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Új év, új tervek, új gondok
2016-ba léptünk, mindenki egy jobb évet kíván. Újságunknak ez a hatodik évet jelenti. Köszönjük
támogatóinknak, hogy mellettünk voltak, köszönjük azoknak, akik írtak, akik a korrektúrát, a tördelést végzik,
hisz mindenki ingyen, a szabad idejében teszi ezt. Ugyanakkor köszönjük Olvasóinknak, hogy olvassák
újságunkat, ötleteket adnak. Lapunk a következőkben is politikamentes lesz és próbáljuk mindenről tájékoztatni
Önöket, ugyanakkor várjuk az Önök írásait is bármiről, ami településünkön és vidékünkön történik. M.H.

Lapzárta utáni hírek
Mivel a decemberi hónapi ünnepek miatt a nyomda korábban leállt, a következőkben lapzárta utáni híreinket
tesszük közzé.

Maroshévíziek a parlamenti gyermekkarácsonyon
A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben is meghívást kapott Kövér László házelnök
úrtól, hogy 40 diákot vigyen a hagyományos Parlamenti Gyermekkarácsonyra. Még november elején az
egyesület egy 50 személyes buszt foglalt le és ezzel egy időben Maroshévíz weboldalán, a felekezeti
templomokban
és
a
facebookon
meghirdette
az
ingyenes
kirándulást.
Az egyik feltétel a diákok kiválasztásában az volt, hogy főképp olyan diákok vegyenek részt, akik eddig nem
voltak az említett rendezvényen és akik aktívan részt vesznek a településen megszervezett magyar
rendezvényeken. A maroshévízi diákok között olyan más település diákjai is helyet kaptak, akik az elmúlt
években
az
Urmánczy
Nándor
történelmi
vetélkedő
nyertesei
voltak.
December 18-án hajnalban a 40 diák és 4 kísérő útnak indult. Mindenki várta a megérkezés pillanatát, ami
csupán péntek késő délutánján volt és ennek a fő oka, hogy a határnál több mint két órát várakoztak a busz
utasai, hogy leellenőrizzék az okmányaikat. A vámos kérte is az útleveleket, egészségügyi biztosítást,
felhatalmazásokat. Itt eszembe jut, hogy bezzeg Merkel kancellár asszonynak köszönhetően a sok
népvándorlótól és a köztük levő terroristáktól nem kérték a hivatalos okmányokat, hagyták, hogy elárasszák
a keresztény Európát.
Péntek délután a csapat megérkezett a szálláshelyre és várva várta a szombati napot. Szombaton 10 órakor a
csoportok a parlament épületében szórakozhattak. Itt köszöntötte őket Kövér László házelnök úr és Edvi Péter
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. A hévízi csoportot az a megtisztelés érte itt, hogy Kőműves
Regina Éva a parlament alelnökének lett megválasztva, így mindvégig a csoporton kívül, a házelnökkel járt,
interjúkat adott. Az ünnepségen a 800 diák különböző koncerteken tapsolhatta meg kedvenceit, ezt követően
ügyességi játékokon mutathatták meg tehetségeiket, de híres sportolókkal is beszélgettek. Erdei Zsolt ökölvívó
európai és világbajnokkal, Partics Katalin öttusázó világbajnokkal, Wichmann Tamás kilencszeres kajak
világbajnokkal, valamint háromszoros európai bajnokkal és más hírességekkel társaloghattak, érdeklődhettek
sport karrierjük iránt. Az ünnepség 16 óra körül záródott, amikor Kövér László ajándékokat adott a jelenlevő
diákoknak. December 20-án, vasárnap a diákok a Magyar Állami Operaházban a „Diótörő” című előadásnak
tapsolhattak. Itt 15 óra után végződött a gyerekeknek szánt ünnepi nap, melynek végén Edvi Péter elnök úr és
az
őt
kisegítő
Mikulások
ajándékokat
adtak
a
jelenlevő
gyerekeknek.
A csapat hétfőn, december 21-én hajnalban érkezett haza egy élménydús programról, amit soha nem fognak
elfelejteni.
(czirják)
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Könyvajándékok Maroshévíznek
2014 augusztusától a maroshévízi dr. Urmánczy Nándor egyesület az Erdélyi Magyarok Egyesületével közösen
létrehozta a „Mindenki Könyvespolca” elnevezésű könyvtárat, melynek a különlegessége, hogy bárki bármenyi
könyvet hazavihet örökre, tehát nem könyvtár, nem kölcsönző. December utolsó napjaiban a magyarországi
Jancsó Alapítvány közel 500 könyvet adományozott, melyek a római katolikus egyház hittantermében
vannak és bárki bármikor odalátogathat, könyveket vihet haza.
Ha 2014-ben kb. 900 könyv lett az említett könyvtárba a polcokra felállítva, 2015-ben az utóbbi
könyvadománnyal több mint 1300 könyvet adományoztak a maroshévízi magyarságnak. Ez úton is a
dr. Urmánczy Nándor Egyesület köszönetet mond a Jancsó Alapítványnak, valamint Friedrich Klárának és
Szakács
Gábornak,
akik
szintén
könyveket
adományoztak.
UNE.

