tovább lépni az újra fogalmazott célok
érdekében. Céljaink: - hogy otthont adjunk
továbbképzéseknek,
lelkigyakorlatoknak,
vendégeknek, és helyet biztosítsunk keresztelőknek,
plébániai rendezvényeknek. Pénzadományokat
senkitől sem kértünk azon a címen, hogy „elég baja
van mindenkinek”. Vannak mégis, akik segíteni
tudnának. Örömmel veszünk minden nagyszívű
adományt. Legyen végre az a ház, aminek lennie kell:
a közösség háza, ahová betérhet mindenki, mert a
közösségért van.

Hol sírjaink domborulnak…

László Áron
Tréfásan mondják, hogy Moldvában kezdik felszámolni a temetőket, mert lassan mind átköltöznek Erdélybe az
ott lakók. Tréfa ide vagy oda, nekünk is van temetőnk, és nem úgy néz ki, hogy fel kellene számolni, olyan sokan halnak
meg évente. De hogy mennyi baj van a temetővel!? Vagy inkább velünk? Elhanyagolt sírok, egymásra temetkezés, viták,
hogy kié az az 5 – 10 centiméter és hasonlók. Mindenkinek úgy kellene gondoskodni a sírhelyéről, mint saját lakásáról,
mert végül ez marad az egyetlen öröklakás. Ezt is meg kell vásárolni, mint mindent, de itt az árak csak jelképesek. A
Temetőszabályzat szerint egy sírhely 100 román lej, két sírhely 200 román lej, míg egy gyermeksírhely 50 román lej 25 év
lejárattal. Sok sírhelynél rég lejárt a 25 év. Gondoskodni kell megváltásáról, különben eladhatóvá válik. Hogy minden
félreértést elkerülhessünk, a megváltást a Plébánia Hivatalban kell lebonyolítani nyugta ellenében. Aki új sírhelyet vásárol,
az úgy válassza meg azt, hogy a szomszédokkal ne kerüljön kellemetlen helyzetbe. Ha valaki síremléket készít vagy régi
sírhelyet újít fel, legalább szóljon be a Plébánia Hivatalba, hogy tudjunk róla. Sok kellemetlenséget el lehetne kerülni így.
Tudom, vannak olyanok, akik azt mondják: meghalni sem lehet ingyen. Nem lehet, mert a temető gondozása sokba kerül.
Már most lennének olyan munkálatok, amiket el kellene végezni, de nincsen hozzá anyagi lehetőségünk. Remélem,
megértik, miről van szó. Temetőink, sírhelyeink sokat elárulnak arról, hogy kik és milyenek vagyunk mi tulajdonképpen.

www.marosheviz.info
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Helytörténeti sorok (5)

A napokban Csűrős Attilával beszélgettünk, aki a 60-as, 70-es években játszott a maroshévízi labdarugó
csapatánál. A tőle tudottakkal gazdagabb lett a helyi sportélet. „1960-75 között a Maros labdarugó csapatán
kívül az Ilefornak is volt csapata, de volt a Victoria megyei és ifi csapat is. E csapat edzője Moldován volt, míg
vezetője Szvinyuk Antal. Játékosok közül pedig megemlíteném: Kőműves testvéreket, Kiss Vilmost, Lőrinc
Ferencet, Matyit, a kapust, Ádám Sándort, Gazda Ferencet. A 60-as évek elején a Maros csapata bekerült a
tartományi bajnokságba. Játékosok: Marginean Emil, Chiriloiu Mircea, Bódi Miklós, Illés István, Rákosi
István, Muszka János, Szász Sándor, Csűrős Attila, Antal (Duiu) Titus, Vajda Jenő, Korpos János, Korpos
Ferenc, Zöld János, Hiriscau Eugen. Edző: Lacatus Petrica, a csapat vezetője: Pascan Valer. A tartományi
bajnokságban volt egy mérkőzésünk mely ma is az eszemben van. Ez 1963-ban zajlott le Maroshévízen és ezen
a mérkőzésen kikaptunk marosvásárhelyi Tudománytól 3-1-re. E mérkőzésen a kapusunk, Zöld János volt,
édesapja a lelátón szívinfarktust kapott és elhunyt. Ekkortájt az edző Hadnagy Gábor volt. A megyésítés után a
megyei bajnokságban játszottunk. Edzőnk Nagy Árpi volt. Játékosok: Gocsmánn, Korpos testvérek, Huszár
Gábor, Tóth Sándor, Kulcsár Feri, Szász Sándor, Bódi Miklós, Rákosi Sándor, Chiriloiu Mircea, Jimboreanu és
mások. 1972-ben selejtezőt játszottunk a C osztályba való feljutásért. Ellenfelünk a sepsiszentgyörgyi Elektro
csapata volt. Itthon 3-1-re nyertünk, Kulcsár és Muszka góljaival, míg idegenben 1-0-ra kaptunk ki. A feljutó
csapat: Fánics András (később a marosvásárhelyi ASA aranycsapat alapembere), Muszka János, Illés István,
Tóth Sándor, Korpos Ferenc, Csűrős Attila, Korpos János, Kulcsár Ferenc, Rákosi Sándor, Rákosi Károly,
Kercsó József, Fazakas Ignác, Csortány Béla, Ambrus István. Edzők: Lacatus Petrica és Szabó Mihály.

