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Negyedik életévbe léptünk
Lapunk, melyet most kezében fog a kedves Olvasó a napokban lépett a negyedik életévébe. Egy új év, új kezdet,
új tervek előtt állunk. A mögöttünk maradt óév sok örömet hozott számunkra, hisz sokan állítottak meg és az
újság mielőbbi megjelenése után érdeklődve, többen is mondták, hogy ma már nem is képzelik el, hogy az
újság ne jelenjen meg, az életükhöz nőtt, egyszóval sok pozitív visszajelzést kaptunk lapunkkal kapcsolatosan.
Természetesen voltak hibák is, de így szép az élet. Az új évben is megpróbálunk minden hírt Önökkel
megosztani és azt, hogy továbbra is politika mentesek legyünk. Köszönjük Önöknek, kedves Olvasók, hogy
olvassák lapunkat és ugyanakkor köszönjük mindazoknak, akik valamilyen formában támogatják lapunkat.

Betlehemi láng Maroshévízen
(decemberi lapzárta után)

December 19.-én, 18 óra 32 perckor településünkre
érkezett a Betlehemi láng. A lángot a helyi római
katolikus templomban adták át, átadója a
Kasza Tamás a Romániai Magyar
Cserkészszövetség elnöke, átvevője a maroshévízi
Urmánczy János cserkészcsapat vezetője, Rokai
Jánosnak és a jelenlevő cserkészek.

Egyesületi hírek
Az Urmánczy Nándor Egyesület ez évben is kívánja
folytatni az előző években elkezdett események
szervezését. Így ez évben közösen az Alma Mater
Kemény János Egyesülettel és a Kemény János
Alapítvánnyal, szeretnék megtartani a Magyar
Költészet Napját, megemlékezni az 1848-49-es
forradalomról, a Hősök Napján megemlékezni a
maroshévízi hősökről, a pünkösdi zarándok vonat
fogadásáról sem feledkezünk meg, az immár
hagyományos Urmánczy Nándor történelmi
vetélkedő megszervezése is napirendi rendezvény,
augusztus 29-31 között III. alkalommal szeretnénk
megtartani a Maroshévízi Székely-Magyar Napokat
és ezen belül a VII. Dr. Urmánczy Nándor
Emléknapot, megemlékezni az ezelőtt 100 évvel
kirobbant első világháborúról, Mindenszentek
napján gyertyagyújtást és még több fontos esemény
szervezését, vagy eseményeken való részvételeket.

U.N.E.

Maroshévíz utcák

Településünkről immár két utcát is neveztek el. Ha 1999-ben Budapesten egy utcát
neveztek el Maroshévíz utcának, amint azt a múlt év áprilisában már hírül adtuk az
olvasóinknak, Maroshévíz testvérvárosában, Marcaliban egy utcát településünkről
neveztek el. A képet Monostori Szabolcs küldte el szerkesztőségünknek, amelyen az
újonnan elnevezett utcanév tábla látható. Vajon mikor lesz a Maros-parti településen is
Marcali vagy épp Rákospalota utca?

(czirják)
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A ROVÁSÍRÁS TÖRTÉNETE
A magyar rovásírás nemzetünk egyik méltatlanul elfeledett kultúrkincse. Nevét onnan kapta, hogy általában
fába (botra), vagy kőbe vésték, illetve rótták. A rovásból adódik a betűk szögletes jellege, ezeket a jeleket
könnyebb volt bevésni, mintha ívesebb betűket használtak volna. Az írás irányultsága (jobbról-balra) pedig
abból fakad, hogy könnyebb volt a botot bal kézzel tartani, és jobb kézzel balra haladva írni.
A kereszténység felvételével a pogány szertartásokat és szokásokat törvényben tiltották meg és ez a sors várt
az addig használt rovásírásra is. Az írott emlékeket központilag összegyűjtötték és megsemmisítették. Ezzel egy
időben a központi hatalom kérte a pápai egyházat, hogy készítse el a magyar nyelvet leírni képes latin ábécét
is, ez viszont évtizedekig elhúzódott, az elterjedése pedig mintegy kétszázötven évig. Ez alatt az idő alatt a
királyi udvarban latinul írtak, a vidéki közemberek viszont továbbra is a rovásírást alkalmazták. Alapvetően

