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Katonai temető avatás

Október 15-én került sor a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temető avatóünnepségére. A temetőben 1916-18
között elhunyt katonák hamvai nyugszanak. Az itt levő katonai kórházban 191-an hunytak el, egy közülük
kórházi alkalmazott volt, a hévízi Pui Ileana, akit szintén a katonai temetőbe temettek el. Az elhunytak közül
hárman maroshévízi lakosok, míg megyénkből egy ditrói hős is itt alussza örök álmát. A 191 elhunyt közül
3 katonát a helyi izraelita temetőbe és egy hévízi lakost, Teslovan Dumitrut, a helyi görög katolikus temetőbe
temettek el. 1930. szeptember 8-12 között a 30 olasz katonát kiásták és Bukarestbe vitték, ahol eltemették,
így Pui Ileana nővéren kívül 156 katona holtteste maradt a katonai temetőben. Itt magyar: 75, 18 orosz,
17 osztrák, 12 lengyel, 12 német, 11 cseh, 7 román, ukrán: 2, horvát: 2 katona sírja található. Mint tudott, e
temető 2014-tól a református egyház birtokába került és az elmúlt hónapokban a temető felújítására került sor,
így mára a katonai temető elnyerte igazi, méltó, arcát.
Az ünnepség 12 órakor kezdődött, elsőként Szász Attila a Görgényi Református Egyházmegye esperese
hirdetett igét, majd László Áron római katolikus plébános igéje hangzott el. A továbbiakban beszédet mondtak:
Barticel Kiss Krisztián tiszteletes úr, Bende Sándor gondnok, Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke,
Szilágyi Péter államtitkár, Sütő László Marcali város polgármestere, Csonka László, Budapest XV. kerület
önkormányzati képviselője, Cristian Scarlat, a Volksbund romániai képviselője, Németh Szilárd országgyűlési
képviselő, Verestóy Attila szenátor, Barti Tihamér, a Megyei Tanács részéről és Czirják Károly.
Az ünnepséget szebbé tette a gyergyószentmiklósi fúvószenekar, a gyergyószentmiklósi Ipartestület Kamara
Férfi kórusának előadásai, a gyergyóremetei Verbunkosok, a marosvásárhelyi 9-es Honvéd Huszár Alakulat
hagyományőrző csoportja, Kilyén Ilka, Magyar Örökség – Díjas művésznő előadása. Az eseményen
képviseltette magát a Magyar és az Orosz Nagykövetség, valamint a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus. A
temető felújítását többen támogatták, ezek közül megemlíteném a Nemzetpolitikai Államtitkárságot, a Magyar
Honvédelmi Minisztériumot, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet, Budapest XV. kerületének Polgármesteri
Hivatalát, Marcali város Polgármesteri Hivatalát és Csepel Polgármesteri Hivatalát.
Visszatérve a temető történetére, meg kell említenünk, hogy a rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint a
temető 1916 októberében lett hivatalosan katonai temetővé nyilvánítva, míg a temető tervét Karl Strauss mérnök
készítette el. Az 1916-os évben a legtöbb hőst novemberben temették el, egészen pontosan 16-ot, míg decemberben 11-et. Érdekességként megemlíthetjük, hogy a 12 német katona közül csak egyik hunyt el 1917 januárjában, a többiek 1916. november és decemberében estek el. Az 1917-es évben a legtöbb katonát augusztusban
temették el, szám szerint 13-at, míg az említett évben a legkevesebbet novemberben (két temetés). Az első
román betöréstől a háború végéig (1916-1918) a legtöbb hőst 1918 februárjában temették el, egész pontosan
21-et, míg januárban 17-et. A katonákat a helyi papokon kívül (Ágoston Ignác, rom. kat. és Pálffy Endre ref.)
tábori papok temették el. A legtöbbet Vinkó Jurkovics tábori lelkész temetett el, aki az 1916-18-as években itt
tevékenykedett, de temettek Dr. Craciunescu Aurel görög keleti tábori lelkész (1917. szept., nov.), Raimund
Matl tábori lelkész (1917. októberi hónapban), Gangl Michael, lelkész (1918. febr.), V. Demiel evangélikus
tábori lelkész (1917. aug.), Elias Sonnenschein tábori rabbi egy hőst, Krudel Salamon rabbi egy hőst.
Az első hős, akit e temetőbe temettek el, Benő Emil volt, akit 1916. október 15-én katolikus szertartás szerint
eltemettek. Az utolsó itt eltemetett katona Pintarics István volt, akit 1918. május 4-én temettek el. Vallási
hovatartozás szerint az itt elhunytak: római katolikus: 135, görög keleti (ortodox): 22, görög katolikus: 16,
evangélikus:
6,
református:
6,
izraelita:
4
és
protestáns
2.
Czirják Károly
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Népszavazás
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Október 2-án népszavazásra került sor. Maroshévízen a 817 szavazásra jogosult személy közül a római
katolikus hittanteremben felállított szavazóládába 278-an adták le szavazatukat. Meglepő volt, hogy
településünkön sokan nem kapták meg a szavazó lapjukat, habár be voltak jegyezve. Csupán engem 53 személy
hívott telefonon vagy keresett meg személyesen, akik nem kapták meg a szavazó lapjukat, mindazok ellenére,
hogy megtörtént a bejegyzésük. Eltelt a szavazás is. A szavazással kapcsolatosan csak annyit szeretnék még
megjegyezni, hogy nekem személyesen nagyon furcsa, hogy a 2004-ben megtartott népszavazáson arról kellett
dönteni, hogy az idegen hatalmaknak köszönhetően elszakított területen lakó magyarok megkapják-e a magyar
állampolgárságot, ez mind jó, de a magyarországi szocialista…kommunista pártok minden erejüket bevetették,
hogy ne kapják meg a más országokban lakó magyarok az állampolgárságot. Most ugyanazon pártok minden
erőfeszítésének lényege az volt, hogy igenis az idegen bevándorlók, akik más civilizációból, más kultúrával
és vallással rendelkeznek, igenis jöjjenek be Magyarországra, és persze velük együtt a sok gyilkos terrorista.
Ez
a
magatartás
nekem
nagyon
furcsa,
amin
érdekes
elgondolkodni.
Czirják Károly

