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MaroshévíziHírlap

Mikulásjárás

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt 
kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Minden országban „Mikulás” napján a helyi polgármesteri hivatalok édességekkel kedveskednek a 
gyerekeknek. Az utóbbi két évben én is kilátogattam a maroshévízi központi parkba ismerőseimmel, 
gyerekeikkel, amikor azok kis csomagokat kaptak. Ez évben nem állt szándékomban, de szomszéd barátnőm
és fia kicsalogattak, hisz egy hirdetésben olvasták, hogy december 4-én 15 órától ez évben is a központi parkba
jön a várva várt Mikulás bácsi. Közel 250 gyerek a parkban várta a Mikulás megjelenését, közben hógolyókkal
játszadoztak. Egyszer csak megjelent a várva várt piros fehér ruhás bácsi. Éljenzés, öröm kiabálások hangzottak
a főtéren. Nem sokáig. Figyeltem a már ajándékot átvett gyerekek arcát és nem értettem, hisz csalódottan jöttek
a tömegből ki. Nem tudtam, mi lehet ez a sok elkeseredett arc. Közel 15 percnyi várakozás után a barátnőm
gyerekei is jöttek… csalódottan, hisz egy virgácsot és egy parányi cukorkát kaptak. Menet hazafele próbáltuk
vigasztalni őket és más gyermekeket is, hogy szegény városban lakunk és nem jutott a sok gyermeknek csak
ennyi, de ne búsuljanak, majd az otthoni mikulás több ajándékkal fogja őket meglátogatni.           Siklódi Ildi 

Volt egyszer egy táncház. 
Maroshévízen is, mint minden más településen, hagyománya van a székely táncházaknak, hisz régen is 
szerveztek táncházakat, táncestélyeket. Az első világháború előtt a Maroshévízi Székely Társaság szervezte,
míg 1945 után a Népi Szövetség. 1950 után nem volt lehetőség, nem engedélyezték a táncházakat, így sokat,
elég sokat kellett várni, hisz 1990-ben Soós Márton úrnak köszönhetően megalakult egy táncház.
A napokban Soós Márton úrral beszélgettünk, akinek a nevéhez fűződik a maroshévízi táncház alapítása.
- Hogyan született meg a gondolat, hogy Maroshévízen táncházat kellene létesíteni és milyenek voltak a 
kezdetek?
-1990-ben látván, hogy a maroshévízi fiatalságnak nincsen semmilyen szórakozási lehetősége úgy gondoltam,
hogy elindítunk egy táncházat, ekkor Járy Árpád is együttműködött velem, aki nagy segítségemre volt. 
Itt elsősorban arra is gondoltunk, hogy így a fiataljaink megtanulják régi táncainkat, szokásainkat. Eleinte a
régi magyar iskolában tartottuk, majd egy rövid ideig az RMDSz székházában, aztán úgy 1992 körül az 
Urmánczy kastélyban tartottuk a táncházakat.
- Anyagi háttér honnan volt biztosítva, kik oktattak?
- Az anyagi hátterét én biztosítottam, ugyanakkor a zenei kellékeket is én biztosítottam. Első évben én oktattam
az érdeklődőket, majd Danguly Ervin Szárhegyről heti két alkalommal jött, tanított, oktatott. 
- Milyen érdeklődése volt a táncháznak?
- Nagy érdeklődésnek örvendett, hisz egy bizonyos időszakban 150-160 fiatal, felnőtt járt a táncházba. 
Ezért 1995-ben megalapítottuk a Csűrdöngölő Néptánc Együttest. 
- Egy pár szót a néptánc együttesről…
-1995-tól 2002-ig folyamatosan működött az együttesünk, sok fellépésünk volt különböző kulturális 
eseményeken itt Maroshévízen, de városi és falusi napokra is meghívtak különböző településekre, részt vettünk
farsangi és szüreti bálokon és más rendezvényeken is. Visszatérve a táncházhoz, itt az összejöveteleken nemcsak
a táncra összpontosítottunk, hanem énekeket tanultunk, tojásfestéssel is foglalkoztunk, és 
minden hagyományőrzést próbáltunk újból a fiatalok tudatába bevinni.
- Köszönöm a beszélgetést. 

