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Kovács Nóri szívesen jön Székelyföldre is
A Kárpát-medence egyik legismertebb, legkeresettebb népzene
előadója Kovács Nóri. Számos koncertje volt, több videoklipje is
jelent meg. Nemrég megkértem, hogy újságunknak adjon egy
interjút.

- Kedves Nóri, mondj egy pár szót a kezdetekről, mikor és hol
kezdtél el énekelni, mikor volt első koncerted?
- Hat évesen kezdtem el énekelni a Bugyi Általános Iskolában.
Az akkori zenetanáraim a táncház mozgalom hatására nagyon
lelkesen különböző zenei szakköröket indítottak, és én szinte min-
denikre jelentkeztem. Így kezdtem el énekelni, citerázni és
furulyázni tanulni. Bugyi községben volt az első fellépésem is egy
népzenei találkozón, én voltam a legkisebb, nagyon izgultam, ott
voltak a szülők, nagyszülők.
- Manapság a legismertebb előadók között tartanak nyilván, milyen
országokban voltak koncertjeid és egy év alatt körül-belül hány
koncerted van?
- Nagyon hálás vagyok, hogy az a hivatásom és a munkám egy és

ugyanaz. Így igazán a fellépések számomra nem is munkák, hanem
nagyon jó kirándulásokkal egybekötött kulturális programok. Nagyon szeretek utazni, új kultúrákkal,
emberekkel, ételekkel megismerkedni, az csak külön öröm, hogy ilyenkor szórakoztathatom is a közönséget.
Európa számos országában jártam már, Erdélyben pedig minden évben többször megfordulok. A leghidegebb
hely, ahol eddig voltam az az oroszországi Szibéria, Hanti-Manszijszk fent északon. A legmesszebb pedig az
Amerikai Egyesült Államokban jártam, kétszer. A legelegánsabb hely pedig a Brüsszeli Parlament egyik
EU-s díszvacsorája. A magyar közönség nagyon hálás, mindig viszek nekik egy kis "hazait", ami kellemes
nosztalgikus érzéseket kelt bennük. A külföldieknek pedig próbálom bemutatni a magyar kultúrát, nemzeti
értékeinket, hungarikumainkat. Sokszor mesélek nekik a táncházakról, a magyar emberek büszke, egyenes
tartásáról. Nem szoktam számolni a fellépések számát, de az biztos, hogy a naptáram folyamatosan betelik, és
a nyári, őszi időszakban nem nagyon van szabad hétvégém.
- Én személyesen nagyon szeretem a Szerelem, szerelem című dalodat, melyet egy bizonyos Józsi bácsitól
hallottál. Milyen volt a találkozás Józsi bácsival, milyen körülmények közt?
- Kovács Józsi bácsival majd tíz évvel ezelőtt találkoztam Szék községben. Rendszeresen járok oda népdalokat
gyűjteni, a nyári tánctáborukban is többször voltam, nagyon szeretem a népviseletüket és a népdalaikat.
Rengeteg jó ismerőst és barátot is szereztem itt. Egyik ilyen utam során a helyi tv kedves műsorvezetője,
Rózsika hívta fel a figyelmemet, hogy van itt egy bácsi, akitől még érdemes lenne dallamokat gyűjteni.
Így indultam el Józsi bácsihoz, aki nagy szeretettel fogadott. Folytatás a következő oldalon.
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Kedves felesége fánkot sütött, kiterítettünk egy pokrócot a kertben a fűbe és leheveredtünk rá. Előkerült a
jóféle Szilvórium pálinka és Józsi bácsi csak fújta a szebbnél - szebb nótákat. Velem volt a húgom és minden
dalt rögzítettünk. Valahogy úgy, ahogy Bartók Béla is tehette, csak mi már modern eszközökkel. 
Aztán elérkezett a Szerelem, szerelem, átkozott szeretem. Minket is nagyon megérintett ez a dal, annyira szívből