két változata ismert: az ún. székely-magyar rovásírás és a pálos-rovásírás. Ez utóbbit a Pálos szerzetesek
használták. A székely-magyar vagy skyta írás ezen módja talán elterjedtebb volt az ősi időkben, ezt bizonyítja,
hogy jó néhány betűnk sok más ősi írásban is megtalálható. Ugyanakkor Mátyás királyunk törvényben rendelte
el, hogy írástudói kötelezően kellett ismerjék az ősi írást is, hisz amint a kordokumentumok is írják, a pornép
ezt ismeri jobban. A XVI. századra különösen Erdélyben, azon belül is Székelyföld területén újra jelentősen
elterjedt ősi írásunk, olyannyira, hogy egészen a XVIII. századig itt még tanították is az iskolákban. Ekkor
szittya-szkíta írásmód volt a neve. Mivel a latin ábécé nem tartalmazott 13 olyan betűt, amelyek a mi
írásunkban voltak (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü), eleinte a latin szövegek igen furcsán
hangzottak. Ezért aztán egy 1046–47-ből származó imában a „Szent Mária asszonyt hívők” mondatrészt így

tudták lejegyezni: Tzent Maria azzunt hyweuc, s a 12. századi halotti beszédben pedig az „őt egy fa
gyümölcsétől” szavakat eképp: wt ig fa gimilcetvl. Évszázadokon át kellett birkóznia a latin betűkészletnek

azért, hogy pontosan lejegyezhesse a magyar beszédet. Látható, hogy a CS hangunkra máig megmaradt a
különböző próbálkozás a Babits és a Madách nevekben vagy a Zsámbokréti nevet Sámbokrétynek tudták írni.
Idővel aztán megalkották nekünk a hiányzó betűket, s csináltak pl.: az S-ből és a Z-ből SZ-t, T és Y-ból TY-t,
stb. Muszáj volt ezt megtenniük, hiszen a magyar ember mindig is betű szerinti pontossággal rótta le a mon-
dandóját, s ehhez alkalmassá kellett tenni a latin betűkészletet. Ősi írásunkban mind a 38 hangunkra van külön
jel, de úgy, hogy nincs benne kétjegyű betű (az SZ nem egy S-ből és egy Z-ből áll, stb.) és nem használ
ékezeteket, de ugyanakkor vannak összevont betűink is a rovásírásunkban. A történelmi múltunkra az utolsó
csapást a Habsburgok adták, amikor 1821-től folyamatosan kezdték megsemmisíteni régi dokumentumainkat,
és kitalált történelemmel kezdtek butítani minket. Itt példa lehet a finnugor baromság, mit még a finnek is
kivettek a történelmi könyveikből. Mindez történhetett, hogy a Magyar Tudományos Akadémia magyar vezetőit
lecserélték, helyettük magyarul nem tudó osztrákokat tettek, akik jól végezték megbízásukat.
Itt megemlíthetőek Miklosits professzor, Hunsdorfer Paul, aki nevét Hunfalvy Pálra cserélte, Jozef Budenz, de
egyikük sem törekedett, hogy magyarul megtanuljon. Paul Hunsdorfer arról is nevezetessé vált, hogy már,
mint “magyar tudós”, elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar rovásírásos emlékeket.
Magyarán szólva történelmet hamisított, mert bizonyítékokat tüntetett el!!! A Magyar Tudományos
Akadémiának egyik alapítója gróf Széchenyi István volt, aki vagyonának nagy részét az akadémiának adta,
csakhogy ő is megtudván, hogy a magyar ősi könyveket, és ez által a történelmet megsemmisítették,
1858 novemberétől megvonta a támogatását az akadémiától.
Sajnos még manapság is a diákok a történelemkönyvekben azt a hamis magyarság történelmet tanulják, melyet
ránk erőszakoltak az idegenek. Vajon meddig?