Czirják Károly
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Maroshévízi Ifjúsági Közösségi Nap

Monográfia

Ajándékok hónapja

2016. november 26-án zajlott le a maroshévízi Kemény János Elméleti líceum sporttermében a Maroshévízi
Ifjúsági Közösségi Nap program. Ezt az eseményt a Communitas Alapítvány, az Alma Mater Kemény János
Egyesület, a Kemény János Elméleti Líceum és a helyi RMDSZ támogatta.
A teremlabdarugó bajnokságra eredetileg 8 csapat iratkozott fel Maroshévízről és a környékbeli településekről,
azonban a kijelölt időpontra 6 csapat érkezett meg: Young Boys, FC 1, Golden, Salamás, FC 2 és a Kemények
csapata. A rendezvény a „ fair-play” szellemében zajlott. 
Eredmények: FC1-FC2 5-1, Golden-Salamás 0-0, Kemények-Young Boys 0-7, FC1-Kemények 7-2, 
Golden-Young Boys 3-3, FC2-Salamás 2-5, Kemények-FC2 4-5, Young Boys-Salamás 2-2, Golden- FC1 
1-1, Salamás-FC1 1-1, FC2-Young Boys 1-0, Kemények-Golden 0-3, Young Boys-FC1 4-2, FC2-Golden 
1-4, Salamás-Kemények 10-2.
A meccsek eredményei során az I. díjat a Salamás csapata, II.  a Golden és a  III. díjat a Young Boys csapata
nyerte. A mérkőzéseket Mezei Attila vezette. A nyertes focicsapatok emléklapot és serlegeket kaptak. 
Rendezvényünk jó hangulatban zajlott le és a résztvevő csapatok tagjai újból igazolták, hogy az egészség 
fenntartása érdekében fontos a testmozgás és a kapcsolatok ápolása ilyen módon is.
Köszönet minden támogató szervezetnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az esemény elérje célját.

Deme Károly Zsolt, pályázati felelős

December elején megjelent Maroshévíz monográfiájának a kibővített változata. A „Taplóczától Maroshévízig,
avagy Hévíz monográfiája” című könyv közel 400 oldalas, A/5-ös méretű. A könyv betekintést nyújt
Maroshévíz múltjára, a településen lakó más nemzetek történeteire, illetve a felekezeti életek történeteire, 
a kulturális események és sport története mellett olvashatunk a maroshévízi oktatás történetéről is.

December hónap az ajándékok hónapja is. Ekkor mindenki
megajándékozza a szeretteit, ismerőseit, barátainak. 
Ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület ajándékokat
adott a Kemény János Gimnáziumba járó óvódásoknak, 
a Szent Péter és Szent Pál napközi otthonba járó diákoknak,
valamint a kézműves kört látogató fiataloknak.

Visszaemlékezések

Karácsonyi „ünneplésünk”
1963. december 24-25, kommunista naptár szerint munkanap van. Olyan, hogy karácsony nincs. Felsőbb
utasításra egy marosvölgyi községben dolgozunk: R. László, mint agrármérnök a helyi MTSz mérnökeként és
én a körzeti rendelőben, mint asszisztens. December 24-én délután hazautazunk Hévízre, Laci a családjához,
én a szüleimhez, hogy bár a szeretet ünnepén otthon lehessünk. Igen, de 25-e munkanap, vissza kell utazni.
Karácsony reggelén felszállunk a Bukarestről Nagybányáig közlekedő gyors vonatra, amelyik 4 óra 26 perckor
halad át a hévízi állomáson. De tovább kell utaznunk Répáig. De mivel? Tehervonattal! Egy órát várunk 
a dédai állomáson egy fékező fülkében, ahol jól megfagyunk. Alsórépa előtt a vonat lassít, leugrunk. Eddig
eljutottunk. Innen már csak 2 km Felsőrépa. Igyekszünk, mert ugye munkanap. Hát kikkel találkozunk? 
A Hévíz rajoni „fejesekkel” és az ottani pártaktivistákkal, akik ide jöttek ünnepelni, mert itt nagyon jó és erős
a szilvapálinka. Megérkeztünk a rendelő épületébe, ahol Ilonka néni kukoricadarából készült töltött káposztája
és a Nyárádremetéről hozott bora oldotta hangulatunkat. Eltelt azóta 53 év, de minden karácsony reggelén 
eszembe jut „ez a felejthetetlen” élmény. Dénes Géza
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Hegymászási nyomvonalak