Díjazták a 2015-ös év legjobb Hargita megyei sportolóit
A maroshévízi Kiss Tímea (Pop Benedek Ionel edző) lett az alpesi sízők legjobbja, aki a Román válogatott
tagja
és
esélye
van
részt
venni
a
2016-os
finnországi
olimpián
is.
A röplabdában a megye legjobbjai Tamas Andrea és Braic Silviu (edzők: Macarie Marius és Macarie Ovidiu).
Az ifjúsági sportolók közül Ababei Iulian sífutó (Dobrean Petrica edző) ez évben is a megyei ranglista
10. helyezettje lett.
Különdíjban részesült a maroshévízi Dobrean Dinu Petru, aki a szófiai Skandenberg Európai bajnokságról
bronzéremmel térhetett haza. Gratulálunk nekik.

Betlehemi láng újból Maroshévízen
A hagyományoknak megfelelően a lángot cserkészek hozzák Jézus születési helyéről, a betlehemi Születés
Bazilikából, stafétaként, mint az olimpiai lángot. Az erdélyi cserkészek december 12-én, Bécsben vették
át és hozták Erdélybe.
December 23-án este a maroshévízi Urmánczy János cserkészcsapat cserkészei is elhozták a Lángot a
templomainkba, amit ünnepélyes keretek között vettek át a ditrói cserkészektől.
A
láng
Maroshévízig
több
mint
3.000
kilométert
tett
meg.
(czirják)

Decemberi ajándékok
A dr. Urmánczy Nándor Egyesület decemberben karácsonyi ajándékokat adott a Kemény János Gimnázium
óvodásainak és az itt működő Szent Péter és Szent Pál napközi otthon gyerekeinek. A 36 diáknak adott
ajándékok a Nemzetpolitikai Minisztérium által támogatott „Programok és működési költségek támogatása”
programjaként lett megvalósítva.
UNE

