M

I
Z
Í
V
É
H
S
ARO
15
szám, 20
IV
f
v
é
.
V

. Április

HÍRLAP

Tisztelt Maroshévíziek, Kedves Barátaim!

Engedjék meg, mint a régmúlt idők tanúja és aktív cselekvő szereplője jelentkezzem. Szeretnék egy
számomra szép napot felidézni, amely a két város: Maroshévíz és Marcali számára emlékezetes lett és maradt
a mai napig. A nevezetes dátum pedig 1990. február 24-e volt. Ekkor történt, hogy elhatároztuk, a két város
között testvérvárosi, baráti egyezményt kötünk.
Egy rövid visszaemlékezés: Az 1989. év decemberi eseményei után Somogy Megye Önkormányzata
elhatározta, hogy testvér megyei kapcsolatokat alakít ki Hargita Megyével. Kaposvár város pedig
Csíkszeredával. Ekkor határozták el, hogy a megye többi települései pedig szabadon választott partner várost
választanak. Marcaliban Maroshévízre esett a választás.
Küldöttségünk l990. február 23-án a déli órákban érkezett Maroshévízre. A küldöttség két főből állt, így
elkísért Völgyi Zoltán kollegám. Utunk sima volt, nem ért bennünket sehol atrocitás. Igaz akkor még a tankok
egy-egy fontosabb kereszteződésben ott tartózkodtak. Megbízatásunk az volt, hogy alakítsuk ki a két város
közötti testvérvárosi kapcsolatokat. A megbízásunkat Marcali város testületétől és Dr. Sütő László
polgármestertől kaptuk.
Megérkezésünk alkalmával nagyon kedves baráti segítséggel - Rokaly József és a Karácsony házaspár
- elhelyezkedtünk a szállodában. Másnap, február 24-én 10 órakor fogadott bennünket a Nemzeti Megmentési
Front Elnöke, Hiriscau Eugen Polgármester Úr és a hivatal jegyzője, Váradi István, valamint a hivatal
munkatársai. Mi, megbízásunknak megfelelően átnyújtottuk a hivatalos dokumentumokat és azt a Marcaliról
készült
fotóalbumot,
amit
nem
sokkal
korábban
készítettünk
a
városról.
A szép és eredményes tárgyalások után bíztunk abban, hogy kapcsolatunk tartós és eredményes lesz.
Természetesen az elmúlt 25 évről nem kívánok részleteket írni, mert ahhoz egy könyv is kevés lenne.
Még csupán annyit jegyeznék meg, hogy Hiriscau Polgármester Úr két héten belül egy delegációval
Marcaliba érkezett és megerősítette a megállapodást. A végleges szerződést azután mindkét város ratifikálta
és megerősítette.
Az akkori időben Maroshévízen tett látogatásom alkalmából minden jelentős üzemet, egyházat, azok
vezetőit meglátogattam. Elmondtam számukra jövetelem célját és akkor úgy éreztem, hogy mindenki megnyugvással és megelégedettséggel nyugtázta a két város egymáshoz való közeledését. Örömömre szolgált,
hogy részt vehettem a magyar tannyelvű oktatás újraszervezésének konzultációin, valamint az RMDSZ
programalkotó értekezletén.
Az elmúlt 25 év rendkívülien gazdag programjai az egyes iskolák a sport és kulturális egyesületek,
civil szervezetek, vállalati küldöttségek és magánszemélyek kölcsönös látogatásai igazolták a testvérvárosi
kapcsolatok
megvalósításának
eredményességét.
Az évforduló kapcsán megköszönöm a hivatalos szerveknek, a polgármestereknek, valamint sok-sok
barátomnak, hogy segítségükkel és tevékenységük aktív hozzájárulásával működtethettük a két város,
Maroshévíz és Marcali testvérvárosi baráti kapcsolatát.
Kívánom, hogy az elmúlt 25 év kapcsolatai tovább gyümölcsözzenek. Ezen való munkálkodáshoz
eredményes
együttműködést
kívánok.
Baráti
üdvözlettel:
Monostori
László
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Magyar Költészet Napja
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Április 10-én, pénteken, 15 órától, a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében a Magyar Költészet
Napja alkalmából ünnepi rendezvényre került sor. Ez alkalommal bemutatásra került a Magyarok az
Istenszéke lábánál című könyv. A szervezők nevében Sajgó István mondott ünnepi köszöntőt, majd a csíkszeredai főkonzulátus részéről dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony méltatta a magyar költészet napját. „…
Erdély nem más mint Tündérország és ha Tündérország, akkor kell lennie egy Isten székének is”, e mondatokkal
fejezte be ünnepi beszédét a konzulasszony. Ezt követően elkezdődött a Magyarok az Istenszéke lábánál című
könyvnek a bemutatása. A könyv szerzői közül az eseményen jelen voltak Szucher Ervin, Sarány István, Bajna
György és Czirják Károly. Szucher Ervin többek között ismertette a jelenlevőkkel, hogy a kötet a 2013-ban a
Magyar Újságírók Románia Egyesülete által Ratosnyán szervezett riport tábor „gyümölcse”, ugyanúgy, mint
a bemutatásra került könyv is. Ezek után mindenik szerző röviden ismertette az általa írtakat a szóban forgó
könyvben. Végezetül Bajna György saját szerzeményű verseit szavalta el a közönségnek. A hátralevő
percekben egy tanulságos, kötetlen beszélgetés alakult ki a könyv szerzői és a jelenlevők között. Az esemény
szervezői: Kemény János Alapítvány, Kemény János „Alma Mater” Egyesület, Kemény János Gimnázium, a
helyi RMDSz, az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.
(czirják)

