Önök kérésére újságunkról
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MAROSHÉVÍZI
HÍRLAP

Az utóbbi hónapokban többen is érdeklődtek az újságunkról, annak technikai adatairól. Ezt most itt
megosztjuk Önökkel is. Az első lapszám 2011 januárjában jelent meg, amint Önök is tudják, 8 oldalas közéleti
havilap. 600 példányszámban nyomtatjuk és a csíkszeredai Status nyomdában lát napvilágot.
Mivel a világhálón is olvasható, sok főleg maroshévízi elszármazott, de nemcsak, olvassa a világ bármely
sarkán. Nyomtatott formában Maroshévízen kívül újságunk eljut (nem nagy példányszámban):
Gyergyószentmiklósra,
Gyergyóremetére,
Galócásra,
Borszékre
és
Gödemesterházára.
Mivel lapunk ingyenes, így azok, akik írnak, a tördelő, a korrektor mind szabadidejükben,
bérmentesen végzik munkájukat és az, hogy újságunk eljut Önökhöz, nagy részben a támogatóinknak
köszönhető. Próbáljuk minél színesebbé és természetesen politikamentessé tenni újságunkat, de ami a
legfontosabb, az az, hogy egyre többen érdeklődnek a hévízi magyarság újságja után, egyre többen
kedvelik meg.
Köszönjük. M.H.

70 évesek találkozója

Június 21.-én 11 órától a maroshévízi római katolikus
templomban találkoztak azok a lakosok akik 1944-ben
születtek. A kortárstalálkozóra 51-en jöttek el, mely
Szentmisével kezdődött melyet László Áron római katolikus és
Barticel Kiss Krisztián református papok tartottak. A napot
színesebbé tette a fiatalok szavalatai, majd az összegyűltek a
templom udvarán egy kis agapén vettek részt ahol az eltelt
esztendők történéseit, eseményeit osztották meg kortársaikkal.
Isten éltesse soká őket is.

Nemzeti Összetartozás Napja

(Cz. K.)

2010-től június 4.-i gyásznapunkat a Nemzeti Összetartozás Napjaként tartják meg. Maroshévízen első
alkalommal 2007-ben volt megtartva e gyásznapunk és azóta minden évben megemlékezik a maroshévízi
magyarság e szomorú dátumra, melyen a Trianoni Diktátum értelmében, többek között Erdélyt is
elszakították Magyarországtól.
2007-ben a Települési Székely Tanács kezdeményezte és szervezte. 2008-tól már a dr. Urmánczy Nándor
Egyesület is részt vesz az esemény szervezésében. Ez évben is, akárcsak az előző években, a római katolikus
templom udvarán levő Urmánczy Nándor szobor előtt gyülekeztek a helyi lakosok és habár kevesebben
voltak, mint az előző években, azért a megemlékezés megtörtént. Itt is, mint Erdély és Magyarország szerte
magyar idő szerint 16 óra 32 perckor megkondultak a harangok. Néma csendben emlékeztek az
összegyűltek e szomorú napon.
(czirják)
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Testvérvárosi és Nemzetiségi Kulturális Fesztivál Budapesten

