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A nap itt is 24 órából áll, avagy hazaért a hévízi
„A fjord, az olyan, mint a nadrág szára, az óceán benyúlik a hegyek közé, és így lesz Norvégia partja
csipkés a fjordoktól.” Mesélte 6. vagy 7. osztályban néhai Szabó Zoltán földrajztanárunk és osztályfőnökünk.
Valahol itt kezdődött az én emigráns sztorim. Vagy ott, hogy láttam egy Europe klippet? Konkrétan az Open
Your Heart-ot? Tény, hogy az Europe azóta is nagy kedvencem, és már többször is láttam őket élőben.
Az ilyesmiből nem nő ki az ember, annak ellenére, amit akkoriban mondtak nekem a „felnőttek”.
Akkoriban nekem a nagy KÜLFÖLD nagyon távol volt. Még Magyarország is… De miután
idekerültem, rájöttem, hogy az emberek itt is emberek. Vannak problémáik, félelmeik stb. Itt is vannak rosszak
és jók, illetve nagyon becsületesek, és olyanok, akik bármikor szívesen átvernek. Persze nem mindegy,
melyikből mennyi él egy országban. Sokan azt mondják a norvégokról, hogy ridegek, meg primitívek.
Node, hogy van az, hogy a legtöbb kivándorolt magyar Svédországban meg Kanadában köt ki? Skandinávia
és Kanada arról híres, hogy magas az életszínvonal, és hogy egyenes, egyszerű, de becsületes emberek lakják
(ok, ez utóbbi az én hozzáfűzésem).
Van úgy, hogy az ember imádja a hegyeket, de tengerpartra utazik. A társaság imádja a helyet, jól érzi
magát, de hősünk alig várja, hogy vége legyen és tervezhesse a következő utat: a hegyekbe. Ez valahogy így
volt velem is. Volt, aki azt kérdezte, miért éppen Európa falujába megyek. Nos, ez lenézően volt fogalmazva,
de igazat kell adjak az illetőnek (aki mellesleg falusi). Itt tisztelik a parasztot. A paraszt (bonde) nem
udvariatlan emberre utal, hanem becsületes, keményen dolgozó emberre. Olyanra, aki az idő és természet
(bizony, nem sok itt a szántóföld…) kihívásai ellenére is kitermeli és az asztalra teszi az ételt. «bonden Bendik»
a
gyerekek
népszerű
történetsorozata.
(Ok,
németből
fordították,
de
akkor
is).
Norvégia sok szempontból egyszerű. Otthon azzal nőttem fel, hogy tanulni kell, hogy az ember
elérjen valamit. Tehát minél magasabb végzettség, annál jobb élet, nem? Sajnos, túl sok olyan embert ismertem,
aki ezt meghazudtolta. Norvégiában a «doktor» is egy egyszerű ember és egy autószerelő például, viszont
legalább ugyanannyi tiszteletnek örvend. Arról nem is beszélve, hogy anyagilag nem könnyű
megkülönböztetni őket.
Lassan 2 hete fogalmazódik bennem ez az írás. Nem azért, mert annyi időt vett fel, hanem mert a család,
a munka, a ház - azok a norvég életet is kitöltik.
Nem kívánkozom haza, mert itthon vagyok. De azért a hűlést itt is forralt borral próbalom kúrálni,
még akkor is, ha az augusztusban következik be.
Kisfaludi Kati