Van címere Maroshévíznek

Régen történt

Több évtizedes próbálkozás után jóváhagyták Maroshévíz hivatalos
város címerét, így 2015. március 9-től, a 126/2015-ös határozat
értelmében címerrel rendelkező település lett Maroshévíz.
A jelenlegi városcímer egy pajzs háromba osztva. Jobb felől arany
alapon egy fekete templom. Bal felől kék alapon egy kút, a pajzs
csücskénél ezüst alapon egy fenyőfa. A pajzs tetején egy ezüstös
vár öt toronnyal. A készítők magyarázatot is adnak. A templom nem
más, mint a helyi Szt. Illés kolostor, a kút jelképezi a helyi
termálvizesést, mely egyedi Romániában, míg az egyedüli fenyő a
helyi gazdaság jelképe, vagyis a fenyőerdők. Az öt tornyos vár
annak a jelképe, hogy Maroshévíz megyei rangú település. Érdekes,
hogy akik a címert készítették, miért éppen a Szt. Illés kolostort
választották, hisz ezt csupán 1911-ben hozták a településre, míg a
maroshévízi Nagyasszony templomot 1710-ben (nem 1658-ban)
építették. Sajnos a címerben semmi magyarságra utaló jelkép nem
kapott helyet.
Czirják Károly

Ifj. Kicsid Géza plébános 1925 áprilisában (90 éve) írt felterjesztésében bejelenti, hogy megalakította a
római katolikus Dalegyesületet, melyet az Országos Dalosszövetségbe is felvettek. Ennek célja kétirányú
lenne: úgy egyházi, mint világi szerepvállalás. A Dalegyesület védőszentjei: Szent Cecília és Lizieuxi Szent
Teréz. Jelvénye: zöld szalagon aranylant, a Dalegyesület nevének feliratával.