Június 6-8 között tartották meg Maroshévíz testvérvárosában,
Budapest XV. kerületben a Testvérvárosi és Nemzetiségi
Kulturális Fesztivált, melyre a kerület összes testvérvárosai
hivatalosak voltak.
Maroshévízről a Kemény János Gimnázium Csillagszem
Néptánccsoportja, valamint a dr. Urmánczy Nándor Egyesület
élt a meghívással. Június hatodikán nagy hőségben meg is
érkezett a Maros-parti küldöttség. Elsőként a vendéglátók a
kerület hivatalát mutatták be nekik majd a szálláshelyükre
kísérték őket. Késő délután a Közösségi Házban sor került az
ünnepség hivatalos megnyitójára. Elsőként Tajti Réka
rendezvényszervező mondott beszédet, majd László Tamás
polgármester köszöntötte a vendégeket. Ezt követően Kassa polgármestere és Czirják Károly, Maroshévízről
mondtak beszédet. A vacsora után a vendégeket városnézésre vitték el, majd 22 órától a Csokonai
Művelődési Központban a Szalonna és Bandája Néptáncegyüttessel éjfélig táncházon vehettek részt.
Másnap a Karácsony Benő parkban szabadtéri műsorok voltak, melyeken felléptek többek között a
testvérvárosi együttesek is. A legnagyobb tapsnak és elismerésnek a kassai és a maroshévízi Csillagszem
Néptáncegyüttes örvendhetett. A műsorok között az Urmánczy Nándor Egyesület részt vett egy találkozón
a Csokonai Művelődési Központnál, ahol a központ igazgatójával, Tóth Lajos úrral folytak tárgyalások,
melyen jelen volt László Tamás úr, a kerület polgármestere is. Ezt követően a kerület városi könyvtárát
látogatták meg. A nap fénypontja a népszerű Balkán Fanatik és az Mc Hawer és Tekknő koncertjei voltak.
Vasárnap is különböző programokon vehettek részt a jelenlevők, az Urmánczy Nándor Egyesület
találkozott a Pongrácz Gróf alelnökeivel, Bilobok Levente és Gábor Róbert urakkal, míg június 9.-én a Tisza
szobor leleplezésére volt hivatalos a maroshévízi küldöttség.
Czirják Károly

Zarándokvonat Maroshévízen

Június 5.-én harmadik alkalommal fogadta a maroshévízi magyarság a
Boldogasszony
Zarándokvonatot.
Minden
egy
kellemes
meglepetéssel kezdődött, hisz ha a program 19,24 percet írt, hogy
érkezik a vonat a zarándokokkal, 18 óra körül értesítettek a
magyarországi szervezők, hogy hamarabb érkeznek és többet áll a
vonat. Így 18 óra 45 perckor befutott a maroshévízi állomásra a vonat
és csak 19 óra 25 perckor indult ki. Így is a 40 perc hamar eltelt.
A vonat megállása után Budai László főszervező köszöntötte a
maroshévízi lakosokat, majd Czirják Károly mondott rövid köszöntő
beszédet. Ezt követően Görbe László piarista szerzetes beszéde
hangzott el, majd imádkozni kezdtek, úgy a zarándokok, mind a több száz maroshévízi, akik kimentek a
fogadtatásukra. Szebbnél szebb egyházi énekek hangzottak el, melyeket Pálmai Antal esztergomi
karnagy irányított.
A himnuszaink után Budai László úr búcsúzott és köszönetet mondott a szép fogadtatásért a hévízi
magyarságnak, majd a vonat kigördült a hévízi állomásról.
Sárig Cs.

