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Névadási szokások és hagyományok
Maroshévízen
Az ember neve, az egymástól való megkülönböztető funkciója mellett, jelentéstöltettel bír, tulajdonságokra reflektál, ezért meghatározó minden egyén életében. Puskai Melinda, volt maroshévízi lakos és diák
államvizsga dolgozatában városunk lakosainak névadási hagyományait, szokásait, „trendjét” tanulmányozta. Ebből a felmérésből szerenék közölni néhány
érdekes adatot a kedves olvasóknak.
A kutatás 2002-ben kezdődött, majd 2007-ben
kiegészült, az adatgyűjtés forrásául egyházi születési
anyakönyvek és családkönyvek szolgáltak. A vizsgálatban 1870 és 2007 között négy korszak elhatárolásával kerültek rendszerezésre többek között a leggyakoribb férfi és női nevek. Ezek a következők: 1870-1920
között a János, József, Ferenc, illetve Erzsébet, Mária,
Ilona; 1921-1970 között az István, János, József, illetve a Mária, Erzsébet, Rozália; 1971-2001 között az

István, László, Róbert, illetve az Erika, Mária, Andrea;
2002-2006 között az Ervin, László, Róbert, illetve az
Andrea, Anna, Krisztina nevek örvendtek a legnagyobb népszerűségnek. Észrevehető, hogy az egyes
korszakokon keresztül állandóságot mutatnak bizonyos „klasszikus” női nevek, mint az Anna és a Mária.
Ezek preferenciája idővel csökkent ugyan, de mind a
mai napig számottevő.
Érdekes módon a rendszerváltás is hatással volt a
maroshévízi közösség névadási szokásaira, a fordulat
után kimutatható egy bizonyos fajta változás. Divatba
jöttek az egyedi, idegen hangzású nevek és a több
keresztnév használata is. A névkultúra, a névpreferencia és a névadási szokások folyamatosan alakulóban
vannak, a vizsgálat során feltárt tendenciák csak jelzésértékűek a jövőre nézve.
Németh Szabolcs-Előd

Újabb régi épületet tüntetnek el Maroshévízen
Maroshévíz központja már az első világháború előtt
sok szép régi épületével egy kisvárosi központra
hasonlított. Sajnos ezt a központot 1977 és 1982 között
gyilkos elmék megsemmisítették. Több mint ötven
épületet bontottak le helyükbe tömbházakat építve.
Abban az időszakban „divat” volt a régi épületek
eltüntetése, de majdnem sehol nem rombolták le a tör-

ténelmi központot, hanem mellettük építették a tömbházakat. Ekkor tüntették el az Urmánczy palotát is,
melynek 100 szobája volt. Mára városunk központja
egy tömbház negyedéhez hasonlít. Igaz, voltak olyan
épületek is melyeknek nem volt történelmi értékük, így
ezek lebontása nem is lett volna olyan nagy gond, de a
többieket csupán tatarozni kellett volna. Nem így történt. Az épületek megsemmisítése folytatódik. 1999ben eltüntették a Bánffy Dezső villát, mely a központi
villaként is volt ismert a Bánffy fürdőtelepen. E villa
1886-ban épült és tatarozás helyett inkább megsemmisítették. Most a helyén üresség uralkodik. A napokban
egy 1851-ben épített házat is nekiláttak lebontani. Ez
az épület a M. Eminescu Gimnázium udvarán található és az első világháborúig a helyi görög katolikus egyház tulajdona volt. Jelen pillanatban központunkban
még öt olyan épület van, melyet több mint száz éve
építettek.
Vajon melyik lesz a következő lebontandó épület?
Czirják Károly
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Ha az Urmánczy födeles híd beszélni tudna
SEGÍTSÉGÉRT KIÁLTANA!
Valamikor a födeles hidak egész vidékünkön ismertek voltak, így megyénkben Kiskadács, Kobátfalva,
Siménfalva, Csekefalva, de Segesváron vagy épp
Torda mellett is építettek ilyen hidakat. Jelenleg ezek
közül csupán egy pár van még meg, az Udvarhely és
Torda mellettieket időközben felújították és bevezették
a turisztikai hálózatba.

