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MaroshéviziHirlap
2016 Május 18-22 Maroshévízi Magyar Művelődési Napok

programtervezete:

Maroshévízi adomák (7-8) Dénes Géza rovata

Szerda, május 18- Megnyító Nap:
17,00 Ökumenikus istentisztelet a református templomban, fellép a szászrégeni Sófár együttes
19,00 Bagossy Brothers Company koncert a helyi Művelődési Házban
Csütörtök, május 19- Kultúra Napja:
19,00 Moliére: A nők iskolája című színdarab a marosvásárhelyi Spektrum Színháztársulat előadásában a 

helyi Művelődési Házban
Péntek, május 20 - Kemény János Iskolanap
10, 00  Kemény János szimpózium a Kemény János Elméleti Líceum dísztermében
17, 00- 18,30 a Kemény János Elméleti Líceum Évi Iskolaműsora a helyi Művelődési Házban
Szombat, május 21- IX. dr. Urmánczy Nándor Emléknap
11 óra: ökumenikus igehirdetés a romai katolikus templomban
11,40: koszorúzás az Urmánczy sírboltnál 
12 óra: A közösségi ház nagytermében (Kolping Ház): - Köszöntő beszédek: Fráter Olivér a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese és dr. Gortvay István  
- Urmánczy Nándor Díj átadása
12,30: Könyvbemutató sorozat: - Vastag Andrea: “Csinszka az álmok hercegnője”
- Jancsó András által szerkesztett “Jancsó Benedek 160” című könyv.
- dr. Raffay Ernő: Titkos szabadkőműves dokumentumok
- dr. Szász István Tas: Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel  
14 óra: állófogadás 
18 óra: a helyi Művelődési Házban fellép az Insect együttes. Bérmentes
Vasárnap, május 22- Hagyományőrző Nap
11, 00 Majális, asztali tenisz bajnokság, néptáncelőadások, tánchác az Urmánczy strand mellett

Szervezők: Alma Mater Kemény János Egyesület, Kemény János Elméleti Líceum, maroshévízi RMDSZ,
dr. Urmánczy Nándor Egyesület, Kemény János Egyesület, Communitas Alapítvány, a maroshévízi Római
Katolikus Egyház és a Református Egyház, a Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács támogatásával.

7. D. Misu, textilkereskedő volt. „Nagyon jól tudott mérni”, ha valaki 3 méter szövetet vásárolt, az biztosan
nem volt több mint 2,80 cm. És mindez a szabók nagy bosszúságára. Egyszer visszavitte B. szabó az anyagot
és újra méreti.  Csak 2,80 cm volt. Misu válaszol: „B. szabó bácsi ez az anyag azóta összement”.

8. L. Jóska bácsi cipész ember volt, vicces, sokszor megfordult nálunk. Ilyeneket mondott: - menjen Margit,
mert D. B. friss szopós bornyú húsa van, ekkor Dézsinek már rég nem volt mészárszékja. 

- Gyuszika most pumpálja a hordóból az olajt. Vigyetek literes üvegeket, hogy legyen, amibe belemérje.
Nyoma se volt az olajnak. Az üzletben egyebet nem lehetett találni, mint sós szalonnát, marmaládét 
(vegyes íz), és kávépótlékot. 
Most nyitott Jummi (kereskedő volt) és hoztak 50 biciklit (egyet sem hoztak). 
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Virágvasárnapi jótékony kiárusítás
Közel egy hónapi munka után a dr. Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére alakult korhatár nélküli

kézműves kör virágvasárnapján egy jótékony célú kirakóvásáron mutatta be, miket is készítettek a körre járó
tagok. A római katolikus templom udvarán megtartott vásáron közel 30 fajta tárgyból választhattak az
érdeklődők. És volt érdeklődés, vásárlás, hisz mikor vonalat húztak a vásárlás után, 802 lej gyűlt össze.