énekelte a bácsi, hogy ez lett a kedvencünk. Amikor hazaértünk, egyből megmutattam a zenekarnak, hogy ezt
a dalt fel kell dolgoznunk, és ez lett az első lassú nótánk. Annyira népszerű, hogy mindkét eddig megjelent
lemezünkre fel kellett tennünk. Az a különlegessége, hogy Józsi bácsi is énekel velem a dalban, és az elején
még azt is elmeséli, hogy mikor, hogyan gyűjtöttük tőle a nótát.
- Szoktál népzenék után is kutatni? Ha igen, milyenek ezek a népdal-kutatási útjaid, hogyan választod ki 
a települést? 
- Rendszeresen járok Erdélybe dallamokat gyűjteni. Először még Gyímesben voltam 15 évvel ezelőtt. Nagyon
megfogott az emberek tiszta lelke, a magyarságuk, a vendégszeretetük. Így indult a népdalgyűjtés utáni vágy.
Erdélyben a gyűjtések mellett mindig meg kell látogatni kedves ismerőseimet, akkor is, ha éppen nem gyűjteni
indulok, csak mondjuk kirándulni, fellépésre, vagy videoklipet forgatni. Nagyon sokat vagyok Mezőségen,
Széken, Mezőkeszün, rendszeresen járok a Székelyföldre is, főleg Szováta környékén szoktam gyűjteni. 
A települést mindig úgy választom meg, hogy ismerősökhöz megyek, akik majd elküldenek egy másik 
ismerősükhöz, aki tud még népdalokat, játszik valamilyen népi hangszeren. Így jutok el egyik helyszínről a
másikra. Sokszor van az is, hogy fellépés kapcsán vagyok valahol, és megkérdezem a helyieket, hogy kik 
a nótafák a faluban.
- Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy 2014 júniusában voltál Székelyföldön és
Maroshévízen is. Milyennek találod ezt a vidéket, mi tetszett neked a legjobban? 
- Székelyföld nagyon megérint, ahányszor csak itt vagyok. A székely emberek ízes beszéde, tartása, például
rengeteg mondát, szólást, mesét hallgattam tőlük. Gyönyörű a táj, imádok kirándulni. Az eddigi tapasztalataim
azt mutatták, hogy Székelyföldön sok ember kíváncsi arra, amit csinálok, sokan el szoktak járni a 
koncertjeimre. Nagyon sok székely népdalt is feldolgoztunk Motiva zenekarommal, ilyenkor külön öröm, 
hogy velem énekelik.
Most készül egy új szimfónikus-népi művem, Nimród regéje a címe, ami a magyarság őstörténetét dolgozza
fel dalokon keresztül. Ehhez is rengeteg segítséget kaptam az itteni emberektől. Marosvásárhelyen is vannak
barátaim, akik megígérték, hogy idén elvisznek a várba, amit most újítottak fel. Mindenhol megnézem a helyi
történelmi emlékeket, ha időm engedi. Ha pedig legközelebb Maroshévízen járok, ajánlották a helyi fürdőt, 
amit szívesen kipróbálok.
- Mondj egy felejthetetlen élményt, mely veled történt, akár koncerten, akár népdalkutatáson.
- Nagyon nehéz egy pillanatot kiemelni, mert rengeteg felejthetetlen élményem van. A Jóisten megengedte,
hogy folyamatosan emberek között legyek, sok öröm ér, sok pozitív tapasztalat és élmény. Nagyon szép, amikor
az emberek arcára kiülnek az érzelmek, és a koncert során igazán látom, hogy megérintette őket a 
mondanivalóm. Az is fantasztikus, hogy a gyűjtések során mennyire önzetlenek, szívük-lelkük, és szó szerint
utolsó falat kenyerüket is odaadnák, például Gyímesben tapasztaltam ilyet. De az is fantasztikus, hogy 
2013-ban 5-6000 ember előtt léptünk fel Székelyudvarhelyen, vagy az, hogy Széken Rózsika nekem adta azt
a saját, kézzel kivarrt párnáját, amit először készített lánykorában, mert nem született lánya, és úgy gondolja,