Czirják Károly



IV. évf I szám, 2014. Január 3

Helytörténeti sorok (9)
A MOLNÁR TANYÁTÓL A KANÁLISIG

(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez. Folytatás)
A Karácsonyi Ignác István által bemutatott új technikai elemek arra ösztönözték a gyerek csopor-
tot hogy napi rendszerességgel gyakorolják a látottakat a Kornis-negyed lejtőin (Pascani-rét,
Marc-oldal), a Bánffy- fürdőtelepen (Farkas Villa), a villáknál. A gyakorló csoport tagjai: Kiss Vilmos,
Kulcsár János, Lőrincz Ferenc, Bicsak Károly, Dávid Miklós, Dávid Albert, Marc Aurel, Moldovan
Horea, Dénes Géza, Lukács László, a Péter testvérek és Karácsonyi István voltak. Egymást okítot-
ták, egymástól próbálták ellesni a lejtőn való csúszás új apró trükkjeit. Ekkor ők még nem tudták,
hogy gyerekként már egy olyan új generáció képviselői, akik a későbbiekben meghatározó
egyéniségei lesznek a Lendület S.E. (CzirjákRua.177.oldal) sí csapatnak valamint azt sem, hogy
ők lesznek Maroshévízen, az új stílus, az alpesi sízés technikai elemeinek népszerűsítői, hordozói.
Az ifjabbak, Gazda József, Fehérvári István, Nagy Árpád (Matyi), vasárnaponként gyakoroltak.
A vasárnaponkénti Zsákhegyi, Pogyinai „sí piknikeket” felváltotta, kiegészítette a napi rendszeres
sízés, gyakorlás édesapám irányítása, útmutatása alapján. Ez az új technika Európa más tájain már
elterjedt, és a sílécet és a síelés technikáját is alaposan átalakította. A meredek lejtőkre (Alpok), nem
volt alkalmas a hosszú léc és a sífutáshoz használt technika sem. Szükségessé vált olyan sí kötések
alkalmazása, amelyek a sarkot rögzítik a lécekhez. Ilyen kötéseket alakított ki a lilienfeldi Matthias
Zdorszky. Az ő nevéhez fűződik a hóeke és a támasztott ívelés. Ezek a folyamatok jelezték a sízés
kettéválását: az alpesi sízés elkülönül a tradicionális északi formáktól. Az alpesi sí technikák
fejlődésének fontos lépcsője volt az „Albergi iskola”. Jellegzetessége az ún. támasztott krisztiánia.
Itt használják először a párhuzamos lécvezetéssel végrehajtott íveket, a tempóív elnevezésű
technikában. Ezt az ún. rotációval (váll, törzs csípő lendítésével) éri el. Később a gyors és meredek
pályákon az irányváltoztatást, a rotációs technikát felváltotta a térdekkel irányított tehermentesítés.
Ez a technika osztrák sí iskolaként, osztrák stílusként vált ismerté, mivel Kruckenhauser osztrák
prof. mutatta be az ötvenes években egy Nemzetközi Sí Kongresszuson. Ettől kezdve a sízés
népszerűvé vált. Minden nagy sí nemzet kidolgozta saját sí iskoláját, amelyek gyakran lényegüket,
tartalmi jegyeiket tekintve nem is tértek el igazán egymástól. Inkább hangsúlyeltolódásokról,
látványos, de a lényeget nem mindig érintő tematikai különbségekről beszélhetünk.
A maroshévízi alpesi sí technika elsajátításában lényeges változás az 1958. év téli hónapjaiban
történik. Ekkor városunkban, a téli szünetben, a brassói Dinamo Sí Iskola sízői táboroztak a
Bánffyban. Edzőjük, oktatójuk, Kovács László, édesapám jó barátja, a román alpesi sí válogatott
szövetségi edzője volt. Ő küldöttként részt vett az 1955-ben tartott harmadik Nemzetközi Sí
Kongresszuson, az ott tartott továbbképzésen, ahol a résztvevőkkel megismertették a Stein Eriksen
norvég versenyző által először alkalmazott, majd később osztrák sí iskolaként ismerté vált, osztrák
alpesi stílus alapelemeit, oktatási módszereit, apró lépéseit. Számunkra ez egy rendkívüli
szerencsés helyzet volt, hiszen első kézből ismerhettük meg és sajátíthattuk el az alpesi
stílust. Kovács László oktatott, csiszolt, irányított bennünket.
Stílusunkban gyökeres változás állott be, amelyik nemcsak szép és látványos, hanem sokkal ered-
ményesebb is lett a házi síversenyeken. Ekkor tudatosult bennünk az a tény, hogy a rendszeres
versenyzés válik a fejlődés mozgatórugójává, „motorjává”. Versenyt, versenypályán lehet rendezni,
szervezni. Fejlődésünk ekkor már olyan látványos, dinamikus, és eredményes volt, hogy a Zsákhe-
gyi (Pogyina) lejtőt „kinőttük”. Komolyabb, új, meredekebb edzőpályát, versenypályát kellett keresni.
Oktatónkkal, édesapámmal és a csoporttal közösen „ felleltároztuk” azokat főleg kaszálós területeket,
amelyek alkalmasnak látszottak komolyabb edzésekre, versenyekre. A tél beálltával ellátogattunk
ezekre a helyekre, ki próbáltuk azokat; edzettünk, házi versenyeket szerveztünk ezeken a helyeken,
sőt a Spartákiád versenyekkel is kísérleteztünk. Így került sor a Tárnicán megrendezett versenyekre.
A versenyek színhelye, az érkezés, a Czirják házzal szembeni vízmosásos terep, majd később a
régi kőbánya melletti meredek lejtő volt. A lejtő jó, meredek, hosszú volt, de déli fekvése miatt csak
egy vastag hóréteg esetén tudtuk használni.