A kör tagjai minden szombaton 13 órakor találkoztak a római katolikus egyház hittantermében. A jelenlevők
hetente változtak, legkevesebben 14-en és legtöbben 23-an voltak jelen. Íme, a körre járók nevei, azoké, akik
tárgyakat adományoztak, ügyességükkel, leleményességükkel szebbnél szebb kézi tárgyakat készítettek,
készítenek: 1. Ármán Mária, 2. Ármán György, 3. Ambrus Szilárd, 4. Bajkó Annamária, 5. Bajkó Erika, 
6. Bajkó Hajnal, 7. Bajkó Regina, 8. Bajkó Zsigmond, 9. Becze Ramóna, 10. Bodor Mónika, 
11. Bodor Zsuzsanna, 12. Bakos Blanka 13. Carcota Oana, 14. Czirják Annamária, 15. Czirják Csilla, 
16. Dénes Géza, 17. Ichim Sándor, 18. Kőműves Csilla, 19. Kőműves Regina, 20. Kocsis Rebeka, 
21. Kozma Noémi, 22. Mezei Andrea, 23. Rebendici Erika, 24. Pobereznic Melinda, 25. Péter Dóra Fruzsina,
26. Péter Kriszta, 27. Simon Izabella, 28. Sinkó Enikő, 29. Tamás András, 30. Zorgel László György. 
A körre továbbra is várnak minden érdeklődőt, szombatonként 13 órától a római katolikus egyházközség 
hittantermében. Köszönet a kör tagjainak és köszönet a vásárlóknak. A virágvasárnapon összegyűlt pénzt 
László Áron atya a Stefan cel Mare úton lakó Bartha családnak, a December 1. 1918 úton lakó Korpos c
saládnak és a Kornis negyedben lakó László családnak adományozta. Czirják Károly

25 éves a maroshévízi Izabella vendéglő

SPORT

Labdarúgás
A megyei bajnokság legutóbbi fordulójában: Maroshévízi Pro Maros – Szentsimoni Szefite 8-1 (5-1).
Góllövők: Tararache (3 x), Újlaki (2 x), Roca, Covrig és Ungureanu. Székelyudvarhelyi Roseal –
Maroshévízi Pro Maros 2-3 (0-1). A Maros gólszerzője Tararache a 2. percben, valamint Roca, aki két 
alkalommal talált a hazaiak hálójába. 

Maroshévízi Pro Maros – Székelykeresztúri Egyesülés 1-2 (0-1). A hazai csapat góllövője Roca. 

Ez év április 8-án a maroshévízi Izabella vendéglő ünnepelte a fennállásának a 25. évfordulóját. Az eltelt évek
alatt a vendéglő évről évre gyarapodott, szépült, korszerűsödött. Jelenleg Maroshévíz egyik leglátogatottabb
vendéglői között szerepel. Nemrég a vendéglő egyik tulajdonosával, Kósa András úrral, beszélgettünk. „– …
mivel nemrég ünnepeltük a 25 éves fennállási évfordulót, májusban egy három napos rendezvényt akarunk
szervezni - kezdte el a beszélgetést Kósa úr -, a rendezvények a vendéglő előtti téren lesznek, ahol egy 
szabadtéri színpadot fogunk felállítani. Mindezt azért is tesszük, hogy így köszönjük meg azoknak a helybeli,
környékbeli, de más embereknek is, akik látogatják vendéglőnket és a szolgáltatásainknak örvendenek. 
Az évek során többször fejlesztettük vendéglőnket, de ami a legfontosabb, csak minőségi ételeket készítettünk,
így mára nagy látogatottságnak örvend a vendéglőnk, de nagyon sokan használják a házhoz szállítási étkezési
programunkat is. Továbbra is egy modern vendéglő maradunk, ahol mindent kedvező áron megkapnak, 
az érdeklődök, és ami fontos, csak friss és jó minőségű ételeket tálalunk fel.” Így hát, május 20 és 22 között
az Izabella vendéglő előtti téren felállított színpadon minden korosztálynak megfelelő programok, koncertek
fognak lenni, ahol a három nap alatt több helybeli és környékbeli együttes, zenekar is fel fog lépni. 
Egy kis ízelítő a programból: május 20-án 16 órától a színpadon gyerekeknek, de felnőtteknek is különböző
előadások lesznek, míg a nap fénypontja este 20 óra körül lesz, amikor a Dupla Kávé együttese fog fellépni.
Május 21-én a népzene napja lesz, úgy magyar, mint román előadókkal. Itt a több előadó közül megemlíthető
Dinu Iancu Salajan népdalénekes. A nap fénypontja este 20 óra körül lesz, amikor itt fog koncertezni a 
Roua együttes. Május 22-én, vasárnap, újból a népzenének tapsolhatnak az érdeklődők, míg este a népszerű
Smiley fog színpadra lépni. Ezt követően Maroshévízen és környékén első alkalommal láthatnak a jelenlevők
egy kitűnő lézer bemutatót. Az esemény fő támogatói: Petry kft, Perla Harghitei, Amigo Inter Cost kft, 
Harmopan kft. M. H.
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei  17. rész
Nagyszentmiklósi kincs I. Rész