Újabb könyv a polcokon
Friedrich Klára korunk egyik legismertebb rovásírás kutatója, aki férjével, Szakács
Gáborral, számos alkalommal székelyföldi rovásos kövek után kutatott, fejtette
meg
az
írásokat,
így
a
Tászok
tetőre
is
több
alkalommal ellátogattak. Számos tanulmánya, könyve jelent meg, de ami
fontos, gyerek könyvei is láttak napvilágot.
A napokban egy újabb könyvel bővült a rovásírásos könyvek száma, hisz megjelent
a Megfejtések című könyvének a II. kötete. Ez nekünk maroshévízieknek, de
nemcsak, azért is fontos, mert e nagyszerű könyvében helyet kapott a Jézer tó
(régen Bánffy tó) melletti rovásírásos kő, valamint egy nemrég egy házpadláson
felfedezett deszka, melynek mind a két felén összevont rovásírás található.
Friedrich Klára és férje Szakács Gábor az utóbbi évtizedek azon kevés rovás
szakértőihez tartoznak, akik alaposan, tudományos módon elemeznek minden egyes rovást, így nem sietnek
el semmit a végső döntéshozásban, hisz sok, rovás „szakértőnek” mondott ember sok esetben félrevezeti az
érdeklődőket, az olvasókat.
(cézéká)
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Rólunk, magyarokról írták (5)
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, így egyes törzsek neveit is magyaroknak illetik, holott csak
egy kisebb törzsről van, volt szó.
Barclaius a saját korában igen neves történetíró mondja rólunk, magyarokról:
„A magyar nemeseknek (amint ez természetes is) szelleme magasztosabb, tekintete fennköltebb s gondolkodása
nemeslelkűségre termett, taglejtése s fellépése nyájas méltóságra valló, okos tanácsban igen gazdagok.”
Bölcs Leó császár, aki igen jól ismerte a magyarok hadakozási módját, így ír:
„Számos nép, nemes és szabad. Pompán, bőségen nem kap, csak harcban viseli kitüntetni magát. Jól nyilazók,
nemcsak magok talpig fegyveresek, de a fővebbek lovai is vassal, vagy vastag övvel fedezvék az első részen…
.…ők, mint a Scythak, a természet ép fiai, nyersek, de igazságosak voltak, még főnökeiket is keményen
megbüntették
és
száműzték,
ha
nem
igazságban
jártak.
„Nagyobb mértékletességben és szüzességben nem élhet a magyar katonáknál, ki a hűtlenségből és törvénytelen
szeretettől leginkább írtódzik. Nagyobb része házas és gyermekes, lovasságként gyakran 3 évig is katonáskodik
házától távol, de házassági hitét soha meg nem töri.”„Nagyon óvatosak és tervüket titokban tartók, s a kedvező
alkalmat gondosan kilesik, s ellenségeiket nem annyira kézzel és erővel, mint csellel, meglepetésekkel és a
szükségletek elzárásával igyekeznek legyőzni.” „Népes és szabad ez a nemzet, s minden kényelem és élvezet
fölött
arra
törekvő,
hogy
ellenségei
ellen
magát
vitézül
viseli.”

Fogyatkozó maroshévízi magyarság
Továbbra is fogyatkozik a maroshévízi magyarság. Ha az előző években főleg az elhalálozás volt nagyarányú,
2015-ben ez főképp a római katolikus közösség körében csökkent, hisz ha 2014-ben 42-en hunytak el,
2015-ben csupán 28-an távoztak az élők soraiból, de lássuk a konkrét adatokat.
Maroshévízen összesen 2255 római katolikus van, a múlt évben 14 keresztelőt jegyeztek, három
házasságkötést és 28 elhalálozást.
A református közösség adatai: összesen 340 református van a Maros-parti településen, 2015-ben,
akárcsak 2014-ben, két keresztelést és 11 elhalálozást jegyeztek.

ADOMÁK (1)
A jó étvágyú ruszki
D. Mihály bácsi, aki 104 évet élt, jó beszédű ember volt, még 100 éves korában is minden nap kigyalogolt a
Száraz Magyarosra. Ő mesélte: „1944-ben családommal kiköltöztem a Magyarosra. A kicsi házban laktunk,
féltettük két lányunkat az orosz katonáktól. Minden reggel letettük az éjjelit a küszöbre, kiürítettük és megmostuk. Reggel jön egy orosz katona, meglátja a méh kaptárokat melyek a patak partján állnak. Egyet megfog,
bedobja a patakba. Kivesz néhány keretet, amiben méz, fiasítás, virágpor található, bele erőlteti az éjjelibe és
jóízűen kezdi enni. Mutatja nekem, hogy én is egyek, de én csak annyit mondtam: Szpaszivó (köszönöm),
nem kérek.
Dénes Géza