A németországi Volksbund Maroshévízen

Június 5.-én újból Maroshévízre látogatott a németországi Volksbundtól Lutz Müller úr, aki a
Maroshévízen eltemetett német katonák sírjai után kutatott. Ez alkalommal csatlakozott Müller úrhoz
Balogh Ádám úr is, aki szintén a Volksbund erdélyi megbízottja. Több órás maroshévízi tartózkodás után
Borszékre és Tölgyesre látogattak, ahol szintén német katonák sírjai után kutatnak.
(czirják)
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XXVIII. Kájoni János Kórustalálkozó Maroshévízen
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Május havában volt megtartva Maroshévízen a
XXVIII. Kájoni János Kórustalálkozó, melyen a
Gyergyó-medence katolikus kórusai találkoztak,
énekeltek.
Jelen voltak: a borszéki egyház kórusa,
vezényelte Balázs Tibor kántor, a csomafalvi kórus
Antal Tibor kántor vezetésével, az alfalvi kórus
Kiss István kántor vezetésével, a szárhegyi kórus
Bartalis
Vince
kántor
vezetésével,
a gyergyószentmiklósi kórus Fehér Antal
vezetésével, az újfalvi kórus Molnár Sándor
kántor vezetésével, a tekerőpataki kórus Ambrus Levente kántor vezetésével, a
gyergyószentmiklósi Szent Miklós Plébánia kórusa Puskás Emil kántor vezetésével, a
gyergyószentmiklósi Szent István templom kórusa, Király Sándor vezetésével, a ditrói kórus Bakos
Ferenc kántor vezetésével, a remetei kórus Bakos Károly kántor vezetésével, a tölgyesi kórus
Bartis Zsolt kántor vezetésével, a maroshévízi kórus Molnár Árpád kántor vezetésével.
A közel 420 jelenlevő a helyi Kemény János Gimnáziumtól indult a római katolikus templomhoz.
A menetet mindvégig a helyi rendőrség kísérte, hogy balesetveszélyt elháríthassák, hisz a főút
nagyon forgalmas. A templomban Szentmisén vettek részt, majd elkezdődött a kórusok előadása.
Mind a 14 kórus színvonalas műsort adott elő, amiért dicséret jár nekik. A találkozó után
László Áron maroshévízi plébános mondott beszédet, majd Molnár Árpád helyi kántor beszéde
következett: „Nagytiszteletű Főesperes Úr, Főtisztelendő Plébános Urak, Tisztelendő Urak,
Kedves Kollegák és kórus tagok. Egy fa, vagy kőfaragó, festő, vagy formaöntő akkor igazán
boldog, ha már a befejezett szobra, festménye, vagy a viaszba öntött alkotása jól sikerült. Így van
ez a zenében, éneklésben is. Az elején kezünkben áll a „nyersanyag”, egy papír, tele
vonalrendszerrel, hangjegyekkel, dinamikai jelekkel. Addig forgatjuk a lapokat, amíg a dallam szép
harmóniát és összhangot ölt, s ha a szólamok szépen összecsengenek, akkor örülhetünk, hogy
valami szépet tettünk Istenért. Mert a zene és ének tudomány és művészet, mely a valóságot
fejezi ki szép formák keretében. Erre igyekeztünk ma mi is és bízom abban, hogy tetszett az Úrnak
a mai nap. Az is biztos, hogy a Szűzanya, Szent Fiával együtt is díjazzák mindenki munkáját.
És ahogy nincs két egyforma falevél, úgy mi sem lehetünk egyformák, de közös éneklésünk,
ha szívből fakad, akkor megérte. Hála és köszönet mindenkinek, akik lehetővé tették a mai
kórustalálkozónk létrejöttét. A Jóistentől kérjük az erőt, hogy folytatni tudjuk” Úgy legyen, ámen.”.
Ezt követően a hévízi Őzike vendéglőben látták vendégül a házigazdák a jelenlevő kórustagokat,
itt külön elismerés a vendéglő tulajdonosának Lázár Getának, aki példásan várta a vendégeket
és finomabbnál finomabb ételeket tálaltatott eléjük.
Az esemény jó szervezettségnek örvendett, hisz László Áron plébános, Pap Putyu
egyháztanácsos, Trif Mária titkárnő és Molnár Árpád kántor mindent megtettek az ünnepség jó
lebonyolítása végett. Köszönet azért, hogy ez a találkozó létrejöhetett, a helyi Rózsafüzér
Társulatnak, aki az anyagi támogatás nagy részét magára vállalta, ugyanakkor az
egyháztanácsosoknak, a dalárdának és más adakozóknak.
Czirják Károly

www.marosheviz.info
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Frankfurti vendégek Maroshévízen

Május 26-31 között frankfurti vendégek tartózkodtak
Maroshévízen. A frankfurti római katolikus egyház és
a maroshévízi római katolikus egyház több mint húsz
éve testvéri kapcsolatot létesítettek, így évente több
alkalommal is érkeznek Maroshévízre németországi
vendégek. Ez alkalommal a Klaus Dieter Then vezette
csoportban 13 fiatal kapott helyet, akik a Maros parti
településen készültek fel a bérmálásra. A vendégek az
itt tartózkodásuk alatt megismerkedtek a településsel,
de találkoztak a helyi fiatal keresztényekkel, míg
csütörtökön este német nyelvű misét is tartottak.