Folytatás a következő oldalon.
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Tovább kerestük a pályát. Próbálkoztunk a Csobotányban, a mostani vasúti megálló fölötti kaszálós területen,
de ennek a pályának a megközelítésével voltak gondok. A várostól való távolság miatt nem tudtuk gyakran,
rendszeresen használni. Felkutattuk a Zápogya negyed kaszálóit. A Zápogya patak felső részén találtunk egy
kaszálós területet, ott, ahol ma is néhány állattenyésztő román család él. Ez egy meredek, de rövid pálya volt
és itt is a távolság miatt mondtunk le ennek használatáról. Újból a szerencse segített.
Az 1950-es években a Bánffy –fürdőtelep villáiban, ideiglenesen állomásozott több éven keresztül egy katonai
hegyivadász alakulat, amelynek alpesi síoktatója édesapám volt. A hegyivadászok kiképzésük befejeztével
versenyen bizonyították felkészültségüket. Ezeket az ún. vizsgaversenyeket szervezték a hegyivadászok első
ízben a Zápogya negyedben, ott ahol később a sífelvonó is épült. Ez a kaszálós, meredek terület lett a
későbbiekben az edzések és a versenyek kedvelt színhelye Maroshévízen.(Folytatás a következik).

Budapest, 2013. december 8-án
Karácsonyi István

Rossz szokás
Sokszor rám szóltak már, hogy ne bámuljam olyan bambán az embereket. Főleg a buszon szoktam így
nézelődni, és azt kell mondanom, bármennyire neveletlenségre is utalna, imádom ezt csinálni. Sokszor észre
sem veszem, csak akkor, mikor már az a személy kényelmetlenül érzi magát, fészkelődik. Olyankor gyorsan
úgy teszek, mintha csak egy háta mögötti pontot figyelnék.