Ajándék a kezdősöknek
Szeptember 15-én megkezdődött az iskola. A maroshévízi Kemény János Gimnáziumban ez évben
14 első osztályos ült be a padokba.
A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez alkalommal is tanfelszereléseket adott át mindenik első osztályosnak.
Ezek az alábbiak: füzetek, ceruzák, olló, radír, gyurma, vízfesték, ecsetek, hegyező, rajztömb, színes
papírok, ragasztó.
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Folytatódik a nagyméretű népvándorlás
Nagy méretet öltött a modernkori népvándorlás, szerintem pár év alatt Európa nagyon meg fog változni.
Sokan biztatják a muzulmánokat, hogy jöjjenek a kontinensünkre, de arra nem gondolnak, hogy ezek túlnyomó
részét nem fogják tudni integrálni a keresztény Európába, hisz más kultúrát és más vallást képviselnek. Ezek
közt szerintem sok a terrorista és az, hogy így van, a következő hónapokban vagy esetleg években be is fog
bizonyosodni. Csodálkozom, hogy a kontinens fejlett országainak, a vezetőinek egy része nem képes hosszú
távra, előre látni, gondolkodni, hisz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia azok az országok,
akik előre félnek, hogy mi is fog történni a jövőben ha a határokat nem zárják le, és tovább engedik bejönni a
törvénytelen határsértőket. A népvándorlás egyik fő hibása Németország vezetősége, aki biztatja, hogy
jöjjenek, de ugyanakkor elvárja, hogy a kóta rendszert vezessék be. Ez nem igazság, hisz ha a német
kormánynak kellenek a muszlimok, akkor ne akarják elosztani az országok közt, tartsák meg maguknak, hisz
ők voltak, akik biztatták, hogy jöjjenek, mert befogadják. A nagyméretű népvándorlás egyik oka, hogy a
nagyhatalmak nem tartják be a nemzetközi törvényeket és sok esetben nem lehet eligazodni a kijelentéseiken,
mert ezek sok esetben változnak, ellentmondanak egymásnak. Magyarország az egyetlen, aki betartja a
törvényeket, hisz a törvénytelen határsértőket regisztrálni kell és normális körülmények között a törvényeket
betartva csak azok mehetnek tovább, akik útlevéllel, vízummal rendelkeznek. A német elöljárók sem
határozottak egyszer azt jelentették ki, hogy mindenki bejöhet Európába, nem kell betartani a törvényeket,
utána meg, hogy a törvényeket be kell tartani. Szóval itt állunk. És még nem is beszéltünk a temérdek szemétről,
amit maguk után hagynak. Itt eszembe jut, hogy a romániai romákat, akik a fejlettebb országokban kéregettek,
összefogták és visszaküldték Romániába, most a muszlimokkal miért nem teszik ugyanazt? Dánia mára már
lezárta a népvándorlók előtt a németországi határát, ez példa kellene, legyen az unió országainak, ha Európa
meg akar maradni, és mielőbb az európai országok vezessék be a határok lezárását. Egy szó, mint száz, a jövő
nem túl fényes a kontinensünknek.
Czirják Károly

A Magyar újságok sorsa
Visszaemlékszem a 80-as években három-négy magyar nyelvű újságot olvashattunk, de ezek nagy része
politika volt, az 5 éves tervekről szóltak, na meg Ceausescu látogatásairól, tanácsairól. A nyolcvanas évek
végén külföldre kerültem, de a hírportáloknak köszönhetően láttam amint az 1989-es államcsíny után az
emberek, hogyan álltak sorba az újságokért. Több magyar nyelvű újság is létesült 90 után, ezek nagy része mára
nem létezik és mindez a világhálón olvasható újságok miatt is. Habár én is olvasok az interneten újságot, azért
inkább megvásárolok egy-egy lapot és elolvasom, sokkal másabb érzés, mint a számítógép képernyője előtt
olvasni. Nemrég kezdtem azon törni a fejem, hogy Hargita megyében, ezen belül Maroshévízen a magyarságnak milyen lehetőségei vannak anyanyelvén olvasni újságot, na persze a helyi újságon kívül. Ezért
ellátogattam az újságárusokhoz és a postahivatalhoz is. Érdeklődtem, hány újságot adnak el, hányan fizetnek
elő. Szomurú a magyar sajtó helyzete városunkban, kevesen vásárolnak újságot, még bár a magyar ajkúak
10%-a sem vásárol újságot. De mit is mondanak a számok: a legtöbben a megyei Új Kelet újságot veszik meg,
erre fizetnek elő, ez egy megjelenésnél 150-160 eladott lapot jelent, ezt követi a Hargita Népe megyei újság
mely esetében csupán 42 eladott lapszámról van tudomásunk.
Siklódi Ildi