hogy nálam lesz legjobb helyen ez a kelengye. Egy-egy külföldi meghívás is nagyon lebilincselő tud lenni,
például amikor a Hantik rénszarvasbőr kabátot adtak rám és rénszarvas levest kortyoltam. Vagy amikor Atlantik
Cityben egy nyolcvan éves bácsi odajött hozzám a sétányon, hogy ne haragudjak, amiért zavar, de hallotta, hogy
magyarul beszélünk, és az ő szülei még Magyarországról vándoroltak ki az 1920-as években, ő már Amerikában
született, de megtanították magyarul, és megdobbant a szíve, ahogy magyar szót hallott. Hosszas beszélgetés
után már magyar népdalokat és nótákat énekeltünk az óceán parton, a bácsi azt mondta, ez volt élete 
legnagyobb élménye. Hát ilyen élmények érintenek meg engem is igazán.
- Köszönöm a beszélgetést. Czirják Károly
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Kelemen sítúra Kupa
Január 24-én zajlott le a III. Kelemen sítúra Kupával díjazott verseny, melyet a maroshévízi Kelemen Hegyimentők, a
maroshévízi polgármesteri hivatallal, a Hargita Megyei Salvaspeo hegyimentőkkel és Hargita Megye Tanácsával közösen
szerveztek. Újdonság, hogy az idei verseny része az országos sítúra versenyeknek is. A lomási rajtnál 64 versenyző állt
fel az ország számos településéről, hogy megtegye és nyerjen a 15 km hosszúságú versenyen. Eredmények: Dobre Vlad
Nicolae a 16-25 éves férfi korcsoportjában 1,30,25-ös időeredménnyel az első lett a nyílt versenyen és szintén első a 
korcsoportjában. Palici Viorel Andrei a 16-25 férfi korcsoportban 1,31,31-es idővel 2. lett a nyílt versenyen és szintén
második a korcsoportjában. Preda Andrei a 16-25-ös férfi korcsoportban 1,51,54-es idővel 10. lett a nyílt versenyen és
3. a korcsoportjában. Rares Manea a férfi 26-35 éves korcsoportban 1,36,30-as időt ért el, így 4. lett a nyílt versenyen és
első lett a korcsoportjában. Balan Silviu 26-35 éves korcsoportban, 1,39,43-as idővel 5. lett a nyílt versenyen és 2. a 
csoportjában. Fratila Catalin 26-35 éves,1,49,08-as idővel 9. lett a nyílt versenyen és 3. a csoportjában. Galiteanu Ionut
36-45 évesek korcsoportjában, 1,31,56-os idővel 3. lett a nyílt versenyen és első a korcsoportjában. Stanciu Radu 36-45
évesek csoportjában, 1,44,53-as időt ért el, 6. lett a nyílt versenyen és 2. a korcsoportjában. Clinciu Lucian 36-45 éves
korcsoportban 1,48,28-as idővel 7. lett a nyílt versenyen és 3. korcsoportjában. Marc Daniel +45 éves csoportban,
2,02,10-es idővel 13. lett a nyílt versenyen és első a korcsoportjában. Olar Nicolae +45 éves korcsoportban, 2,23,45-ös
idővel 18. lett a nyílt versenyen és 2. a korcsoportjában. Dobos Albert + 45 éves korcsoportban 2,30,15-ös idővel 20. lett
a nyílt versenyen és 3. a korcsoportjában. Alexandra Dobre női korcsoportban 2,03,15-es eredménnyel 14. lett a nyílt
versenyben és első a korcsoportjában. Dan Andrea, női korcsoportban 2,12,57-es eredménnyel 16. lett a nyílt versenyen
és 2. a korcsoportjában. Galiteanu Carmen a női korcsoportban 2,34,20-as idővel 23. lett a nyílt versenyen és 
3. a korcsoportjában.
Az esemény média partnerei: Gliga Tv és a Son Rádió, támogatók: a maroshévízi Strindberg kft, Izabella vendéglő,
Lomási menedékház, Optimed kft, Experience kft, Romaqua Group, Alpin Managment kft, a szebeni Domeniul Viticol,
Squeezy Sport Nutrition kft. Paul Gingean, a maroshévízi hegyimentők részéről

