Maroshévizi Hirlap
VI. évf III szám, 2016. Március

Kézműves kör Maroshévízen

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület március elejétől egy korhatár
nélküli kézműves kört indított. Azok, akik részt akarnak venni ezen a
kézműves körön, a helyi római katolikus hittanteremben találkoznak
minden szombaton 13 órakor. Az első hivatalos találkozó március
5-én volt, melyre 23 helyi lakos, diák és felnőtt jött el. Az esemény
elején László Áron plébános úrral közösen a jelenlevők egy imádságot
mondtak el, majd mindenki előadta a saját ötletét, hogy miket is
lehetne készíteni. Voltak olyan jelenlevők is, akik nem tudtak kötni,
horgolni és az itt tartozódásuk alatt sikerült megtanulniuk.
Az első napon a jelenlevők több kézi alkotást is elkészítettek, de
voltak, akik már kész tárgyakkal jöttek az eseményre, így mára már
különböző asztali és fali díszek, ékszerek, fakeresztek, hűtőmágnesek a római katolikus és református
templomokkal, különböző öntött tárgyak, horgolt tojástartók, ékszerek gyurmából, természetes gyurmából
tárgyak és sok más érdekes kézzel készített tárgy készült el. A második találkozóra, ami március 12-én volt,
már több diák jött el, hisz ha az első alkalommal csak nyolc tanuló jelent meg, a másodikon már 11 diák volt
és ügyeskedett a felnőttek mellett. E találkozóra eljött az éppen Maroshévízen tartózkodó frankfurti római
katolikus egyház küldöttsége is. A következő találkozókra új ötletek is születhetnek kézi tárgyak készítésére.
Az itt elkészített tárgyak a római katolikus templomnál lesznek értékesítve, jótékony kiárusítás formájában.
Az így begyült pénzt a római katolikus egyház családok megsegítésére, vagy más jótékony célokra fogja
fordítani. A szervezők továbbra is szeretettel várnak bárkit.
U. N. E.

Frankfurtiak Maroshévízen

Március 10-14 között egy frankfurti küldöttség tartózkodott településünkön. A Dieter Then által vezetett csoport
a helyi római katolikus egyházközség vendége volt, hisz immár több mint 25 éve a két település római katolikus
egyházai testvéri kapcsolatban állnak egymással. A vendégek az itt tartózkodásuk alatt meglátogatták a
Gyergyói-medence több egyházközségét, a települések látványosságait, de a hévízi görög katolikus egyházhoz
is elmentek. Március 12-én meglátogatták a hittanteremben épp ügyeskedő kézműves kör tagjait, ahol a múlt
héten a 23 jelenlevő közül csupán 8 volt a diák, de ez alkalommal már a felnőttek mellett 11 diák is megjelent.
Itt a németországiak ajándékokat vehettek át, melyeket a jelenlevők készítettek. Március 13-án, Dieter Then
a római katolikus templomban hivatalosan is átadta a húsvéti gyertyát.
Czirják Károly

Székely Szabadság Napja

Minden év március 10-én ünnepeljük a Székely Szabadság Napját. Az előző évekhez hasonlóan, idén is voltak
jelen maroshévíziek e fontos napon. A busz 12 óra után indult el és Marosvásárhelyig négyszer lett megállítva
a rendőrség alkalmazottai által. A rend őrei a zászlókat nézték meg, hogy ne legyenek hegyesek és hosszabbak
egy méternél. A busz 15,30 körül megérkezett a marosvásárhelyi Posta térre. Itt beszédet mondtak: Izsák Balázs,
az SZNT elnöke, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, valamint Marc Gafarot i
Monjó, a Katalán Demokratikus Konvergencia Párt külügyi kabinetvezetője, Günther Dauwen, az Európai
Szabad Szövetség (EFA) igazgatója, illetve José Mari Etxebarria, a Baszk Nemzeti Párt képviselője. Ezek után
a jelenlevők a főispánság elé mentek, ahol egy petíciót adtak át a prefektus részére.
M.H.
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Maroshévíz olyan város….