Szinte hobbyim közé sorolnám ezt a kerek szemekkel történő szemlélődést. Az arcukról próbálom
leolvasni azt, hogy esetleg mivel foglalkoznak, milyen lehet a családi hátterük, éppen hova mennek, mit
fognak tenni, ha megérkeznek úticélukhoz. Valószínű, hogy kicsi az esélye annak, hogy eltalálom, de erősem
próbálkozom, és az a jó benne, hogy a melléfogás sosem derül ki. Míg a buszmegálló felé tartottam a napi
teendőket számítgattam, ami nem töltött el teljes boldogsággal, mégis a tudatalattim egy halvány mosolyra
ösztönzött. Éreztem, hogy közeledik a perc, mikor újra nyugodtan bámészkodhatom. A buszmegállóban már
kinéztem áldozataimat. Nem volt érdekfeszítő a felhozatal, de a tizenöt perces útra ez is megteszi. Mikor már
csukódott volna az ajtó, egy sötét alak hirtelen belépett. Fekete kapucnis felső és sötétkék farmer volt rajta.
Első látásra úgy gondoltam, hogy ő az a minden utcasarkon előbukkanó búskomor fiatal, aki rossz döntéseket
hozott és úgy érzi, késő változtatni. Az a tipikus szürke egér, aki unja a saját életét is, aki, ha elmegy
melletted, maximum annyi tűnik fel, hogy a tegnap esti szalmakrumpli illatával átjárt felsőjét vette fel ma is.
A következő megállóig csak a hátát láttam. Persze, jó alakja volt: sovány, de mégis izmos, magas, nem az a
büszke testtartás, inkább az a rosszfiús, laza. Mivel minden jó kislány a rosszfiúkat kedveli, így én is
hosszasan bámultam, most felszabadultan, mert ő nem láthatta mekkora örömmel éltem át beteges szokásomat.
Most is elemezni kezdtem a srác feltételezett életét: ma későn kelt, mert az este sokáig filmet nézett, esetleg
bulizott. Elkésett az első óráról, igazából nem is érdekli, de a következőre csak elmegy, mert szemtelenkedett
a tanárral, így fél, hogy nem fog sikeresen levizsgázni. Ma még nem evett, de a reggeli kávé és cigi megvolt.
Berögződött és hiábavaló szokás, ő is tudja. De úgy látszik karakteresebb az, aki kitart valamilyen szokása
mellett. Úgy gondolom, van barátnője, de ez nem az a kapcsolat, amire vágyott, csak van, hogy legyen.
A szüleivel nem ápol szoros kapcsolatot, csak a megszokott, hétköznapi témákat beszélik meg telefonon.
Ez rosszul esik neki, de annál makacsabb és nem akar megnyílni. Erős férfinak akar tűnni. Kinyílt az ajtó és a
fagyos levegő hirtelen beáramlott. Leállt a gondolatmenetem, mert kellemes illat vett körül. Csak úgy szívtam
magamba és elképzeltem, hogy ha lenne barátom és ilyen parfümöt használna, pofátlanul szimatolnám.
Elfelejtettem, milyen is az ideálom, csak az illata ilyen legyen. Csak ezt akartam! Bezsúfolódott sok ember,

így a fiú közelebb került hozzám. Észrevettem, hogy zenét hallgat, mert kiszűrődött a hirtelen fordulatokat
vevő dallam. Megismertem a számot. Régen kedvencem volt, és elkapott egy kis bűntudat, mert megfeled-
keztem róla. Végre az arcát is szemügyre vehettem és teljesen megváltozott a véleményem: valóban rosszfiú,
de nem búskomor. Telt ajkain huncut mosoly játszott, mert tiszta szívből élvezte a zenét. Az egyik fogán egy
fekete folt, egyébként tökéletes fogsor. Kellett is az oda, ne legyen már oly vakító a mosolya. A tökéletesség
mindig kihoz a sodromból. Hosszú szempillái láttán picit elnevettem magam, mert az első gondolatom az volt,
hogy bármelyik lány megirigyelné, ha szempillaspirált használna. Aztán lopva rám nézett, biztosan jól érzi-e,
hogy bámulom.