EKE Kupa
Január 24-én zajlott le Kisbányán a hagyományos EKE alpesi sí kupa. A 2004-2005-ben születettek csoportjában a
maroshévízi Hámos Roxana az első helyen végzett. A versenyen közel 100 sportoló vett részt.

Corona Kupa
A hétvégén tartották Brassópojánán a Corona Kupa elnevezésű alpesi síversenyt, mely verseny számít az országos 
bajnokság eredmény táblázatában. A három napos rendezvényen a maroshévízi sportolók a következő eredményeket
érték el: 2003-ban született korcsoportban az óriás lesiklásban Karácsony Karina első és második helyezéseket érte el,
míg a lesiklásban a 3. helyen végzett, szintén e versenyszámban, míg az 1999-ben születettek korcsoportjában 
Kiss Tímea 3. helyen végzett.

Diákok Klubja Kupa
Február 4.-én zajlott le Hargitafürdőn a Diákok Klubja elnevezésű alpesi sí verseny. A maroshévízi sportolók közül az
alábbiak értek el jó eredményeket: 1995-99-ben születtek csoportjában Hámos Hunor 3. lett, míg a 2003-2004-ben
születettek korcsoportjában Hámos Roxána a 2. helyen végzett.

Reménység Kupa
Február 8-án zajlott le Szebenben a „Reménység” kupával díjazott alpesi sí verseny. E versenyen a maroshévízi Hámos
Roxána a 2003-2004-ben születettek korcsoportjában a 2. helyen végzett.

Kelemen Kupa
Február 10-11 között zajlott le a maroshévízi Magyaros sípályán a Kelemen Kupa elnevezésű alpesi síverseny mely
verseny pontozása számit az országos bajnokságban is. A maroshévízi sportolók által elért eredmények: a 2003-ban
születettek korcsoportjában: Karácsony Karina 2, az 1999-ben születettek korcsoportjában Kiss Tímea a 2. és az 
1997-98-ban született sportolók korcsoportjában Karácsony Renáta a 3. helyen végzett.

Gyergyó Kupa
Február 12-13 között a borszéki sípályán lett megtartva a Gyergyó Kupa elnevezésű alpesi síverseny. A maroshévízi
Karácsony Karina a 3. lett a 2003-ban születettek korcsoportjában, míg Karácsony Renáta az 1997-98-ban születettek 
korcsoportjában szintén 3. helyezést érte el.

Lörincz Pál Kupa
Február 14-én Borszékon tartották az immár hagyományos Lőrincz Pál alpesi síversenyt. A maroshévíziek közül Karác-
sony Karina a 2003-2004-ben születtetek korcsoportjában az első helyezést érte el.

Röplabda
Az országos fiú ifjúsági röplabda bajnokság keretén belül: Maroshévízi ISK – Besztercei ISK 3-0
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A székely-magyar rovásírás története  és  emlékei  3. rész

Régen történt

Újabb könyvadomány

Pünkösdi zarándokvonat

A Kárpát-medence régi  írásemlékei közé tartozik a
tatárlakai sírlelet agyagkorongja. 1961-ben 
Nicolae Vlassza kolozsvári régész (kinek édesanyja
magyar volt), hamuval telt sírgödröt tárt fel  Tatárlakán,
ebben egy 40 év körüli ember összetört, megégett cson-
tjai mellett 26 agyag és két alabástrom szobrocskára,
egy tengeri kagylóból készült karperecre, egy
agyaghorgonyra,  két agyagedény töredékére, egy
égetett agyagból készült korongra és két táblácskára
bukkant. A lelet kora  vitatott, a szénizotópos 
vizsgálatok alapján 6500 éves. A korongon betűk,
képírás jelek, a két táblácskán képírás jelek 
láthatók. 

