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MaroshévíziHírlap
Múlnak a napok, hetek. Lassan már két hónap is eltelt, amióta elmentél
közülünk, kedves Márti tanárnő, kedves kollégánk, diákjaink szeretett
tanára. Szívünket mégis, még mindig elszorítja a döbbenet, a fájdalom,
a hiányod. Valahányszor betérünk a Puskás Tivadar Szakképző
Líceumba, az előtérben kiállított fényképről oly élethűen, oly kedvesen
mosolyogsz ránk. Szinte mozdul a kép, szóra nyílik ajkad, ahogyan
köszönsz a betérőnek, ahogy van időd, erőd, lelki nyitottságod
megkérdezni, hogy van, mi történt vele legutóbb, hogy éli meg min-
dennapjait. Ebben voltál a legkülönlegesebb. Ahogy minden egyes
ember, tanítvány fölé oda tudtál hajolni, őszinte, tiszta érdeklődéssel
meghallgattad gondjait, örömeit, bánatait. Így minden találkozás Veled
oly egyszerű, oly egyedi, oly emberi volt. Ez hiányzik a legjobban, ez
a halk, meleg, megértő szereteted. Bennünk ezért bolyong, kiált, lázad
még mindig a sok MIÉRT… Miért éppen Veled történt? Miért siklott
ki éppen a te autód? Hisz addig is és azóta is annyian jártak-keltek
azon az úton? Miért kellett megtörténnie mindennek? Vagy, ha
megtörtént, miért lett végzetes épp a Te számodra, a Jóisten miért nem
adott épp Neked még egy esélyt? Alex Tamás sorai jutottak és 
jutnak azóta is eszünkbe:

„Csak a jók mennek el, ők hagynak el.
S mit ők hoznak, ők viszik el.

Ez nem tűnik fel, míg együtt vagyunk,
csak a jók ünnepén, hol az égben vagyunk.

Miért mentél el, miért hagytál el?
Szerettünk téged távol és közel.”

Miért nem láthatjuk többé mosolygós arcodat? Miért nem vehetjük igénybe többé segítségedet? Miért nem
csodálhatjuk tovább munkaszeretetedet, munkabírásodat? Igen, csodáltunk Téged, Kedves Márti, mert hosszú
éveken át ingáztál családod és munkahelyed között, pedig lett volna számodra kényelmesebb megoldás is. 
Te mégis hű maradtál Ditróhoz, Orotvához, az itteni munkaközösséghez, tanítványaidhoz. Oly szívesen 
szólnánk Hozzád, irányítanánk Feléd tanítványaidat, akik mint egy meleg, biztos középpontot, támaszt rajong-
tak körül. Lelkünk, képzeletünk oly szívesen eljátszik még – tengeren hánykódó törékeny szalmaszál - a 
gondolattal, hátha csak egy népmesei helyzet szereplői vagyunk, hátha megtörténik a csoda és Te újra, mint
győztes mesehős visszatérsz közénk! Hátha együtt legyőzzük a Gonoszt! Aztán, mint kőkemény falba, újra és
újra beleütközünk a lesújtó valóságba. Az örökmécses hiányodat jelzi, búcsúzásra szólít fel. 
Híres nyelvemlékünk, a 800 évvel ezelőtti Halotti beszéd jutott és jut ma is eszembe, amelyet annyiszor 
tanítottál, magyaráztál tanítványaidnak, és amelyet Kosztolányi Dezső oly gyönyörűen tudott időzíteni a 
mai kor emberéhez.

Emlékezés Laczkó Enikő-Márta magyartanárnőre
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Halotti beszéd (átdolgozás)
Látjátok feleim, egyszerre meghalt

és itt hagyott minket magunkra.
Ismertük őt. Kedves volt számunkra, nagy és kiváló,

meleg szív, szívünkhöz oly közel álló.
De nincs már.
Jaj, összedőlt

a kincstár.
Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész

kővé meredve,
mint egy ereklye,

s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Kedves volt nekünk, fény volt, hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.

Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt

a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja ,

vagy ahogy jött, futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:

a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.
Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,

a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.

Többé soha
nem gyúl ki halvány-kedves mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,

hogy e csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen,

mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,

mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”;

Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.

Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
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Munkatársaid, barátaid, tanítványaid így emlékeznek Rád, így búcsúznak Tőled ….
„Laczkó Enikő-Márta 2005 őszén kezdte tanári pályáját iskolánkban, akkor még Deme Mártaként. Első 
pillanattól kezdve lelkiismeretesen végezte munkáját, mindenben tevékenységből kivette a részét. Ezt bizonyítja
az is, hogy amikor én 2006 májusában aligazgató lettem, Rá mertem bízni az akkori XI. osztályom
osztályfőnökségét. Attól a perctől kezdve mindig osztályfőnök volt. E munkát nagy szeretettel és 
lelkiismeretességgel végezte. A tanításon és osztályfőnökségen kívül rengeteg iskolán kívüli tevékenységet 
szervezett. Csak egy párat említek: felkészítette a diákokat különböző versenyekre; létrehozta a Pergettyű és
Sóza tánccsoportokat, akikkel hetente próbált és különböző fellépésekre kísérte el őket; próba után hazavitte
az orotvai diákokat; oszlopos tagja volt a bátaszéki testvérkapcsolatnak, többször vezetett csoportot oda, 
fogadott vendéget; iskolánkban kulturális műsorokat szervezett (Március 15., Farsang, Karácsonyi műsor);
színjátszó csoportot működtetett Orotván; részt vett színjátszó találkozókon… és még lehetne folytatni. Márta
tragikus elmenetele óriási űrt hagyott hátra, amit sosem tudunk pótolni. Köszönjük, amit értünk tett. 
Isten  nyugtassa békében! 
Román Sándor,-a Puskás Tivadar Szakképző Líceum igazgatója. 
„Meglepetést terveztünk a karácsonyi műsor zárszámaként. Meglepetést szerettünk volna a kollégáink és 
tanulóink számára, elénekelve J. Ruttertől a Gyönyörű mind című dalt. De te okoztál egy ma sem hihető
meglepetést, hirtelen, búcsú nélkül mentél el, hirtelen távoztál körünkből. Szívünkbe vésted magad örökre,
sok szép emléket, értéket hagytál itt nekünk, melyek által „Örökre velünk maradsz, /Őrizzük mosolyodat”
György Hajnal, a Puskás Tivadar Szakképző Líceum aligazgatónője.
„Márta, draga mea prietenă și colegă, vei rămâne în amintirea mea așa cum ai fost întotdeauna.... o stea care