Igazán megszégyelltem volna magam és megint bevetettem volna az elhárító taktikámat, ha nem lett
volna olyan gyönyörű zöld a szeme. Nehezemre esett megválni tekintetétől, de a busz megállt, nekem meg
vissza kellett térnem a való világhoz. Tóth Krisztina
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A bukaresti magyar nagykövet Maroshévízen
Zákonyi Botond Úr
személyében új nagykövete
van Magyarországnak
Bukarestben. Miután szerdán,
január 15.-én, Zákonyi Botond
Úr Basescu államelnöknek
adhatta át megbízólevelét,
pénteken, január 17.-én,
délután több mint két órán át az
Urmánczy Nándor Egyesület
vezetőségével találkozott.
A beszélgetésen részt vett
András Pál titkár Úr is, mely
beszélgetéseken főleg a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temető ügyéről volt szó, valamint a
helyi magyarságról, gondjairól, terveiről.

Regisztrálj, hogy választhass

Az egyszerűsített honosítással számos elszakított területen élő magyar nemzetiségű ember elérhette azt a jogát,
hogy magyar állampolgár is lehessen. Ezt sokan kérelmezték és meg is kapták, így településünkön,
Maroshévízen is. Az állampolgárság mellett nekünk magyaroknak felkínálkozott az a lehetőség, hogy
szavazhassunk is az anyaországi választásokon. Ezt ma már mindenki könnyen megteheti, hisz ha 2013.
november 1-ig csak postai úton lehetett kérelmezni, jelenleg a világhálón is (http://valasztas.hu/) mindössze
2 perc alatt be lehet jelentkezni, fel lehet iratkozni, hogy szavazhassunk az áprilisi választásokon. Ha netán
valaki nehézségekbe ütközik, forduljon bizalommal az szerkesztőségünkhöz, úgy elektronikus formában vagy
akár telefonon és mi segítünk önöknek (hirlap@marosheviz.info vagy a 0744136068-as telefonszámon.)

M.H.

Magyarság apadása Maroshévízen
Az utóbbi 20 év alatt a maroshévízi magyarság folyamatosan apad. A magyarság legnagyobb létarányát az
1992-es népszámláláskor jegyezték, ugyanis ekkor 5039-en vallották magukat magyarnak és ha 2002-ben még
4034 volt a magyar, a 2012-es népszámlálásra 3031-re csökkent a magyar lakosság. Sajnos folyamatosan
apadunk és ezt mutatja a múlt évi egyházi felekezetek statisztikái is. A múlt évben a római katolikus egyháznál
20 keresztelést, 9 házasságot és 31 elhalálozást jegyeztek, míg a református egyháznál 3 keresztelés és
szintén 3 temetés volt. Jelenleg a maroshévízi magyar lakosság 22,6%-ot tesz ki.

(czirják)

Aranymondások (9)
Rovatunkban a maroshévízi
Karácsonyi István tanár úr 42 éves
pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces
mondásokat közöljük.

Aranymondások
Jusztinianus bizánci császárról

1. Jusztinianus egy magas, kőszívű ember volt. Felesége, Teodora erős, izmos
volt.

2. Jusztinianusz este járt a palotában és közben aludt.
3. A Nika egy csatatér volt, ahol Jusztinianus esett el, mert nem figyelt.
4. Jusztiniánusz úgy ismerte meg Teodorát, hogy közben a színházban

megszerette.
5. Teodora egy nő volt, aki táncolt.
6. A Nika (lázadás a császár önkényuralma ellen) egy gyümölcs, amit meg