1900 áprilisában (115 éve) az akkori topliczai csendőrség parancsnoka Benedek Péter volt. A csendőrségen 7
csendőr teljesített szolgálatot
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A magyar nyelvről mondták (2)
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1817: GIUSEPPE MEZZOFANTI bíboros, aki 58 nyelvet értett és beszélt, többek között kitűnően magyarul
is (négy nyelvjárásban), ő mondta Frankl Ágoston cseh nyelvésznek: „Tudják-e, melyik az a nyelv, amelyet
konstruktív képessége és ritmusának harmóniája miatt az összes többi elé, a göröggel és a latinnal egy sorba
helyeztek? A magyar!
1830: SIR JOHN BOWRING, a hazánkat fölkereső angol utazó és irodalmár, aki magyar írók és költők
műveiből angol nyelven antológiát adott ki, megállapította, hogy: A magyar nyelv eredete messzire megy
vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben alakult ki, amikor a legtöbb most élő
európai nyelv nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van,
sőt matézis is, az erő, a hangzatok hajlékonyságával... a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő,
amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek... Ez a nyelv a nemzeti önállóságnak, a szellemi
függetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke... A régi egyiptomi templomok egyetlen kőből készült
padozatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömböket. Miként
szállították el, vagy emelték föl a templom tetejét. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb
tünemény.
1848: N. SIMPSON „Levelek a Duna mellől” cikksorozatában így számol be a márciusi napok mámoros
hangulatában a magyar nyelvről: „A magyar nyelv költői, gazdag, hangulatos... tele van lelkesedéssel, eréllyel,
mindennemű költői célra alkalmatos, bátor, s mégis gyöngéd összhangzatos, dallamos és kifejezése tiszta.”
1825: BERZSENYI DÁNIEL „Régóta gyanús előttem az a régi előítélet, amely szerint többnyire azt
hittük, hogy mindazon szavaink, melyek az idegenekhez hasonlítanak, kölcsönzöttek és idegenek, arra
határoztam magamat, hogy némely szavaink származatját minden figyelemmel megtekintsem, s nyelvünk
becsületét e részben is oltalmazzam. Bukdosásaim haszon nélkül nem maradtak, sőt örömmel tapasztaltam,
hogy mindenütt többet találtam, mint kerestem, elannyira, hogy csakhamar állíthatom azt, hogy a magyar nyelv
tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja, mert nyilván tapasztalám azt, hogy a legközönségesebb
természeti tárgyoknak nevezeteit nemcsak az igen rokon déli és keleti, de még az egészen idegennek vélt
európai
nyelvekben
is
általában
magyar
gyökerekből
lehet
származtatni.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei, 5. rész

A kisunyomi írásjeles kerámia töredék a Tatárlakai Koronghoz
hasonló jelentőségű, de sokkal kevésbé ismert. A Vas megyei
Kisunyomban Károlyi Mária régésznő ásatásán került elő és
írásjelek vannak rajta. A leletről, mely a régésznő szerint egy
agyagkanál töredéke, a Napszülöttek - Savaria földjének ősi
kultúrái a rómaiak előtt című könyvében olvastam. (Szombathely,
2004) A tárgy készítésének ideje a Kr. e. 5. évezred második fele.
Átmérője: 5,7 és 6,7 cm. Magassága: 4,8 cm.
A kerámiatöredék a szombathelyi Savaria Múzeumba került, de
amikor
meg
szerettem
volna
nézni,
kiderült,
hogy
jelenleg
nem
található.
Az 1. ábrán a tárgyról készült rajzom látható. A 2. ábrán a kerámia kiterített rajzát mutatom az
összerovások felbontása után.
A kerámiatöredéken a jelek között egy, a kőkori Tordos-Vinca műveltségben gyakori, jellegzetes
háromszögletű Vinca arcot fedeztem fel, mely az 1. ábrán a jobb oldalon látható, a 2. ábrán pedig
1-es számmal jelöltem.
Bár a töredék jeleinek hangértékét nem ismerjük, a nagymértékű alaki hasonlóság indokolja a
megfejtési kísérletet a magyar rovásírás betűivel.
A jelsor felbontása után a 2. ábrán a számozást követve a rovásbetűk: A Vinca arc után a 2: A, 34: lehet két 10-es számjegy vagy két B, illetve egy 10-es és egy B de lehet H betű is. Az 5: T
vagy 5-ös számjegy 6: I vagy D, 7: L, 8: Ü, 9: SZ vagy
1-es számjegy, 10: S, 11: T.
A megfejtést a következő részben folytatom.
Friedrich Klára
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Beszélő telefonkönyv
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Manapság ritka az az ember, aki ne rendelkezne telefonnal és nemcsak vezetékes, hanem zsebtelefon is már
majdnem minden családbna van. Nemrég egy telefonkönyv került a kezembe, és mégpedig 1943-ból.
Gyorsan Maroshévízet kerestem meg, hogy lássam kiknek is volt telefonja. Több mint 60 volt a vezetékes
telefon tulajdonos. Fontos tudni, hogy akkoriban 9094 lakosa volt a településnek, míg jelenleg közel 13500.
Íme egy pár vezetékes telefonnal rendelkező: Aba Hugó – gőzfűrész tulajdonos – 10-es telefonszám,
Patantyus Ábrahám Miklós rom. kat lelkész – 43-as szám, Bánffy birtok – 28, Polgármesteri hivatal – 3,
Bluttner Izidor – 17, Bluttner Márton vas és fűszerkereskedő – 34, M. Kir. Csendőrség – 14, Csíki Istvánné
m.k. posta díjnok – 15, Dr. Csiszár Miklós, Horthy Miklós út 71-es szám – 22, Czell Frigyes és fiai R.T.
(szesz és ital kereskedés), 13, Davidovits István fakereskedő – 2, Dósa István primor, főszolgabíró – 32,
Dusa Valer – 2, Erdőfelügyelet kirendeltség – 55, Hadüzemi Katonai Parancsnokság – 24,
Hangya raktár – 9, Honvédelmi bevonulási központ – 27, Kertész Dezső igazgató – 16, Kiss Ferenc
maroshévízi Hangya szövetkezet igazgatója – 35, Kopacz Ferencz élelmiszer raktár főnök – 30, Lámm Elemér – 50, Lebovits Mór fakereskedő – 30, Dr. Léderer Adolf – 31, Maroshévízi Községi Elöljáróság – 4,
Marosvölgyi Fakitermelő R.T. – 6, MAV állomás – 33, Molnár Ferenc építészmérnök – 53, Országos Társadalombiztosító Intézet – 8, Posta, felvételi terem – 40, Posta főnök – 1, postai vonalfelvigyázók – 7,
Távírda – 42, Sóováry Zeno m. kir. alezredes - 39, Szász Sándor MÁV vendéglős - 28, Szolgabírói kirendeltség – 21, Transsylvánia étterem – 58, Újvárossy Béla főjegyző – 19, Urmánczy István – 62, Urmánczy
Jeromos – 2, Varga Ferenc műszakkikereskedő – 49, Walter István sör, bor, szesz nagykereskedő – 52, Walter Jenő, dohánykereskedő – 38, Wanyk Pál rádiótechnika és fegyverkereskedő – 51,
Marosvásárhelyi Leszámítoló Bank – 18.
Czirják Károly