Már ide és tova közel két éve, hogy hazaköltöztem, harminc évinyi távollét után. Amióta hazaköltöztem, sokat
sétálok a településen, majdnem mindig más és más település részeken sétálok végig, lehet nyár vagy tél. Sajnos
hiányzik a régi szülővároskám, a szép központtal, a kedves emberekkel. A főteret megsemmisítették, most egy
lakónegyedhez hasonlít, de amit nagyon furcsállok, de megértek, azok az emberek, akik az úton járnak.
Nem olyanok mint nyugaton, majdnem mindenki szomorú, sietős, stresszes. Külföldön mindenki mosolyog,
nem ismerik a stresszt. A városkánk szépen fejlődött, de nem eléggé, hisz még sokkmindent kell tenni és főleg
a munkahelyek terén, hisz nincs munkahely, és ami a legfontosabb, hogy a fizetések a létminimum alatt vannak.
Visszaemlékszem gyermekkoromban, amikor minden reggel megébredtem, amikor a locsoló autó tisztította
az utakat. Ez egy jó dolog volt, és ezzel odaértem, amiért nekifogtam írni. Ma településünk nagyon poros város,
hisz senki nem sepri az utakat, úgy ahogy kell, nincs pucolás autóval, ezért van az, hogy mikor nagy szél van
az emberek porfelhőkkel küzdenek, és ezen nem is csodálkozom, hisz ha jól megfigyeljük, az utak szélén
mindig ott van a sok por. Ezt kézi sepréssel nem lehet eltávolítani. Szóval Maroshévíz poros város.
Siklódi Ildi

Március 15-e 1902-ben és most
Korabeli újság szerint

1902 március 15: „10 órakor két aggastyán 48-as honvéd által lobogtatott nemzeti zászló alatt, fölvonulás
volt az ünnepélyes Isteni tiszteletre melynek végeztével az Urmánczy ház színháztermét zsúfolásig megtöltő
és még a kapu alatt is álló lelkesült közönség előtt folyt le az ünnepély délelőtti része. A dalárdát Gart
Tivadar vezetése mellett a Hymnuszt és a Szózatot a legnagyobb szabatossággal énekelte… Páll Károly
hazafias, remek ünneplő beszéde, Mendel József lelkesülten a Talpra magyart szavalta, Borr János, Honvéd
című költeményét megható előadása és a kis gyermekek, Páll Károly, által írt alkalmi költemények elmondása
által oly lelkes hangulatot, hoztak a közönségnek, hogy a szemökben összegyűlt örömkönnyek igazi égő
áldozattá lettek a haza oltárán. A tetőpontját érte el az esti előadásnál, melyben Kisfaludy Károly „Pártütők”
czímű hazafias vígjátéka került színre. A lázas tevékenység, melyet a színtársulat vezetője, éltető lelke,
özv. Soóváriné Urmánczy Ilona a szereplőkkel együtt kifejtett, méltó jutalmát nyerte el. Szereplők: Mélik
Bogdán, Bodó János, Mild Elza, Walter Marika, Mendel József, Cristea Sándor, Gart Tivadar, Walter Kornél,
Bardossyné Jákobi Atala, Kolozsi András, Moldován Szilárd, Hayer Rudolf, Papp Miklós, Cristea János,
Walter János, Császár István, Albert István”.

Településünk azon szerencsés helyzetbe van, hogy az 1848-49-es forradalomról aránylag sok dokumentum
maradt meg az utókor számára. E dokumentumok részletesen leírják az akkori Gyergyó Topliczán és környékén
zajlott harcokat. Mindezekről Maroshévízen eddig nyilvános helyen, március 15-én csupán egy
alkalommal volt részletesebb beszámoló. Sajnos.

2016. Március 15
Minden év március 15-én az 1848-49-es forradalomra emlékezünk. Ez évben az ünnepség 17 órakor
szentmisével kezdődött a helyi római katolikus templomban, majd a Kemény János Gimnázium diákjainak a
nagyszerű műsoruknak tapsolhattak a jelenlevők. Ezek után beszédet mondtak Bodor Attila a helyi RMDSz
elnöke, Bende Sándor Gyergyó Területi RMDSz elnöke és Barti Tihamér a Megyei Tanács alelnöke. A ünnepi
nap zárójaként a templomudvari emlékműnél koszorúkat helyeztek el a megyei tanács képviselője, a helyi
RMDSz képviselői, a Kemény János Gimnázium képviselői, a Kemény János Alma Mater Egyesület képviselői,
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői és a helyi Települési Székely Tanács képviselője.