Régen történt (22)

1943. júniusában (70 éve) egy több mint két méter magas emlékszobrot állítottak a központon, “Székely katona”
néven. A szobor egy bajuszos székely katonát ábrázolt, amint puskájának a csövét fogva ütésre készül. E szobornál 1943.
szeptember 2-án József főherceg Országzászlót avatott fel. A szobrot 1945-ben ledöntötték.

Aranymondások (5)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár
úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat fogjunk közölni.
Mindezt az 1984-1998-as időszakban jegyezte le.
Aranymondások Spárta történetéből
1. Az egyik király nagyon vallásos volt és evvel
foglalkozott. A másik pedig gépfegyverforgatásra
tanította a gyermekeket és a spártai népet.
2. A spártai állam megtanította a népet lőni, nyíllal
dolgozni.
3. Az volt a szokásuk, hogy amikor szül egy gyermek:
megvizsgálták.
4. A Spártában piros levest és kecskehúst ettek.
5. Ha a spártai gyerek nem volt egészséges egy
szikláról
ledobták,
majd
megtanították

fegyverforgatásra.
6. A spártai amikor megszületett, megvizsgálták,
elvitték egy öreghez, aki megállapította, hogy
jóakaratú-e… Ha nem akkor a sziklához verték.
7. A spártaiak nem szerették a hosszú beszédet.
8. A spártai gyereket bevitték egy vendéglőbe, hogy
lássák milyen a részeg ember.
9. A spártai gyerekeket futtatták az iskolában s közben
katonai népdalokat énekeltek. Később megtanították
lándzsával dobni, cintálni.
10. A spártai gyereket hagyták 7 évig felnőni, majd
szülei előtt megkínozták őket, halálra ítélték és jól
elverték őket.
11. Spártának volt egy vak költője. Ő látta a nagy
barlangot, bement és elkergette a vak óriást.
12. A spártai katonák hastáncokat végeztek.

Bombariadó

Pénteken, július 19.-én, este egy férfihang jelentette az 112-es telefonszámon, hogy Maroshévíz strandja mellett egy
robbanóanyagot helyezett el, ami fel fog robbanni. Az illetékesek ki is szálltak a helyszínre és átvizsgálták az Urmánczy
és Bánffy strandokat, de a bejelentetett robbanónak nyoma sem volt. Mára a tettest el is fogták egy 49 éves ratosnyai férfi
személyében, aki avval magyarázta tettét, hogy nemrég munkanélküli lett és bánatában cselekedett ekképpen.
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Folytatódik a katonai temető „ügy”
Maroshévízen

Amint azt már olvasóinkkal tudattuk, májusban a
Zsákhegyi Katonai Temetőben ismeretlen tettesek 78
keresztet elloptak. Ezt követően a polgármesteri hivatal
ígéretet tett, hogy a temetőt rendbe teszik majd írásban
tudatták a Dr. Urmánczy Nándor Egyesületet, válaszként
egy beadványukra, hogy nem támogatják az egyesületet a temető karbantartásában, hanem forduljanak a terület
tulajdonosához. Ez azért is furcsa, mivel a katonai temetőket a helyi hivataloknak kötelességük karbantartani. Ezt
követően az említett egyesület újból a médiához fordult, valamint levélben tájékoztatta a bukaresti Cultul Eroilor
hivatalt, a bukaresti Magyar, Német, Osztrák és Orosz bukaresti nagykövetségeket a temető sorsáról. Jelen
pillanatig a magyar és a német nagykövetségek érdeklődést mutattak a temető sorsáért, de ugyanakkor az elmúlt
napokban több anyaországi televízió stábja is eljött a helyszínre.
Reméljük, hogy a temető nemsokára újból rendbetevődik, így a hőseink iránti tiszteletünket egy felújított
temetőben fogjuk tudni leróni.