Mivel a hivatalos tudomány a magyarság 
kárpát-medencei jelenlétét csak 896,  a „honfoglalás”
óta fogadja el, elhatárolódott a lelettől, mely nemzetközi szinten viszont nagy érdeklődést váltott ki, főként a
sumerológusok körében. Ugyanis a korong képjelei rokonságot mutatnak a mezopotámiai képírás jeleivel. 
Sőt nem csak hasonlók, hanem 1000-1500 évvel idősebbek is azoknál, így a Kárpát-medencében korábban
használták őket.  Nicolae Vlassza szerint a Kr. e. 4-3. évezredben sumer csoportok települtek be a Balkán
északi részére és Erdély területére, így tőlük származik. Mások kutatók szerint  sumer  kereskedők hozták
magukkal. Ezeknek a véleményeknek ellentmond, hogy korábbiak és helyi, tatárlakai agyagból készültek 
a táblácskák. 
A korong átmérője: 6.6 cm., vastagsága 2.1 cm. Az átfúrt téglalap alakú táblácska mérete: 6.8 x 3.7 cm. 
Az állatalakos téglalap 5.75 x 4.15 cm. 

A Tatárlakai Korong  történetét a következő részben folytatom. Friedrich Klára 

1970 februárjában (45 évvel ezelőtt) Huszár Gábor és Papp Józsefnek köszönhetően megalakul az első jégko-
rong csapat. Az első mérkőzések egy hónapra rá zajlottak le: Maroshévíz – Csomafalva 1-5 és 
Maroshévíz – Szárhegy 4-7.

1940. február közepén (75 évvel ezelőtt) megalakul a „Duha” gyógyszertár. Alapítója Dr. Duha Kristóf, aki
1903-ban született és 1933-ban kapott oklevelet Kolozsváron, 1979-ben hunyt el Maroshévízen. Az ő 
gyógyszertárát 1949-ben vette el a kommunista állam.

Február elején a maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület újabb könyvadományt kapott az 
Erdélyi Magyarok Egyesületétől. A közel 300 könyv a „Mindenki könyvespolca” program keretén belül lett
adományozva, mely program különlegessége, hogy nem kölcsönzőként működik, hanem akinek megtetszik
valamely könyv, azt hazaviheti örökre. Az Urmánczy Nándor Egyesület 2014 augusztusától kapcsolódott be e
programba és a 2014-es évben közel 900 könyvet vehetett át. A könyvespolc a maroshévízi római katolikus 
egyház hittantermében van felállítva, bárki ellátogathat oda és könyveket vihet haza. U.N.E.

Február 10-12 között Gyergyószentmiklóson és környékén tartózkodtak a Boldogasszony zarándokvonat 
szervezői. A dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége is tárgyalt Budai László főszervezővel, 
így megtudhattuk, hogy a decemberi terv máris változott, így ha a CFR nem fog ismét változtatni a terven, akkor
a zarándokvonat május 21.-én, 21 óra után pár perccel fog befutni a maroshévízi állomásra, ahol közel 
10 percet fog állomásozni. Cz. K.
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Ötödik kárpátmedencei böllértalálkozó

Románia a bürokrácia országa

Bánffy élményfürdő

A magyarországi Tahitótfalun zajlott le az ötödik Kárpát-medencei böllértalálkozó, melyre egyesületek és
alapítványok is meghívást kaptak, így a maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület is 
január 30.-február 1. között a már említett településen tartózkodott. A hagyományos disznóvágáson kívül több
alapítvány, egyesület, de polgármesterek is eljöttek e színvonalas rendezvényre. A helyi önkormányzat és a
Jancsó Alapítvány által szervezett rendezvényre Erdélyből Kolozsvárról és Maroshévíről voltak jelen, de voltak
a szerbiai Tóthfaluból is és számos magyarországi településről is résztvevők. Sajnos a kárpátaljai 
meghívottak nem jöhettek el, hisz mozgósítás miatt nem hagyhatták el Ukrajnát. Az ott tartózkodás alatt a
maroshévízi négyfős küldöttség több polgármesterrel és más egyesületek, alapítványok résztvevőivel 
találkozott, beszélgettek a tevékenységeikről. A január 31.-e kizárólag a gasztronómia napja volt, hisz ekkor
került sor a disznótoros napra, amikor hagyományos disznóvágáskor szokásos ételeket készítettek a jelenlevők.
A közel 100 résztvevő egész napos népzenei koncerteknek örvendhetett. A dr. Urmánczy Nándor Egyesület és
a Jancsó Alapítvány több éve jó együttműködési kapcsolatban áll, így évente a két civil szervezet jelen van az
általuk szervezett rendezvényeken. (cézéká)