Azon maroshévízi lakosok nevei akik részt vettek a forradalom harcaiba: Urmánczy János, Urmánczy Kristóf,
Oláh János, Kádár Jakab, Kádár József, honvéd huszár és későbbi topliczai körjegyző (1830-1897), Boros
Ignác, Jákobi István, Ávéd Gergely, Ávéd János, Miklós Antal, Biró Imre, Kelemen József, Dézsi Antal, Bajkó
János, Lőrincz Sándor, Lőrincz István, György Péter, Csutak György, Csutak Péter, Horváth Sándor, Páll Imre,
Siklódi Ferenc, Vada György, Kiss György, Imsel János, Palkó Antal, Bodor József. Az itteni harcokban esett
el Száva Izsák Antal (1771-1848) is. Ő, 1810. aug. 19-én született Csíkszépvízen a család harmadi
gyermekeként.
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Március hónap egyik fontos ünnepe a március 15, hisz ekkor emlékezünk az 1848-49-es szabadságharcra.
Nagyon vártam a maroshévízi ünneplést és hazaköltözésem óta ez volt a harmadik melyen rész vehettem.
Az ünnepi misét követte a magyar iskola diákjainak az előadása mely az utóbbi két évhez viszonyítva ez volt
a legszínvonalasabb, amiért csak gratulálni tudok és ez tetszett a közel 200 jelenlevőnek is. A beszédek egy
része már kevésbé tetszettek, hisz egy kicsit politikai benyomást keltet az egész, pedig ez a szabadságharc
ünnepe. Ilyenkor a civilizált országokban félreteszik a politikát, és az eseményekről beszélnek, amik voltak.
Az is (legalábbis nekem) furcsa volt, hogy csak RMDSz-es személyek beszéltek. Nem tudom, de a településen
nincsenek más pártok, szervezetek, történelem tanárok, hisz ez a nap nem a politikumé, hanem a történelemé.
Furcsálltam, hogy a felekezetek részéről a református egyháztól senkit nem kértek fel egy rövid beszédre.
Nem szólt senki a maroshévízi 1848-49-es eseményekről, azokról akik (ha lehet tudni) akik harcoltak a
harctereken. Ez van Maroshévíz is Románia része.
Siklódi Ildi

Kivándorlásom (7)

Louisville= Lajosváros híres a Kentucky Derby-ről. Tréfásan
szokták mondani, KY és Louisville híres szép asszonyairól és jó
lóvairól. A DERBY egy arisztrokrata sportszenvedély.
A lóverseny az emberiség történetében az egyik legrégebbi múltra
visszatekintő sportág. Már közép-ázsiai nomád törzseknél is létezett
a megszelídített lovak versenyeztetése. A professzionális lóverseny
a legnagyobb hagyományokkal az Egyesült Királyságban
rendelkezik, ez egészen a 12. századig vezethető vissza.
A híres Kentucky Derby-t 1776-ban rendezték meg először. Sokan
divatjamúltnak tekintik, többen viszont úgy gondolják, ismét
reneszánszát éli a lósport szerte a világon. Egy biztos, számos ország
arisztokrata köreiben a mai napig töretlen népszerűségnek örvend és igazi társadalmi eseménynek számít.
A Louisville Churchill Down-t 1872-ben alapították meg. A neve a terület tulajdonosától származik, John és
Henry Churchilltől. A futtatás 2 perc és arra egész évben készülnek, a legtöbb jockey apró termetű mexikói,
gyereknek kinéző lovas, hogy a lovaknak minél kevesebb súlyt kelljen hordozniuk. Churchill Downs—
Az eredeti központi épület így nézett ki, a Central Avenue-n van, “Throroughbread” (telivér) lovakat futtatnak,
évente rendezik meg a versenyt május első hét végén. A versenypálya 147 acre-n=594909 négyzetméteren
terül el.
A futam 1 és ¼ mile (2km), a győztes hatalmas, rózsából készített takarót kap a lovára 1895-től kezdve. Az
évek során sok épületet adtak ehhez a központihoz, hogy társasági életet lehessen élni benne. A futtatásra sok
fogadás történik, sokan nyertek, de annál többen vesztettek és elszegényedtek. Zenefesztiválokat tartanak az
érdekességért, azonkívül ott vannak az istállók, a klubházak. Az 51.000 az ülések száma, a résztvevők száma
manapság felmegy 140.000-re is. Két éve $121 millió értékű javítást eszközöltek, a klub-házat újra építették,
79 luxus szállodai szobát adtak hozzá, megjavították a fent említett csúcsos épületet és egy óriási freskót is
kapott, melyen a lovasok és a közönség van ábrázolva Pierre Belloco freskó művész által.
Dr Kovács Gabriella