Maroshévízi kézműves kör

Ez év februárjában a dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy korhatár nélküli kézműves kört indított.
Az eltelt hónapok alatt több mint 30 diák és felnőtt látogatott el a körre, de közben kialakult egy stabilabb csoport is, így hetente 11-14 diák jár a körre. Két alkalommal a kör jótékony kirakó vásárt is szervezett a helyi
római katolikus templom udvarán, ahol az összegyűlt pénz a helyi római katolikus egyháznak lett adományozva.
A nyár folyamán a körre járó diákok egy kézműves táboron vehettek részt Magyarvistán, ahol
magyarországi diákokkal közösen tíz maroshévízi is részt vehetett az egy hetes felejthetetlen táboron. A nyári
szünidő lejártával a kézműves kör újból beindult és újabb diákok is bekapcsolódtak. A kör továbbra is nyitott
mindenki számára, így azok, akik óhajtják, minden szombaton 13 órától ellátogathatnak a maroshévízi római
katolikus hittanteremébe, ahol érdekes dolgokat tanulhatnak meg a kör vezetőjétől, Rebendici Erikától.
Tehát, aki hajlamot érez a kézművesség iránt, akar valami újat tanulni, szeretettel várják minden
szombaton 13 órakor az említett helyszínen.
UNE.

Jön a tél

Immár kopogat a tél is az ajtóinkon. A lakosok már a nyár folyamán nekiláttak tüzelőanyagot vásárolni,
igen az itteni tüzelőt, a fát. Hisz gáz nincsen és ha lenne is nagyon drága.
A lakosság nagyobb része az olykor alkalmi szekeresektől, meg kisautósoktól vásárolja a fát, ezek
természetesen nem törvényes módon történnek. Sokszor csak az ilyen faárusokat fogják el,
a nagytételben törvénytelenül hordó cégeket nem fogják el.
Mára már eléggé megcsappant a szekeresek faárulása, hisz sok szekeret elkoboztak. Ez mind jó, de ha
már így van, akkor kellene egy telepet létesíteni a lakosság számára ahol hivatalosan és kedvező áron lehessen
fát vásárolni. Ha emlékezetem nem csal, a nyolcvanas években Maroshévízen több ilyen telep is volt.
Ma miért nem lehetne?
Siklódi Ildi.

Régen történt

1916. október 15-én (100 éve) temették el az első katonát a Zsákhegyi Katonai Temetőbe. A hős a háromszéki
Benő Emil volt, akit katolikus szertartás szerint temettek el.