marosheviz.info
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éves

a

maroshévízi

sízés

1928-ban az akkori Topliczai Atlétikai Club keretén belül megalakult egy alpesi sí osztály. Alapító tagok:
Lőrincz Bálint, testvére Lőrincz Lajos és Nalevajku László voltak.
Azóta eltelt 88 év és a sízés korszerűsödött, sok érmeket értek
el a maroshévízi sízők.
Ez alkalommal ünnepélyes keretek közt megemlékeztek erről
az eseményről.
Az ünnepi megemlékezés kezdeményezője és szervezője
Karácsonyi István tanár, jeles síző volt, akit szervezésében a
családja támogatott.
Az ünnepségsorozat január 7-én 16 órakor kezdődött a helyi
„Sport bár”-ban, ahol régi és jelenkori sízők találkoztak, meséltek
régi
történeteikről,
emlékeikről,
sí
eredményeikről.
Ezt követte egy kivetített bemutató, melyen régi képek, diplomák,
kupák érmék lettek kivetítve. Ezek között megtekinthették a
40-es évekből a Kinizsi Kupa vagy a Székely Kupa alkalmából
elnyert
érméket,
kupákat,
sífelszereléseket.
Továbbá Karácsony István könyve lett bemutatva, úgy magyar,
mint román nyelven, melynek címe: A Molnár tanyától a
magyarosi sípályáig.
A könyvbemutató után egy kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között. Az esemény anyagi támogatói
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a házigazda Sport Bár voltak.
Másnap, január 8-án, a magyarosi sípályán folytatódott az ünnepség. Itt első részben a nemzedékek síversenye
zajlott le, melyre több mint 50 személy jelentkezett.
A legnépesebb síző család a maroshévízi Kiss család volt hét személlyel, őt követte a szintén maroshévízi
Karácsonyi család hat személlyel.
A legfiatalabb síző az alig 8 éves Karácsonyi Ádám, míg a legidősebb a 75 éves Kiss Vilmos voltak.
A nap hátralevő óráiban egy ifjúsági síversenyre került sor Memorial 2016 néven, melyre karácsonykői,
sepsiszentgyörgyi, gyergyószentmiklósi, borszéki és maroshévízi sízők neveztek be. Íme az eredmények –
2008-2009-bern született lányok: 1. Gavrila Izabella (Gyergyószentmiklós – ezentúl Gy.), 2. Kolumbán Boróka
(Gy), 3. Moldovan Bianca (Gy). Fiúk: 1. Pepene Stefan (Karácsonykő), 2. Borbély Álmos (Gy), 3. Baricz Péter
(Gy). 2006-2007, lányok: 1. Kémenes Dorka (Gy), 2. Nagy Anita (Gy), 3. Pál Boglárka (Gy),
fiúk: 1. Simon András (Gy), 2. Ádám Balázs (Gy), 3. Szász Csongor (Gy). 2004-2005, lányok: 1. Hámos Roxána (Maroshévíz, ezentúl Mh), 2. Sajtok Szász Bernadett (Gy), 3. Valter Rebeka (Mh), fiúk: 1. Balázs Szabolcs
(Gy), 2. Nadi Szabolcs (Gy), 3. Gál Bencze (Gy). 2002- 2003, lányok: 1. Pepene Catinca (Karácsonykő), 2.
Lőrincz Eszter (Gy), 3. Karácsonyi Karina (Mh), fiúk: 1. Vargyas Szilárd (Gy), 2. Keresztes Előd (Gy),
3. Vargyas Adorján (Gy). 2000-2001-es korcsoport, lányok. 1. Benedek Boglárka (Gy), 2. Miklós Eszter (Gy),
3. Kémenes Noémi (Gy), fiúk: 1. Zöld Róbert (Gy), 2. Pepene Alexandru (Karácsonykő), 3. Csenteri Gergő
(Gy). 1995-1999-es korcsoport, lányok: 1. Lőrincz Kató (Gy), 2. Kiss Tímea (Mh), 3. Copot Bianca (Mh),
fiúk: 1. Walter Richárd (Mh), 2. Fazakas Ákos (Borszék), 3. Hámos Hunor (Mh).
A
síverseny
támogatói
a
maroshévízi
Kiss
és
Karácsony
családok
voltak.