Labdarúgás

Megkezdődtek a megyei labdarugó bajnokság visszavágói: Székelykeresztúri Egyesülés–Maroshévízi Pro
Mureșul SK 1–0 (0–0). Maroshévízi Pro Maros – Gyergyószentmiklósi Jövő 2-2 (1-2). Góllövő Silviu
Tararache (2). A hévízi csapat felállítása: Petrescu - Covrig - Maximiuc R. (C) - Bor - Ungureanu - Ujlaki
(Kiss '87)- Tararache T. (Buzila '75) - Bükfeyes - Maximiuc S. (Mera '84)- Morar - Tararache S. A csapat
többi tagjai Oroian, Urzica és Truta. Edző: Dunca Marius
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei 16. rész

A szkíták írásáról
Maradjunk még szkíta elődeinknél, hiszen a székely-magyar rovásírást tőlük örököltük. Két ókori szerzőt
idézek. Az Agatho nevű történetíró munkájának a Kr. e. 301-ből csak töredékei maradtak fenn. Egy szkíta
iratról pl. ez maradt ránk: „Az írás első betűje a középen köldökkel ellátott kör volt, azután két összekötött
egyenes vonal, és a harmadik betű hasonló volt a szkíta íjhoz.”Mintha csak rovásírásunk LY, R és N betűjéről
szólna. A szkítáknak könyveik is voltak. Lukianosz író, ügyvéd szónok (Kr. u. 120-180) írja Toxarisz-nak, a
szkíta orvosnak síremlékéről: „Az oszlopon szkíta férfiú volt kivésve, ki balkezében kifeszített íjat, s jobbjával
úgy tetszik, könyvet tart. Még most is láthatod alakjának több mint fele részét, íját és könyvét pedig egészen.”
Szkíta
írásemlék
az
Alföldről
1.ábra, 2. ábra

Az írásemléket a Hatalmasak a viadalokban…Az Alföld szkíta kora c. kötetben vettem észre, Cseh János
régész írásában, melynek címe: Szkíta földművelők-állattartók településeinek régészeti nyomai a Zagyva
mentén. Az agyag edény a Kr. e. V-VI. századból származik. Magassága 11 cm, talpátmérője 5-5, 5 cm.
A régész nem utal a talpon lévő karcolatra. Ez véleményem szerint összerovás, S, A és B rovásjelek alkotják.
A hangértékeket alátámasztja, hogy belőlük magyar szavak fejthetők meg, többek között az ABA, SABA,
BeSe, ez utóbbi ragadozó madarat jelent, később a besenyők törzsét is. Ősi magyar szó, nem török eredetű,
erre a Czuczor-Fogarasi szótár sem utal. Felvidéki és erdélyi települések, magyar nemesi családok neve is.
Az
S-B
vagy
B-S
lehet
névjel
is,
mesterjegy
is.
Friedrich Klára

Örökségünk (8)

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 vettünk lencsevégre. Sajnos senki sem tudta, a ház hol van. Nos, a ház a cipőgyár
mellett levő tömbház negyedek végénél található. A főút mellett az első balfelőli ház (központból haladva).
A ház nagyon rossz állapotban van. E hónapi képünk egy száz éves ház ablakát és faldíszét örökítette meg.
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Rólunk, magyarokról írták (7)

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.