Mammut-barlang 

Maroshévízi PRO Maros – Homoródalmási Homoród 2-0 (0-0). Góllövők: Újlaki és Roca. A hévízi csapat a
következő felállításban játszott: Petrescu - Covrig - Bor - Maximiuc R. (C) - Kiss - Újlaki - Ungureanu -
Tararache S. (Bukfeyes) - Morar(Crăciun) - Roca - Maximiuc S. (Mera)

Alpesi sí
Április 2 és 3 között zajlott le az ausztriai Zauchensee településen Európa legnagyobb ifjúsági alpesi síversenye,
melyen 16 ország 850 versenyzővel képviseltette magát. Maroshévízről Hámos Roxána indult a 2004-es 
korcsoportban és nagy meglepetésre kitűnő eredményt ért el. Így az óriás műlesiklásban 20., míg a nemrég
bevezetett ski krosz stílusban a 42. helyezést érte el, így Romániából ő érte el a legjobb eredményt. Ugyanakkor
érdemes megemlíteni, hogy az óriás műlesiklásban csupán három másodperccel maradt alul az első helyezéstől.

A Transzalpinán megtartott országos alpesi síversenyen, Hámos Roxána az óriás lesiklásban 3., az alpesi
versenyben a 2., míg a különleges szlalom versenyen a 2. országos helyezést érte el.

„E feliratok olyan fényes bizonyítékai elődeink írás-
tudásának, mint az arany, amelybe beróva vannak.”

(Fischer Károly Antal, 1889)
A kincs rövid története
A néphagyomány szerint a nagyszentmiklósi kincs 
Attila hun királyé volt.  Ki tudja hány évszázada 
nyugodtak már az aranyedények a föld alatt, amikor
1799 július 3-án Nákó Kristóf földesúr jobbágyai,
Néru Vuin és felesége,  Ikonia rátaláltak árokásás
közben.  A szakirodalom hol románnak, hol szerbnek
nevezi a házaspárt. Kezdetben 23 aranyedényről volt
szó, amelyet részint két kereskedőnek, részint a 

helybéli aranyművesnek eladtak. Több darabot  hallgatásuk fejében nekik ajándékoztak, egyes edényeket
megrongáltak, pl. két kancsónak a füleit, egy bikafejes csészének a szarvait letörték és egy szelence tetejével
együtt beolvasztották. Egy harmadik kereskedő is megorrontotta az eseményt és felvásárolta Vuinék,  majd az
aranyműves edényeit. Mindhárom kereskedő Pestre indult, de a kincs híre megelőzte őket, így kénytelenek
voltak bejelenteni Boráros János polgármesternek. (Emlékére áll a Boráros téren egy szép oszlop, tetején 
a bikafejes ivócsanak szobrával.)  A kereskedők kártalanítása után, augusztus 3-án  leltárba vették a 23 darabból
álló kincset a városházán, azaz hét korsót, egy ovális tálat, négy kerek tálat, két poharat, három bikafejes
csészét, két nyeles tálat, egy ivókürtöt, egy szelencét üvegpaszta berakással  és két talpas kelyhet, továbbá 
a beolvasztásokból származó aranyrudat. Az edények súlya 74 gramm híján tíz kiló. 