Rajz kiállítás diákoknak

A maroshévízi Urmánczy Nándor Egyesület kiállítással egybekötött rajversenyt szervez a maroshévízi
diákok részére. A rajz témája: Településem
Maroshévíz. A rajzok A4-es lapon legyenek,
ugyanakkor egy diák több rajzot is beküldhet.
A rajzok beküldésének határideje július 30.
Augusztus 1-től a maroshévízi AXUM (a pékséggel
szemben levő ajándékos üzlet) cég üzlethelyiségében
lesznek kiállítva a rajzok, egészen augusztus 30-ig.
A rajzokat szakemberek fogják értékelni és augusztus
31.-én a déli órákban a III. Maroshévízi
Székely-Magyar Napok keretén belül lesz az
eredményhirdetés. Minden jelentkező ajándékban
részesül, míg az első három helyezetett díjazni fogjuk.
Ne feledjétek a rajz hátára ráírni neveteket és az
elérhetőségeteket. További információkért a
0744136068-as telefonszámon lehet érdeklődni, az
elkészült rajzokat a már említett üzlethelyiségbe is be
lehet vinni.
U.N.E.

Júliusi előzetes

Maroshévízi
Városnapokra
készülve.
Július 19-20 között zajlanak le a maroshévízi
városnapok. Az eddig meghívott együttesek, akik fel
fognak lépni a következők: VH2, Vunk, míg a
magyarságnak: Hargitárock, a nyárádszeredai
Bekecs Néptáncegyüttes, Csíki Krisztina és a Kemény
János Gimnázium Csillagszem Néptánccsoportja.
Július 28.-án emlékezünk az első világháború
kirobbanására
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Maroshévízen is ballagtak

Május végén Maroshévízen is ballagtak a XII.
osztályos diákok. A településen két gimnázium és egy
kollégium van. A Kemény János Gimnáziumban 12
diák végzett, 6 lány és ugyanennyi fiú. Az O. C.
Taslauanu Gimnáziumnál 82 végzős közül 52 lány és
30 a fiú, míg 9 magyar diák is végzett.
A Mihai Eminescu Kollégiumban 106 diák közül 61 a
lány és 45 a fiú és 4 a magyar ajkú. A számokkal
játszadozva megtudjuk, hogy a Maros-parti
településen összesen 200 diák végzett, ezek közül 119
lány, 81 fiú és sajnos csak 25 a magyar.
M. H.

Urmánczy Tanulmányi díj

Ez évben a dr. Urmánczy Nándor Egyesület negyedik
alkalommal adott Urmánczy Nándor tanulmányi díjat
két diáknak, akik a helyi Kemény János
Gimnáziumban tanulnak. Ez évi díjazottak: Tőkés
Rozália, XI. osztályos és Csíki Andrea Rita, VII.
osztályos tanulók voltak. Fejenként 200 lejes pénzjutalmat, több könyvet és egy Székelyföldet ábrázoló
képet vehettek át.
U.N.E.