Újból maroshévízi séta

Sétálunk Maroshévíz főterén, újból. Eszembe jut egy régi cikk, amelyet Czirják Károly Úr írt, hogy Maroshévíz
település főterén sok az idegen szavakból álló cégtábla. Nézegetek, ez így is van. Olvasgatom, Second Hand,
Glamour és még sorolhatnám, szóval Romániában, Erdélyben se nem román, se nem magyar feliratok
uralkodnak. Újból szemembe szökik a sok szemét és por, ami a település főterén van, igen ez a balkanizmus
jele, már itt, Erdélyben is.
Utunkba esik a Székelyek Háza elnevezésű üzlet, bemegyünk. Székely termékeket keresünk, vannak, de elég
kevés. Valamit furcsállok, de nem is tudom mit, gondolkodom, mi az, ami nem idevaló. Megvan, a székelyek
házába mentem be és mégis a hangfalakból román népzene áramlik. Be furcsa ez. Megyek tovább és egy áru
után érdeklődöm, természetesen magyarul, hisz a székely házba vagyok. Az elárusító nem tud magyarul.
Ez már nagyon is furcsa. Kimegyek az üzletből és még egyszer a cégtáblára nézek. Igen, jól láttam, amikor
bementem. A felirat szerint az üzlet neve Székelyek Háza. De ami odabent van, az kissé furcsa volt, lehet,
hogy csak most volt ez az egybeesés, de még akkor is furcsa volt, hogy éppen, amikor én bementem román
népzene volt és az elárusító is csak románul tudott. Elgondolkodom, ha külföldön, például Németországban
bemegyek egy magyar hagyományos üzletbe, ott mindenki németül és magyarul is, kell tudjon, itt nem.
Ez van. Romániában élünk…
Siklódi Ildi

Májusi előzetes

Május 10 - Elsőáldozás
Május 12-17 - IV. Magyar Kulturális Napok, május 16-án VIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
Május 15 – Bérmálás
Május 21-én, 21 óra körül ez évben is meg áll a vasút állomáson a Pünkösdi Boldogasszony zarándok vonat.
Újdonság, hogy május 24-én a vonat visszafele menet is meg fog állni 9 óra után pár percre a maroshévízi
vasút állomáson.
Május 31 - Magyar Hősök Napja
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Húsvét Kupa