mi-a luminat universul în momentele întunecate, un înger care m-a condus pe calea bunătății și altruismului,
un suflet pur care mi-a dăruit dragoste nemărginită și zâmbete pline de căldură în fiecare zi.” 
prof. Dana Calinovici 
„Abban a tisztességben és örömben volt részem, hogy 10 éven át Márta kolléganőm és igazi barátom volt. Ő
már ott dolgozott, amikor én odakerültem. Úgy fogadott, mintha a testvére lennék. Ezzel a melegséggel, 
jósággal fordult mindenki fele. Mindannyian szerettük ezt a mosolygós, nagyszerű, lelkiismeretes, ötlettel
teli Embert. Nagyon hiányzik. Betöltetlen marad ez az űr...” 
Méra Erzsébet tanárnő.
„Rendíthetetlen munkakedvű, példakép pedagógus, egy melegszívű szivárványszínfolt a barátai körében!”
Fülöp Réka 
„Csak egy emlék, boldogság volt, ami mindig megmarad. Számomra Ön volt és marad a legjobb tanárnő.
Olykor eszembe jutnak a szép emlékek: a biciklizés, a szánkózás, a szülinapozások… és még sorolhatnám.
Nagyon szerettük Önt.” 
Tamás Gabriella Boglárka, VII. oszt. – Orotva 
„Ez a tragédia, ami történt az osztályfőnökünkkel bebizonyította, hogy nem számít a kor, az ügyesség, az
okosság... a halál bármikor elragadhat bárkit. Sajnos épp őt, a mi oszinkat szakította el most, aki a miénk volt,
aki mellénk állt és most már kilencedik osztály elején második anyánkká vált .Nem tudjuk felfogni, nem akarjuk
felfogni és nem tudjuk elfogadni, hogy ez épp velünk történt meg. Teli volt optimizmussal, jókedvvel, jó és
szép tervekkel, amit együtt kellett volna véghezvinnünk. Magával ragadó egyénisége a jóra, a szépre tanított…
jó volt vele lenni! Mindig volt egy jó szava, egy jó tanácsa, egy jó ötlete…” 
Puskás Arnold, IX. oszt. - Orotva 
„Egy olyan drága kincset veszített el az iskolánk, akit nem tud soha senki és semmi pótolni. Csak egy üresség,
egy űr maradt a drága Laczkó Enikő-Márta tanárnő helyén. Mindig segített, ha bánatom volt, vigasztalt, csakis
jóra intett! Sok gyerekkel foglalkozott és mindegyik gyerekhez volt türelme, kedves volt, jóságos, de a leg-
fontosabb, ami a szívéből fakadt mindig: a SZERETET. Aztán a mindennapi kedves, gyöngéd mosolya, az
rettentően hiányzik, a bátorító szava… hihetetlen. Nem tudom elfogadni mind a mai napig, hogy ez épp a mi
Drága Tanárnőnkkel történt...! Hiányzik, hiányozni is fog, szívemben mindig lesz számára hely. Feledni soha,
soha nem tudom kedves mosolyát, szelíd hangját, szép arcát és bátorító szavát!” 
Gáll Timea Katalin, XII. oszt.
„A magyartanárnő egy nagyon jó ember volt, akitől sokat tanultunk. Szerintem nem csak egy átlagos tanár
volt, aki leadja a tananyagot, hanem a barátunk volt, aki tudta minden diák búját-baját, és segített nekünk.
Életvidám, jókedvű személy volt, aki szerette a hivatását. Nagyon szomorú, hogy ennek így kellett
végződnie.” Lukács Alfonz, XII. oszt. 
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feleim szemetekkel mik vagyunk? Íme por és hamu vagyunk…” Ennek igazát nem vitatva időlegesen 
búcsúzunk Tőled. Por és hamu mivoltunkban, valahol biztosan összefutunk. Addig is nyugodj békében, kedves
Márta! Mi a fájdalom mellett szívünkbe zárjuk emléked és visszük magunkkal, hogy lelkünkben tovább élj!
Zöld János nyugalmazott magyartanár gondolatainak beépítésével a cikket összeállította 
Balázs Erzsébet, a ditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceum magyartanárnője.

2017. február 2-án délután zsúfolásig megtelt a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház színházterme. 
A decemberben tragikus körülmények között elhunyt Laczkó Emőke-Márta magyar szakos tanárnő emléke
előtt tisztelgett a Puskás Tivadar Szakképző Líceum diák- és pedagógus közössége egy karácsonyi (de a
döbbenet és gyász miatt akkor be nem mutatott), később módosított farsangi műsor keretében. Verses, zenés,
vetítéssel egybekötött megemlékezés után a középiskolások, az orotvai és felszegi tanulók változatos 
néptáncainak tapsolhatott a nagyszámú közönség. Vidám jelenetek, mesemondás, a mazsorett csoport alka-
lomhoz illő tánca színesítette a műsort, melyet Balázs Erzsébet magyar szakos tanárnő álmodott meg és állított
össze több pedagógus kollégájának a háttérmunkájával, segítségével. 
A szép magyar szó, a néptánc és a hagyományok szeretete és tisztelete szellemében tanított Márta tanárnő
Ditróban közel egy évtizeden át. Tanítványai, munkatársai és ismerősei szívében emléke örökre megmarad.
Laczkó-Szentmiklósi Judit, magyar szakos tanárnő