A födeles hidak mai szemmel egyeseknek eléggé
furcsának tűnnek, sokan felteszik a kérdést, hogy miért
van oldala és teteje? A régi időkben ily módon próbálták a hidak életét, tartósságát meghosszabbítani, így
alagútként nézett ki az érdekes építmény és sokkal többet tartott, hisz a hidra nem esett eső, nem havazott rá,
sőt a mezőkön dolgozó embereknek is rossz idő esetén
menedéket nyújtott.
A maroshévízi hídnak neve is van, régi tulajdonosától kapta, aki 1871-ben építette, így ma is mindenki
(magyar is, román is) Urmánczy födeles hídként ismeri. A híd, mely a Maros folyón halad át, az egyetlen
összekötő a környéken a Maros folyó két partja között.
A híd oldala deszkából, teteje zsindelyből volt készítve. Az eltelt húsz, harminc év alatt az ott lakók tatarozták, felújították, hisz fontos volt a széna csinálóknak,
hogy háztájukra vihessék a szénát, krumplit.
Történelmi jellege, szépsége a tavaly megcsorbult,
amikor a helyi tanács a zsindelyes tető helyett modern
zöld palával födte be, mely egyáltalán nem illett a 140

évvel ezelőtt épített hídhoz. De sokan örvendtünk,
hogy lebontás helyett bár így lett. Az utóbbi évek során
több turista látogatta meg ezt a hidat, így
Magyarországról, Izraelből, Ausztriából is voltak látogatói. Mindenikük elcsodálkozott szépségén. A napokban egy németországi és magyarországi csoporttal
látogattuk meg a hidat, nagy meglepetésünkre a híd
tetejéről máris eltűnt néhány rikító pala, de ami a legrosszabb, hogy a híd oldaláról körül-belül 4 méter
hosszúságú oldal le lett vágva. Akik vágták láncfűrészszel tehették, hisz sok helyen látszik az egyenes vágás.
Ennél is rosszabb, hogy azt a hatalmas belső gerendát
is, mely 25 centiméter átmérőjű elkezdték vágni, hisz
mára abból is több mint 6 méternyit kivágtak, többek
között azt a részt is, ahová annak idején az építkezési
dátumot belevésték.

Sokaknak az jár a gondolatában, hogy nem-e
szándékos pusztítás, ily módon akarják egy híd szépségét, múltját megszüntetni. Ahelyett, hogy a turizmusba
befognánk, lehet, egyesek jobbnak látják ezt megsemmisíteni. Őket talán az Urmánczy neve zavarja. Ki
tudja...
Czirják Károly

Népszámlálás 2011
Még tart a népszámlálás. Szerintem vannak furcsaságok, melyeket a másodlagos kódok tartalmaznak. A
Román nemzetiségűek elsődleges kódjai mellett lehet
olvasni még hét alkódot.
Itt egy furcsaságot észleltem. Ha a magyaroknál ott
van a székely alkód, a román nemzetiségűeknél miért
nem írták oda a moldvai vagy az olteánt. A magyar
elsődleges kód után három másodlagos kód létezik:
magyar (1101), székely (1102) és ungur (1103). Ez
utóbbit nem tudom hova lehet tenni, lehet, vannak