Folytatjuk.  Friedrich Klára 

A világon két Mammut-barlangot tartanak számon, az egyik a felső-ausztriai Dachstein közelében helyezkedik
el, a másik pedig Kentucky államban van. A Kentucky barlang 212 km2 területű, eddig több mint 590 km
összhosszúságú járatot fedeztek fel benne és még mindig vannak ismeretlen, esetleg több száz km-nyi folyosók.
A járatok tekintélyes méretű termekben öblösödnek ki, amelyekben földalatti tavak, zuhatagok találhatók. 
A barlangokban a könnyen oldódó mészkő csodálatos cseppköveket hozott létre. A barlangrendszerben több
mint 200 állatfaj él a sötétség birodalmában. Közülük a denevérek aludni járnak ide, de több millió év alatt
kialakultak azok az állatfajok, amelyek egész életüket itt töltik. Ilyenek a különböző vakhalak, melyeknek
látószerve teljesen elcsökevényesedett, s szaglásuk és az áramlások segítségével tájékozódnak. 
A KM barlangot 1981-ben vették fel az UNESCO világörökségi listájára. A barlang a Mississippi egyik 
mellékfolyójának, a Zöld folyónak a medrében van. Amerika őslakói már 4000 esztendővel ezelőtt ismerték
ezt a fantasztikus földalatti világot! Az európaiak számára az első hiteles beszámoló 1799-ből származik,
amikor is egy medvevadász a megsebzett vad nyomát követve talált rá a barlangrendszer egyik bejáratára. 
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Örökségünk (8)

Rólunk, magyarokról írták (8)

További érdekesség, hogy az 1812–14-es amerikai-angol háború idején, amikor az angol flotta tengeri blokáddal
akadályozta a felkelők lőszerutánpótlását, az amerikaiak a barlangjáratok talaját borító vastag guanórétegből
vonták ki a puskaporhoz szükséges salétromot. 

A XIX. század közepén - rövid ideig és kevés sikerrel - a barlangrendszer száraz és egyenletes, 
12 Celsius-fokos levegőjét tüdőbetegek gyógyítására használták. Dr. John Croghan végezte a kezeléseket a
barlangban. Dr. Kovács Gabriella

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
nyertesünk, Öcsi (kérésre), volt az egyetlen, aki kitalálta a ház hol is van. A képen megörökített ház a volt
Malom utcában, ma Libertatii található és az Antal család tulajdona. E hónapi képünk egy ablakdísz, mely
1906-ra készült el.

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.
NYMPHODOR (Kr.e. 301-241): A tibarénok Szkítiának népe. Ezeket mondják a legigazságosabbaknak, mert
soha nem kezdenek csatát senkivel, míg meg nem jelentik a csata helyét, napját és óráját.
PHILARCHOS (Kr. e. 210.) a következőket jegyezte fel: A skythák, midőn aludni készülnek, tegezt vesznek
elő, és ha bú nélkül találták eltölteni azt a napot, fehér kövecskét dobnak bele, ha pedig bajjal, akkor feketét.
A meghaltaknak tegezeit kihozzák és megszámlálják a kövecskéket, és ha a fehérek nagyobb számban 
találtatnak, mint a feketék, boldognak magasztalják az elhunytat. Innen keletkezett az a közmondás, hogy 
“jó napunk a tegezből van”.
PRISZKOSZ  híradása 448-449 körül egy követség tagjaként Attila hun uralkodó udvarában. Erről és a kor
egyéb eseményeiről nyolckötetes művében számolt be, amit 23 évvel a követjárás után fejezett be. Atilla 
hunjairól: Priszkosznak egy hunok közé került és a hun életmódot felvevő görög beszéli el fogadott népének
szokásait, tulajdonságait: “A skytha (hun) föld lakói ugyanis háború után nyugodalomban élnek, amennyiben
mindenki élvezi vagyonát és éppen nem vagy csak kis mértékben van terhére másnak, vagy más neki.”
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Közelegnek a választások

Magyar Költészet Napja

PLACIUS JOSEPHUS (Kr.u. 37.): A gomorokat Gomar alapítá, míg Magóg pedig a tőle elnevezett 
magógokat alapítá.
PLATO (szül. Kr.e. 429.): A szkíták szokása, hogy bal kézben tartva az íjat jobbal meghúzzák a nyilat, és 
fordított kézzel is biztosak.
PLUTARCH (Kr.e. 50-12): A Tanais (Don) folyót korábban a szkíták Amazoniusnak nevezték, mivel az 
amazonok fürödtek benne.