Január 20-án a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum 
dísztermében több kiadvány bemutatására került sor. Az esemény
kezdetén Deme Gabriella igazgatónő köszöntötte a jelenlevőket,
mondott beszédet, majd Bajkó Hajnalka, az iskola diákja
szavalatainak tapsolhattak a jelenlevők. Ezek után Lukács Bence
Ákos konzul köszöntője hangzott el. A Csíkszeredai Főkonzulátus
képviselője többek között elmondta, hogy „…nagyon fontos az
erdélyi magyarörmény hagyományoknak és a kultúrának az
ápolása, éppen ezért tartja fontosnak a főkonzulátus, hogy
lehetősége szerint a közösség által szervezett eseményeken részt
vegyen." Gál Hunor plébános úr bemutatta az Élő Örökség című
folyóiratot és kérte a jelenlevőket, hogy írásaikkal ők is vegyenek

rész a folyóirat életében, hisz az itteniek is tudnak érdekes történeteket, vagy akár eseményekről is beszámolni.
Ezt követően Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója ismertette a Szépvízi
örmények című könyvet, de más könyvek, kiadványok is bemutatásra kerültek. Fórika Sebestyén beszédében
rámutatott, hogy „… manapság sok a régi, elhagyatott épület, amelyek romlásnak vannak kitéve, de ezeket jó
lenne felújítani és az utókornak átadni, hogy tudják mi az örökségük és mit kell továbbvinniük”.  
A bemutatók után kötetlen beszélgetés alakult ki a meghívottak és a szépszámú maroshévízi jelenlevők között.
Végezetül a Magyar Himnusz hangzott el. Az esemény szervezői: a maroshévízi Kemény János Elméleti
Líceum, az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Czirják Károly

Nemrég a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőbe látogattam, hisz az előző években is több alkalommal
vettem részt kutatáson, de itt több alkalommal is részt vettem a Magyar Hősök Napi ünnepségen, ahol 
koszorúztam is. A felújított temető nagyon szép és mindezért köszönet a magyarországi adakozóknak. Ez utóbbi
ott jártamkor több képet is készítettem, hisz valami nem igazán volt rendjén. Hazaérve összevetettem a hivatalos
dokumentumokkal, melyeknek a másolata a birtokomban van, így rádöbbentem, hogy több név hibásan van
feltüntetve, nem, úgy ahogy a hivatalos dokumentumokban, olyan is előfordul, hogy magyar keresztnevek
románosítva vannak. Itt csak egyet említenék meg, a temetőben az egyik katona neve Floriţa Petru néven van
feltüntetve, holott a bécsi dokumentumban Horicza Péter, míg a szebeni dokumentumban Flaricza Péter, tehát
egyikben sem Petru. Tanulmányozva a dokumentumokat, arra is rájöttem, és ez a legbosszantóbb, hogy több
név fel sincs tüntetve, hogy ott nyugszanak, pedig ott vannak eltemetve. Mindez a birtokomban 
levő dokumentációnak köszönhetően bizonyítható. 