Amint a címben is olvasható ez sajnos így van. Nyugaton, a demokratikus országokban ez nincs, nem ismerik,
mindent a legegyszerűbben, leghatékonyabban oldanak meg. Egy nem régi példával jómagam rendelkezem.
Kellett egy hivatalos okirat, hogy a lakásomra az adó ki van fizetve így hát elmentem a helyi polgármesteri 
hivatalhoz. Gondoltam 2-3 perc alatt ezt megkapom, hisz külföldön ez gyorsan megy. Csalódtam. Amikor 
tudattam mi járatban vagyok, egy kérvényt kellett kitöltenem (nem tudom, minek van a számítógép), majd egy
másik irodába küldtek, ahol tudatták, hogy KÉT HÉT MÚLVA kapom meg a kért igazolványt. 
Nekem akkor helyben kellett, nem 2 hétre rá, mi kerül két hétbe, hogy beindítsák a számítógépet és 
megnézzék ki van-e fizetve?! Egy ilyen kijelentésért, hogy két hétig kell várni egy egyszerű elismervényért,
külföldön kidobják a tisztviselőt, ez egy pár perces munkájába került volna. Egy másik furcsaság. 
Egy ismerősöm családi vállalkozást akart nyitni, így elkezdődött a kálvária, hisz kerek egy hónapjába került
az összes irat beszerzése, engedélyezése. Elképesztő. Külföldön a demokratikus országokban egy családi 
vállalkozás elindítását maximum 15 perc alatt lehet megoldani. A példák felsorolása napokig eltarthat. 

Siklodi Ildi

Február 3.-án megnyílt Maroshévízen a Bánffy élményfürdő. Itt egy 400 négyzetméteres fedett medence, egy
masszázsmedence (jakuzzi), egy száraz, egy gőzös és egy sós szauna várja a vendégeket, míg az élményfürdő
emeletén konditermek is vannak. A medencék vizei 28 fokosak és sajnos nem az itt levő termálvizet 
kapcsolták be a rendszerbe, mert erre még nincs engedély, hanem a város vízhálózatát melegítik. Jegyek: 
felnőtteknek 20 lej/ 4 óra, gyermekeknek 10 lej/ 4 óra. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 11 és 21 óra közt, míg
szombaton és vasárnap 10 óra és 21 óra közt. Ugyanakkor itt lehet kölcsönözni 5 lejért fürdőkabátot és 2
lejért törölközőt. 

Cz. K.

Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata
Keksztekercs Csilla módra

Hozzávalók: 50 dkg darált háztartási keksz, 15 dkg porcukor, 2,5 dkg
kakaópor, 3,5 dl tej, 1 vaníliás cukor, 1 evőkanál rum aroma. Krém: 15
dkg margarine, 15 dkg porcukor, 7 dkg kókuszreszelék, 1 vaníliás
cukor. Kókuszreszelék a külsejére 
A kekszet a porcukorral, a kakaóporral, a tejjel, a rum aromával és a
vaníliás cukorral összegyúrjuk. Lehet, hogy még egy pici tej kell bele,
hogy jól összetudjuk gyúrni a tésztát. Félretesszük amíg a krémet
elkészítjük A margarint a porcukorral, a kókusszal és vaníliás cukorral

jól összedolgozzuk. A kekszes masszát kettévesszük kinyújtjuk és megkenjük a fele krémmel. Szorosan fel-
tekerjük és a külsejét megszórjuk kókuszreszelékkel. Ha folpackon nyújtjuk ki, akkor nem ragad le sehova
sem és könnyen feltudjuk tekerni. Ezt megismételjük a másik felével is. Így két rudat kapunk belőle.
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Humorsarok