Nemsokára az urnák elé kell mennünk, hisz közelegnek a helyhatósági választások. Ezt én is türelmetlenül
várom, hisz utoljára a 80-as évek közepén voltam szavazni Romániában. Azóta csak a Bajorországi 
választásokon járultam az urnák elé.  Mivel jön a választás, bennem is felpezsdül a választási indulat.
Érdeklődöm, olvasok mindenről, ami a szavazásról szól, történt az utóbbi évtizedek alatt. Sajnos a legtöbb
településen két magyar párt és a szövetség indít listákat, ez tömb magyarságban jó, szórványban nem annyira.
Itt arra gondolok, hogy elég nehéz lehet az RMDSz-nek mivel ők nem párt, így nem kapnak pénzt a kormánytól
a választásokra, de látom azért listavezetők, minden egyes választás alkalmával felülkerekednek.
Kérdezősködtem a maroshévízi jelenlegi tanácsosok iránt is, hogy kik vannak, milyen pártokból, amit 
furcsálltam, hogy vannak tanácsosok, akik már nyugdíjasok, igaz, az is lehet, hogy miután tanácsosnak lettek
megválasztva kapták a nyugdíjazást. Nyugaton egy olyan párt melynek befutólistáján nyugdíjasok vannak, 
az már startból hátránnyal indul, hisz a választók kételkednek, hogy hol az utánpótlás, amiért nyugdíjas került
a listára. De ez ott van, egy demokratikus országban, itt egyeseknek más a felfogásuk. Eddigi kérdezősködésem
arra vitt, hogy Maroshévízen csak az RMDSz indít listát, ez jó is, hisz így a magyar választók nem oszlanak
meg, habár olyan magyarral is szóba álltam, aki közölte velem, hogy ő pedig román pártra fog szavazni. 
Ez van, mindenki azt választ, akit akar. Ugyanakkor egy tanácsosi lista összeállítása is fontos feladat, hisz
nagyon fontos a választópolgárokra nézve, hogy olyan emberek szerepeljenek, akikről ők igenis a pecsétükkel
igazolják, hogy jó. Ezért egy ilyen lista elkészítésére több megoldás van. Így lehet egy közvélemény kutatást
szervezni, hogy kiket is szeretnének a lakosok a listán látni, vagy ajtóról ajtóra kopogtatni (igaz ehhez emberek
kellenek, de nem lehetetlen). A legjobb megoldás és ezt alkalmazzák a legtöbb helyen, a közgyűlés, amit
meghirdetnek, és akik akarnak (párti hovatartozás nem számít), elmennek, ajánlatukat fejezik ki, hogy kiket
szeretnének tanácsosi listára jelöltetni, majd szavaznak. Így például egy maroshévízi szinten egy ilyen
közgyűlésre elmegy 200-300 ember és dönt, akik nem jelennek meg, azoknak már nincs mit szólniuk, hogy
azért nem szavaztak, mert nem tetszett valaki a listán, de elfelejtik, hogy megvolt a lehetőségük, hogy a
közgyűlésen óhajukat fejezzék ki. Van egy másik lehetőség is, de ezt nagyon kevés helyen alkalmazzák, vagyis
a küldöttgyűlés dönt. Ez azért nem jó, mert van 20-25 küldött, akit nem lehet tudni ki is küld és mikor is lett
küldötté választva és az dönti el több ezer ember helyett a listát, ez nem demokratikus húzás. Lista ide vagy
oda, jó lenne, hogy akik elmennek, ne csak szavazni menjenek el, hanem választani. Siklódi Ildi