Kerékpár utak

A télifa cukorka
1989. december 24-én délelőtt saját kérésemre kivették a maroshévízi 2-es számú élelmiszerüzlet ablakából
azt a felhívást melynek, szövege magyar fordításban a következő: „A télifa cukorka fejadagját csak azoknak 
a családoknak utaljuk ki, amelyekben 14 éven aluli gyerekek vannak. 1-4 gyerek után járó adag 500 gr, 5-10 
gyerek után az adag EGY KILOGRAMM”. Dénes Géza

A maroshévízi Kelemen Hegyimentő Egyesület a napokban befejezte a „Maroshévíz egy úticél a hegymászás
kedvelőinek” elnevezésű programot. A program keretén belül 19 hegymászási nyomvonalat állítottak fel, ezek
közül 13 a Tárnicán és 6 a Lomási szikláknál, a Kelemen havasokban lett felállítva. A nyomvonalak hosszúsága
változó, így 12 és 27 méter közt vannak. A program a Kelemen Fejlesztési Közös birtoklás egyesület 
támogatásának is örvendett (80%), ugyanakkor partnerek voltak a Hargita Megye Tanácsához tartozó 
Salvaspeo Hegyimentő közösségi szolgálat és a Lomási menedékház. 

Paul Gingean – a Maroshévízi Kelemen Hegyimentő Egyesület-

A maroshévízi Kelemen Hegyimentő Egyesület újabb kerékpárutakat készített a közeli hegyekbe. Mindez meg-
valósítható volt a Hargita Megyei Tanács anyagi támogatásának köszönhetően, valamint a Lómási erdei-ház
támogatásának. Íme a kerékpáros hegyi utak: 1. Bélbor (központ) – Iutes szoros (megye határ), mindez 10 km
2. Tölgyes – Putna – Nagy Rez – Cengellér szoros (15 km)
3. Holló központja – Holló völgye – Macskagödör szoros (15 km)
4. Maroshévíz, Mag-len negyed – Nagyasszony templom – Templom dombja – Kereszthegy patak –
Maroshévíz (7 km). 

Paul Gingean – a Maroshévízi Kelemen Hegyimentő Egyesület-

Rém-mesék betegeimről

A cukorbeteg paciens, az őrült és a kutya.
Szép negyedben laktak, az asszony egykorú lehetett velem, még dolgozott egy nagy szállodában.