Labdarúgás
Habár a megyei labdarugó bajnokságba való beiratkozás határidejéig csupán három csapat iratkozott
be, a bajnokság kezdetéig még négy csapat belépett a bajnokságba, így hét csapatos megyei „viadalokra”
lehet számítani. A bajnokság első fordulójában: Székelykeresztúri Egyesülés–Maroshévízi Pro Mureșul 5–1
(3–0). Gólszerzők: Vékás Barna (19. és 61. perc), Fodor Attila (15.), Báró István (23.) és Lázár Zsolt (57.),
illetve Paul Mezei (64.). A megyei bajnokság 2. fordulójában:Maroshévízi Pro Mureșul–Gyergyószentmiklósi Jövő 3–4 (2–2). Gólszerzők: Silviu Tararache (33., 85.), Újlaki Alex (27.), illetve Tankó Levente (13.,
34. és 46.), Szőcs László (54.).

marosheviz.info
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120 éves a református templom
Augusztus 29-én ünnepelte a maroshévízi református közösség templomuknak a 120 éves
fennállását, ugyanis 1895-re elkészült a jelenleg is meglevő templom. Anno az ünnepségről közel egy oldalas
cikket közölt a Topliczai Hiradó alkalmi helyi újság, melyet Urmánczy Nándor írt.
Az ünnepi istentisztelet délelőtt 10 órakor kezdődött, melyet a maroshévízi születésű, de
Szovátán tevékenykedő Baczoni Sándor tiszteletes úr tartott. Ezt követően Barticel Kiss Krisztián helyi lelkész
ismertette dióhéjban a jelenlevőkkel a templom történetét. Végezetül a református egyház zenekarának ünnepi
előadása hangzott el. A jelenlegi templom telket Bánffy Dezső adományozta az egyháznak, mely telek nem a
mai formájában volt, hanem egészen a Toplicza patakig nyúlt le. E telekre Éltető Albert és felesége Urmánczy
Janka pénzadományából lett építve a ma is álló templom, melyet 1897 augusztusában Szász Domokos püspök
úr is megáldott. Így az Éltető és Urmánczy családokat a templom alapítóinak is lehet tekinteni. A templom 117
négyzetméteren terül el, kőből és téglából lett építve, 13 méter hosszú, 9 méter széles, magassága 7 méter, míg
a torony magassága 27 méter. Az évek során a templom több alkalommal lett felújítva, 1916 augusztusában az
első román betöréskor feldúlták, majd 1944-ben az orosz repülők bombázása okozott komoly károkat.
A templomon nagyobb javításokat végeztek: 1954-ben, 1995-ben és 2010-ben. Ha 1895-ben 98 református
volt a településen, akkor a 2012-es népszámlálási adatok szerint 572 maroshévízi magyar tartozik a
református közösséghez. A templom felépítését követte a papilak építése is. Erre a célra Walter Mihály és
Kladiusz adtak az egyháznak egy hatalmas telket melyre felépült a papilak épülete is. Ugyanakkor az
egyháznak a bőkezű helyi tehetőknek köszönhetően 1896-ra több mint 60 hold erdeje is volt. A parókiánál
fontos megemlítenünk, hogy 1976-ban egy új papilak építésének fogtak neki. Ez nem volt könnyű dolog
azokban a diktatórikus években. A háromszintes épület 1985-re készült el. Az 1990-es évektől egy újabb
fordulat következik be az egyház életében, hisz ekkorra megnyíltak a határok és több holland református
gyülekezettel is jó kapcsolat alakulhatott ki. Ennek a kapcsolatnak is köszönhető, hogy 2003 novemberére
beindult a „Szeretet konyha” ahol, ha eleinte 15 rászoruló napi meleg ételhez jutott hozzá, ez a szám 40-45-öt
is elérte. Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy 2005-ben az egyház egy kis egyháztörténeti monográfiát is kiadott,
melyben (20 oldalon) ismertette az egyházközség fontosabb mozzanatait. Végezetül, hadd álljon alább az itt
szolgált tiszteletes urak névsora: 1. PÁLL KÁROLY (1895 – 1906), 2. PÁLFFY ENDRE 1907 – 1931, 3.
SZÉKELY VIKTOR 1931 – 1932, 4. CSATLÓS MIHÁLY 1932 – 1935, 5. CSIKI ISTVÁN 1935 – 1946, 6.
BARABÁS FERENC 1946. május – 1946. dec. 7. DÁVID ÖDÖN 1947 – 1963, 8. KRISTÓF GYÖRGY 1963
– 1974, 9. BALLA ÁRPÁD 1974 – 2013, 10. BARTICEL KISS KRISZTIÁN 2013-tól. (czirják)
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Felújítják az orosz katonai temetőt