Birman József plébános 1991. október 15-én (25 éve), a 62/1991. szám alatt a gyulafehérvári Főegyházmegyei
Hatóságnak felterjeszti az egyháztanács 1991. július 25-i határozatát, hogy engedélyezzék egy új katolikus
felekezeti iskola építését az egyház területén, azaz a templomkertben. Sajnos ez nem valosult meg.

3. oldal

Maroshévízi Hírlap

Halottak napja
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Mindjárt itt a Halottak napja, így minden ember elérzékenyülve gondol szeretteire, akik már nincsenek az élők
soraiban. Nem hiszem, hogy a földön volna olyan személy, kinek ne volna halottja. Legyen az barát, ismerős,
szomszéd, rokon vagy akár családtag. Megrázó esemény az, ha valaki eltemeti szüleit, de borzasztó annak, aki
a gyermekét temeti el. Így hát, ahogy közeleg a Halottak napja, mindnyájan készülünk erre a napra. Gyertyákat,
virágokat veszünk, hogy szeretteink sírjára helyezzük azokat. Amikor szeretteink sírjánál vagyunk és
imádkozunk értük, megelevenedik bennünk az arcuk, eszünkbe jut milyen is volt, amikor éltek, sőt még halljuk
hangjukat is. Arra kérjük a jó Istent, hogy nyugodjanak békében. Minden gyertyagyújtáskor adjon nekik az
Isten
örök
nyugodalmat
és
azt
üzenjük
nekik:
„Mi
jól
vagyunk,
ÉLÜNK”.
Bodor Armella

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 23. rész
A svájci hunok rovásjeleiről

Az Alpok hegyei az olasz határ közelében veszik közre a svájci hun völgyet, a Val d’Anniviers-t.
A svájci hunok írásjeleit először Fischer Károly Antal hozta kapcsolatba a magyar rovásírás betűivel a
völgylakók nemzetségjelei alapján a XIX. század végén. A rovásfeliratos gerendát pedig Kiszely István és
forgatócsoportja fedezte fel a hun völgy egyik házának istállójában 1990-ben. Fénykép is készült róla, ennek
alapján
Forrai
Sándor
az
ősi
magyar
rovásíráshoz
sorolta
a
jeleket.
A gerenda kora kb. 500 év, a felirat hossza 20,4 centiméter, a betűk nagysága 18 és 35 milliméter
közötti. Az itt közölt színes felvételt Dr. Salamin Andrástól kaptam, kinek rokonai élnek a svájci hun völgyben.
Az írás iránya jobbról balra halad. A felirat 22 jelből áll, ebből kettő összerovás. A székely-magyar
rovásírás
betűinek
és
a
rovásszámoknak
alakilag
megfelel
16
jel.
Véleményem szerint a feliratot nem egy ember és nem egy időben rótta. Ne feledjük, hogy egy istálló
gerendájáról van szó, ez valószínűsíti, hogy háziállatok számával, tulajdonjogával kapcsolatos a felirat.
Gerendába
rótt
rejtélyes
jeleket
a
székelyföldi
Siménfalván
is
találtak.
Ugyancsak a hun eredet bizonyítéka, hogy Attila királyunk nagybátyjának, Roga (Rua, Roua, Ruga,
Roas…) hun királynak a neve is fennmaradt a svájci völgyben. Az Eifisch völgyi lakosság nemzetségjeleinek
és egyéb rovásfeliratainak hasonlósága vagy azonossága a hunok jeleivel, valamint a magyar rovásírás
betűivel bizonyítja írástörténeti szempontból is, hogy a völgylakók a magyarok elődeinek, a hunoknak
leszármazottai.
Friedrich Klára

Sport

Labdarúgás
A labdarúgó megyei bajnokságban: Székelyudvarhelyi Roseal–Maroshévízi Pro Maros SK 1–1 (0–0),
Gólszerző: Mera a 69. percben. A Maros felállítása: Tandea - Bor (Kiss) - Dunca - Dolhescu - Stan - Újlaki Rákossy (Gliga) - Tararache T. - Craciun - Tararache S. (Mera) - Ciocan (C).
Maroshévízi PRO Maros – Homoradalmási Homorod 7-1 (3-0) A hazai csapat gólszerzői: Tararache (3),
Ciocania (2) és Merea Raul (2). A Maros felállítása: Tandea - Bor - Maximiuc - Dolhescu - Stan - Craciun
(Covrig) - Rákossy (Dunca) - Tararache T. - Újlaki (Mera) - Tararache S. - Ciocania (Peter).
Székelykeresztúri Egyesülés – Maroshévízi PRO Maros 0-1.