ungurok.
Egy másik furcsaság, hogy ha ezelőtt tíz évvel a
romáknál volt egy alkód ahova a magyar cigányokat
jegyezték, most a 19 alkód közt ezt nem találjuk. Egy
utolsó furcsaság, hogy a csángókat külön nemzetként
emlegetik, holott tudott dolog, hogy ők mind magyarok.
Egy a fontos, hogy népszámláláskor mindenki
magyarnak vallja magát.
Czirják Károly
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Hírek
A Gyergyószentmiklósi
Demokrácia Központ maroshévízi
képviselete október 21-től
kezdődően minden pénteken 10-13
óra között átveszi a honosítási - a
magyar állampolgársági - hivatalos
iratokat a maroshévízi római katolikus plébánia hittantermében. A
hivatalos papírok pontosítása után
a kirendeltség időpontot biztosít a
csíkszeredai magyar konzulátuson.
Október 2-án egy csoport látogatott településünkre a medgyesi
református egyházközségtől. A
vendégek meglátogatták a helyi
református templomot, az
Urmánczy Nándor szobrot és
Urmánczy Nándor sírját.
Október 14-én 18 órai kezdettel
az Open Stage lépett fel
Maroshévízen. Az előadás előtt
Bodor Attila helyi RMDSz elnök
és Bende Sándor az RMDSz
Gyergyó Területi Tanácsának az
elnöke rövid ismertetőt tartott a
népszámlálásról. Az Open Stage
humorcsoport tagja, Kozma Attila
és a maroshévízi születésű Lung
László Zsolt harmadszor léptek fel
a hévízi közönség előtt. Első alkalommal 2009-ben, míg ez évben ez
volt a második fellépésük a hévízi

közönség előtt.
November 1, halottak napja. A
maroshévízi Települési Székely
Tanács felkér minden
magyarérzelmű lakost, hogy
november 1-én 18 órakor menjünk
ki a Zsákhegyi Magyar Hősök
temetőjébe és egy gyertyát
gyújtsunk azon hősök sírjainál
akik életüket adták a haza
megvédésért.
November 6-án egy Csongrád
megyei csoport fog településünkre
látogatni. A vendégek az
Urmánczy kastélyt, az Urmánczy
szobrot és a fürdőt szeretnék
megtekinteni.

manczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info
címeken, vagy a 0744136068-as
telefonszámon.
Stracula Attila 3. kötetes
A maroshévízi születésű film
kritikus, Stracula Attila november
közepén fogja bemutatni harmadik
könyvét. A könyv egy gyűjteményes román nyelvű színikritika
kötet és a marosvásárhelyi színház
előcsarnokában tartandó könyvvásáron lesz bemutatva. Címe:
„Reflexiile unui spectator fascinat
de teatru”.

Meghivas a parlamenti gyermekkarácsonyra
A napokban a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület meghívást kapott
Budapestre a december 17-én tartandó parlamenti gyermekkarácsonyra. Az egyesület 40 diákot
visz ez alkalommal a fővárosba. A
Maroshévízről való indulás december 16-án, míg a visszaindulás december 18-án lesz. Úgy az út, mint a
szállás és étkezés ingyenes. Érdeklődni és feliratkozni lehet a drur-

Sport
Kerékpár

Október 2-án rendezték meg
Marosvásárhelyen a Neuzer Bike
Party 2011 nemzetközi kerékpár
versenyt, melyre magyarországi,
olaszországi, nagy-britanniai és

romániai versenyzők jeleneztek. A
120 versenyző közül a maroshévízi
Sánduly László a BIKE Toplita
csapatától az általános
kategóriában a 60. lett, míg a 3039 évesek korcsoportjában a 15.
helyen végzett.
Labdarúgás
A megyei bajnokság októberi
mérkőzésein: Csíkszeredai VSK –
Maroshévízi Tudomány 4–1,
Maroshévízi Tudomány –
Szentegyházi Vasas 2–3 (1–1)
Csíkszetmihály – Maroshévíz 2-2.
A maroshévízi csapat továbbra is a

4. helyen van.
Röplabda
Az országos kisifjúsági lány
bajnokság keretén belül a
maroshévízi
csapat eddigi eredményei:
Nagybányai ISK – Maroshévízi
ISK 3-0 és
Marosvásárhelyi ISK –
Maroshévízi ISK 0-3.