Nemrég nekiláttak a maroshévízi II. világháború után létesített orosz katonai temető felújításának, mely
a város központjában található. Az orosz katonai temető eredetileg a városközponti parkjában volt, itt 1944
szeptember 13-14 között hantolták el a katonákat. 1946 őszén, miután előzőleg ledöntötték a Székely katona
szobrát és a megmaradt anyagból a volt Urmánczy parkban készítettek el egy obeliszket, a központi parki
temetőből kihantolták a katonákat és az új helyükre vitték. Jelenleg is itt van a temető. Az új temető 950
négyzetméteren található, 54 katona neve ismert és 20 katonáé nem, a névtelen katonák két tömegsírba
vannak eltemetve. 1947 nyarán e temetőt hivatalosan felavatták. A központi obeliszken eredetileg egy
emléktábla volt, mely orosz, román és magyar nyelven volt feliratozva. E márvány táblát 1990-ben törték
össze, majd ez évben (2015) egy újabb táblát helyeztek el az obeliszken. A román törvények szerint egy olyan
telket, ahol katonai temető van, nem lehet kisajátítani, magán személyeknek adni, visszaszolgáltatni, hanem az
illető
polgármesteri
hivatalnak
a
kötelessége
ezt
karbantartani.
Itt eszembe jut a Zsákhegyi Katonai temető, melyet 2008-ban egy magán családnak adtak vissza, habár
1916 szeptemberétől hivatalosan is katonai temető státusza volt, és ami a legfontosabb, hogy ezt a temetőt a
helyi hatóságok soha nem tartották karban. Lehet, azért mert többségben magyar katonák vannak eltemetve?
De ugyanakkor hét román katona is itt alussza örök álmát, sőt kettő maroshévízi születésű. (czirják)

Régen történt
1940. szeptember 12-én, csütörtökön (75 éve), miután Erdélyt visszacsatolták, érkeztek Szászrégen
felől Maroshévízre a magyar csapatok. Itt a központ mellett levő Toplicza patak hídjánál díszkapu
fogadta őket, mely kaput előző éjjel készítette Siklódi Ferenc, Siklódi Antal, Szász Antal, Siklódi
János, Szép József és Forró Ferenc. A központon levő házak, az üzletek kirakatai megteltek
piros-fehér-zöld zászlókkal.
Elsőként a vasúton egy szerelvény érkezett magyar katonákkal. A szemtanúk elmondása szerint a
vonat úgy fel volt díszítve virágokkal, hogy az alig látszott. A szerelvény megérkezése után az
országúton a magyar hadsereg másik része érkezett: autókkal, harckocsikkal, motorbiciklikkel,
biciklikkel, valamint gyalog. A katonaságot a központban fogadták, ahol Pattantyús Ábrahám
Miklós polgármester, Újvárosi Béla községi főjegyző és Urmánczy Gizella köszöntő beszédet
mondtak.

Örökségünk (2)
Köztudott, hogy Maroshévíz történelmi központját 1977-1986 között megsemmisítették. Ekkor 98
épületet tüntettek el, köztük a település egyik legszebb épületét is, az 1872-ben épített Urmánczy
palotát, mely 1928-ra 100 szobára bővült. A jelenlegi központban 6 olyan épület van, melyet az
1800-as években építettek. E sorozatunkban olyan épületeken levő érdekes alkotásokat közlünk,
melyekre büszkék vagyunk. Sajnos sokan nap mint nap elmennek mellettük és nem veszik észre,
ezért aki felismeri, hogy a képen levő megörökített rész hol van,
milyen épületen (nem föltétlenül a főtéren) és aki elsőnek beküldi a
helyes választ a szerkesztőségünk e-mail címére, értékes
könyvajándékban részesül. A múlt hónapi kép egy kéményt örökített
meg. Az épület a Bucur család tulajdona volt, majd a T. Sz. irodái
voltak itt. Az épület az Electrica vállalat és a református parókia
között található. Szerkesztőségünkbe 17 olvasó írt levelet és
kettő telefonon is megkeresett,
de mindenik csak érdeklődött, hisz nem tudták hol is lehet a kémény.
E hónapi képünk egy ablak dísz. A ház a XIX. század végén épült és
a
Walter
Kladiusz
tulajdona
volt
egészen
1948-ig.