Minden év április 11-én van a Magyar Költészet Napja. Ez évben is a maroshévízi Kemény János Gimnázium
dísztermében emlékezett a maroshévízi magyarság e napra. A 15 órától kezdődő ünnepségen jelen voltak 
gyergyószentmiklósi Kercsó Attila Irodalmi Kör tagjainak egy része: Bajna György, Bíró László és Bíró József,
valamint a maroshévízi Urmánczy Nándor Irodalmi Kör tagjainak egy része: Komán János és Bajkó Zsigmond.
Az ünnepség elején, Sajgó István, a Kemény János Alapítvány részéről üdvözölte a jelenlevőket majd Bajkó
Hajnalka, VII. osztályos tanuló szavalt ünnepi verset. Ezt követően egy perces néma csenddel emlékeztek a
jelenlevők Kamenitzky Antalról, aki nemrég hunyt el és ő is alapító tagja volt az Urmánczy Nándor Irodalmi
Kör-nek. Az eseményen a jelenlevő írók verseikből olvastak fel, de ugyanakkor a különböző okok miatt távol
maradt kör tagjai verseiből is olvastak fel verseket. Ezt követően bemutatásra került a gyergyói kör által kiadott
„Társalgások IV.” című verses kötet, valamit a maroshévízi kör által kiadott „A könnyek temploma” című
verses kötet. Az esemény szervezői: Kemény János Gimnázium, Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület
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Májusi előzetes
Május 1: Anyák Napja
Május 8: elsőáldozás
Május 12: ötödik alkalommal áll meg állomásunkon a Boldogasszony Zarándokvonat. A 21,25 óra körül
(ha nem késik) megálló vonat 15 percet fog állni állomásunkon. Aki teheti, jöjjön ki az állomásra, fogadjuk

a zarándokokat, mondjunk el együtt egy imát, énekeljük el himnuszainkat, nemzeti és egyházi énekeinket.
Május 18-22: V. Magyar Kulturális Napok
Május 29: Hősök Napja

Régen történt

1911 áprilisában (105 éve) beindult a maroshévízi Marosvölgyi Népbank R.T. melynek igazgatója Lámm
Fernecz gyártulajdonos lett megválasztva. E bank 1928-ban bezárta a kapuit.

1916 áprilisében (100 éve) alakul településünkön az első Állami Óvoda. Első óvónő Székelyné Szántó
Erzsébet volt, majd Kelemen Anna. Ez az óvoda a volt görög katolikus iskolában létesült, mely épületet
1964-ben bontottak le. Itt jelenleg a 4-es számú általános iskola (Szt. Illés) található.

Aranymondások (25)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól el-
hangzott vicces mondásokat közöljük.
1. Mivel az imperializmusnak sok pénze volt, az gyárakat épített. Így keletkeztek az imperialista monopo-
listák.
2. Franciaországban felszabadultak az imperializmusok és a monopolizmusok,
3. Franciaországban 1871-ben még nem voltak gyárak. Lettek bankok és kifizették a munkásokat.
4. Jeanne D'Arc egy vitéz asszony volt. Beállt katonavezetőnek és az  angliaikat kihajította a várból.
5. Az anarchia egy könyv volt, amit Földnélküli Jánosnak írtak.
6. Az  Aranybulla egy fémpecsét volt.
7. Az Aranybullának aranya volt.
8. A XVI. század elején Németországban a parasztok plebejus jellege nehezítette meg a helyzetet.
9. Kora reggel, hajnalban Jeanne D'Arcot a cipőjén megsebesítették.
10. Jeanne D'Arc mosolyára kevesen sebesültek meg a vadnyugaton.

Száguldozik egy motoros az országúton, amikor nekicsapódik a bukósisakjának egy
veréb. A veréb elájul, a motoros megsajnálja és hazaviszi.
Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, és elmegy munkába.
Kis idő múltán a veréb magához tér és körbepillant:
- Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak nem halt meg a motoros?