Maroshévizi Hirlap
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A bajnokság 6. fordulójában: Maroshévízi PRO Maros – Csomafalvi Délhegy 9-0 (4-0). Góllövők: Újlaki
(3), Péter (3), Covrig, Tararache, Rákossy. A hazai csapat a következő felállítással lépett pályára: Tandea
(Petrescu) - Bor (Kiss) - Dolhescu - Maxiumiuc (Marin) - Stan - Újlaki - Tararache T. (Dunca) - Rákossy Covrig - Tararache S. – Péter. A hévízi Maros a 3. helyen van.
Asztalitenisz

Szeptember 17-én az A csoport keretén belül asztaltenisz versenyt szerveztek Székelyudvarhelyen, amelyen
négy maroshévízi sportoló is szerepelt. A 80 versenyző közül Colcer Nicolae az 5. helyezést, Balla Péter a
26, Cotfas Gabriel a 38. és Campean Zoltán az 56. lett
Feléhez érkezett a Gyergyó- Hévíz körzeti asztalitenisz bajnokság. Az A osztályban első helyen a
maroshévízi Ping Pong Klub végzett 15 ponttal, második a gyergyószentmikósi Gy.T.T. 9 ponttal, 3. a
maroshévízi P.C.2016, szintén 9 ponttal, majd következik Old Boys Gyergyószentmiklós 6 ponttal és Tic
Tac Boys Gyergyószentmiklós 4 ponttal, a sereghajtó a salamási Demarco 1 ponttal.

A maroshévízi csapatok játékosai: Barabás Sándor, Fazakas Attila, Málnási-Eke Ferenc, Campean Zoltán,
Balla Péter, Eigel Csaba, Cotfas Gabriel, Iliescu Lucian és Héja Zoltán.

Ky Fair!

A “The Kentucky State Fair” vásár/kiállítás az egyik legrégibb amerikai feldobás, 1816-ban kezdték el,
1902-ben lett hivatalos. Előszőr a Churchill Downs-ban tartották meg, míg végleges helyet nyert a “Kentucky
State Fairground”-ban 1908. szeptember 14-én. A vásár/kiállítás 11 napig szokott tartani, amikor legalább
600.000 látogatója van. Az építmény 520 hold kiterjedésű (egy acre= 4046 négyzetméter).
A KEC közel van a repülőtérhez. 1.2 négyzetmillió méter fedett területen mezőgazdasági gépek és házi
felszerelések kiállítását tekinthetjük meg. Varró-verseny is van, ahol a Quilteket mutatják be szorgalmas asszonyok, különböző művészetek is képviselve vannak, mint festészet, szobrászat, ékszerek készítése. A fedett
épületben egészségi szűréseket is végeznek, vérnyomást mérnek, mammogramot ajánlanak
vércukor-ellenőrzéssel egybekötve ingyenesen.
Rengeteg finom kaját készítenek, házi sör van, finom süteményeket fogyaszthatnak a résztvevők. A közelben
levő vidám-parkban hajmeresztő, adrenaline-pompáló hinta-utazásokon vehetnek részt, akik óhajtanak.
Vannak illuzionisták, akrobata-mutatványosok.
Híres a “ World's Championship Horse Show” is, ahol évente 2000 értékes lovat szoktak bemutatni, melyeket
a világ különböző részeiről hoznak oda. Itt rendezik meg az évi nagyvásárt, háziállat-kiállítást, mezőgazdasági
gépek kiállítását, háziállatok (marhák, bárányok, kecskék és majorság, libák, kacsák) bemutatását is. Nem
említettem a golf-pályákat, vendéglőket, szállodákat és a versenykocsi-pályát. Hatalmas Kardinal-Stadium is
létezik a baseball és futball számára 37,925 négyzetméter területtel, 18,875 üléssel a nézők számára. 1974
április 3-án egy tornádó 2 millió dollárnyi kárt okozott az épületben, melyet ezután még szebbre reparáltak,
hozzáadva a keleti és nyugati szárnyakat. Szerepeltek itt művészek, mint Elvis Presley, Ray Charls,
M. Jackson, Elton John, a Rolling Stones, Johnny Cash, a Beach Boys-ok.
Kilométerekre kiterjedő parkoló van, ABC és számozott póznákkal ellátva, hogy mindenki
megtalálhassa leparkolt kocsiját. Hivatalos irányítók mutatják merre kell letérni. Teherkocsival vontatott,
padokkal ellátott buszjárat is létezik. Ezek az alkalmatosságok felvesznek a leparkolt kocsid mellől,
körbeutazhatod vele az egész kiállítás területét bérmentve, bepillantást nyerve a lóistállókba, az állatokhoz.
Le lehet szállni róla amikor óhajtasz és a másikra fel, vissza, ahol éppen kajálni akarsz vagy bemenni a hűtött
épületbe
megcsodálni
a
kiállított
érdekességeket.
A bejárat előtt ül egy óriás, 4-ember magasságú, benne ül egy ember, aki látja, kik állnak meg és szólnak
hozzá, vagy beszélni akarnak vele, megfelelő válaszokat ad rá, ez is kellemes szórakozás gyerekeknek
és felnőtteknek is.
Dr KG.
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Maroshévízi adomák (16-17). Dénes Géza rovata