Augusztusi előzetes

Augusztus 10-től, harmadik alkalommal érkeznek régészek településűnkre, ők folytatni kívánják a Mag-len
negyedben elkezdett ásatásokat, ahol 30-34 ezer éves, kőkorszakbeli leleteket találtak. A régészek Targoviste,
Kolozsvár és Gyergyószentmiklosról érkeznek
Augusztus 7-11 között településünkön fognak tartózkodni a pusztaföldvári Magház Egyesület tagjai.
Augusztus 9.-én délután településünkre érkezik a Délvidéki kerékpár-túra elnevezésű biciklisek csoportja. A
közel 70 biciklist számláló csapat másnap augusztus 10.-én indul tovább Szászrégen felé. A csoport tagjai
Délvidékről és Magyarországról vannak.
Augusztus 30 - szeptember 1 között lesznek megtartva a II. Maroshévízi Székely-Magyar Napok és ezen belül
augusztus 31.-én a VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. A programot az augusztus közepén megjelenő
újságunkban közöljük

Elfeledett zsidó temetők

Czirják Károly
Maroshévízen az első izraelitákat 1850-ben
jegyezték. Betelepülésükkel szorosan hozzájárultak a
város fejlődéséhez. A legtöbb izraelitát az 1928-as
népszámláskor jegyezték, ekkor 840 személy vallotta
magát izraelitának. Ma egyetlen egy izraelita van.
Hajdanán
Maroshévízen
zsinagógájuk,
termálfürdőjűk, két temetőjük és sok üzletük volt. A
zsinagógát 1988 körül eladták majd lebontódott. A
termálfürdőjűk, a Mikve is gazdát cserélt, ma itt
autójavító van. Jelenleg semmi nem utal arra, hogy
Maroshévízen éltek izraeliták, pedig valamikor
gyufagyáruk, fűrész gyáruk, hangszergyáruk,
sörgyáruk és több üzletük is volt. Temető két helyen is
található. Egyik a meteorológiai intézet

szomszédságában, e temető már évek óta elhanyagolt
állapotban van. Egy másik temetőjűk a Kornis negyed
egyik magaslatán van. Ezt évente több zsidó család
meglátogatja, hisz szüleik, rokonaik vannak itt
eltemetve. E temető közel két évig eléggé jó állapotban
volt. Mára sajnos a temető nagyon rossz állapotban
van. A drótkerítést ellopták, a vaskapu is eltűnt, a
temetőt körbevevő fenyőfák is kezdtek eltűnni, de ami
a legborzalmasabb, hogy a sok sírhant felett levő
emléket valakik ledöntötték, de olyanok is vannak
melyeket összetörtek. E temetőben van egy
emlékoszlop azon maroshévízi izraeliták emlékére,
akik soha nem tértek haza a lágerekből, de olyan sírok
is vannak, akik hazajöttek a lágerekből és itt hunytak
el. Ezek sírjait a napjainkban tették tönkre ismeretlen
tettesek.
Sajnos egyesek a temetőinket sem tisztelik.
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Németh Szabolcs Előd
Talán sokan emlékeznek az X-akták sorozatra, amely
végig egy olyan összeesküvés köré épült, mely szerint
a Föld kormányai már évtizedek óta együttműködnek
a rossz szándékú földönkívüliekkel. Vicces, de a
filmsorozat olyan elméleteken alapul, amelyek tényleg
gyakran szárnyra kaptak akkoriban (és néha azóta is).
De nem kell az űr felé nézelődnünk, ha szaftos
konspirációs ötleteket keresünk. Politikai, gazdasági
képzelgések mellett ráadásul megannyi technológiai
témájú is felbukkan és makacsul tartja is magát a
köztudatban. Íme néhány:
A Facebook a CIA titkos találmánya
A Facebookot már úgy használjuk, mintha a
legközelebbi ismerőseinknek pletykálnánk vagy
mutogatnánk az összes fotónkat. A legtöbben szinte
mindent megosztanak magukról, szokásaikról,
tevékenységeikről, talán ennek is köszönhető az a
pletyka, mely szerint Zuckerberg nem csak a saját
szórakoztatására, később pedig meggazdagodására
találta ki a mai legnépszerűbb közösségi szolgáltatást,
hanem az amerikai hírszerzés megbízására.
Valóságtartalom: szinte nulla. A CIA-nak semmilyen
közvetlen köze nincs a Facebookhoz, amely a tőzsdére
menetel előtt magánszemélyek és befektetési cégek
tulajdonában állt. Az viszont tény, hogy a CIA, az FBI,
és minden bizonnyal egy csomó más ország különféle
hírszerző szervei figyelik az oldalt, de természetesen
csak a publikusan megosztott információkat.
Az olajcégek nyomják el az elektromos autók piacát
Környezetvédők és futuristák napról napra felteszik azt
a kérdést, hogy vajon miért nem ölnek a cégek a