Emeletes házuk volt és a teljes szuterén is ki volt építve, berendezve, ebben a fiúk lakott. A férj súlyos 
cukorbeteg volt, nem tudott magáról gondoskodni, naphosszát a szobájában ülve vagy az ágyán elterülve
töltötte. Nem szeretett TV-t nézni, egy öreg kutya volt a társa. Megadtam az időpontot mikor érkezek 
és olyankor, mint Szezám ajtaja kinyílt valamelyik oldalajtó vagy a főbejárat, sosem láttam ki nyitja ki, furcsa
volt de nem gondolkoztam sokat rajta miért van így, miért nem tudok találkozni a kapussal. Megvizsgáltam  
a betegemet, vérnyomást, vércukor szintet mértem, beadtam az inzulinját, előkészítettem a következő napokra
az adagokat. A szobájába 6 lépcső vezetett fel, a tetején mindig ott állt a fekete-fehér kutya, jó nagydarab 
elhanyagolt állat, mint egy őr úgy nézett le rám, hogy mit akarok. Nem ugatott, csak nézett és a gazdája szavára
lassan félre állt, szemmel kísért továbbra is engem, közben a csupasz parketten a lábai négyfelé csúsztak,
hosszú körmei siklottak és nem engedték megkapaszkodni, rég le kellett volna vágni azokat. A betegnek sebei
is voltak a lábain, amiket át kellett kötözni. Amikor befejeztem a kezelést, sok dokumentációt kellett 
megejteni, a telefonjukat is kellett használjam, hogy közöljem következő betegemmel, mikor érkezek oda, még
nem volt mobil telefonom. Lementem a konyhába, onnan telefonáltam, az asztalon kényelmesen írtam, egyszer
csak megjelenik egy 40 év körüli fiatalember, kissé elhanyagolt külsővel. Megijedtem tőle, nem volt beszédes,
kérdeztem, hogy ő szokta-e kinyitni az ajtót, nem bánja hogy ülök az asztalnál és írok? Azt mondta OK. 

Később megtudtam, hogy a fiatalember elmebeteg, megölte a feleségét, gyógyszereken van otthon 
a szülei felügyelete alatt. 

Találkoztam a beteg  feleségével is, vagyis a fiatal férfi anyjával, megbeszéltük a részleteket, elmondta,
hol dolgozik, hogy amikor haza jön, akkor főz és a férjének meg a fiának elő van készítve a hűtőszekrényben
a napi étel. Nagyon meg voltak elégedve velem. Elmondtam én is aggodalmaimat a kutyával kapcsolatban,
hogy valaki mindig meglesi, mikor jövök, kinyitja az ajtót, aztán eltűnik. Aztán amikor megtudtam a fiú 
múltját hamarosan le is mondtam erről az esetről. 

Dr. Kovács Gabriella
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SPORT

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  25. rész

Karate

November 20-án zajlott le Székelyudvarhelyen egy karate kupa melyen hat csapat sportolói vettek részt, szám
szerint közel százan, köztük a maroshévízi Shodan S.E. sportolói is. Íme a hévízi csapat eredményei: 6-7 éves
korcsoportban: Buzila Ilinca, 3. katában, 2. kumitéban, Cotrus Darius első katában és kumitéban is, 
Citiriga Tara szintén első katában és kumitéban is, Buzila Diana 2. katában 3. kumitéban, Truta Dragos 
2. katában, Antal Rares 2. kumitéban. 8-9 éves korcsoportban: Preda Kinga 3. katában és kumitéban, Citiriga
Razvan első katában, Bájas Eduárd 2. katában és kumitéban, Precup Alex Ioan 2. kumitéban. 10-11 éveseknél:
Galdau Mirabela 3. katában és kumitéban, Pál Attila 2. katában, 3. kumitéban, Fórika István 2. katában, 
3 kumitéban. 12-13 éves korcsoportban: Dusa Marius 3. katában és kumitéban, Truta Bogdan 3. katában, 
2. kumitéban, Roman Matei első katában, Szász Krisztina 3. katában, Cioba Mara első katában. 15-16 éves
korcsoport: Bőythe Szilárd első katában és kumitéban, Pál János 3. katában és kumitéban, Mandru Sergiu 
2. katában, Bőythe Endre első katában, 2. kumitéban. 16-17 éves korcsoportban: Bőythe Renáta 2. katában és
kumitéban. +18 éves korcsoportban: Maftei Andrei 2. Katában, első kumitéban. A Shodan SE edzői: 
Bőythe József Attila 4 Danos mester és Bőythe László Zoltán 3 Danos mester.