16. Weiner bácsi és a zsidó fürdő
Maroshévízen nem volt vízhálózat, kútból, patakokból, forrásokból nyerte a vizet a lakosság. Kihasználva a
természet adta lehetőséget, a zsidó közösség fürdőházat épített, mégpedig olyan helyen, ahol a földből feltörő
27 fokos vizet hasznosítani lehet. Jól megépített épület volt, benne kabinok 1 vagy 2 fürdőkáddal. A vizet nagy
hasáb fákkal egy nagy kazánban melegítették. Főleg hétvégeken nagyon sok fürdőző volt és az ár sem volt
borsos. Több felelőse volt az évek folyamán a fürdőnek. Az utolsó Weiner bácsi volt, aki egy magas, túlsúlyos
ember volt. Az emberek mikor a fürdés után kijöttek az épületből, mindig megkérdezte őket: „Ugye jó volt?
Máskor is várom önöket”.

17. „Bertalan bácsi és a szárazúszó gyerek”
Bertalan Jóska bácsi bankigazgató volt, nagyon lelkes sportember. Sok gyereket megtanított úszni, versenyekre
vitte őket. Az Urmánczy fürdőben egy csoport gyerek a vízben és ő kint a medence szélén mutatja a gyors
úszást, kar mozdulatait. Nézik a gyerekek a vízből. Egyik közülük, aki bátortalan volt megszólalt: Jóska bácsi
én szeretnék kimenni a vízből, inkább száraz úszó szeretnék lenni. – Maradj csak nyugodtan a vízben, ott
tanulsz meg úszni – válaszolta Jóska bácsi. A bátortalan gyerekből egyik legjobban úszó lett.

Rólunk, magyarokról írták (10)

Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak, mondtak
neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féleképpen 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
is.

PETRUS RANSANUS (lucerai püspök), „Epithoma Rerum Hungaricarum” című kódexben (1492. körül)
így ír a szarmaták és magyarok kapcsolatáról:
„… szarmaták hatalmas tömege… találva maguknak katonai dolgokban tapasztalt embert, egy Ungar
nevezetűt… kivonultak szülőföldjükről. Kijöttek ők… az Európai Szarmatia valamely részéről, amelyet a
szarmaták még ma is Ungariának neveznek…Sokak szerint, akik e népek között jártak, e terület lakói ugyanazon a nyelven beszélnek, mint az ungarok (pannóniai magyarok). Ennek hitelességét megerősíti, hogy
Szarmatia uralkodója, akit Moszkóvia (Moszkvai Fejedelemség) hercegének is neveznek, a sok egyéb címe
között… Ungaria hercegének is nevezik. De nem az itteni (Kárpát-medencei) Magyarország hercegének, hanem
a Szarmatiai-nak (Jugoriai-nak), ahonnan a Pannóniát birtokló ungarok kivonultak.”
FRUILI BERENGAR (845-924) itáliai király (887-915), utolsó szent római császár (915-924) lombardiai
követe a magyarokról 921-ben: Gazdagságuk pazar és szembetűnő. Hatalmas sereget tudnak kiállítani!
Kürtszóra indul fordul egész serege. Napokig lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak megmozdul ég és
föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. Nem félnek a haláltól! Mosolyogva halnak meg!
Legyőzhetetlenek.
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Almáslepény Csilla módra