Balogh Hintz Ádám, a Volksbund Erdélyi munkatársa

Megemlékezés

Kiadvány bemutatók

Maroshévízi Katonai Temető
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E páciens apja a PNC bank résztulajdonosa volt, innen voltak a milliók. Nem tudom, hogy a férje is milliomos
volt-e, de neki jutott elég, nagyon kényesen volt nevelve, soha nem kérdeztem meg a végzettségét. Abby volt
a keresztneve, 80 éves, el volt gyagyásodva már, keveset beszélt, nem evett, gastric-tubot tettek be és folyékony
ételt csepegtettünk bele állványról, mivel incontinens volt Foley-cathetert is helyeztek be. Naphosszat ültették
a székben, ezért sebes lett az ülepe, nem akarták kezelni. A magánorvosuk feladata az volt, hogy mihamarabb
végezzen vele, a lányai már nagyon ki voltak éhezve az örökségre, csodálkoztam, hogy nem volt hajlandó a
sebet helyileg és általánosan sem kezelni, sőt azt hangsúlyozták a seb jól néz ki. Az egyik műveletlen lánya
akivel találkoztam, amikor be akartam mutatkozni nem fogadta el a kezemet, mondván hogy eszik, ő mondta,
hogy szeretné kitépni a csöveket az anyjából. Ez a kifejezés nem az ilyen „tube”-okra vonatkozik, hanem a
trachea-tubusra, a respiratory masinára, intravénás gyógyszerek adására és intravénás táplálásra. 
Abby a Louisvillei Speed-Museum istápolója volt. A veje azt kérdezte egy látogatásukkor, mire számíthatnak,
meddig húzza még az anyósa, azt válaszoltam, hogy nem vagyok jósnő, de valószínű rossz Húsvétjuk lesz,
még naivan azt hittem, fájni fog nekik az öreg hölgy távozása. Kívülről tűnt fel a ház magasztossága,
egyemeletes volt, téglából, fehér olajfestékkel lefestve, ovális grupp körül lehetett kocsival a bejárathoz járulni.
Egyszer körbe mutatták az egész házat, megmutatták az emeleten vitrines, automata zárral ellátott bundákat
(40-50 drb.), nem tudom mekkora értéket képviselhettek, a garmada ruhákat, cipőket, fehérneműket, 
hálószobákat, fürdőket. Külön varroda is volt, ahol a bejáró varrónő alakította a sok ruhát, szoknyát, nadrágot,
ha szükség volt rá. A könyvtárszoba értékes könyvekkel volt tele, volt több iroda gyönyörű íróasztalokkal, ahol
már senki sem írt több levelet senkinek. Néger sofőr volt, aki imádta úrnőjét, mint egy pihét, úgy emelte be
gyöngéden az alig használt kocsiba, nála volt a credit kártya, hogy a hölgy azt vegyen, amit óhajt, ő fizette ki
a STEIN MARTBAN. Abby kiválasztott egy sötétkék alacsony sarkú papucscipőt, amit nagy örömmel melléhez
ölelt, ez volt az egész vásár. Az udvar egyik oldalán hatalmas úszómedence volt, a túlsó oldalán 6 fürdőlakás
volt, vendégeknek, akik ott heteltek, valamikor nagy élet folyhatott ott. Dr Kovács Gabriella.

Halálra ítélt milliomosnő

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  27. rész
A Homoródkarácsonyfalvi Felirat 

A XIII. sz.-ban épült homoródkarácsonyfalvi unitárius templom rovásfeliratát Debreczeni László építész,
művészettörténész fedezte fel 1937-ben, de nem közölte. A rovásfeliratos kő  az 1496-ban elkészült 
torony második szintjén egy lőrésablak szemöldökköveként szolgál. 
A feltételezés szerint egy még régebbi templom elbontott kapujának része volt. amelybevalószínüleg a XIII.
sz.-ban vésték a feliratot. Az első sor hossza: 27 cm., második sor: 22 cm.  A betűk magassága 4 és 9 cm. között
mozog. A követ úgy helyezték be, hogy a betűk fejjel lefelé állnak.  
Szőke István  egyetemi hallgató 1944-ben  lerajzolta, lefényképezte, lenyomatot készített róla és elküldte 
Budapestre Németh Gyula nyelvésznek, egyetemi tanárnak, aki ezeket közzétette. A rajz Franz Altheimnémet
történész, hun kutató érdeklődését is felkeltette, megfejtéssel is próbálkozott. 
2009-ben és 2010-ben jártunk Homoródkarácsonyfalván, Szakács Gábor és néhány bátor  útitársunk felmászott
a veszélyes helyre,  alaposan megnézték fényképezték a  rovásemléket.  Az vizsgálatnak legjobban 
Benkő Elekrégész  rajza felelt meg. 
A feliratnak több megfejtése is van, most  csakCsallány Dezső régészét közlöm: 
Első sor: HOMoRÓD-KaRÁCSON-FaLVIAKMeND ŐK
Második sor: HuNSZÉKeLY ÍRÁSOK 
A rajzot Benkő Elek régész, a fényképet  ifj. Forrai Márton készítette. 