I. évfolyam 10. szám

4

KEMÉNY OLDAL
(A Kemény János Gimnázium oldala)
Együtt olvasástól a televíziózásig
Az olvasóvá nevelés a mesélésnél kezdődik.
Miközben a gyermek hallgatja, belső képeket készít,
amit gyakran le is rajzol, el is játszik. Ilyen módon dolgozza fel feszültségeit, élményeit, szorongásait, a környező világa eseményeit. Tapasztalataink szerint az a
gyermek, aki sok mesét hallgat, jó olvasóvá lesz, jó
eséllyel élvezni fogja az olvasást is. Megjeleníti az
olvasottakat, átéli, átérzi a történeteket, folyamatosan
gazdagodik tudása. A jó mese a gyermeknek megnyugtató, vigasztaló, fejlesztő hatással van rá.
Nagy baj az, hogy ma a gyerekek 50%-ánál a
gyerekszobában külön tv van. Így felügyelet nélkül,
egyedül nézik a műsorokat. Így nincs kivel megbeszélni a látottakat, számukra feldolgozhatatlan történéseket látnak, nem tudnak különbséget tenni a mese és a
valóság között. Agresszívvé válnak, az események
rombolják agyukat. A gyermekek beszámolói szerint
kevesebb a családok közös tévézése, nő az egyedüli.
Legtöbbet hétvégeken, szünidőben ülnek a
képernyő előtt. A szokás kicsi korukban alakul ki, amikor sok szülő, mint elektromos bébiszittert használja a
televíziót. A nyűgös, unatkozó gyereket leültetik a tv
elé, és láss csodát, elhallgat, egyre kábábban csüng a
látottakon. Leáll a belső képkészítés, amikor készen
megjelenik a külső kép. A tv az első kábítószer, mert
kábulatba süllyeszt. Könnyen megbizonyosodhatnak
róla, csak gyermekeik szemét kell figyelniük.
A sokat televíziózó gyermek fáradékony, nem
tud figyelni, szétszórt, nem érti a feladatokat, nem
képes együttműködni, magatartása is egyre több kívánnivalót hagy maga után.

Amikor együtt tévézik a család, amit néznek,
arról beszélni kell, elemezni a látottakat. Fontos a virtuális és a valós világ összehasonlítása. Mi a valóság?
Mi az, ami hazugság? Ha nem értik, nem tudják feldolgozni a látottakat, nő bennük a feszültség, az agresszió,
a szorongás. Sajnos a mesefilmek többsége is agresszióra nevel, nem beszélve arról a hamis illúzióról, hogy
az eltaposott, lezuhant, leütött szereplő magát megrázva tovább él, mintha mi sem történt volna.
A fiúk különösen szeretik a bunyós filmeket.
Tudatosítsák, hogy ezt csak imitálják a szereplők, ez
nem igazi verekedés. Kérdezzék meg gyermeküktől:
szerinted, aki egy ilyen pofont kap, mi történhet vele?
Amikor te megütötted a térded, verekedtél, mit éreztél?
Ugyanezt kell mondani más filmeknél is: mi lehet
ebből igaz?
Hallgassuk meg a véleményüket, de mi mindig az
értéknormákat képviseljük! Ne felejtsük el, ha nincs a
gyerek előtt más példakép, a televízióból választ
magának!
Legfontosabb az, hogy szelektív tévézésre neveljük a gyerekeket. Nézzük át közösen a műsorterveket,
tervezzük meg, milyen műsorokat szeretnénk együtt és
külön-külön megnézni! Így válik tudatos
tévénézővé, így tanul meg az idejével is gazdálkodni.
Nevelésünk ne a tv ellen irányuljon, hanem
annak hasznosságát, megfelelő használatát tanítsuk,
segítsük kialakítani! Hihetetlen sok dolgot tud a gyermek a tv-ből megtanulni, a világról olyan ismeretekre
tehet szert, melyek gazdagítják tudását (pl. természet
világa, történelem, művészet stb.). Trombitás Tünde
tanítónő.

Gyerek sarok (1)
E hónaptól újságunk új rovattal jelentkezik. Mit kell
csinálniuk? Gyermekeik, unokáik, kedvenceik fényképét küldjék el a szerkesztőségünk címére, mellékelve a
gyerek születési adatait. A korhatár 10 év. Címeink:
hirlap@marosheviz.info vagy
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info
Kádár Lehel.
Maroshévíz 2007. december 15
Nagyon szeret kis autókkal játszani és más gyerekkel.