Urmánczy Nándor
történelmi vetélkedő

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület egyik célkitűzése a
névadójának az életének és munkásságának a
köztudatba való újbóli bevitele. Ezért szervezik meg
minden évben más és más településen az Urmánczy
Nándor
történelmi
vetélkedőt.
Borszék,
Gyergyóremete, Gyergyóditró, Gyergyóalfalu után
május 29.-én Csomafalván volt megtartva az említett
történelmi vetélkedő, melyet a helyi Köllő Miklós
Általános Iskolával közösen szerveztek. A vetélkedőre
6 csapat 18 diákja nevezett be. A vetélkedő elején
Korpos Levente tanár köszöntötte a jelenlevőket, majd
Czirják Károly, az egyesület elnöke tartott rövid
beszédet. Amint kiderült a diákok alaposan
felkészültek, hisz pótkérdések után dőlt el a végső
rangsor és itt köszönet Tódor Mária tanárnőnek, aki a
diákok felkészítésével foglalkozott. Az első helyen a
VII. A osztályos Szilágyi Gabriella, Csata Aliz, Orbán
Anita, a II.
helyen a VI. B osztályos:
Kedves Anita-Krisztina, Pál Anita, Szőcs Tamás, míg
a harmadik helyen az V. B osztályos Sövér Pálma,
Köllő Emőke és Zsigmond Attila végeztek.
(czézéká)
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Petőfi Sándorról másképpen (3)
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1885-ben Török Aurél antropológus felhívást intézett az országhoz, hogy bárki, aki tud valamit nagy költőnk
eltűnésével kapcsolatosan, azonnal értesítse. Franz Fidler, Bem vezérkarának tisztje volt, aki 1849. július 31én a csodával határos körülmények között kimentette a fehéregyházi csatatérről a sebesült Petőfi Sándort és
Segesvárra vitte. Franz Fidler francia nyelven írt naplóját dédunokája Falus Pál Ottó közzétette a Bajkál
c. újság 1988. május-júniusi számában: „Már hajnalban éreztük, hogy ezen a napon nagyon melegünk lesz.
Előző nap Bem vezérkarában jelentést tettem az oroszok előkészületeiről. Találkoztam Sándorral és a másnapi
ütközet idejére oda osztottam be, ahol Bem csapdát szándékozott állítani az ellenségnek. Sándor világos, civil
ruhát viselt és nem volt fegyvere. Reggel egy kétökrös szekéren Fehéregyháza felé eső frontvonalak felé
húzódtunk, ahol a Bem által állított csapda készült. Két megbízható legényemmel mentem, akiket paraszti
gúnyába öltöztettem. (Gyapjúból készült suba volt rajtuk.) A szekérre búzaszalmát raktunk. Átmentünk a hídon
a fehéregyházi oldalra és elrejtőztünk a csatamező szélén. Nemsokára megérkezett Bem – kocsiján. Láttam
Sándort, ahogy megfelelő rejtekhelyet keres magának a hídnál. A csata a magyarok vereségével végződött.
Távcső segítségével láttam, hogy a felénk futó Petőfit két kozák utoléri. Az egyik támadónak sikerült
Őt megszúrnia, a másik oldalról sújtott le rá. Elmagyaráztam a legényeimnek, hogy hol találják meg és
parancsba adtam nekik, hogy minden áron menekítsék Őt ki, nehogy a császáriak kezébe kerüljön.
Ahogy vonultunk visszafelé, minket is ért egy váratlan támadás, amelyben két emberem is elesett és én is
megsebesültem – a fejemen, ami végzetes is lehetett volna. Miután bekötöztek, megkerestük Sándort.
Térdsérülése volt, három ujját levágták és a fején is volt egy vágás. Bekötöztük és Segesvár irányába indultunk,
az egyik falu szélén lovakat és kocsit találtunk. Segesvárra érve egy parasztházba vittük és rázártuk az ajtót....