Friedrich Klára 
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Maroshévízi adomák (22-23). Dénes Géza rovata

22. Müller bácsi mondókája

A faipari vállalat egyik mérnöke volt Müller bácsi. Jól beszélt magyarul, románul, de tökéletesen sohasem 
tanulta meg egyik nyelvet sem. Fia, Hans volt, Őt mindenki ismerte, mert a helyi labdarúgó csapat kapusa volt.
Egyszer Müller bácsi valakinek elmesélte: „Enyém fiam Hanzi, kicsi fát nem tudni vágni, de ekkora szelet
kenyeret meg tud enni” és mutatta a tenyerével mekkora nagy szelet kenyeret tud megenni.

23. János bácsi, a fagylaltos

Kétkerekű szekerével, fehér kötényével megállt a központban. Mi gyerekek, mikor megláttuk, szaladtunk fagyit
vásárolni. Mindig ezt mondta: János bácsi szereti a gyerekeket, s nekik mindig több fagyit mér. S néha 
még barackot is nyomott a fejünkre.

Aranymondások (32)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól el-
hangzott vicces mondásokat közöljük
1. Mátyás híres címer állata a varjú volt, mint a serege, de lehet, hogy nem, az biztos, hogy fekete volt, mint
a serege, de lehet hogy nem.
2. Mátyás jól ismerte a népét, mert két lábon járt.
3. A kódex olyan imakönyv, amiben csak a képek vannak kihímezve.
4. A Dózsa-felkelés után a parasztok robot terheit felemelték és heti 14 nap robot terhet írtak nekik elő.
5. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egy csomó dolgot állított fel, de semmire nem ment vele, hiszen nem
született gyereke.
6. Bethlen megpróbálta  Erdélyt erős állammá korbácsolni.
7. A Rákóczik nevüket Sárospatakról kapták.
8. Zrínyi csillag fényesen ragyogott fenn a magyar Holdon.

SPORT
Asztalitenisz

Miután a 2016-os év végén a Gyergyó - Hévíz körzeti bajnokság keretén belül két maroshévízi csapat
végzett „dobogón”, az első és harmadik helyen, 2017 januárjától az újra rajtolt bajnokságba 11 csapat iratko-

zott be. 
Így az első fordulóban: Autó Com Ditró – PC 2016 Maroshévíz 2-8, Patru Cristian (3), Balla Péter (3), Mál-
nási Ferenc (2). Második forduló: PC 2016 Maroshévíz – Újfalusi Ifik 9-1, Málnási (3), Balla (3), Patru (3).
Harmadik forduló: Maroshévízi PC 2016 – Újfalusi Katorzsa 8-2, Campean Zoltán (3), Balla Péter (3), Eigel

Csaba (2).  
A megyei bajnokság 4. fordulójában: Demarco Salamás – PC 2016 Maroshévíz 3-7, Balla Péter (3),

Campean Zoltán (2) és Eigel Csaba (2). 5. forduló: PC 2016 Maroshévíz – Szárhegyi Bástya: 6-4, Balla (2),
Patru (2), Campean (2). Az 5. fordulóban: PC 2016 Maroshévíz –Szárhegyi Bástya 6-4 (Balla 2, Patru 2 és

Campeanu 2). A hévízi csapat veretlenül a második helyen van, egy mérkőzéssel lemaradva az éllovas Gyer-
gyószentmiklósi Tic Tac Boys csapatától

A megyei asztalitenisz bajnokság 6. fordulójában: Csomafalvi Délhegy – Maroshévízi PC 2016: 0-10,
Campean (3), Balla (3), Eigel (3), dupla: Campean-Eigel (1).