I. évfolyam 10. szám

5

Egyházi szemle
Az élet ősze, az öregkor
- Ne tudja meg, mivel jár az öregkor. Szörnyű dolog
öregnek lenni!
- Köszönöm Istennek, hogy megértem ezt a kort.
Soha nem gondoltam, hogy ennyit élek!
Ezt is, azt is mondogatják idősebb kort megért testvéreink.
Negyven után délután! Vagy ötven után? Mikor
nevezhető öregnek az ember? Van, akinél későn jelentkezik, mint az idei ősz. De az ősz akár napfényben
ragyog, akár zord időjárás borzolja a kedélyeket, mégis
csak ősz. Szebbnél szebb színeket produkál és vannak
tájak, pillanatok, amikor meg kell állnia az embernek,
hogy kigyönyörködje magát. Aztán a lombhullás! Szél
kergeti a lehulló leveleket, és ott marad pőrén a fa.
Hajlott, kérges törzzsel, szabályos és idétlen ágaival.
De nincs szégyellni valója így sem. Meghozta a maga
termését. Betelt az idő. Íme az ember és a pillanat, amikor rájön: öreg vagyok.
Az öreg tapasztaltsága, bölcsessége, megfontoltsága, tudása csodálatra méltó, mondja a Biblia. Nem az
öregség, hanem Isten Lelke teszi bölccsé. Ami a múlt
volt, csak egy órának tűnik, s ami hátra van, kevesebb
egy percnél. Összesűrűsödik az élet. Attól nehezebb.
Nem a láb siet, hiszen egyre jobban fáj, csak az idő
rohan. Mi is a cél? „Az öregedés…valamiféle megérkezés önmagunkba.” – írja Illyés Gyula. Megérkezés.
Csakhogy nem érkezik egyedül. Elgyöngül a szem,
fogy az erő, kihal a nemzőképesség, csökken a test
hőmérséklete, talán meghal a házastárs. Ilyenkor az
ember már pontosan tudja hol a szíve, veséje, mája és
mitől nem akar kiegyenesedni a derék. A gyermekek
még a közelben is távol vannak, mert most nekik kell
„sietni”. Ők még nem tudják, hogy a „megérkezés” a
végállomás. Majd megtudják, csak meg ne lepődjenek.
Minden nehézsége ellenére szép az öregkor.
Különösen akkor, ha a hit, remény, szeretet útját járta
az ember és lehorgonyzott a lényegbe, - Istenbe, akihez
eljutott egy veszélyes út után. Dr. Gyökössy Endrének
tíz jó tanácsa van ezzel kapcsolatban. Ím a tizedik:
„Barátkozzunk meg az öregséggel, mint Isten elvonókúrájával.” Aki más utat választ, annál könnyen a kétszeres próbatétel ideje lehet. Ezért mondja F. Mauriac:
„Ha az öregség nem szent, akkor a megszállottság lesz
úrrá rajta.”
Imádkozzunk szent öregekért, akiknek aggódása,
imádsága, féltő szeretete előttünk egyengeti az utat.
Fogadjuk szeretettel és használjuk fel megszűrt, bölcsességgé vált élettapasztalatukat. Nekik legtöbbször
ez is ajándék. Igen, az öregek teremtik az álmot a gyermekek lelkében. Az öregek szívében nőnek a mesefák,
s a mesefák nem öregszenek. Csak egyet tudnak: a