Asztalitenisz
A Hargita megyei asztalitenisz A osztályú bajnokság 12. fordulójában: Maroshévízi PC  2016 – Salamási
Demarco 9-1 és Maroshévízi Ping Pong Klub – Gyergyószentmiklósi Old Boys 7-3. A rangsor: 1. Ping Pong
Club 36 pont, 2. Gy. T. T. 21, 3. PC 2016 21, 4. Old Boys Gyergyó 18, 5. Tic Tac Boys 7, 6. Demarco 1. 
A maroshévízi Ping Pong Klub már biztos megyei bajnok.

Labdarugás
Véget ért a megyei labdarugó bajnokság első felvonása. Az utolsó bajnoki mérkőzésen a maroshévízi csapat
idegenben győzött, így ő a téli bajnok. Eredmény: Homoródalmási Homoród–Maroshévízi Pro Maros SK 
0–3 (0–2), gólszerzők: Vasile Ciocania (27.), Paul Ungureanu (34.) és Tudor Tararache (66.). Felállítás: 
Petrescu - Bor (Dunca) - Maximiuc - Dolhescu - Ungureanu - Covrig - Tararache T. - Rakossy - Craciun -
Tararache S. (Kercso) - Ciocania (C.)

Fehér Mátyás Jenő (1913-1978) domonkos rendi szerzetes, történész, aki a rovásírás tudósa is volt, 1942 táján
rálelt egy rossz állapotban lévő kéziratra, melyet Kassai Kódex-nek nevezett el. A táltosok rovásbotjairól 
is esik szó benne és arról, hogy Krisztus előtt élt őseink hitvilágában is a legnagyobb ünnep a Karácsony volt.
Ennek az ünnepnek jellegére a karácsony szó utal, amely kerecsensólymot jelent. A téli napforduló idején
őseink összegyűltek, ekkor röptették fel először a levegőbe a fiatal kerecsensólymokat. 
Néprajzi művekben kutattam, fenn maradt-e valamilyen formában ez a szokás? Tarisznyás Márton Gyergyó
történeti földrajza című könyvében találtam rá a kerecseny ünnep maradványaira a Ditrói madáreresztés című
fejezetben. A népszokás szerint a gyerekek Karácsony előtt sok verebet fognak, majd az éjféli misén a 
templomban szabadon eresztik őket. Ez a szokás még 1912-ben, az új templom felszentelése idején is élt.
Madármise elnevezéssel Székelyszentkirályon is fennmaradt. A Kárpát-medence néprajzi egységét bizonyítja,
hogy Mikszáth Kálmánnak Az én pohárom című elbeszélésében olvashatjuk, hogy Palócföldön is szokásban
volt: „Istenem, milyen szép egy éjféli mise falun, milyen rejtelmes és kísérteties, dermedt szárnyú verebeket
eresztenek ki a templomban.” Dúcz László író és solymász is említi: „Ennek a szokásnak pogány, de 
kereszténnyé alakult változatával még ma is találkozhatunk, például Mátraverebélyen, ahol az éjféli misén
karácsonykor a templomban énekesmadarakat engednek el.”

Áldott, boldog, békés Ünnepet kívánok szeretettel: Friedrich  Klára
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Maroshévízi adomák (20). Dénes Géza rovata
A két Feri bácsi folytatása 

A másik Feri bácsi Siklódi Ferenc, igazi szorgalmas, segítőkész, hozzáértő, székely ember volt. Amíg a
fakitermelő vállalat élelmezési raktárában dolgozott, sok embert segített az akkori nehéz időben, kis 
élelmiszerekkel: szalonna, cukor, liszt stb., nyugdíjazása után sokat dolgozott jól felszerelt műhelyében. Fameg-
munkálással, fafaragással foglalkozott. Sokan talán már nem tudják, vagy már elfelejtették, hogy ő készítette
és faragta a maroshévízi római katolikus templomban található új mise asztalt, csillárokat, és a ravatalozóban
a bútorok egy részét. Mindkét Feri bácsira gondoljunk elismeréssel, megbecsüléssel, szeretettel.