LUCIANUS (Kr. e. 120) többi között az alábbiakat írta fel a szittyákról: – Toxaris skytha bölcsnek az athéniek,
mint vendégbarát orvosnak síremléke mellett, fehér lovat áldoztak. Az emlékoszlopba skytha férfialakot véstek;
ez bal kezében kifeszített íjat tart, jobbjában pedig, úgy látszik, könyvet. Az oszlop a földön fekszik, de mégis
mindig megkoszorúzzák. Toxaris szavai a skytha barátságról: “A skytha barátok sokkal hívebbek, mint a görög
barátok, s amazok többre becsülik a barátságot, mint emezek. Ti görögök jobb beszédeket tudtok mondani a
barátságról, mint mások, de a barátság tetteit nem gyakoroljátok a szavak méltósága szerint, hanem
megelégedtek azzal, hogy dicséritek és kimutatjátok milyen nagy jó az; a szükségben pedig elárulván
beszédeiteket elszöktök a tettek elől. Mi ellenben, amennyire fogyatékosak vagyunk a barátságról való
beszédekben, annyira felülmúlunk titeket annak tetteiben… Én azt gondolom, hogy párviadalban legyőzetvén
sokkal szívesebben hagynám levágatni a jobb kezemet – ami a skytha nép legnagyobb büntetése -, mint hogy
a barátságban silányabbnak tartsanak másnál. Nálunk folytonosak a háborúk. Ekkor van leginkább szükség jó
barátokra s ezért kötünk minél szilárdabb barátságot, azt tartván egyedüli legyőzhetetlen és
felülmúlhatatlan fegyvernek…
MAXIMUS TYRIUS (Kr.u II. sz.): A szkíták, ha részegségi gyönyörre vágynak, máglyát raknak és jó illatú
növényeket égetnek. Azt körülülik, és lakmároznak az illatból. S mint mások az italtól, ők is ugrándoznak,
énekelnek és táncolnak… A szkíta nép vitéz, az egyiptomi gyáva. A szkíta nép szabad, az egyiptomi szolga.
MEGASTHENES (Kr.e. 300-247): Indiát az Emod hegye választja el a szkítáktól, kiket szakáknak is
neveznek…Indanthyrs-szkíta kiindulván Szkítiából Ázsiának sok népét leigázta, s Egyiptomnak földjére
is, mint győztes érkezett.
NICOLAUS DAMASCHENUS (sz.: Kr.e. 64.): A taurok szkíta nép, s ha a királyuk meghal, vele temetik
legjobb barátait is… A galachtopákok (tejevők) szkíta nép. Ők a legigazságosabbak. Együtt bírják a jószágokat
is és a nőket is. Az öregeket atyáiknak, a fiatalokat fiaiknak, az egykorúakat testvéreiknek nevezik. Senki nem
tudja, hogy kinek a gyermeke, s ezért mindenki nagyon szeret mindenkit. Ezek közül való Anacharsis, ki
Hellasba jött… A kancatúrót evő, jó törvényű szkíták…Nicolaus Damascenus feljegyzése szerint a szittyáknál
évenként nyilvánosan bírálják el az ifjakat és a szüzeket, és az az ifjú, akit legjobbnak ítélnek, azt a
szüzet veszi nőül, amelyiket akarja.

Aranymondások (24)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. Kolumbusz Kristóf, amikor már Amerikába érkezett és tudta az utat, akkor ő le őldözte az ott élő más
törzsű embereket. Ez a gyarmatosítás.
2. Jorge Washington Amerika elnöke volt, akkor amikor teadélután volt.
3. Röghöz kötés az egy büntetés: az embert egy kőhöz kötik.
4. A görögök azért győzték le a perzsákat, mert sebesen átfutották a stadiont.
5. A perzsák vereséget szenvedtek, mert féltek Homérosztól.
6. Dáriusz futósokat küldött. Ezek a futósok képesek voltak több kilométert menni.
7. A perzsa papok a templomban sorban megijesztették az embereket.
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Maroshévízi adomák (4-5-6) Dénes Géza rovata