Röplabda
Az országos ifjúsági röplabda bajnokság keretén belül: lányok: Maroshévízi ISK – Karácsonykői ISK 3-1,
fiúk: Maroshévízi ISK – Karácsonykői ISK 3-1.
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Évértékelő gyűlés
A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület január 7-én megtartotta a 2015-ös évi beszámolóját.
Ezek között szerepelt:
Január 24-én felolvasó est gyergyószentmiklósi, borszéki és maroshévízi írok jelenlétében. Március
15-én
Nemzeti
Ünnepünk
megünneplése.
Április 11, a Magyar Költészet Napja. Jelen voltak Maros és Hargita megyei költők.
Május. IV. Maroshévízi Székely - Magyar Napok, VIII. Urmánczy Nándor Emléknap. Pünkösdi Zarándokvonat fogadása, mely vonat az egyesület kérésére áll meg. Május 31, Hősök Napja megünneplése. Az
egyesület 2008-tól szervezi a helyi Magyar Katonai Temetőben a megünneplést.
Június, Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Gyergyóremetén. Eddig az alábbi településeken volt:
Maroshévíz, Borszék, Gyergyóditró, Csutakfalva, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva. Június 4, a Nemzeti
Összetartozás Napjának a megünneplése a maroshévízi római katolikus templom udvarán, Júniusi
iskolavégzéskor Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíj átadása 2 maroshévízi magyar iskolába járó
diáknak.
Szeptember 15, iskolai csomagok átadása a 14 magyar iskolába járó maroshévízi első osztályosnak.
Október 6-i megemlékezés a helyi római katolikus templomban, Október 23 megemlékezés a
forradalomra, Október 31 Urmánczy Nándor halálának 75. évfordulója alkalmából megemlékezés.
November 1 gyertyagyújtás a Zsákhegyi Katonai Temetőben levő sírok fölött.
December ajándékcsomagok a maroshévízi Szent Péter és Szent Pál napköziotthon diákjainak és
az óvódásoknak.
A
gyűlés
hátralevő
perceiben
a
jelenlevők
a
2016-os
tervekről
beszéltek.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 14. rész
Egy 2500 éves szkíta csésze rovásfelirata
Krónikásaink, történészeink szkíta, hun, székely és magyar elnevezéssel illetik rovásírásunkat. A szkíták
íráshasználatáról
több
ókori
forrás
is
beszámol.
1970-ben Kazahsztánban az Alma-Ata környéki Isszik területen szaka-szkíta királyi halomsírok egyikében egy
rovásfeliratos ezüstcsészét találtak a régészek. A csésze lapított félgömb alakú és kb. 7 cm. átmérőjű. Lyukak
láthatók rajta, a temetéskor tudatosan rongálták meg, hogy más ne használhassa király ivóedényét.
G. Muszabajev, a Kazahsztáni Tudományos Akadémia levelező tagja türk írásnak tartotta, megfejtése:
„Becsülettel tartsd magasra az atyai zászlót. Légy méltó ura alattvalóidnak. A harci mének és a déli vitézek
dicsőséget hoznak nevedre. Ha felnősz, boldogságodat vívd ki, saját karod erejével. Adjon Isten egészséget.”
Az ábra az Univerzum folyóiratból származik, a számozást Forrai Sándor végezte. Forrai Sándor kételkedett
abban, hogy a csészén lévő 28 jelből ilyen hangzatos, 170
betűs szöveg megfeleljen a valóságnak. Szkíta írásnak
tartja, mivel türk írásról csak a Kr. u. VI. sz.-tól
beszélhetünk. Könyvében részletesen elemzi a jeleket, de
szöveges megfejtést csak az 1-el jelzett betűcsoportra ad,
szerinte: ÍRD. Oláh Imre Jenő Amerikában élő 56-os
hazafi, rovásírás kutató. A feliratot egy vérszerződés 2600
éves emlékének iratának tartja. Megfejtése: „Örjes úr,
vótikende, érdiszentinek e csanakjára veise, aki
itt
eszt
teve:
erét ílyeű ebbe ereszt, evve’ ez itt elé neki teve, ki ely-fe’
eszt
e-vén
eővérebelinek.”
Folytatása
következik.
Friedrich Klára

Maroshévízi Hírlap
6. oldal

VI. évf I szám, 2016. Január

Örökségünk (6)
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, vagy
telefonon értesít, értékes könyvajándékokban részesül. A múlt hónapi
lapszámunkban egy faldíszt örökítettünk meg. Habár sokan betelefonáltak
senkinek sem sikerült egy pontos választ adni, hogy hol is van az épület.
Az épületet, melyen a faldísz van, 1880-ban építette az Urmánczy család, majd
a Jákobi család lakott benne, majd az első világháború előtt az Urmánczy
család a romai katolikus egyháznak adományozta. Ma itt a kántori lak
található. E hónapi képünkön egy régi ablak ablakdísszel látható, mely 1900
körül
épült.
Hajdanán
„Irén
villa”
ként

volt

ismert.