Aranymondások (30)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük.
- A hunok büdösek voltak, mert sok húst ettek.
- Attilának az első feleségétől három gyereke született.
- Attila egy nagyon jó kemény ember volt. Mindig a díványán hevert és közben élő húst evett.
- Attila jól kifejlett volt.
- Attilát  nagy kísérettel temették, ahol a fia hosszú gyászbeszédet mondott.

Rólunk, magyarokról írták (12)
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 is. 

LUITPRANT cremonai püspök 910-ben írja, miután a magyarokkal egy éven át állandó érintkezésben
volt:"gens hungarorum videlicet christiana..." azaz "a Magyar Nemzet nyilvánvalóan keresztény".

AHMED IBN RUSZTA perzsa lexikografus és földrajzíró 930 táján írja:
"A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban
és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek,
vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból
való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak."

EKKEHARD írja a Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060):
"Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok.
Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak..."
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Mióta van csillag a karácsonyfa csúcsán?
( Mentovics Éva)

Egyszer, réges régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az égen, néhány
egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg Hold mellett.
Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak.
Addig-addig rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.
- Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis rosszaság.
- Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a szegény pórul járt csillagocska. De sajnos már senki sem
tudott utána nyúlni.Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé. Zuhant, zuhant egyenesen a Föld
felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig rettenetesen félt, mert ilyen még soha sem történt vele.
Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette a társait?
Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak valami érdekes dolog történt. Mintha valaki 
kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami alányúlt, és elkapta.
A kis csillagocskának fogalma sem volt róla, hogy mi történt?
Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra nőtt fenyőfa volt.
- Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy vissza tudjak menni a barátaim közé! – könyörgött
a kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak tudott a történtek után.
- Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája. - recsegte kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon sok mindent
megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen – nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök
ott az égbolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyen még soha sem történt velem, hogy egyikőtök az ölembe
pottyant volna. De ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok neked segíteni, hogy visszakerülj az 
égboltra.
- Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – hálálkodott a kis csillag.
- Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek. – mormogta 
kedvesen a fenyőfa.
Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet vett… A kis csillag szállt, szállt
egy ideig felfelé, majd lelassult, … és visszapottyant a fenyő ágai közé.
A vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy visszahajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos nem járt 
sikerrel. - Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy 
felültetlek a legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a barátaidhoz.
- Jól van. - szólt búslakodva a kis csillagocska.
- Mindenesetre köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csúcsára. A kis csillagocska egy ideig búslakodott, majd
lassan beletörődött a sorsába, és elkezdett ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn, az ég-
bolton. Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen csodálatosan mutat a kis csillagocska ott lent a
havas tájon, a hatalmas fenyőfa csúcsán, nyomban irigykedni kezdtek rá.
- Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon a szép, zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet
ott neki, mint itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint amilyen korábban volt!
Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas fenyőfán, mígnem elhatározták, hogy ők is 
leugranak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá az égből, hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa csúcsán
folytathassa a ragyogását. Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe. Nagyon elcsodálkoztak a látot-
takon, de egyben örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még soha sem találkoztak.
Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Az égbolton
tündöklő csillagok pedig ámuldozva figyelték, hogy mi történik a falu széli fenyves erdőben?
Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi ünnepi hangulat költözött az otthonokba.
Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az ablakokon.
Azonban amit ott láttak minden várakozásukat felülmúlta. A csillag-barátaik már nem csak egy egyszerű zöld
fenyőfa csúcsát díszítették, hanem egy-egy pompásan,  csillogóan feldíszített karácsonyfán ragyogtak. Az 
emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket. Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták
el, hogy minden karácsony előtt leugranak egy- egy fenyőfára, hogy nekik is részük lehessen ebben a pom-
pában, és szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit érjen ez a megtiszteltetés, minden decemberben sor-
shúzással döntik el. Azóta díszíti csillag a karácsonyfák csúcsait.
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A Kemény János Elméleti Líceumban az adventi készülődés előkészíti Karácsony szent ünnepét a következő
tevékenységek sokaságával:

November 28- Közös adventi koszorú felállítása az iskola udvarán
December 5, 6- Mikulás járás óvodában, iskolában
December 11- Adventi vásár és szereplés a római katolikus templomnál. Szervező a Szent Péter és Szent Pál
napköziotthon diákcsoportja.
December 12-23- Adománygyűjtés (ruha, játékok) a szárhegyi otthon gyerekeinek
December 15- Ajándékos cipős dobozok összeállítása rászoruló gyerekeknek
December 17- A parajdi sóbányában Sóvidéki karácsonyon vesznek részt a Szent Péter és Szent Pál nap-
köziotthon diákjai
December 19- Osztálydíszítő verseny zsűrizése, 12 órától díjazás a díszteremben
December 20-21-22- Karácsonyi vásár az iskola előterében 10 órától
December 22,23- a Diáktanács meglepetés tevékenységei- Fehér Karácsony
December 22- 12 órától Karácsonyt köszöntő ünnepi előadás az iskola dísztermében

Az iskola Diáktanácsa csokorba gyűjtött egy pár gondolatot a Karácsonyról: 
„A Karácsony a szeretet ünnepe, nálunk minden Karácsony szép és különleges.”

„Számomra a Karácsony a csodákról szól. Ez az az ünnep, amikor bármi megtörténhet, egy kedves
szó, egy ölelés is néha csodának számíthat. Ez egy felbecsülhetetlen érzés az ember életében.”

„A Karácsony a szeretet ünnepe, mely összehozza a családokat bármilyen körülmények között.”
„Karácsonykor az az igazi ajándék, ha a család együtt lehet, együtt ünnepelnek.”

„Mikor felidézzük a régi Karácsonyokat, rájövünk, hogy kis apróságok- nem nagy csodák- adják a
legbensőségesebb boldogságot.”

„Ha a Karácsony közeledik, mindenkit örömteli várakozás tölt el, várjuk az ünnepélyes szép estét, a
tündöklő fát, a gondtalan együttlétet, az ajándékokat.”

„Mindenkinek közülünk szüksége van a szeretet ajándékára is, mert szeretet nélkül az embernek
nincs boldogsága…”

„Karácsonykor a családdal együtt töltött idő a legfontosabb.”
„Karácsony azért szép ünnep, mert mindenkit megváltoztat, ügyesebbek, kedvesebbek, tisztábbak

leszünk.”
A Kemény János Elméleti Líceum közössége nevében kívánunk mindenkinek Áldott Karácsonyi Ün-

nepeket és minden jóban gazdag, Boldog Új Évet!
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Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
alatt, közel a központhoz. Érdeklődni lehet a:

0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefon-
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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 használt-

ruha üzletében. Megtalál bennünket a központba, 
a Maros híd mellett. 

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 vendeǵlo,̋ legjobb aŕak,
legjobb kiszolgaĺaś!

Villanyszerelés. Megtalál bennünket a
Sport utcában a 

Harmopan kapujával szemben. 
Tel/fax: 266342947 
Mobil: 0745641879

Fordítóiroda Maroshévízen a 
polgármesteri hivatallal szemben. 

Elérhetőségeink: 
0742130010, 0744829149.

Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744693028,

0743507482 telefonszámokon lehet.KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Sport utca B.I.2 szám alatt

(számítógépes üzlet) 

Kedvező áron sürgősen eladó, egy főzőkályha.
Érdeklődni a 0724244357-es telefonszámon

Azonnali kezdéssel pékeket felveszünk 
Magyarország-Vácon! Kedvező fizetés. Lakást 

biztosítunk! Telefon: 0036302105265. 
Email: bladrienne33@gmail.com

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 leg-
biztonságosabb 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 Gel-
lért: 0787745166. Köszönjük.

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

0744693028-as telefonszámon.

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.
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