Tanulság az elírt e-mail címről

Egy minneapolisi házaspár eldöntötte, hogy Floridába
megy felmelegedni egy különösen fagyos télen. Úgy
tervezték, hogy ugyanabban a hotelben szállnak meg,
ahol a mézesheteiket töltötték 20 évvel azelőtt.

Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összee-
gyeztetni az utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a
feleség pedig a következő napon repült Minneapolisból
Floridába.

A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában
egy számítógép is volt, nem úgy mint évekkel azelőtt,
és eldöntötte, hogy küld egy e-mailt feleségének.
Véletlenül azonban kihagyott az e-mail címből egy
betűt, s anélkül, hogy észrevette volna a tévedést,
elküldte a levelet a rossz címre.

****************************************************

Közben ... valahol Houstonban ... egy özvegy épp a
férje temetéséről érkezett haza, akit az Úr hazahívott
az Ő dicsőségébe, egy szívinfarktus után. Az özvegy
elhatározta, hogy megnézi a barátoktól és rokonoktól
érkezett e-maileket. Miután elolvasta az üzenetet, visí-
tott és elájult. Fia berohant a szobába, édesanyját a
földön találta, majd felpillantott a képernyőn található
szövegre:

"Szerető feleségemnek
Időpont: 2013 nov.22, péntek
Tárgy: megérkeztem!

Drága szerelmem!

Tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz tőlem.
Már számítógépük is van az ittenieknek és lehet sz-
eretteinknek e-mailt küldeni.

Épp most érkeztem meg és jelentkeztem be. Minden
elő van készítve a holnapi érkezésedre és már nagyon
várom, hogy találkozzunk.

Remélem, hogy az utazásod olyan csendes lesz, mint
az enyém.

Ui.: Tényleg nagyon meleg van idelent!!!"

Az öreg arab a fiával eltéved a si-
vatagban. Mennek csak mennek, az
öreg nagyon fáradt és azt mondja a
fiának: Fiam adjál le egy lövést, hátha
meghallja valaki! A fia lead egy lövést,
de semmi válasz. Mennek tovább,
majd néhány óra múlva újra mondja: 
- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj
le még egy lövést, hátha meghallja
valaki! 
A fiú megint lő egyet, de most sincs
válasz. Tovább mennek. Az öreg alig
vonszolja magát, és megint megszólal: 
- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt
meghalok, adj le egy utolsó lövést,
hátha meghallja valaki! 
Mire a fiú: 
- Nem tudok többet lőni apám. 
Elfogyott a nyílvesszőm

Amatőr golfosoknak mondták segítőik:

Golfos: Maga szerint javul a játékom?
Segítő: Határozottan, egyre közelebb üt
a labda mellé.

Golfos: Mit gondol, meg tudom csinálni
5 ütésből?
Segítő: Előbb-utóbb...  

Golfos: Ne nézze már állandóan az
óráját! Eléggé zavaró!
Segítő: Ez nem óra - ez egy iránytű. 

Golfos: Na, hogy tetszett a játékom?
Segítő: Nagyon jó volt, uram, de én
személy szerint jobb szeretem a golfot. 

Golfos: Nem gondolja, hogy vasárnap
játszani bűn?
Segítő: Ahogy Ön játszik uram, az min-
den nap bűn.