(1849. július 31-én)”. Kónya-Hamar Sándor költő, író, aki másfél évtizedig volt a bukaresti parlament RMDSZes képviselője, majd brüsszeli EP-képviselő írta és mondta el, hogy anyai nagyapja az első világháborúi szibériai
fogságban még látta Petőfi sírját, hisz még három székelykocsárdi fogságba esett társával ott voltak és több
ízben is a sírnál jártak. Íme Kónya Úr emlékezése: “1917 szeptemberében esett orosz fogságba, Irkutszk
környékén érte a bolsevik forradalom kitörése, de mivel semmilyen oldalon sem kötelezte el magát, és senki
oldalán nem fogott fegyvert, még keletebbre szállították, át a Bajkál-tó másik oldalára, s megfordult a
Berjozovka melletti Novo Ugyinszk-i táborban, és később került az Ulan Ude-i táborba, nem messze
Barguzintól. A családban fennmaradt emlékei szerint, akkor a magyar hadifoglyok körében élénken élt az a hír,
hogy a közeli Iliszunszk-i temetőben egy fejfán olvasható "Alexander Styepanovich Petrovics, honved ernagi,
1857" felirat miatt, mindenki elfogadta azt a tényt, hogy az Petőfi Sándor sírja. És ezt a hírt haza is hozták és
terjesztették. Székelykocsárdra négy hadifogoly (nagyapám, Cseh Ferenc, Kőszegi Árpád és Borbély Dániel)
érkezett 1922 szeptemberében, a Bajkál mellől (a családban máig fennmaradt a rigmus: "Bajkál, aki neked
halat dajkál"). Nagyapámat 1923-ban községi bírónak választották. A székelykocsárdi dalárdával még abban
az évben részt vett, a segesvári Petőfi-centenáriumi ünnepségen, ahol többeknek elmesélte azt, amit a
hadifogságból hazahozott, és ezt társai bizonyították. És nagyon elkeserítette, hogy a dalárda karnagya,
Hajdú Ferenc kántor-tanító (Hajdú Zoltán és Győző édesapja) úgy, ahogy előtte nem egyszer, akkor is leintette
és leminősítette a "Petőfi-legendát", mely szerinte csak arra jó, hogy Petőfi mítoszát lerombolja, és az egész
segesvári csatatéri esemény történelmi és irodalomtörténeti értékét… Amikor 1962-ben a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium diákja lettem, nagyapám már régen nem élt, édesanyám szerint "a sok rágalom és
el nem fogadott, de megélt igazsága miatt, kifüstölte magát ebből a földi világból". Könyvtárba gyakran járó
és könyvet kölcsönző, sokat olvasó diákként (ebben is nagyapámra hasonlítottam?!), elmeséltem a könyvtár
gondnokának és igazgatójának, Vita Zsigmondnak, talán 1963-ban, a 140 éves Petőfi-évfordulóra való
készülődés közben, amit nagyapám Szibériából hazahozott és makacsul ismételt élményeiből tudtam.
És óriási volt az a meglepetésem és egyben örömöm, ahogy Zsiga bácsi elmesélte, hogy ő (Zeyk Domokos,
segesvári hős dédunokájaként) ebben egyáltalán nem kételkedik. Sőt, elmondta azt is, hogy maga Jókai is
(akkor már dolgozott "Jókai Erdélyben" c. könyvén) mennyire megrendült azoktól a hírektől, melyeket orosz
hadifogságból szabadult és hazajutott, több 1848-as honvédtől is kapott. Még élő nagyanyámnak is boldogan
meséltem el a visszaigazolt "nagyapa-mesét", és könnyes büszkeséggel azóta is igaznak tartjuk nagyapám
Petőfi-emlékeit.”
Czirják Károly
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A MOLNÁR TANYÁTÓL A KANÁLISIG
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez)