V. évf IX szám, 2015. Szeptember

5

A kő örök…a Tászok-tetőről és más kövekről
A kövek közben egyre fogytak, a leírások szerint kincskeresők robbantották fel őket, a terület változó gazdái
is igyekeztek kitakarítani őket földterületükről. Senki nem világosította fel őket a köveken lévő írások
fontosságáról, vagy nagyon is tisztában voltak vele. S a kövekkel együtt a rajtuk lévő ősi írásjelek, jelképek is
pusztultak. Az 1960-as években Tarisznyás Márton néprajzkutató két követ mentett be a ma már róla
elnevezett múzeumba.
Gyergyószentmiklóson egy adatközlőnk elmondta, hogy valójában
négy követ hoztak le, kettőt azonban Bukarestbe szállítottak.
A helybéliekkel való beszélgetés során hallottuk a szájról-szájra
terjedő történetet a megmentési céllal titokban elásott kövekről.
Reméljük, hogy így van, mert az írásos kövek a magyarság számára
nagy értéket képviselnek. A rajtuk lévő jelek egy részének
kora legalább öt-hatezer év. Ezekből a jelekből huszonkettő a ma
székely-magyarnak nevezett rovásírásban megtalálható, s ez ismét
Kárpát-medencei ősiségünket bizonyítja, több más írásemlékkel együtt.

Tizennégy tászok-tetői jel pedig megegyezik a bosnyák Nap
piramis alagútjában lévő jelekkel, ez kárpát-medencei
ősírásunk
elterjedtségét
igazolja.
A köveken még évezredek óta használatos jelképek,
öt-hat-hétágú csillag és svasztika is található, valamint
az úgynevezett kettős vonalú rajzok, ezek a legrégibbek.
A kövek anyaga a nagy keménységű andezit, nagyságuk
átlagosan egy méter hetven centi hosszú, hetven centi széles.
Képaláírás : A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton
Múzeumban
lévő
5-ös
kő
és
rajzolatai
Fénykép és szöveg: Friedrich Klára

Rólunk, magyarokról írták (3)
Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak,
mondtak neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féle képpen nevezték, így
Szkíta, Hun, Magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket
hamisították, régi gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos a
görög, indiai, kínai, japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, mivel ezekben megmaradt
az ősi történelmünk, hisz a szkíta-hun-magyar világbirodalom minden idők legnagyobb birodalma volt egészen
Attila haláláig. Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy barbároknak nevezik.
Itt tudni kell, hogy a rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így neveztek és nemcsak minket, magyarokat, de a gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a Szkíták vagy Hunok 24
ősi törzsből tevődtek össze és ezeken belül volt több kisebb törzs, így egyes törzsek neveit is magyaroknak
illetik,
holott
csak
egy
kisebb
törzsről
van,
volt
szó.
MACEDON SÁNDOR i.e. 330-ban, aki a következő szavakkal figyelmezteti hadait: Sogdiani, Dahae Sacae,
Masagetae sui juris sunt, omnes hi simul si terga nostra viderint sequentur, illi, enim ejusdem nationis sunt.
Vagyis magyar fordításban így: Sogdianik, dahák (dákok), szakák, maszagéták saját joghatóságuk alatt vannak
együtt, ha a mi hátunkat látják, akkor üldöznek minket, azok ugyanis egy nemzethez tartoznak
(egy azonos nemzetiségűek), skíták.
Folytatás a következő oldalon!
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CHOIRILUS (Kr. e. 472-399.) megállapítja: A juhlegeltető sákok származásra nézve skythák – lakták a
búzatermő Ázsiát s a vándor pásztoroknak, ama igazságos embereknek voltak gyarmatosaik.
CLEARCH Solibol (Kr.e. 350-250): A szkíták népe volt az első, mely egyedül élt közös törvényekkel.
DESERCIUS: „jegyezzünk fel valamit az utókor számára a szkíták természetes tehetségéről is. Csak a
nagyon idegen nem ismeri, s tudja, hogy a mai magyarok, mint a szkíták sarjadékai, igen tehetségesek.
„Hadi taktikával győzték le Cyrust, Dariust, Perosust.”
DINO (Kr.e. 400-350): A mágusok és szkíták mirhafával, máskor vesszőkkel jósolnak.
DIONYSOS PERIEGETS (Kr.u. 300 körül): Megmondom mind a népeket, melyek az Ister és a Caspiumi
tenger körül laknak. Elsők a szkíták, azután a hunok. Utánuk a meatok, nemükre nézve mindannyian szkíták.
EPHOR (Kr.e. 388): A keleti szél felé az indok laknak, a déli szél felé az etiópok, nyugati szél felé a kelták,
az északi szél felé a szkíták. Nem mindegyik rész egyforma. A szkítáké és etiópoké nagyobb.
GEORG CONDIUS CUROPALATA a gélta, vagy gepida népet is hun, illetve szkíta népnek mondja, és Atillát a gepida hunnusok közül származottnak mondja.