Elhunyt Rafi Lajos
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hagyományos autóiparhoz hasonló méretű pénzeket az
elektromos
közlekedés
fejlesztésébe.
Az
összeesküvés-elméletek szerint az olajcégek állnak a
háttérben, akik a kiszipolyozható fekete olaj utolsó
cseppjéig igyekeznek megőrizni a legnagyobb
felvevőpiacukat, és bizony, addig itt nem lesz
elektromos autós forradalom, amíg valahol a földkéreg
alatt még van pár hektoliternyi "folyékony arany".
Valóságtartalom: jó kérdés... Az eléggé valószínűtlen,
hogy az olajcégek konkrétan arra költenének pénzt,
hogy az elektromos autós technológiák fejlesztőit
visszatartsák a munkától. Inkább csak annyi áll a dolog
mögött, hogy "járt utat a járatlanért" nem akarnak
elhagyni sem az autógyártók, sem a kapcsolódó
iparágak. Addig az elkötelezetteké az elektromos
közlekedés fejlesztésének előjoga, aztán ha tényleg
mindenkit rávisz a szükség a váltásra, majd az új
energiaforrások felé tekerik a pénzcsapot. Az emberi
természet egyszerűen ilyen.
Csalt a legnagyobb sakkozógép
Amikor az IBM 1997-ben ringbe szólította Gari
Kaszparov sakknagymestert és a Deep Blue nevű
szuperszámítógépet, a szovjet sakkozó bizony
kikapott. Azóta is gyakran felbukkan az az elmélet,
miszerint a gépek ilyen szintű kombinatorikára és
mesterséges intelligenciára nem képesek, az IBM csalt
annak érdekében, hogy publicitást szerezzen saját
technológiáinak.
Valóságtartalom: Természetesen nem ült a gépben
semmilyen Kempelen Farkas kettő, a Nagy Kék
(egyébként valójában fekete) szupergép valóban
elverte Kaszparovot. A meccs előkészületeiről és
magáról az összecsapásról részletes dokumentumfilm
is készült, amely minden kérdésre megfelel. (via
technet.hu).