Hargita-fürdőn zajlott le a Húsvét kupával díjazott alpesi síverseny, melyen a maroshévízi sportolók ismét jó
eredményeket értek el. A 2003-2004-es korcsoportban: Karácsony Karina első helyen, míg Hámos Roxána a
második helyen végzett. Az 1995-98-ban születettek korcsoportjában: Karácsony Renáta első és Hámos
Hunor szintén az első helyen végzett. A családi versenyen a háromtagú családoknál a maroshévízi Karácsony család aranyéremmel tért haza, míg a négytagú családi versenyen a szintén maroshévízi Hámos család
is aranyérmet szerzett. Ugyanakkor a 2014-15-ös sí idény zárónapján kihirdették a megyei alpesi sí végső
eredményét, mely eredmény öt verseny eredményéből tevődött össze. Így a 2003-2004-es korcsoportban
Hargita megye bajnoka Hámos Roxána, ezüstérmes pedig Karácsony Karina. A fiuknál az 1995-98-as korcsoportban megyei bajnok Hámos Hunor lett, a lányoknál második Karácsony Renáta.

Röplabda

Április 18-20 között zajlott le Maroshévízen az országos nagyifjúsági röplabda bajnokság egyik elődöntő
tornája. Eredmények: Maroshévízi ISK - Zilahi ISK 0-3, Nagyváradi ISK – Temesvári ISK 3-1, Maroshévíz
– Temesvár 3-0, Zilah – Nagyvárad 3-2, Temesvár – Zilah 3-0 valamint Maroshévízi – Nagyvárad 2-3.
Végső rangsor: 1. Zilah, 2. Nagyvárad, 3. Maroshévíz, 4. Temesvár. Az első két csapat jutott be az
országos döntőbe.
Labdarúgás

Megkezdődött a megyei labdarugó bajnokság. Eredmény: Maroshévízi Tudomány – Szépvízi MŰ 3–5 (2–4).
Gólszerzők: Marius Dunca (37.), Ionut Covrig (43.) és Újlaki Alex (74.), illetve Mirel Drian (18., 34., 44. és
70.), Marius Ciugulitu (25.). Miután a megyei szövetség a hévíziektől 6 pontot levont a Tudomány csapata
bajnokság 10. helyén van.

Húsvéti könyvadomány

Egy újabb könyvadomány érkezett Maroshévízre. Az adomány a „Mindenki könyvespolca” elnevezésű
program keretén belül érkezett és a helyi római katolikus hittanteremben felállított könyvtárat gyarapítja. Amint
még erről írtunk, a könyveket bárki elviheti örökre, ezeket nem kell visszavinni. A könyvtár
meglátogatható szerda kivételével minden nap.
UNE.

Frankfurti vendégek Maroshévízen

Ez évben is Maroshévízre látogattak a római a katolikus egyház testvéregyházának, a frankfurti
egyházközségnek küldöttei. A már megszokott módon, a Klaus Dieter Then által vezetett csoport ez évben is
ünnepélyes keretek között átadta a római katolikus templomban a húsvéti gyertyát, melyet minden évben ők
adományoznak a hévízi egyházközségnek. A vendégek ugyanakkor ajándékcsomagokat hoztak a helyi
gyermekotthonnak. Az itt tartozódásuk alatt a németországiak meglátogatták a Maros parti település több
nevezetességét, de a megye több részére is kíváncsiak voltak, így többek között a Szent Anna tó szépségében
is gyönyörködhettek.
Cz. K.
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Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata
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Zserbó szelet.

Hozzávalók: kb. 36 szelethez: A tésztához: 35 dkg liszt, 1 tojás, 5 dkg cukor, 20 dkg margarine, 1 dl tej, 1
dkg élesztő, csipetnyi sütőpor. A töltelékhez: 12 dkg darált dió, 12 dkg cukor, 20 dkg lekvár. A bevonathoz: 4
evőkanál kakaó, 4 evőkanál cukor, 5 dkg vaj, 1 evőkanál tojásfehérje