Az iskolában a tanárnő a híres emberekről tart előadást.
- A híres emberek azok voltak, akik valami nagyot tettek valamilyen
téren. Ilyen volt Kolumbusz Kristóf a felfedezések terén, vagy Edison a
találmányok terén. Tudna valaki hasonló példát mondani?
Móricka jelentkezik: - Nekem a nagyapám perecárus volt a Hősök terén.
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Kemény oldal
A maroshévízi Kemény János Gimnázium oldala 

2016 április 18-22 között zajlik a „Tudjál többet, legyél jobb! ” nevelési
hét.  A nevelési programok mottója idén Szilágyi Domokos gondolata: 

„Én játszom ugyan de ti
Vegyetek komolyan”. 

Hétfőn, április 18-án a Mesterségek napja. Az óvodások asztalos műhelybe látogatnak és fodrásznő jön a
csoportba. Az elemi osztályok a mesterségek napját felcserélték a kiránduló csütörtöki nappal szállítási gondok
miatt. Hétfőn az elemi osztályok Marosvásárhelyre kirándulnak a tanítónők kíséretében. A VII, VIII, XI és
XII. osztályok részt vesznek a Művelődési házban megszervezett Mesterségek börzéjén osztályvezető tanáraik
kíséretében. Az V és VI osztályok pályaorientációs tevékenység után a Rendőrség nevelő tevékenységén
vesznek részt. A IX és X. osztályok pályaorientációs kisfilmeket tekintenek meg és beszélgetések által mélyítik
ismereteiket. 11 órától az V, VI, IX és X osztályos tanulók a „Sfântu Ilie” monostorhoz látogatnak.

Kedden, április 19-én a Hagyományőrző nap tevékenységei zajlanak. Az óvodások népi gyermekjátékok,
magyar népmesék, mondókák által őrzik a hagyományokat. Az elemi osztályosok hagyományos 
ételek készítenek, a népmesék világában kalandoznak vagy alkotóműhelyben fedezik fel a népi motívumokat
új köntösben. Idén a  Csillagszem tánccsoport tagjai vendégvárói lesznek annak a Hagyományőrző 
találkozónak, amely évenkénti körforgásban Maroshévízen, Borszékon és Ditróban kapott helyszínt. Idén a
tánccsoportok bemutatkozása lesz az esemény fénypontja. Az iskola többi diákja hagyományápoló
tevékenységeken vesznek részt: Szól a … népi vetélkedőn, képzőművészeti körön, hagyományos 
ételkészítő munkában.

Szerdán, április 20-án zajlik a Diáktanács által szervezett Diákolimpia a sportteremben, amely része a 
Fiatalok mozgásban című nevelési iskolai projektnek. A Diákolimpia, a Miniolimpia és az óvodások 
Sportnapjának eseményei alkotják az iskolai projekt tevékenységeit, amellyel a Hargita Megyei
Tanfelügyelőség által meghirdetett megyei versenyre fogunk benevezni. Nagyon sokat számít ebben a 
versenyben az online szavazás, amely májusban indul.
A diákok feliratkozhatnak ezen a napon a Sakk, Táblé, a Counter Strike játék, a Sudoku, Angol szófejtő, 

Társasjátékok versenyére. Az óvodások a gyergyószentmiklósi Lurkó parkban látogatnak. A kisdiákok játék-
napját az ECO JUNIOR 2016 környezetvédelmi projekt tevékenységei színesítik.

Csütörtökön, április 20-án Kiránduló nap lesz az iskolánkban. Az elemi osztályosok a városban látogatnak
meg mindenféle mesterséghez fűződő épületet. Az óvodások a sportteremben Sportnapon vesznek részt.
Az V. osztály farmot látogat, a VI. osztály piknikezik, a VII és VIII. osztályok részt vesznek a városi takarítási
akcióban és azután szabadtéri tevékenységen vesznek részt. A IX. osztály a gyergyószentmiklósi Tarisznyás
Márton Múzeumot látogatja meg, a X.osztály a Mogyórosra, a XI. osztály a Bánffyba kirándul. A XII. osztály
a csíkszeredai Sapientia Egyetemre látogat.