(czirják)
Június végén elhunyt Rafi Lajos cigány költő, a jelenlegi magyar
költők egyik legtehetségesebb, leghíresebb költője. Rafi Lajos 1970-ben
született Marosvásárhelyen, de már egy éves korában Gyergyószárhegyre
került. 1989-ben érettségizett és az említett évben jelent meg nyomtatásban az
első verse is. Kedvenc költője József Attila volt, aki szintén igen hamar
távozott az élők soraiból.
Verseit több nyelvre lefordították, ugyanakkor több országba is meghívták.
2011-ben és 2012-ben jelen volt a Maroshévízi Magyar Költészet Napja című
rendezvényen. Soha nem szégyellte, hogy cigány, sőt Maroshévízen is úgy
mutatkozott be, hogy csatornás cigány. Bádogosként tartotta el feleségét és hat gyermekét. 2012-ben sokat beszélgettem
vele, többek között egyszer csak azt mondta: „…egy dolog bánt engem, külföldön jobban el vagyok ismerve, mint itthon,
itt mintha megvetnének engem, de lehet, csak tévedek.” Isten nyugtassa.
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(A Kemény János Gimnázium oldala)
Séra Ilona
Igazgató
Befejeződött az Érettségi június-júliusi szakasza, a VIII. osztályosok Országos
felmérése és a IX. osztályba való beiratkozás. Fontos és szükséges kiértékelni az
eredményeket. Meglepetés nem született, azok, akikről tudtuk, hogy év közben tanultak, hozták a tőlük várt
eredményeket, akik pedig elhanyagolták a tanulást, azok nem is várhatták el, hogy sikeresen vizsgázzanak.
Nézzük az iskolánk tanulói által nyújtott teljesítményeket:
Érettségi: 14 tanuló iratkozott az érettségire, ebből 11 tanuló 2012-2013-as végzős. Az előző évekből
1 tanuló megírta az átmenő jegyet matematikából, de nem jött ki a 6-os átlaga, 2-nek pedig nem sikerült 5-öst
írnia. A 11 tanulóból 5-nek sikerült az érettségije (45,45 %), 3 tanulót egy-egy tantárgyból elvágtak, 3-at pedig
több tantárgyból. Remélem az őszi fordulón, jobban felkészülve, még lesz sikeres érettségizőnk.
Országos értékelés: Itt jobban teljesítettek tanulóink, a 24 vizsgára iratkozottból 21-nek van 5-ösön
felüli átlaga. Így 87,50 %-os az átmenés. Románból az átlag 7,21 (87,50 %), magyarból 7,26 (100%),
matematikából 5,95 (58,33%). Tehát matematika terén kell jobban odafigyelnünk az elkövetkező években,
főleg a tanulóknak kell jobban teljesíteniük, mert az idén is heti 4 óra helyett 5-tel tanítottunk és hetente volt
megsegítő óra. Tehát nem az iskolától és nem a tanártól függött az eredmény. De nem lehetünk elégedetlenek,
mert a múlt tanévhez képest, jobb a teljesítmény.
Beiratkozás a IX. osztályba: 24 tanuló végzett sikeresen VIII. osztályt ebben a tanévben. 21-en
visszairatkoztak IX. osztályba az idén induló természettudomány szakra, 1 tanuló a Csíkszeredai Nagy István
Művészeti Líceumba jutott be, 1 a Csíkszeredai Márton Áron Líceum matematika-informatika szakára, 1 a
Maroshévízi O.C. Tăslăuanu Líceum filológia szakára. Még hozzánk iratkozott 2 tanuló, így egyelőre 23 tanuló
lesz IX. osztályban a 2013-2014-es tanévben.
Nyári tevékenységkalendárium:
1. Július 5-én a Csillagszem Táncsoport bemutatójára került sor a Marosfőn megrendezett EU tábor
rendezvényén és a tánccsoport fellép a Maroshévízi Városnapokon is, július 20-án 18 órától.
2. Július 6-án néhány tanuló a Csillagszem tánccsoportból részt vett az Ezer Székely Leány Napján
3. A Kemény János Elméleti Líceum Diáktanácsa (KJDT) aktívan részt vett a Marosfői EU Tábor
megszervezésében. A tábort a Magyar Ifjúsági Értekezlet az RMDSZ Főtitkárságával és a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemmel együttműködve idén július 2- 7 között tizedik alkalommal szervezték meg.
4. Augusztus 16-22 között iskolánk 36 I-VIII osztályos tanulója 4 pedagógus kíséretében Năvodaron
táborban vesz részt. A vonattal történő utazást iskolánk saját költségvetéséből biztosítja.
5. Augusztus 7-8 között pótvizsga lesz a XII. osztályosok számára románból és matematikából,
augusztus 19-én a VIII. osztályosoknak románból, szeptember 5-6-án minden tantárgyból az V-VII illetve IXXI osztályos tanulóknak.
6. Augusztus 19-23 között zajlik az Érettségi Kompetencia vizsga a Kemény János Elméleti
Líceumban, majd augusztus 26-30 között a Maroshévízi Mihai Eminescu Kollégiumban az írásbeli vizsga.
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1. Érdeklődéssel olvastam előző számukban (májusi – szerk. megj.) a Nótaestről szóló levelet.
Örvendetes, hogy vannak olyan olvasók, akik felfigyelnek fontos dolgokra és véleményt is mondanak
róluk. Nagyon sok mindenben egyet is értek megjegyzéseivel. Az előadás iránti érdektelenséget
részben tájékoztatási, részben érdektelenség és nem utolsó sorban politikai magatartás okozta, sajnos.
Az előadók egy hónap után újból próbálkoztak nagyobb sikert remélve és az RMDSz-hez fordultak
támogatásért. Sajnos a napot és órát előre lekötötték a vendéglővel és majdnem egybeesett a magyar
iskola év végi előadásával. A részvétel most is 45-50 személyt érintett, voltak RMDSz vezetők is, de
az előadás többet érdemelt volna a helyiek részéről. Az igaz, hogy kampányban ott vannak a
politikusok, de az természetes, mert ők szervezik. A nézői közömbösség azonban eléggé általános. Ami
a pedagógusokat illeti, van némi igazság abban, hogy kevesen járnak el rendezvényekre. Általánossá
tenni nem illik, mindenkinek megvan a saját magyarázata: családi problémák, kis gyerekek, stb. Ne
felejtsük, hogy a 70-es és 80-as években milyen volt a kulturális ajánlat és milyen most, milyen TV
műsor ajánlat volt akkor, nem létezett internet. Az egyetlen nemzeti mivoltunkat kifejező és kielégítő
lehetőséget a kulturális események jelentették és azon, ahogy mondani szokták, fű-fa részt vett.
Emlékezzünk arra, milyen sorok álltak néhai Lukács bácsinál egy jobb helyjegyért.
2. Örömmel olvasom régi gyermekkori barátom, K.I. megemlékező sorait az utóbbi számokban.
Amellett, hogy számtalan emlékének ismerője, tanúja voltam és most emlékeztet rájuk, örvendek, hogy
olyan ember szólal meg, aki több, mint 20 éve külföldön él. És annak is örülök, hogy nem politikai
tanácsokat osztogat az itt élőknek, hanem emlékezik és emlékeztetni akar.
3. Mivel jómagam is számos dolgot átéltem koromnál fogva, sok mindenre emlékszem és
emlékeztetnek K.I. és Cz.K. cikkei .Van olyan eset, hogy én másként emlékszem /ez teljesen természetes/ és úgy érzem meg kell szólalnom, ha biztos vagyok benne, hogy nem pont úgy vagy akkor
történt. Kérem ne vegye ezt senki érintett rossz néven, ez nem rólunk szól, hanem a valós múltról. Két
példát is mondok erre harag nélkül. A 3/2013-as számban közölt fénykép /sajnos nehezen kivehető/
nem 1952-ben, hanem 1951-ben készült óvodás ballagásunk alkalmából, ugyanis 1951-ben kezdtem
iskolába járni, mint K.I. húga is. Másik észrevételem egy, a múltkorjában megjelent cikkben a CEPL
felé vezető hidat érinti az utolsó felújítás kapcsán. Ugyanis a cikkben jelzett dátumon ez még nem is
létezett a jelenlegi formájában. Erre azért emlékszem pontosan, mert, ha emlékezetem nem csal, 1956
nyarán még az az előtti fahídról ugráltuk a Marosba. Tisztelettel, Mohácsek Ákos