Elkészítés:
Az élesztőt langyos tejben egy kockacukorral felfuttatjuk. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáöntjük
a megkelt élesztőt, a cukrot, a tojást, a csipetnyi sütőport és csipet sót, jól összedolgozzuk. A tésztát 3
egyenlő részre osztjuk. Mindegyik lapot kinyújtjuk egy 35x25 cm nagyságú sütőlemez méretére, de a tészta
ne érjen egészen a sütőlap széléig, mert a kelésnél és a sütésnél terjeszkedik. Az alsó lapot megkenjük
lekvárral, meghintjük a darált dió és a porcukor keverékének a felével. Ráhelyezzük a másik lapot, azt is hasonlóképpen kenjük meg és töltjük. Erre rátesszük a harmadik lapot úgy, hogy a széleket is betakarjuk vele.
A tésztát szobahőmérsékleten egy órán át kelesztjük. A sütőt 180 C-fokra (gázsütő 2. fokozat) előmelegítjük.
A tészta tetejét megszurkáljuk, és az előmelegített sütőben, lassan sütjük, míg a teteje egyenletes világospiros lesz (kb. 12-15 perc). A megsült tésztát, ha kihűlt, bevonjuk
csokoládémázzal. Ehhez a kakaóport a cukorral és kevés vízzel simára
keverjük, és állandóan kevergetve nagyon sűrűre befőzzük. A tűzről levéve beledobjuk a vajat, és addig keverjük, amíg a vaj elolvad. Mielőtt a
tésztára öntjük, belekeverjük a tojásfehérjét a már langyosra hűlt mázba,
ettől még fényesebbé válik. A tésztára öntjük, elsimítjuk, hagyjuk jól
megdermedni. Ehhez néhány órára szükség lesz! Ha kihűlt hosszúkás
szeletekre (vagy esetleg kis kockákra, de lehet más alakzatokra is szabni)
vágjuk.

Gazsit felhívja a barátja:
- Na szia, hogy vannnak a gyerekek?
- Hát, kösz jól.
- És a feleséged?
- Hát, ő is már jobban van.
- És a testvéred?
- Hát, már ő is jól van.
- Figyelj! Csak azért hívtalak, hogy mikor
adod meg a 2000 forintot, amivel tartozol?
- Kérem a sípszó után hagyjon üzenetet!

A skótnál csöng a telefon:
- Halló itt a telefonközpont - mondja egy hang a vonal
túloldalán - Ön kéthavi telefondíjjal tartozik nekünk!
- Ez kérem tévedés lesz - mondja a skót - nekem nincs
is telefonom.
Megkérdezi a férfi a kiszemelt csinos nőtől:
- Megadnád nekem a telefonszámodat?
- Benne van a telefonkönyvben - mondja a nő.
- És mi a neved?
- Az is benne van a telefonkönyvben.

Egy szőke nő bemegy a könyvtárba és kinéz magának egy könyvet. Hazaviszi és vacsora után elkezdi olvasni, ám 10 perc után elalszik rajta.
Másnap visszaviszi a könyvtárba és mondja a könyvtárosnak:
- Visszahoztam a könyvet, de be kell vallanom, ez volt életem legunalmasabb olvasmánya. A történetnek semmi értelmét nem találtam, emellett
annyi szereplő volt benne, hogy nem is tudtam megjegyezni őket!
A könyvtáros hátraszól a kollégájának:
- Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a telefonkönyvünket!
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