Az egyik legkönnyebben és leggyorsabban elkészíthető sütemény, amit még kezdő háziasszonyok is bátran
kipróbálhatnak, az almás lepény. Garantált a siker!
Hozzávalók / 8 adag
A tésztához
40 dkg finomliszt
0.5 csomag sütőpor
1 csipet só
13 dkg vaj
1 db tojássárgája
13 dkg cukor
150 g tejföl (vagy tej)
A töltelékhez
12 db alma (savanykás ízű)
8 ek cukor
1 teáskanál fahéj
2 ek zsemlemorzsa (vagy
kevés durvára vágott dió)
A kenéshez
1 db tojásfehérje
A tálaláshoz
1 ek porcukor

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sütőporral, sóval, összegyúrjuk a vajjal, tojássárgájával, cukorral és
annyi tejföllel, hogy könnyen nyújtható tésztát kapjunk.
A tésztát a hűtőbe tesszük. Az almákat meghámozzuk, lereszeljük. A tészta felét kinyújtjuk, kizsírozott tepsibe
rakjuk, és megszórjuk kevés zsemlemorzsával vagy durvára vágott dióval. Az alma levét kinyomkodjuk,
szétterítjük a tepsiben, megszórjuk 8 e.k. cukorral, meghintjük őrölt fahéjjal. A tészta másik felét is kinyújtjuk,
rátesszük a sütemény tetejére. A tojásfehérjét kicsit felverjük, megkenjük vele a tésztát, villával megszurkáljuk
a felső tésztaréteget, és már mehet is a tepsi az előmelegített sütőbe. 180-200 fokon 40-45 percig sütjük. sütési
hőfok:
200°C
sütési
mód:
alul-felül
sütés
tepsi
mérete:
40x40
cm.

Aranymondások (28)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. A magyarok kalandozó hadjáratokat vezettek Dél-Amerikába. Nyilaikkal 10 méterre lőttek. Ők postakocsikat és bankokat raboltak.
2. Géza úgy erősítette hatalmát, hogy lovakat tartott.
3. Géza megházasodott a németekkel.
4. Könyves Kálmán Szilveszter pápától egy könyvet, László egy tollat kapott.
5. A kapuadó egy sorompó. Az ember ott bement és kijött.
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Október 5 az Oktatás Világnapja volt. Iskolánk is megemlékezett erről az eseményről sajátos
tevékenységekkel, amelyek osztályszinten zajlottak. Ünnepeltünk, és amikor a nap fontosságáról beszéltem a
diákokkal, akkor jöttem rá arra, hogy nem tud örülni mindenki annak, hogy az oktatási rendszer szereplője.
Miért is hasznos az oktatás? Sok elméletet lehetne felsorolni, sok véleményt lehetne ismertetni arról, hogy mi
a célja az oktatásnak, de a legfontosabb az, hogy az oktatás szereplői ismerjék feladatkörüket.
"Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi
ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó – vagy jókor kimondott – szónak, esetleg
egy-egy rosszul vagy rosszkor mondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát
csak
évek,
esetleg
csak
évtizedek
múlva
láthatjuk."
Milyen nehéz a tanulónak, tanárnak és szülőnek elfogadni azt a helyzetet, amikor nem az elvárások szintjén
teljesítettünk és emiatt hiábavaló volt a fáradozás. Milyen boldogak vagyunk mindannyian, amikor sikerült
valami és fel tudunk mutatni egy elért eredményt. Mennyire repdes a szív, amikor egy kellemes élményben
volt részünk és milyen szívszaggató érzés, amikor kellemetlenséget okoztunk. Milyen súlya van minden
kimondott szónak és mennyire hiányoljuk azokat a szavakat, amelyeket nem mondtunk ki vagy nem mondtak ki felettünk.
Mi a feladata ebben a tanároknak?
„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást,
boldogan
összeroskad,
arra
buzdítva
őket,
hogy
maguk
építsenek
hidakat.”
"Keress
olyan
mestert,
akinek
szelleme
világos,
tudása
nagy
és
szíve
jó!”
Ezt a gondolatot egy arab filozófus hagyta ránk. Ez a gondolat röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanárt pedagógussá teszik. Ebből is látszik, hogy milyen nehéz mesterség, milyen komoly
feladat, milyen életre szóló hivatás. A legnagyobb feladatra vállalkoznak, amikor fiataljainkat tudásra, lelki
jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük, és a mindennapokban példaként állnak előttük.
A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a
földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért, akár szárazság idején is
képesek
termőre
fordulni.
Mi a feladata ebben a diákoknak?
„A
tanítók
csak
az
ajtót
nyitják
ki,
belépned
neked
kell.”
„Nem tudom, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.”
Ahhoz, hogy egy oktatási rendszerben eredmények, sikerek szülessenek, szükségünk van a diákok
tudásvágyára, szorgalmára és kitartására. Tehát, a diákok céltudatossága nélkül nem beszélhetünk
oktatásról, nevelésről.
Mi a feladata ebben a szülőknek?
"Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja.
Éreztesd meg vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi jó és mi nem. Támogasd és tégy meg mindent
azért,
hogyha
felnő,
elégedett
és
boldog
legyen."
„Nem prédikációkkal nevelünk. A szülőnek úgy kell viselkednie, ahogyan a gyerektől is elvárja, és ugyanolyan
értékek szerint kell élnie, amilyen értékeket a gyerekének át szeretne adni. Ha nem így történik, akkor bármi
, amit mond, csak felesleges szócséplés."
Az oktatás első lépéseit a családi otthonban teszik meg diákjaink. A szülő segítő kezére első perctől szükség
van. Fontos, hogy gyerekeink kezét ne engedjük el, akkor sem, amikor már biztos a léptük.
Tisztelet minden elhivatott és a jövő generációjáért felelősséget érző pedagógusnak, minden támogató szülőnek
és öntudatos diáknak, aki manapság tesz azért, hogy az oktatási rendszerben minőségi változások történjenek.
Deme Gabriella igazgató
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Reklámok, apróhirdetések