Nagyon népszerűek voltak az ún. Szpartákiádák (Spartaciada Tineretului). Ezeket a versenyeket szovjet
mintára szervezték meg, télen és nyáron, párt propaganda célokat szolgáltak. Ezeken amatőr és leigazolt
versenyzők egyaránt részt vettek. Nagy tömegeket mozgattak meg. Céljuk a sportolás és a síelés
megszerettetése, népszerűsítése és az egészséges életmódra való nevelés volt. Ismereteim és a családi
gyűjteményben levő néhány jelvény szerint, az első téli falusi (Spartaciada Satelor) spartakiádot 1950-ben
szervezték. Szerveztek 1956-tól Ifjúsági Téli Szpartákiádot (Spartaciada de Iarna a Tineretului), 1959-ig,
összesen négyet.
Egy ilyen tartalmas verseny kiírás, a versenyeken való részvétel már abban az időben is komoly felkészülést,
jó erőnléti állapotot igényelt. Edzéseinket, Karácsonyi Ignác István vezette. Az edzéseken és a versenyeken
bebizonyosodott, hogy felszerelésünk nem felelt meg a kor követelményeinek. Hiába volt meg a nagy akarat,
a tehetség, mégis a felszerelések miatt apró technikai hibák is adódtak, csúsztak be a síelésünkbe. Hóekével
kezdtük a síelést, hiszen az alpesi sízés elsajátításában ennek jelentős szerepe volt. Ekkor tanultuk meg a
forgatást, élezést és a helyes terhelést. A pálya meredeksége miatt a két léc terhelése nem volt egyforma és
a túlzott élezés nehezítette a lécek hóekehelyzetbe való forgatását. Ugyancsak hibásak voltak, az egyenes
siklásból hóekébe való kiforgatás végrehajtásának technikai elemei is. A léceket nem sikerült mindig
megfelelő módon élre állítani. Ekkor a lécek oldalra csúsztak és ezek gyakran eséshez vezettek. Akkor mi
a felszerelésre, a bőr bakancsra és a fa lécekre hivatkoztunk meg a meredek, jeges zapógyai sípályára.
Mostan, idős fejjel tudom, hogy az előbbi hivatkozások mellett az igazi hiba akkor a lécek túlforgatása, az
ellenőrizetlen lécvezetés és a helytelen terhelés volt. Ezek a hibák a versenyeken derültek ki, mert
versenyzőink értékes másodperceket vesztettek a versenyszámokban és ezért ebben az időben nagyon sok
második, harmadik helyet szereztünk. Ekkor még hiányoztak az első helyek. Ebben az időszakban gyakran
változott a szakosztály neve, az egyesület nevével együtt. Volt Lendület (Avintul) 1945-1956 között, Termés
(Recolta) 1956-1957 között, majd Maros (Muresul) 1957-1968 között. A szakosztály zászlójának színe és a
címere megegyezett a sportegyesület színével és címerével. Úgy tudom, hogy a Lendület színe a kék és a
fehér, a Termés színe sárga és a zöld (A zászló közepén aranykalász koszorú, Recolta felirattal, a Maros
színe pedig a piros és a kék volt (Czirják…ua. 171. oldal). A szakosztály sízőinek száma 15-20 fő között
mozgott. Felnőtt és ifjúsági sízők voltak: Nagy Árpád (Matyi), Fehérvári István, Gazda József, Lőrincz
Ferenc, Bicsak Károly és Antal Irén. Gyerek sízők: Kiss Vilmos, Lukács István, Dénes Géza, Siklódi Ernő,
Dávid Miki, Dávid Albert, Péter János, Karácsonyi István, Szőke Rozália és Karácsonyi Erzsébet. Kimagasló
eredményt, tartományi bajnoki címet a sízők nem szereztek, de nagyon sok versenyen az élmezőnyben
végeztek. A gyerek sízők közül, Karácsonyi István a 3. helyen végzett a tartományi ifjúsági bajnokságon
1953-ban, valamint 10 első helyet nyert a helyi iskolás versenyeken. Kiss Vilmos ugyanennyi második helyet
nyert az iskolás versenyeken. A harmadik helyeken Péter János és Lukács István osztozott.
Budapest, 2014. március 16.-án.
Karácsonyi István