lehetett enni és inni.
7. Nika egy folyó, ami egy szekérversenyen tört ki.
8. A Kódex egy ember, aki leírta Jusztinianus életét.
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Egyházi szemle
Új ÉvR Az is valami? Több-e emberi konvenciónál? Szükség van-e bármilyen felhajtásra
esztendőváltáskor? Az egyik kedves ismerősöm a minap szkeptikusan, s talán kicsit cinikusan
mondta ki: Számára nem jelent semmit az „új év első napja”, mert az is ugyanolyan nap, mint a többi,
az esztendők számontartása csupán emberi konvenció. Elgondolkodtam, mi lenne, ha nem tartanánk
számon az évek múlását, s a közöttük fennálló újévi kilométerköveketR. Azt hiszem még inkább
rohannánk, mert nem vennénk észre, hogy mekkora útszakaszt tettünk meg, s mivel az ember kapzsi
és telhetetlen, mindig csak hajtanánk a be nem látható cél fele, de közben úrrá lenne rajtunk az
elkeseredés és a kétségbeesés. Képzeljünk el egy autóvezetőt, aki egy kilométeróra nélküli autóban,
GPS nélkül, kilométerkövek nélküli autópályán száguld a maga által elképzelt cél fele, s közben nem
tudja, hogy mekkora utat tett meg, s mekkora van még hátra - ilyen lenne az életünk évhatárok
nélkül. Az 1Mózes 1-ben (Teremtés 1. részében) azt olvassuk, hogy a mi Istenünk azért teremtette
a Napot, Holdat és Csillagokat, hogy világítsanak, s nem mellékesen: meghatározó jelei legyenek
napoknak, éveknek, ünnepeknek. Az évek múlása nem céltalan. Felkiáltójel és kérdőjel minden
egyes esztendőforduló. Gondoljunk bele, milyen lenne az a háború, mely egyetlen végetnemérő
csatából állna? De valójában sok apró csata dönti el a teljes háború kimenetelét. Minden esztendő
egy külön csata, s annak végeztével számba vesszük veszteségeinket és sikereinket, megvizsgáljuk
és felülbíráljuk stratégiánkat, s meghatározzuk a következő csata irányvonalát. Van esélyünk az
újrakezdésre. Ez egy hatalmas dolog – különben még könnyebben összeroppannánk az élet terhei
alatt. De elég minden napnak a maga baja, minden évnek a maga terhe. Minden év elején
megállhatunk Isten előtt számadással és útkereséssel. Ezért IGEN IS: számít az esztendők közötti
megállás, s talán nem a számadás idejének az átmúlatása, „felejtsük búnkat” magatartása a célhoz
vezető, hanem az Isten előtti elcsendesedés alkalma. Kedves olvasó, kaptunk egy új esélyt ebben
az esztendőben, hogy megbocsássunk, bocsánatot kérjünk, pótoljuk mulasztásainkat, közelebb
kerüljünk Istenhez. Kár lenne nem élni ezzel az eséllyelR

Végül, egy közismert ének szavaival kívánunk boldog új esztendőt:
„Új esztendőben új szívekkel – dicsérjük Jézust” életünkkel!

Tehát BÚÉK, kicsit másképpen: Bízzuk Újra Életünk Krisztusra!
Barticel-Kiss Krisztán

Református egyházi anyakönyv: 2013. decemberében eltemettük Tóth Erzsébet testvérünket
(80 évet élt). Év végi mérleg: 3 temetés, 3 keresztelő, 0 esketés

Katolikus Egyházi anyakönyv
Keresztelés: Stan Márya (rom. kat.)
Elhalálozások: Barsan sz. Jónás Irén, 89 éves (rom. kat.) és György Levente, 44 éves (rom. kat.)

Süssünk, főzzünk együtt Sárig Csilla rovata
Csörögefánk,
hozzávalók / 4 adag
25 dkg liszt (finom)
5 dkg vaj
1 teáskanál porcukor
1.5 dl tejföl
3 db tojássárgája
1 csipet só

A lisztet és a vajat elmorzsoljuk. Hozzákeverjük a
tojássárgákat, sót, porcukrot, tejfölt, és dagasztófejjel
ellátott robotgéppel hólyagosra dagasztjuk. Hűtőbe
tesszük kb. fél-1 órára. Egy lábasban olajat melegítünk.
A tésztát vékonyra (2-3 mm) nyújtjuk lisztezett deszkán,
majd rombusz formákra vágjuk. A közepébe egy átlót
vágunk, amin az egyik véget áthúzzuk, így kapja meg a
formáját. Majd forró olajban kisütjük.
Amint világosbarnára sül, megfordítjuk, és ha ez a fele is
kész, akkor papírtörlőre szedjük. Amint kisül, porcukor-
ban megforgatjuk. Lekvárral vagy önmagában tálaljuk.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