szépről, a szeretetről és az igazságról tanítani.
László Áron
Református szemle – Részlet az október 15.-i
maroshévízi igehirdetésből
„Egy ember borbélyhoz ment hajvágásra és szakálligazításra. Amint a mester hozzáfogott a munkához,
egy jó beszélgetésbe kezdtek. Sokféle témát érintettek,
és amikor Istenre terelődött a szó a borbély azt mondta: „Nem hiszem, hogy van Isten.” A vendég rákérdezett: „Miért nem hiszi?”. A borbély azt válaszolta:”Hát
csak menjen ki az utcára és látni fogja, miért nem
hiszek. Mondja, ha volna Isten, lenne ennyi beteg
ember? Lenne ennyi elhagyott gyermek? Ha lenne
Isten nem lenne se szenvedés, se fájdalom. Nem tudok
egy olyan szerető Istent elképzelni, aki mindezeket a
dolgokat megengedi.” A vendég egy pillanatig gondolkodott, de nem válaszolt, mivel nem akart vitatkozni. A
borbély befejezte a munkát és a vendég kiment az
üzletből. Amint kilépett az utcára, meglátott egy ragadós, piszkos hajú, rendezetlen szakállú férfit, aki
koszos és ápolatlan volt. A vendég ekkor visszafordult,
belépett ismét az üzletbe és így szólt a borbélyhoz:
„Tudja mit, nincsenek borbélyok.” Erre a borbély meglepetten kérdezte: „Hogy mondhat ilyet? Hisz itt
vagyok, borbély vagyok és éppen Ön volt nálam az
előbb!” „Nem – kiált fel a vendég – nincsenek borbélyok, mivel ha lennének, nem lennének piszkos, hosszú
hajú és rendezetlen szakállú emberek, mint az az
ember ott kint az utcán, nézze csak meg!” Erre a borbély: „Ó, de borbélyok vannak! Ez csak akkor történhet meg, amikor az emberek nem jönnek hozzám.”
„Pontosan ez az!”, erősítette meg a vendég „Isten is
van! Ez történik, amikor az emberek nem ismerik el
Őt, nem mennek hozzá és nem tőle várják a segítséget,
ezért van sok fájdalom és szenvedés a világban.”
–balla-

Egyházi anyakönyv
Aranylakodalom: Páll Károly és Rozália (r.k.)
Temetések: Kászonyi Ibolya 78 éves (r.k.), Balogh
Julianna 85 éves (r.k.).
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Önöket kérdeztük...
Lapunk új rovattal jelentkezik, melynek célja közelebb kerülni Olvasóinkhoz, hogy megtudjuk gondolataikat, észrevételeiket, mindennapi gondjaikat. Ezentúl
munkatársaink minden hónapban feltesznek Önöknek
egy aktuális kérdést.
E havi kérdésünk: „Mennyire elégedett a maroshévízi egészségügyi ellátással?”
András László, alkalmazott, 55 éves: „Nagyjából
elégedett vagyok, csupán azt kifogásolom, hogy a családorvosok fogadják el a beteget, ha valami sürgősebb
baja van, hogy ne kelljen sürgősségire menni, hisz ők
beprogramálnak egy-két nap múlva, ami nem olyan jó
dolog.”
Kolbert Sándor, munkás, 36 éves: „Épp most jövök
a sürgősségiről, most kötötték be a szemem, nagyjából
elégedett vagyok, igaz ez épp sürgős eset volt, de
hamar elintéztek.”
Benedek Botond, tanár, 32 éves: „Szerencsére nem
nagyon kellett járjak orvoshoz, csak amikor a gyereke-

immel voltam kivizsgáláson, hisz betegek voltak. Sokat
kellett várjunk, minimum 3 órát és csak küldözgettek
egyik ajtótól a másikig, ide-oda.”
Bors András, nyugdíjas, 66 éves: „Gyenge a kórházban az egészségügyi ellátás, a műszerek. Nem
nagyon van orvosság, a felszerelés is gyenge. Sajnos
komolyabb baj esetén Gyergyóba kell menjünk. A májvédő gyógyszereket is, amiket máshol kompenzálva ki
lehet venni, itt nem adják kedvezményesen.”
Még jó pár embert megkérdeztünk és olyan válaszokat adtak, hogy arra kértek, inkább ne jelentessük
meg véleményüket vagy nevüket az újságban, mert
bármennyire elégedetlenek is, még szorulhatnak a
helyi egészségügyi ellátásra.
Ha az adott témával kapcsolatosan hozzászólása
vagy észrevétele van, kérjük, küldje be a
ballapeter@yahoo.com e-mail címre. A hasznos vagy
érdekes véleményeket következő lapszámunkban
olvashatják. –balla-