Itt az újév, és az újabb bürokrácia
A napokban barátnőmmel a helyi polgármesteri hivatalhoz mentem a lakásadót kifizetni. Amióta hazaköltöztem
nem igen szeretek a hivatalhoz menni, mert túl van komplikálva minden, ami más országokban roppant
egyszerűen és hamar működik.
Én egy kis, 80.000 ezer lakosú németországi városkában laktam, de az ottani hivatalnál minden sokkal
egyszerűbben ment, és ami fontos, hogy az ottani hivatalban 72 alkalmazott volt, de amint itt, Maroshévízen
az irodákat jártam, szerintem itt legalább duplája az alkalmazottaknak. Vajon miért, és ha ilyen sokan vannak,
miért nem egyszerűbb minden okiratintézés, miért kell olyan sokat várni minden iratcsomó kibocsátásáért.
Nos, január eleje, amint már írtam, barátnőmmel a tanácshoz megyünk adót kifizetni. Eddig tudtam, hogy
a pénztárhoz mentem és kifizettem, most már nem így megy ebben a túl komplikált hivatalban sem, hisz
elküldenek egy más irodába, ahova más iratcsomókat kell én vigyek, hogy megmondják menyi adót is kell
fizetnem, kell tulajdonosi irat, meg más iratok is. Szóval egy eddig nagyon egyszerű dolgot túl komplikáltak,
bürokratizáltak. Külföldön a civilizált országokban roppant egyszerű, nem kell a hivatalhoz bemenni, hisz
mindent automatikusan a banki kártyáról lehúznak, nem kell kilincselni irodákban, így az időmet nem veszítem
el
egyik
irodából
a
másikba
menet,
tudok
jobb
dolgot
is
végezni.
Bosszankodva hagyom el a hivatalt, és arra gondolok, lehet nem is fogok adót fizetni, ha ennyire nem képesek
egyszerűsíteni, szóval kell a pénzem, de azt is túlkomplikáltan kell odaadnom az államnak.
Barátnőmmel sietünk haza, mert a fia otthon tanul. Rákérdezek, hogy-hogy tanul, hisz szünidő van.
A válasz az volt, hogy az iskolában a szünidőre is adtak házi feladatot. Na ne, szünidőbe házi???? Így is eléggé
sokat kérnek a diákoktól (mindezért természetesen a bürokrata tanügyi minisztérium a felelős). Ilyen nincs,
sehol
Európában,
a
szünidő
az
szünidő,
nem
tanulás.
Én is iskolában tanítottam, de ilyent kint nem halottam. De azért furcsa ez. Pont olyan mintha például egy
cipőgyári alkalmazott szabadságra, megy, de a szabadság alatt el kell készítsen, mondjuk 157 pár cipőt.
Ja, Romániában vagyok, itt virágzik a bürokrácia és a furcsa törvények. Siklódi Ildi

Régen történt
1891. január végén (125 éve) megalakult az első gyógyszertár „Magyar korona„ néven.
1926. január 1-től (90 éve) településünket, Miron Cristea kezdeményezésére, várossá nyilvánították, de
1930-tól a nagy adók miatt, a lakosok kérésére újból nagyközség lett
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Kemény oldal.