A „KEMÉNY JÁNOS” ELMÉLETI LÍCEUM
OKTATÁSI-NEVELÉSI

AJÁNLATA 2014-2015-ÖS TANÉVRE
Induló osztályaink/csoportjaink, a helyek száma:
• Vegyes csoport az óvodában – 14 hely
• Előkészítő osztály – 25 hely
• V. osztály - 25 hely
• IX. osztály, természettudomány szak – 28 hely
Kurriculum:
• Opcionális tantárgyak választási lehetősége diákok

és szülők által
• Iskola utáni fizetéses oktatási program az elemi

osztályok számára
• Iskola utáni ingyenes oktatási és szabadidős
program a nehéz anyagi helyzetben levő elemi és általános
iskolás tanulók számára képzett nevelőnő irányításával és
a Szent Ferenc Alapítvány fenntartásával
A legfontosabb extrakurrikuláris nevelési tevékenységek:
• Félévenként a születésnapot ünneplő gyerekek

köszöntése: Szüli-buli
• Mikulásvárás
• Osztályonkénti karácsonyi műsor az iskola

dísztermében a szülők jelenlétével
• Farsangi bál
• Nők Napja és Anyák Napja
• “Tudjál többet, legyél jobb!” hét nevelési

tevékenységei
• Évi iskolaműsor a Kultúrotthonban
• Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozata
• Történelmi megemlékezések
• Rajz-, szavaló-, mesemondó-, tudományos- és

tantárgyversenyek
• Kiállítások (Karácsony, Húsvét, pályázatok stb.

alkalmával)
• Megemlékezések (Európai Nyelvek Napja,

Pedagógus Világnap, Föld Napja,
Magyar Kultúra Napja stb.)

• Kirándulások, gyalogtúrák, tanulmányi séták stb.
• Diáktanács tevékenységei, rendezvényei
• Csillagszem néptánccsoport fellépései
• Körök: Fuszékli kézműves kör,

labdarúgó edzések fiúknak

Anyagi alapok:
• A tanítási órák modern, jól felszerelt

tantermekben zajlanak
• A testnevelési órákat a 800 m2-es

felületű tornateremben tartják
• Több mint 12000 kötetet tartalmazó

iskolai könyvtár
• Jól felszerelt informatika, kémia,

fizika-biológia laboratoriumok
• Az Aluniş, Zencani, Secu, Moglăneşti

negyedekben lakó diákokat a 16
személyes iskolabusz szállítja iskolába
és haza

• Változatos didaktikai, tanulási
segédanyagok

Séra Ilona, igazgató
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

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,
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István,
Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Sánduly László, Gâdioi Dennis
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info,

telefon: 0744136068 vagy 0733319406

Támogatóink:
Becze Sándor, BodorAttila, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Ladó András Miklós, Németh Levente,
Papp Edmond, Puskás József, Szabó Erzsébet,
Tóth Csaba, Tőkés Attila.

Köszönjük

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Eladó cirkula lappal és 4 kw-os motorral, 3 tonnás
Héber emelő, és egy komplett kályha tető.

Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.

Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok
gyártását,

hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482

telefonszámokon lehet

Eladó 22 ár terület Kelemen
patakán a főút mellett.

Tel 0740288681

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben.
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon

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

(György Hajnal)

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport

utcában a
Harmopan kapujával szemben

Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Angolórákat tartok gyerekeknek alapszinttől-hal-
adóig

kedvezményes áron.
Érdeklődni a következő telefonszámon

lehet 0726633517.

Eladó 42-es ezüst színű új ruha (150 lej), eladó
elsőáldozási ruha, cipővel, koszorúcskával,
táskával és kesztyűvel (300 lej),
eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon
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