Régen történt (9)
Az épülő, központi román elemi iskolához egy küldöttség szállt ki, 1931. október 1-én, (80 éve) hogy
kivizsgálja, milyen okokból nem készült el az 1924ben elkezdett iskola. Az iskola tervét a helyi Molnár
Ferenc készítette el és felügyelt a munkálatoknál
1931. okt. 8-án (80 éve) a helyi 22 éves Bobric I.
lakos több késszúrással megölte Lőrincz Mátyást

Főzzünk együtt
(Sárig Csilla rovata)
Rántott káposzta csülökkel
Hozzávalók:
1 nagy fej friss káposzta,
1 füstölt csülök,
1 fej hagyma,
só,
bors ,
pirospaprika,
tejföl.
A füstölt csülköt többszöri átmosás után kuktában,
babér leveles, borsos, fokhagymás vízben jó puhára
főzöm. A káposztát legyalulom és enyhén besózom. Az
apró kockára vágott hagymát zsiradékon megdinsztelem, megszórom pirospaprikával, hozzáteszem a kicsavart káposztát, mindig kis vizet öntve alá lefödve, gyakori kevergetéssel puhára párolom.

A csülköt felszeletelem, a káposztát forró tálra
rakom, ráteszem a csülköt és tejföllel tálalom.
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (9)
Októberben születtek
Dumitru Emilian Antal (1894-1971) pap, püspök

Victor Bucur (1908-1993) tanár, újító, újságíró

1894. okt. 20-án
született, keresztneve
Dumitru
volt.
Apja
Dumitru Antal,
anyja
Ileana,
Miron Cristeának
volt a nagyobbik
leánytestvére,
ennek a rokonságnak köszönheti
papi pályafutásának gyors fejlődését. Középiskoláit
Brassóban
és
Naszódon (19051913)
végezte,
majd 1913-1916
között a nagyszebeni teológián tanult. Ezt követően két
évet a budapesti Filozófia egyetemen volt hallgató.
1921-1924 között Nagyszebenben, 1924-1927 között
Szászrégenben papként tevékenykedik, 1927-1933
között a kolozsvári püspökségen, mint ellenőr dolgozik. Elvált feleségétől, majd 1933-1938 között a bukaresti Bradul Boteanu templom papja, de ugyanakkor
főfelügyelő a Vallásügyi Minisztériumban. 1938. okt.
28-án szerzetes lesz, itt a Tărgovişteanu névvel illetik
meg. 1939 márciusában elkíséri nagybátyját, Miron
Cristea-t a franciaországi Cannes város kórházába, így
ő is azok között van, akik M. Cristea utolsó óráiban
mellette voltak. Nagybátyja halálát követően pályafutása egy darabig még stabil, de utána megkezdődik
ennek a lefele ívelése. Így 1941-1944 között az Arges
megyei püspökség helyettese. 1945 februárjától 1948
szeptemberéig a Suceava püspökséget vezeti. A kommunista hatalom ellenségnek tekinti, így 1948-ban
száműzik a Neamt kolostorba, ahol egészen 1950-ig
van jelen. Még ez év szeptember 1-től a Cozia-i kolostor vezetésével bízzák meg, itt 1952. szeptember 21-ig
szolgál. Ekkor visszatér szülőföldjére, ahol a Szent
Illés kolostor vezetését látta el 19 éven át, egészen
haláláig (1971). Több írása jelent meg egyházi újságokban. 1958-ban kijavíttatta a maroshévízi
Nagyasszony templomot és ugyanez év november 21én újból megszentelte. 1971. június 15-én hunyt el
Maroshévízen, holttestét a nagybátyjának (Miron
Cristea) készített sírban, a Szent Illés kolostorban
helyezték örök nyugalomra.