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

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb használtruha üzletében. Megtalál bennünket a központba,
a Maros híd mellett.

Villanyszerelés. Megtalál bennünket a
Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben.
Tel/fax: 266342947
Mobil: 0745641879

A Natúr Tourist Iroda, dr. Bala Géza vezetésével és Bögözi
Gellért aligazgató vezetésével, munkatársakat keres.
Ugyanakkor az iroda bel és külföldi kirándulásokat szervez
kedvező árakon, kitűnő feltételek között. A szállások a legbiztonságosabb szállodákban és panziókban. Szállítás
repülővel, autóbusszal a legkényelmesebb feltételek
között. Külföld: Bosznia – Medjugorje, Franciaországba,
Olaszországba – Roma, Görögországba – Kréta szigetek,
Magyarország, Bulgária, Törökország, Málta, Norvégia,
Moldávia. Belföldre: Moldvai kolostorok, Cacica-i
kegytemplom és sóbánya, Máramaros, Duna delta,
Törcsvár, Peles kastély, Vajdahunyad vára, Kazán szoros,
Gyimesekbe, Targu Ocna, Slanic Moldova. Az iroda 100%
garanciát vállal mindenért. Elérhetőségek: dr. Bala Géza:
0760341351, drgezabala@yahoo.com vagy Bögözi Gellért: 0787745166. Köszönjük.

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok
között válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!
Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a
0749568650-es telefonszámon.

Csempekályha építés, javítás és pucolás… Víz és
lefolyószerelés (réz, ppr, pvc…). Külső és belső burkolás.
Konditerem hölgyeknek… Munka és tűzvédelmi
eszközök, ruhák kaphatók. Gázpalackcsere… Érdeklődni
a 0740990165-ös telefonszámon.
Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen
építkezési munkát vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os
telefonszámon lehet.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban
levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus.
Több információ a
Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
0744693028-as telefonszámon.
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a
Fordítóiroda Maroshévízen a
0721332708-as telefonszámon.
polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:
Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek
0742130010, 0744829149.
javítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,
0743507482 telefonszámokon lehet.
KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Sport utca B.I.2 szám alatt
Azonnali kezdéssel pékeket felveszünk
(számítógépes üzlet)
Magyarország-Vácon! Kedvező fizetés. Lakást
Kedvező áron sürgősen eladó, egy főzőkályha.
biztosítunk! Telefon: 0036302105265.
Érdeklődni a 0724244357-es telefonszámon
Email: bladrienne33@gmail.com
Támogatóink:
Balázs Fülop Otto, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th Csaba. Köszönjük
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