4. A hajdani Transzilvánia vendéglő cigány prímása Gyurica volt. Igazi nevén Czuczuka György. Hallásból
nagyszerűen játszott, de a kottát nem ismerte. Egyszer bemegy a vendéglőbe egy kottát jól ismerő férfi, látja,
hogy Gyurica előtt a kotta. Odamegy és látja, hogy a kotta fordítva van feltéve. Kérdi tőle: Gyurcia, te fordítva
tetted fel a kottát? Gyurica így válaszol: Nem számít, én így is le tudom játszani.

5. Schwartz állatkereskedő volt. Nagyon értette az állatok súlyának a felbecsülését. Ránézett egy állatra és
nagyon kevés tévedéssel megmondta az állat súlyát. A vendéglőben volt egy asztala, oda más nemigen ült.
Ivott, ivott, elaludt, mikor felébredt nagyot ütött az asztalra és kiáltotta: „K….a az egész világ”.

6. Csáválé, a cigány ember lókupec volt, adta vette a lovakat. Apámnak volt egy igen gyenge lova, meg akart
szabadulni tőle. Hívta Csaválét. Nézegette a lovat. Apám kérdi menyit ad érte: 400 lejt, uram, mondja a kupec.
Apám válaszol: Csáválé ez a ló nem 400 lej, hanem csak 200 lej, de úgy vidd el innen, hogy sose lássam.
Azonnal elvitte a lovat.

Urmánczy Nándor az iskolaalapító

A maroshévízi születésű Urmánczy Nándor (1868-1940) egy nagyon komplex ember volt. Egész élete a
magyarság, a nemzete érdekében zajlott le. Élete során számos elbeszélést, novellát irt, történelmi és politikai
írásai jelentek meg, de irt verseket, komponált dalokat. Íme egy pár dolog, ami a nevéhez fűződik: ö alapította
meg a Honvédelmi Pártot, országgyűlési tevékenységének fő megvalósítása a Székely-körvasút,
Gyergyószentmiklós és Déda közötti vasútszakasz befejezése, neki köszönhető a ma is működő Ereklyés
Országzászló, társalapítója a Székely Nemzeti Tanácsnak. Az ő közbenjárásának létesült Maroshévízen,
pénzügyőrség és a bíróság. Maroshévíz nagyon sokat köszönhet neki, hisz szülőtelepülésén testvérével
Urmánczy Ilonával 1901-ben újból megalapították a Székely Társaság elnevezésű színjátszó csoportot,
teniszpályát létesít, megalapítja az első maroshévízi helyi újságot, korházat létesít, iskolát, alapit. Százhúsz
évvel ezelőtt, 1896. március 2-án, szülőtelepülésén, a Válya negyedi telkén, saját költségén egy iskola alapjait
teszi le. Ez az iskola az említett év szeptember 1-re készült el. Itt három tanterem volt és 1-4 osztály működött
benne. Alapítója gondoskodott az iskola anyagi helyzetéről is, hisz az iskolának 102 hold erdőt adományozott,
amiből fenntarthassa magát. Az alapítást követő évben 50 diák járt az iskolába melynél az igazgató-tanítói
állást Gart Tivadar töltötte be. 1904-től Gálfalvyi János lett az igaztagó-tanitó, mígnem 1912-től 2 tanerőssé
válik: Győri Gerő és Gencsy Ferenc tanítókkal. Egy pár éve az iskolának nevet is adtak, de sajnos nem az
alapítója nevét, hanem Andrei Saguna nevét viseli jelenleg ez az iskola.
Cz. K.
A tigris egyik reggel nagyszerűen érezte magát, és elindult az erdőbe. Találkozott egy kis majommal, és
ráordított:
- "Na ki a legfélelmetesebb állat a dzsungelben?"
A kis majom nagyon félt a tigristől, és reszkető hangon így felelt neki:
- Hát persze, hogy te vagy a legfélelmetesebb állat mind közül.
Kis idő múlva a tigris találkozott egy medvével és ráordított:
- "Na ki a legerősebb állat a dzsungelben?"
A medve nagyon megrettent, egész testében remegett, és így szólt:
- Hatalmas tigris, te vagy a legerősebb állat a dzsungelben mind közül.
A tigris már rettentő elégedett volt magával, amikor szembetalalkozott az elefánttal. Az elefánt éppen valami
növényt rágcsált, amikor a tigris ráordított:
- "Na ki a legerősebb állat a dzsungelben?"
Az elefánt megragadta a tigrist az ormányával, felemelte, majd odavágta a földhöz, újra felvette, és addig
rázta, amíg a tigrisből csak narancssárga és fekete foltokat lehetett látni, majd végül egy közeli fához vágta
nagy mérgesen.
A tigris, miután összeszedte magát, így szólt az elefánthoz:
- Csak azért, mert nem tudod a választ, még nem kell ilyen dühösnek lenned...
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Összefoglaló az eddigi versenyeredményeinkről