2015 április 6-10 között zajlott a „Tudjál többet, legyél jobb!” nevelési hét. Ez a nevelési program idén 3
napra
zsugorodott
a
Húsvéti
ünnepkör
miatt.
Szerdán, április 8-án zajlott a Diáktanács által szervezett Diákolimpia a sportteremben, a Kincskereső, a
Sudoku, Angol szófejtő, Társasjátékok versenye és a Karrierépítés-pályaorientációs program. A kisdiákok
játéknapját a maroshévízi tűzoltó bázis meglátogatása színesítette. A tűzoltó bázist az ovisok, az előkészítő, az
I, IV, V, VI, VII. osztályok látogatták meg, ahol részletes és élményszerű bemutatót tartottak a jelenlévő
tűzoltók.
Csütörtökön, április 9-e Hagyományőrző nap volt az iskolánkban. Jelmondata ennek a napnak a nevelési
hét mottója lett: „Evezzünk együtt az Idő-tengerén, hogy megtudjuk mit rejt a Múlt, Jövő s a Jelen.”
Minden tevékenységünk a hagyományőrzésről és hagyományápolásról szólt kicsiknek nagyoknak egyaránt:
az óvodások a népmesék világában barangoltak, az előkészítősök az iskolai könyvtárban ismerkedtek a
magyar népmesével egy csapatmunka keretében, a II. osztály kézműves foglalkozáson vett részt, az I, III és IV
osztályban hagyományőrző tevékenységek voltak napirenden, „Szól a nóta” – a népdalok világa tevékenység
az V. és VI. osztályokat foglalkoztatta, a VII. osztály egy kis osztálymúzeumot alakított ki, a VII és X.
osztályok a konyhaművészettel ismerkedtek, a IX és XII osztályok magyarságtudatot mélyítő filmet
nézhettek,
míg
a
XI.
osztály
gyöngyfűző
műhelyt
alakított.
11 órától következett az Iskola Múzeumának hivatalos avatása. Séra Ilona igazgatónő ünnepi beszéde után
László Áron plébános megáldotta az új múzeumot. Mindkét beszéd hangsúlyozta a hagyományok
megőrzésének fontosságát és őseink hagyatékának értékesítését. A Csillagszem tánccsoport fellépése után
minden
jelenlévő
bekapcsolódhatott
az
iskolaudvaron
zajló
táncházba.
Az iskola múzeuma a következő személyek tárgyi hagyatékainak átadásával jöhetett létre: Czirják Károly
(Csutak Erzsébet, Deák Mária, Kovács Albert, id. Czirják Károly), Balázs Mihály és Rozália, Kacsó Éva,
Bodor Attila, Király Hajnal Mária, Dénes Géza, Séra Ilona, Boar Leonida, Stoica Renáta, Ferenczi Ramona,
Csibi Melinda-Helga, Boar Mirella, Antal Anna, Antal Attila Miklós, Antal Cecilia Mária, id. Séra Mihály,
Bors Andor, Cernecky Iván, ifj. Séra Mihály, Guţă Simona, Ladó Zoltán, Ferenczi Noémi, Miklós Anna Vivien,
Barabás Anna, Fodor Ildikó, Miklós Mária, Székely Zelma, Madarász Mária, Rabya Edith, Rabya János,
Csűrős Aranka, Benedek Éva. Köszönjük az lelkes adományozóknak. Egyes tárgyak ideiglenesen kerültek be
az iskola múzeumának leltárába, emiatt felkérünk minden maroshévízi lakóst, aki ilyen tárgyakat birtokol,
hogy gazdagítsa iskolánk múzeumát ezen tárgyakkal. Szívesen fogadjuk mindenki felajánlott hagyatékát, mely
értéket
fog
képviselni
az
iskola
dísztermének
múzeumában.
Pénteken, április 10-én teret kaptak a szabadtéri tevékenységek. Az óvodások és elemi osztályosok a
sportteremben Miniolimpiai játékon vettek részt. Ezután zajlottak az ECO JUNIOR 2015 projekt
résztevékenységei partnerségben az Asociaţia Drumeţii Montane szervezettel. Az elemi osztályosok egy
szabadtéri sétával és a rájuk mosolygó napsütéssel zárhatták heti
nevelési programjukat.
A Csillagszem tánccsoport a ditrói Puskás Tivadar Szakképző
Líceum által szervezett Hagyományőrző Napon vett részt. A X. osztály
a Bánffyba látogatott. Reggel, az itthonmaradt diákok a Liceenii de tot
râsul programon belül román nyelvű színdarabokat adtak elő. Közben
Filmklub és Csapatépítő játékok közül válogathattak a nagyobb diákok.
Reméljük, hogy az eseménysor mindenkinek alkalmat adott arra, hogy
tanulságosan töltse el idejét, ügyesebbé válljon és kész legyen arra, hogy
bármikor hasznos legyen a megszokott kereteken kívül is.
Deme Gabriella
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Reklámok apróhirdetések

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

60 éves kortárstalálkozó

„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza... aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
1955-ben születtél…itt az alkalom, hogy újra
találkozz, mesélj az eltel időkről a rég nem látott
korabeliddel. Augusztus havában 60 évesek
kortárstalálkozójára kerül sor.
Érdeklődni, feliratkozni az alábbi telefonszámon
lehet: 0749082466
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Eladó március 20-án született, német vizslák. Irányár: 350 lej.
Érdeklődni: 0743507482 – es telefonszámon lehet.

Eladó régi gobelinek, szobrok, egy 6 ajtós szobaszekrény, régi
festmények. Érdeklődni 0749568650-as telefonszámon lehet.
Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
gyártású, irányár 2650 lej.
Elérhetőségeink:
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.

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)
Felszolgálónőket, segédszakácsokat és
takarítónőket alkalmazok, kedvező fizetéssel.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

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

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

Támogatóink:
Becica Anna, Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila,CsibiIstván, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond,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,
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Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nq Visuals)
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