Országos síversenyek
Nemrégiben két országos alpesi síverseny is lezajlott. Egyik a Sujor pályán, ahol a maroshévízi Karácsonyi
Karina 3. és Hámos Roxána a 4. helyre érkeztek, míg a Kapnikbányán megtartott országos kupán Karácsony
Karina 2. és Hámos Roxána a 3. helyen végeztek. Mindkét maroshévízi sportoló a 2003-2004-es korcsoport-

ban rajtolt.
Corona Kupa

Brassóban szervezték meg a hagyományos Corona elnevezésű alpesi sí kupát. A versenyen a 2003-
2004-es korcsoportban a maroshévízi Hámos Roxána a 2. helyen végzett.



Maroshévízi Hírlap
7. oldal  VII. évf  II szám, 2016. Február

A 2016-2017-es tanév első félévén túl vagyunk, de máris egy új komoly kérdés foglalkoztatja az iskolákat: 
Hány gyermek jár jövő tanévben óvodába, iskolába?
Az anyanyelven tanulás, oktatás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. 1990 januárjában a maroshévízi
RMDSZ programjának egyik égetően fontos kérdése az önálló magyar iskola megvalósítása volt. 
Ez sok munka, rengeteg utánajárás eredményeképpen megvalósult. Elmondhatjuk, hogy egyik legmodernebb,
legjobban felszerelt iskolánk van.

Nagy elődeink, nagy pedagógusaink felhívták a figyelmet az anyanyelvi oktatás fontosságára. Comenius 
(Jan Amos Komenský) 1592-1670 a Didactica magna fő munkájában a nevelést 24 évre terjeszti ki, négyszer
6-6 éves folytatásban:
-schola materna- anya és családi oktatás anyanyelven
-schola monacula-anyanyelven tanító iskola minden községben
-schola latina- gimnáziumi oktatás
-academica-egyetem
Ezt kértük 1990-ben és ezt kérjük a mai nap is.
Apáczai Csere János (1625-1659) Magyar Logikácska munkájában kihangsúlyozza: „a boldogulás alapja 
a nemzeti oktatás.” Ezt sokan nem veszik figyelembe. 
Tévhit: „ha más nyelven tanul jobban boldogul…” Milyen magyar ember lesz abból a gyerekből, aki óvodában
nem tanul magyar mondókákat, énekeket, meséket. Mivé válik az a tanuló, aki nem tanult, nem hallott Petőfiről,
Kölcseyről, Arany Jánosról, Jókai Mórról, s olyan szegény a szókincse, hogy nem tud helyesen 
fogalmazni, beszélni, írni, olvasni.
Milyen lesz az a gyerek, aki nem ismeri a magyarok történelmét, szokásait, dalait, táncait, a magyar kultúrát?
Az lenne a felelet, hogy félszer ember lesz. Nekünk viszont egész emberre van szükségünk. S ezt hol találjuk
meg ezt: Csakis a magyar oktatási intézményben.

Dénes Géza, nyugdíjas tanár

A Kemény János Elméleti Líceum gyermekösszeírása a II. félév első hetében történik február 13-17 között.
Még tervezetben létezik, de hamarosan jogerős lesz a beiratkozási kalendárium, mely szerint az előkészítő
osztályban való beiratkozás periódusa február 26 és március 16 között van.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési,
oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2016/2017-es
tanévre. A pályázati igényeket március 17-ig lehet benyújtani.
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0721332708-as telefonszámon.

Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
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0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefon-
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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!

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

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 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.