Golfos: Ez a legrosszabb pálya, ahol
eddig játszottam!
Segítő: Ez nem a golfpálya. Azt már egy
órája elhagytuk!
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KKeemméénnyy  oollddaall
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Az elemi osztályokba iratkozás kalendáriuma

FARSANGI  BÁL

Mint minden évben , az idén is , nagy szeretettel várjuk a jövő évi új tanítványainkat: az előkészítős és elsős diák-
jainkat.
Ezért tisztelettel tudósítjuk a kedves szülőket az elemi osztályokba ( előkészítő és I. osztály) való beíratkozás időpont-
jairól:
I szakasz:

*2015. Február 26 
NYITOTT KAPUK NAPJA a Kemény János Elméleti Líceumban. Az előkészítő osztályba iratkozó gyerekek és szüleik
megtekinhetik az előkészítő osztály tantermét és beszélgethetnek a tanítónővel az osztály 
programjáról, valamint , ha még nem ismerik , megismerkedhetnek  Újfalvi Anna pedagógussal , aki a 2015-2016-os
tanévben oktatja a kis előkészítősöket és Rabya Edith tanítónővel ,aki az első osztályt fogja tanítani.

*2015. Február 26  
Délután 17 órai kezdettel szülőértekezlet az óvodában az előkészítő és I osztályba iratkozók szüleivel.

*2015. Március  02 
A gyerekek pszihoszomatikus felmérése történik , reggel 9 órai kezdettel , akik 2015 szeptember 1 – 
december 31 között töltik be a 6 évet és szeretnének beiratkozni az előkészítő osztályba.

*2015. Március  03
A szülők értesítése a pszihoszomatikus felmérés eredményeíről.

*2015. Február 23- Március  13
A beíratkozási lapok kitöltése a szülők által online vagy személyesen az iskola titkárságán. Szükséges iratok: a gyerek
keresztlevele, a szülők személyi igalzólványa, doszió. Ez az időszak vonatkozik egyaránt  az előkészítő osztályba
iratkozókra , mint direkt  az I osztályba iratkozókra.
II. szakasz:

*2015. Március  16- Április 03
Azoknak a gyerekeknek a beíratása  az iskola titkárságán, akik valamilyen okból nem jutottak be az 
I szakaszban, vagy nem iratkoztak egyeltalán.
Bővebb felvilágosít kérhetnek  az iskola titkárságán a 0266341309 , vagy az igazgatóságon a 
0746266405- ös telefonszámon.  

A FARSANG lényegét kiáltjuk világgá: furcsa jelmezekkel, nagy
zenebonával űzzük el a telet, örvendjünk a tavasz közeledtének.

Iskolánk elemi osztályos tanulói minden évben lázasan
készülődnek erre az ünnepre.

Az idén is , február 12.én, az iskola dísztermében gyűlt
össze a nagy csapat a FARSANGI BÁL-ra, nyüzsgött a teremben
a 45 kisdiák, azoknak a kistestvéreik , szüleik, nagyszüleik.
Szólt a zene, keringtek- forogtak az ötletes maszkok!
Az előkészítő osztály által díszített teremben, Gâdioi Dennis, XII.
osztályos tanuló ,által bíztosított zene ütemére próbálgatták első
tánclépéseiket az előkészítő osztályosok, a „nagyok” meg
táncművészetüket mutogatták a nagy táncparádéban.
De nem maradt el a szokásos viccmondó verseny sem.
A tombola nyertesei őnfeledetten dicsekedtek a nyert , értékes tár-
gyakkal, mindha a világ kincseit nyerték volna meg.

És valóban lehet, hogy tényleg „ a világ kincsét” nyerték
meg azok , akik résztvettek ebben a fergeteges közös mulatság-
ban, amellyel a kisdiákjaink búcsúztatták a telet, várván a ter-
mészet újraéledését, amikor új álmok születhetnek és válhatnak
valóra a pici gyermekszívekben. 

„ Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot,
takarodjon el a tél,
örvendezzen , aki él!”

( Sarkadi Sándor)

Újfalvi Anna, tanítónő
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RReekklláámmookk,,  aapprróóhhiirrddeettéésseekk
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.

Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a

Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

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.

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

Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)

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

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény. 
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.

Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as

gyártású, irányár 2650 lej. 
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.

Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.

Felszolgálónőket, segédszakácsokat és
takarítónőket alkalmazok, kedvező fizetéssel.

Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.