Süssünk együtt, Sárig Csilla rovata
Tiramisu muffin
Hozzávalók:
A tésztához 3-4 evőkanál kávé, 20 dkg liszt, 1 púpos
kávéskanál sütőpor, 1 csipet só, 5 dkg puha Rama, 15
dkg cukor, 2 evőkanál méz, 1 tojás, tej
A krémhez: 2,5 dl tejszín, 25 dkg mascarpone, 3 dkg
vaníliás cukor
Az összeállításhoz: 6 evőkanál Amaretto likőr, 6
evőkanál cukrozatlan kakaópor

Elkészítés 1.A lisztet összekeverjük a sütőporral meg a sóval. Robotgéppel a tojást és a cukrot
fehéredésig keverjük, majd hozzáadjuk a Ramát, a mézet, a kávét és azzal is eldolgozzuk.
Hozzáadjuk a sütőporos lisztet, majd összedolgozzuk, ha szükséges tejjel lazítjuk.
2.A tésztát elosztjuk a muffin tepsiben és 20 perc alatt halvány aranybarnára sütjük. A tészta
kevésnek fog tűnni, de eléggé megdagad, nem kell aggódni. Amíg sül, elkészítjük a krémet. A
hideg tejszínt a cukorral habbá verjük, majd belekeverjük a mascarponét.
3.Ha a muffinok már langyosra hűltek, vékonyan levágjuk a tetejüket. A kétféle alkoholt
összekeverjük egy kis tálkában, vagy kis tányérban és a muffinokat belemártjuk a levágott tetejüknél. Meg is lehetne locsolni, de így egyenletesebben szívja magába a folyadékot. A krémet
kiskanállal a muffinok tetejére halmozzuk, kicsit formázzuk, majd a tetejére teaszűrőn át kakaóport
szitálunk. Jó étvágyat.
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(A Kemény János Gimnázium oldala)
Tanévkezdési üzenet
Kedves gyerekek, tisztelt szülők, kollégák, meghívottak!
Majdnem minden iskola küldött meghívót a tanévnyitó ünnepségre. Nem lehetek ott mindenütt, ezért vetettem papírra
gondolataimat. Szíves megértésüket kérem, hogy nem vagyok jelen. Szívben, lélekben mindenütt ott vagyok.
Kedves gyerekek, diákok!
Ti vagytok azok, akikért létezik az iskola, óvoda. Egy olyan hely, ahol szeretettel fogadnak, ahol szerető emberek viselik
gondotokat, és olyasmire törekednek titeket megtanítani, ami segíteni fog, hogy megtaláljátok helyeteket az életben. Lehet,
sokszor úgy érzitek, hogy a tanítóitok túl szigorúak veletek. Kérlek, higgyétek el nekem, hogy a szívük mélyén szeretnek titeket,
és azért „rosszak” veletek, hogy tanuljatok, és tanuljátok meg legyőzni a nehézségeket, mert az élet nem csak játék, szórakozás,
hanem sokszor kemény próbák elé állít. Épp ezért, megkérlek, legyetek komolyak, szorgalmasak a tanulásban, legyetek
fegyelmezettek.
Kellemes tanévet kívánok nektek, szép eredményeket, de sikereket más iskolai tevékenységekben is.
Tisztelt szülők!
Örvendünk, hogy újra fogadhatjuk a megye óvodáiba, iskoláiba, az önök szép, élet- és tanulási kedvvel tele gyerekeiket. Hiszem,
hogy – az önök támogatásával – sikerül megtanítani őket sok szép és hasznos dologra, melyek segítik a testi, szellemi
fejlődésüket, az életben való útkeresésüket. Megkérem önöket, támogassák, bátorítsák, akkor is, mikor nagy jegyeket kapnak, de
akkor is, mikor nem oly nagyok a jegyek. Leginkább ez esetben kérem, segítsék őket sok-sok szülői szeretettel a problémáik
megoldásában.
Önöknek is kívánok sok türelmet, kitartást és sok-sok szeretetet gyermekeik iránt.
Tisztelt önkormányzati megbízottak!
Az önkormányzat, a helyi közösség, az iskola, óvoda fő fenntartója. Önöktől függ, hogyan néz ki az iskola, hogy érzik magukat a
gyerekek a tantermekben, és még sok minden. És mondhatom, hogy – mostanáig – mindenütt megvannak a feltételek, hogy jól
érezzék magukat. Bízok abban, hogy ebben a tanévben is sikerül jól együttműködni, az önök közössége és gyermekeinek
hasznára.
Kívánok ehhez jó egészséget, sok munkaerőt és bölcsességet a közösségnek megfelelő döntések meghozatalára.
Tisztelt kollégák!
Nekünk, pedagógusoknak jut a legfontosabb feladat: biztosítani a gyerekeknek a lehetőséget, hogy anyanyelvükön tanuljanak,
hogy úgy neveljük a őket, hogy becsületes, megbízható, öntudatos, felelős, kezdeményező, egymást és mást tisztelő, értékelő
polgárok legyenek. Hogy szeressék, és ragaszkodjanak szülőföldjükhöz és, felnőttként, ennek a fennmaradásáért dolgozzanak.
Végezzük komolyan, felelősen, odaadással a nevelő, oktató munkánkat, segítsük a gyerekeket képességeik felfedezésében és
fejlesztésében, azért, hogy szép, hasznos életet élhessenek.
A lányom tanító bácsija – jó néhány évvel ezelőtt – az első szülőértekezleten azt mondta: „Ne tanítsák otthon a gyermeket.
Én megtanítom. Ha nagyon igényli, segítsenek egy kicsit.” És állta a szavát. Egyszer kért segítséget a lányom, akkor is ő oldotta
meg a feladatot, mert el tudta mondani, hogyan magyarázta meg az iskolában nekik a tanító bácsi.
Erre kérem önöket, kollégáimat is: úgy dolgozzanak, hogy a gyereknek ne kelljen a leckét a szülővel együtt tanulnia (még akkor
sem, ha a szülő gyakran jobban tudja), hanem menjen vele haza az osztályból, készen megtanulva.
Ehhez kívánok mindenkinek sok egészséget, sok türelmet, és temérdek szeretetet a gondjaikra bízott gyerekek iránt.
Görbe Péter
főtanfelügyelő