1908. október 29-én született hétgyermekes család harmadik gyermekeként. Apja Alexandru, anyja Iuliana.
Apja „luxus” szabómester volt, aki Budapesten sajátította el e szakma rejtelmeit. 1915-1916 között a helyi
zsidó magániskolában tanult. A háború miatt
Marosvásárhelyre költözött a család, így Bucur Victor
itt végzi el a II. és III. elemit. 1918-ban visszaköltöznek a családfő szülőfalujába. 1923-1925 között a
marosvásárhelyi líceum tanulója. 1925-1927 között a
maroshévízi Kelemen-patak negyedben tanítóként
keresi a kenyerét. Ez időben megalapítja a maroshévízi román amatőr színjátszó csoportot, első darabjuk:
„Önkéntelenül orvos” (Moliere) volt, mely darabot
Gyergyószentmiklóson is sikeresen bemutattak. 1926ban leteszi a tanítói képességi vizsgát. Először a gödemesterházi elemi iskola tanára és igazgatója. 1928-ban
megalapítja az akkor Maros
megyei „Astra” egyesületet. 1929-1930 között kiskatonai szolgálatának tesz
eleget a bákói katonai iskola keretén belül, ahol
később altisztként szerelt
le. 1931-ben a maroshévízi
inasiskolában matematikát
és könyvelőséget tanít,
majd a Maros megyei Bánd
iskolájába kerül. 1932-től
Karácsonyfalván tanár egészen 1938-ig. Az említett
évben újból Maroshévízre költözik a családjával, ahol
egészen 1940-ig az 1-es számú elemi iskola tanára és
igazgatója. 1940 után Marosújváron tanít, itt az iskola
kórusát is vezeti. 1941. június 22-től a frontra kerül,
1944-ben a Don-kanyari harcokban orosz fogságba
esett, innen 1947-ben szabadult. Családja, felesége és
két kislánya, 1944-ben Maroshévízre költözik a családi házukba. Victor Bucur a lágerből való szabadulása
után a maroshévízi 1-es számú elemi iskolában tanított
1947-ig. Ekkortól Marosvásárhelyre költözik a családjával együtt, ahol a 2-es számú általános iskolában
tanít. Ezt követően újból munkahelyet változtat, ezúttal a Maros Magyar Autonóm Tartomány
Kereskedelmi Szállítási vállalatnál jelentkezik. 1950től az Autó Szállítási Vállalat technikusa egészen
1970-ig, nyugdíjazásáig. A szállítási vállalat 1958-ban
elismerésben részesíti több újításáért. Számos újságnál
dolgozott tudósítóként. 1993. május 8-án távozott az
élők sorából, Marosvásárhelyen van eltemetve.
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Egy kép egy mondtat
Érdekes vagy furcsa dolgot lát, fényképezze le és küldje el szerkesztőségünk címére, mi meg közöljük.
E hónapi képünk: „Sorbaállás”

Reklámok, apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.
Eladó természetes méz. Repce méz 18 lej/ kg
(gyógyhatásai közt: osteoporosis ), akác méz 20/kg
(gyógyhatásai közt: cukorbetegség, asthma, sav stb.),
hárs méz 18 lej/kg (gyógy hatásai: nyugtató hatású,
kalcium gazdag), napraforgó méz 18 lej/kg (gyógyhatásai: savtúltengés esetén kitűnő, stb.). Propolis 10
lej/kisüveg (gyógyhatásai: herpesz, gyomorfekély,
asthma, hűlés ellen stb.).
Érdeklődni: 0744693028-as számon lehet.

Régi képeslapokat vásárolok.
Telefon: 0744136068
Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165
Fordítóiroda Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-01 , 0744-829-149.
Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.
Jégszekrény javítás
Tel: 0744693028

a

legolcsóbb

áron.

Sofőriskola a legelőnyösebb áron csak nálunk
(800-850 lej). Érdeklődni. 0727413604
Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Villanyszerelés.
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879
Minőségi áruk, kedvező árak.
0745666054 Eper utca 7
Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, György
Hajnal, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Papp Edmond, Puskás József, Sánduly
László, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés
Attila, Balla Tünde Éva, Veress Károly

Az 1895-ben alakult Topliczai Hírlap, majd az 1911-től Maroshévízi Híradó néven megjelenő helyi újság utódja.
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