A versenyek és tantárgyversenyek időszakában összegeztük az eddig elért eredményeinket, habár néhány
még hátravan:
1.
A Zrínyi Ilona nemzetközi matematika verseny megyei szakaszán dicséretben részesült Pop Áron IV.
osztályos tanuló. Felkészítette Trombitás Tünde tanítónő.
2.
A római katolikus tantárgyverseny körzeti szakaszán 4 tanuló vett részt. A legjobb eredményt
Kolozsi Szabolcs X. osztályos tanuló érte el, a III. helyezést kapva. Felkészítette Deme Gabriella tanárnő.
3.
A Terra földrajz tantárgyversenyen körzeti szakaszán Böythe Máté Dániel és Gáspár Bertalan VI.
osztályos tanulók dicséretet kaptak. A legjobb eredményt Bodor Zénó Attila szerezte a II. helyezéssel és
tovább jutott a megyei szakaszra.
4.
A román tantárgyverseny megyei szakaszán iskolánkat 4 tanuló képviselte: Böythe Máté Dániel és
Karácsony Karina VI. osztály, Strasszer Ingrid VII. osztály (felkészítő tanár Pop Dobrean Maria Cristina)
és Böythe Endre VIII. osztályos tanulók (felkészítető tanár Mureşan Mariana). A fiúk jó eredményt értek el,
Karácsony Karina III. helyet és Strasszer Ingrid I. helyet szerzett. Az utóbbi képviseli Hargita megyét az
országos fordulón.
5.
Kőműves Regina Éva és Strasszer Ingrid VII. osztályos tanulók képviselték iskolánkat Mikes
Kelemen magyar tantárgyverseny körzeti szakaszán. Habár mindketten 8-as jegy fölött írtak, nem jutottak
tovább.
6.
A Mesék útján címmel rendezett rajversenyen Bulai Adrienn előkészítő osztályos tanuló dicséretben részesült.
7.
Barticel-Kis Ádám Domokos, Bene Zsombor Ervin, Bulai Adrienn, Ladó Hunor, Muller Edua
(előkészítő osztály), Ferenczi Vivien, Hunyadi Andrea, Kovács Zsolt, Moldovan Florin Krisztián, Szabó
Noémi (I osztály), Blla Mihai, Nagy Hunor, Péter Fruzsina (II. osztály), Musulin Bella Beáta, Pop Alexia,
Simon Izabella (III. osztály), Bodor Zsuzsanna, Málnási Rebeka Beáta, Novák Annamária, Pop Áron, Szép
Gáspár Edvin László (IV. osztály) tanulók részt vettek egy művészeti és irodalmi alkotói versenyen ,
amelyet a Ploieşti városi George Emil Palade általános iskola hirdetett meg. Minden tanuló díjban részesült
a dicsérettől kezdve I helyezésig.
Gratulálunk azoknak a tanulóknak, akik képviselték iskolánkat bármilyen versenyen és köszönjük a
tanároknak, tanítóknak, hogy felkészítették őket! Sok sikert a további fordulókhoz és a többi versenyen!

Séra Ilona
Igazgató
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