Előzetes hír
Az Alma Mater Kemény János Egyesület a Hargita Megyei Tanács tavaszi pályázati kiírására benyújtotta a
“Székelycsizmák beszerzése a Csillagszem táncsoport fiú tagjainak” című pályázatát, mely kedvező
elbírálásban részesült. Ezáltal a Megyei Tanács 4600 lejt biztosít arra, hogy a maroshévízi Csillagszem
tánccsoport fiú tagjainak csizmákat vásároljunk. Az Alma Mater Kemény János Egyesület 1150 lejt önrészt is
biztosít ebben a pályázatban. A csizmák készítője, kivitelezője a helyi Teranzol cég. Az új csizmákat a
Csillagszem tánccsoport az őszi ünnepségek keretében zajló szüreti bálon mutatja be.
Deme Gabriella, pályázati felelős
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Reklámok, apróhirdetések
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

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 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.

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: 0749549888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
Méhkaptárok
minden nap 9-17 óra között.
gyártását,
Eladó Maroshévízen 9 ha legelő (erdő is rajta) és 88
hűtőszekrények
és mosógépek
ár kaszáló és szántóföld. Mindkettő a Régen fele
javítását
tartó főút mellett, nem messze az Őzike vendéglőtől.
vállaljuk.
Érdeklődni lehet a: 0744136068-as telefonszámon
Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon lehet.

KÖNYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes üzlet)
Tel: 0266-363-777
Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0747602088-es telefonszámon

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Támogatóink:
Becze Sándor, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Lukács Zsuzsanna, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba,
Tőkés Attila.
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