Amatőr mini-labdarugó bajnokság Galócáson

Barti Zoltán
Július 14.-én, első alkalommal szerveztek Galócáson
egy amatőr mini-labdarugó bajnokságot, mely, ahogy a
szervezők elmondták, úgy szeretnék, hogy hagyománnyá
váljon, így ezen túl minden évben meg fogják szervezni. A
bajnokság szervezői a Galócási Magyar Ifjúsági Szervezet, az
„Old Boys” csapat és a helyi Polgármesteri Hivatal. A
csoportok végső eredményei: A csoport: 1. Salamási Jövő 12
pont, 2. F.C. Cornisa 5 p, 3. Patak Tudomány 5 p, 4. „Nem
tudom” csapata 4 p, 5. Kongó 1 p. A B csoport végső állása: 1.
Madulárok 6 pont, 2. Maroshévízi Turcu 6 p, 3. Tűzoltók 6 p,
4. Zapperek 0 p. Elődöntők. Madulárok – F.C. Cornisa 4-1 és
Salamási Jövő – Maroshévízi Turcu 0-3. Kis döntő: Salamási
Jövő – F.C. Cornisa 6-3. Döntő: Maroshévízi Turcu –
Madulárok 1-1 büntetőrúgások után 3-1.
A torna legjobb játékosi díját Voda Razvan kapta, a legjobb kapusi címet Buzila Alin, míg a torna gólkirálya Ionut
Alexandru lett.

8

M ARO SH ÉVÍ Z I H Í RLA P

Reklámok, apróhirdetések

III. évfolyam 7. szám

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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)
Az Estera alapítvány formator (250 lej) és német
tanfolyamot indít május 11-től Maroshévízen.
Érdeklődni a 0743169401-es telefonszámon lehet

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

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben.
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon.

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

Támogatóink:
Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Laczkó Szentmiklósi Endre, Ladó András
Miklós, Németh Levente, Papp Edmond, Sánduly
László, Serilla Sándor, Szabó Erzsébet,Tóth Csaba,
Tőkés Attila, Urmánczy fürdő.
Köszönjük!
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