Aranymondások (13)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük. Aranymondások a középkori arab történelemből.
1. Iszlám egy ember volt. Egy nagyon nagy ember volt. Ő egy koporsóban halt meg.
2. Az araboknak egy istenben kell hinni: Allahh Ákbárban.
3. Mohamed minden nap hat misét tartott, ez az ISEM.
4. Az iszlám= szalám és társai, ők állatbőrből éltek.
5. Iszlám jól ki volt fejlődve.
6. Iszlámnak volt egy temploma: Szaud. Mikor harangoztak, akkor tárgyaltak és imádkoztak. Csak
ők tudták, hogy kell letérdepelni.
7. Az arabok egyenes lécekből és gyalult deszkából épített sátrakban állva éltek.
8. Az araboknál egy kő leesett. Megütötte Mohamedet és így lett az iszlám.
9. Az araboknak olyan érzékszervük volt, hogy messziről érezték Mekkát.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)
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Minden iskola életében a május-június periódus a leggazdagabb a
tevékenységek sokféleségét tekintve: félévi dolgozatok, vizsgák, évzárók,
vakációs programok előkészítése, pályázatok elszámolása, illetve
megkezdése. Tájékoztatásképpen röviden ezekről számolunk be:

•
A Csillagszem Néptánccsoport június 6-8 között fellépett Budapesten a Testvérvárosi és
Nemzetiségi Kulturális Fesztiválon.
•
A Kemény János Alma Mater Egyesület újabb sikeres pályázatokat nyújtott be a Bethlen Gábor
Alaphoz és a Hargita Megyei Tanácshoz: 600 000 Ft. didaktikai eszközökre, 150 000 Ft. székelyruhákra
és 8200 lej ugyancsak székelyruhákra, amelyekre az önrész összegét az Egyesület biztosítja.
•
A Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott és sikeresen elbírált
Ismerkedés magyarságunk szellemi értékeivel című pályázat lejárt. A Napközi otthon gyerekei kézműves
foglalkozásokon, Székelyföldi kiránduláson, Csíksomlyói lelki napon, múzeumlátogatáson, színházi
előadáson vettek részt, ezen kívül megismerkedtek a kürtőskalács, lángos sütésének fortélyaival. A záró
rendezvényt 2014 június 19-én tartottuk, amelyen részt vett díszvendégként Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes.
•
A Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott és sikeresen elbírált
Szórványoktatás támogatása című pályázat lejárt. 350 000 Ft. segítségével biztosítottuk az iskolai
mikrobusz üzemanyagát március-május közötti időszakban.
•
A Csillagszem Néptánccsoport fellép július 19-20 között rendezett városnapokon.
•
Július 30-augusztus 7 között 36 tanuló és 4 kísérő pedagógus a tengerpartra utazik a Năvodari
táborba.
•
Augusztus 4-11 között a bernecebaráti táborban Málnási Jesszika Barbara, VII. osztályos tanuló
vesz részt.
•
10 tanuló augusztus 16-22 között részt vesz az Erzsébet táborban a magyarországi Zánkán. Kísérő
pedagógus Madaras Melinda.
Büszkék vagyunk VIII osztályos tanulóinkra: Bakos Blanka, Bányász Roland, Bőythe Zoltán Szilárd,
Ilyés Ferenc Norbert, Kis Timea, Kolozsi Szabolcs, Miklós Florin Alexandru, Mucha András Zsolt, Nagy
Zsolt Szabolcs, Oláh Edmond, Simon Norbert, Tamás Andrei- Mădălin, Timár Róbert. Osztályvezető:
Bodor Franciska Kinga
Sok sikert kívánunk a vizsgákhoz!
Iskolánk minden tanulójának és alkalmazottjának jó pihenést, kellemes és hasznosan eltöltött
vakációt kívánunk!
Séra Ilona, igazgató

8

IV. évf VI szám, 2014. Június

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

Reklámok, apróhirdetések

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

"Meghívó Maroshévízre 50 éves
Kortárstalálkozóra.

Szeretettel várjuk minden belföldi vagy
külföldi lakost,
akik 1964-ben születtek Maroshévízen,
vagy később betelepedtek,
egy felejthetetlen
találkozóra ez év augusztus 30.-án.
Érdeklődni a 0744136068-as
telefonszámon lehet.

Álláshirdetés
Felszolgálót, konyhai kisegítőt alkalmaz, részidős
munkára a maroshévízi Farkas-lak turistaház.
Követelmények: felszolgálói tapasztalat, dinamizmus,
munkabírás, rugalmasság, megbízhatóság, román és
magyar nyelvismeret. Teljesítmény alapú bérezést
kínálunk. Kérjük küldjön egy fényképes önéletrajzot a
fotovisionstudio@yahoo.com email címre. Érdeklődni a
0743143636-os telefonszámon.
Eladó cirkula lappal és 4 kw-os motorral, 3 tonnás
Héber emelő, és egy komplett kályha tető.
Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.
Fordítóiroda Maroshévízens
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport
utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879
Angolórákat tartok gyerekeknek alapszinttől-haladóig
kedvezményes áron.
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 0726633517.

Eladó egy ezüst estélyi ruha (200 lej) és 22 ár föld az
Őzike vendéglőtől nem messze.
Érdeklődni: 0744136068-as telefonszámon lehet.
Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és
mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon
lehet

Támogatóink:
Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István,
György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő,
Ladó András Miklós, Németh Levente, Serilla Sándor,
Urmánczy fürdő, Papp Edmond,Puskás József,
Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba, 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,
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: Gâdioi Dennis (D3nq Visuals)
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068

Copyright © 2014. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület / D3nq Visuals