A maroshévízi Kemény János Gimnázium oldala

Fontos hirdetések:
1.
A Tanügyminisztérium megjelentette a 2016-2017-es tanév előkészítő osztályába iratkozás
módszertanának tervezetét és kalendáriumát, amely az www.edu.ro honlapon található. Véleményeket,
javaslatokat, indítványokat beküldhet bárki az inscriere.inv.primar@gov.edu.ro e-mail címre 2016 január
25-ig. A tervezet hasonló a tavalyihoz, azzal a különbséggel, hogy nem lehet egyenesen I osztályba íratni a
gyereket
addig,
amíg
az
előkészítő
osztályt
ki
nem
járta.
2.
Megjelent a VIII., XI. és XII. osztályok számára a próbavizsga kalendáriuma, valamint az is, hogy
meddig kell a tananyaggal eljutni a vizsgatantárgyakból a próba kezdetéig. Ez alapján:
VIII. osztály országos próbavizsga időpontjai:
2016 február 22 - Román nyelv és irodalom
2016 február 23 - Matematikaa
2016 február 24 - Magyar nyelv és irodalom
2016 március 4 - Eredményhirdetés
XI. és XII. osztály (természettudomány szak) próbaérettségi időpontjai:
2016 március 7 – Román nyelv és irodalom írásbeli
2016 március 8 – Magyar nyelv és irodalom írásbeli
2016 március 9 – Matematika írásbeli
2016 március 10 – Választott tantárgy (biológia, kémia, fizika, informatika) írásbeli csak a XII. osztályok
számára
2016 március 18 – Eredményhirdetés
Az eredményeket feldolgozzuk osztály-, tantestületszinten, szülői értekezleteken.
3.
A 2017-2018-as tanévtől kezdődően a minisztérium a kerettanterveket szeretné megváltoztatni az
V-VIII osztály számára. A kerettanterv tartalmazza azokat a tantárgyakat, amelyet tanítanak osztályonként és
az illető tantárgy heti óraszámát. Így közvitára bocsátott 3 variánst, amely a www.edu.ro honlapon megtalálható.
Iskolánk pedagógusai és a tanulók szülei (óvoda - III. osztály) tanulmányozták ezeket a terveket és arra a
következtetésre jutottak, hogy az igazi változást a tantárgyak programjainak lecsökkentése jelentené vagy a
kevesebb heti óraszám a tanulóknak. V. osztályban csökkentenék a román órák számát, bevezetnének
új tantárgyakat: a gyerek jogaira nevelés (V. osztály), interkulturalitásra nevelés (VI. osztály), demokratikus
állampolgárságra nevelés (VII. osztály) valamint gazdasági nevelés (VIII. osztály). Megjelenne az
információközlés technológiája (V-VIII vagy csak V-VI), van olyan variáns is, hogy csak a VIII. osztályban
lenne osztályfőnöki óra. Viszont a kisebbségi oktatásban a magyar órák számáról vagy a magyar kisebbség
történelméről nem lehet tudni semmit. Bármely variánst fogadják is el, a gyerekek óraszáma hetente 4-5-tel
nőne a jelenlegihez képest. A közvitára bocsátott tervezethez csatoltak egy online kérdőívet, amelyet
a https://www.surveymonkey.com/r/planuri_cadru címen lehet elérni.
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Reklámok, apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info
Kiváló német minőségű ruhák között váloBútort akarsz vásárolni?
gathat Maroshévíz legnagyobb választékú és
Mi segítünk!
legolcsóbb használtruha üzletében. Megtalál
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
bennünket a központba, a Maros híd mellett. 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.
Eladó 3 kw-os motorral felszerelt cirkula, állványra
szerelt pisztoly fúrógép, 42-es számú olasz síbakancs,
egy pár 1,80 cm ezüstszínű Rubin síléc. Érdeklődni a
0742779344-es telefonszámon lehet.
A Natur Turiszt iroda idegenvezetőt keres. Korhatár maximum 26 év (lehetőleg fiuk). Román és magyar nyelvtudás
kötelező. Jelentkezni 0760341351 telefonszámon lehet.
Svájci magyar cég munkatársakat keres. Érdeklődni a
0760341351 telefonszámon lehet
Bőrdíszműves cég várja az
érdeklődőket. Vállalunk
kabátfestéseket, kárpitozást,
nadrágszíjak, női és férfi
táskák készítését és
javítását, pénztárcák
készítését. Elérhetőségeink:
0748985010, valamint a
Szarvas (Cerbul) vendéglő
Tel: 0266-363-777 mellett, Cerbului út 6-os
szám.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!
Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben Tel/fax:
0266342947
Mobil: 0745641879

Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal
szemben. Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.
Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk.

E
́ rdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon
lehet.

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
KO
̈ NYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes üzlet)

Támogatóink:
Becze Sándor, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba.
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