Pénteken, április 22-én teret kapnak változatos tevékenységek. Az elemi osztályosok a sportteremben 
Miniolimpiai játékon vesznek részt. Az óvodások az ECO JUNIOR 2016 projekt tevékenységeit végzik. Ezen
a napon zajlik az Elevii de tot râsul program, melynek keretében diákjaink román nyelvű színdarabokat adnak
elő. Ezután Kincskereső tevékenységben lehet benevezni, fodrász és szépségszalonba lehet ellátogatni az 
V és XI. osztálytermekben, a VI és VII. osztályosok Mesterségek körútját járják végig, a VIII.osztály a Bánffy
Wellness Centerbe látogat, a többi tanuló filmklubot látogathat. 
Reméljük, hogy mindenki talál a maga számára megfelelő tevékenységet ebben a lehetőségsorozatban és ját-
szva megtanulsok hasznos dolgot az Élethez. 

Deme Gabriella, nevelési tanácsadó
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Reklámok, apróhirdetések

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deaḱ Attila, Fazakas Istvań, Gyor̈gy Hajnal, Haḿos Mihaĺy, Izabella vendeǵlo,̋
Neḿeth Levente, Papp Edmond,Puskás Noémi Tünde Szaśz Kaŕoly, SzaboÉrzseb́et, Tot́h Csaba. Köszönjük

Az ingyenes aproh́irdeteśi rovatunkba vaŕjuk olvasoínk hirdeteśeit. Ezeket elkul̋dheti az e-mail címun̈kre:
hirlap@marosheviz.info

Kivaĺo ́neḿet minos̋eǵu ̋ruhaḱ koz̈oẗt vaĺogathat
Maroshev́íz legnagyobb vaĺaszteḱu ́eś

legolcsob́b hasznaĺtruha u ̈zleteb́en. Megtalaĺ
bennun̈ket a koz̈pontba, a Maros híd mellett.

But́ort akarsz vaśaŕolni? Mi segítun̈k!
Lat́ogass el u ̈zletun̈kbe, ahol kivaĺó

kul̈fol̈di but́orok koz̈oẗt vaĺogathatsz.
Címun̈k: Garoafelor ut́ 1. tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendeǵlo,̋ legjobb aŕak,
legjobb kiszolgaĺaś!

Villanyszereleś
Megtalaĺ bennun̈ket a Sport utcab́an a

Harmopan kapujav́al szemben 
Tel/fax: 266342947
Mobil: 0745641879

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 mellett, Bicazului út 6-os szám.50 éve kortárstalálkozó

A szülőföld hívó szavát küldjük el most neked: 
hazahív a fenyvesek hangja, a Maros csobogása.
Jöjj haza megpihenni, erőt meríteni itt ezen a tájon,
ahol első lépéseidet tetted. Szülőfölded, kortársaid, 
szeretettel várnak egy találkozó erejéig, ahol az
elmúlt ötven évre együtt emlékezzünk. 
Program: 10.30 – gyülekező a római katolikus 
templom előtt, 11.00 – szentmise, 12.00 – cso-
portkép készítése. A részvételi szándékot legkésőbb
július 15-ig várjuk a következő telefonszámokon:
0748515818 (Tóth Csaba) és 
0752216619 (Kőműves László)

70 éves kortárstalálkozó
Az 1946-ban születetteket szeretettel hívjuk július
25-én 11 órakor a római katolikus templomban 
tartandó kortárstalálkozóra. Érdeklődni a
0747654129-es telefonszámon lehet

Fordítoíroda Maroshev́ízen a polgaŕmesteri 
hivatallalszemben. 
Eleŕhetos̋eǵeink:

0742-130-010 , 0744-829-149

Meh́kaptaŕok gyaŕtaśat́, hut̋os̋zekreńyek eś mosoǵeṕek
javítaśat́ vaĺlaljuk. 
Eŕdeklod̋ni a 0744693028 /  0743507482
telefonszaḿokon lehet.

KO ̈NYVESBOLT Szeretettel vaŕunk minden
eŕdeklod̋ot̋ . Sport utca B.I.2 szaḿ alatt

(szaḿítoǵeṕes u ̈zlet)
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