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A maroshévízi volt görög katolikus, ma ortodox
temetőben több magyar holttest is van eltemetve, ezek
közül sok a magyar görög katolikus is. Egy ilyen sírt
2009 decemberében ismeretlen tettesek ledöntöttek,
meggyaláztak. A 3 x 3 méteren elterülő síron a követ-
kező felirat volt olvasható: „GERBERT EMIL gyógy-
szerész 1858-1893. nov. 24.”, ez az emlék kőből volt és
kép is volt rajta. Gerbert Emil, amint a sírkövön is
lehetett olvasni gyógyszerész volt, míg a felesége a
római katolikus iskolában tanított. Gerbert úr azért volt
e temetőben temetve, mert ő görög katolikus vallású
volt és sokat tett az egyházért. Sírja a temető legna-
gyobb, legszebb és egyik legrégebbi síremléke volt,
sajnos mára e szép síremlék nem létezik, ledöntötték,
az írásból nagy darabok kitörtek, míg a sír körül levő
négy hatalmas, közel 100 kg-os kő oszlopok is eltűn-
tek. Egyeseket sajnos nem érdekli a szép, a régi, a
halottak iránti tisztelet. A temetőkben a sírokat meg
szokták váltani, több mint valószínű, hogy ez nem volt
megváltva, de minden temetőben az ilyen régi sírkövek

esetében, ha meg is váltja valaki a sírt, egy külön hely-
re állítják az emlékművet, ahol az bármikor megtekint-
hető. Jelenleg e sírkő helyére egy modern sírkeret van
állítva. Egy másik régi sír is október folyamán eltűnt és
ugyanabból a temetőből. A több mint két méter magas
márványkőbe az alábbi bevésés volt olvasható:
„KOLBÁSZ MIKLÓS 1853-1912,’’ Szereteted vigasz-
tal és lelkem úgy sír’’. A sír körül egy gyönyörű vas-
kert is díszelgett. Kolbász Miklós és családja
Maroshévíz egyik legrégebbi és leggazdagabb családja
volt. Családja támogatta a helyi amatőr színjátszókat,
szintén e család 1851-1868 között bérelte a Bánffy für-
dőt. Az első világháború előtt az egyik házukba postát
létesítettek. Sokat segítették a római katolikus és a
görög katolikus egyházakat. Sajnos e sír  mára nem
létezik, helyére október közepén egy más sírt létesítet-
tek. Hogy mi lett a hatalmas márványdarabbal azt csak
találgatni lehet. Tény, hogy két értékes régi magyar sír-
emléket eltüntettek. 

Czirják

Kolozsváros olyan város...
Az erdélyi fiatalok zömének tudatában az egyetem

egyet jelent Kolozsvárral. Én is így fogtam fel és lát-
tam az érettségi után a továbbtanulás lehetőségét.
Hallottam innen-onnan történeteket, barátok meséltek
a „kincses város”-ról (leginkább arról, hogy mekkora
nagy bulik vannak és az egyetem hihetetlenül laza), és
most, hogy én is javában benne vagyok, szeretnék pár
apró hasznos tanácsokat adni a Kolozsvár felé kacsint-
gató diákoknak, amelyeket én is szívesen fogadtam
(volna).

Először is, ha eldöntötted, hogy milyen szakra
mész, tudj meg mindent róla, hogy ne érjenek megle-
petések majd október első napjaiban. Az, hogy meny-
nyit fogsz bulizni, mennyi szabadidőd lesz, az legin-
kább attól függ, (sajnos) hogy milyen szakon vagy.
Például ha pszichológián, akkor sok, ha bölcsész
leszel, kevés vagy ha az architektúrát végzed, akkor
minimális, stb. 

A lakáskeresés folyamata legyen megfontolt, ne
dőljetek be az olcsónak tűnő régi központi lakásoknak,
ha nincs központi fűtése, újított villany- és gáz szerelé-

se, mert óriási számláitok lesznek. . A keresgélést ide-
jében kell kezdeni, hogy a legmegfelelőbbet ki tudd
választani.  Ha megvan a lakhely, akkor a szerződés
legyen aláírva, a „flotant” elkészítve, így biztonságo-
sabb „lenni” Kolozsváron.

Készíts diákigazolványt, vegyél buszbérletet (job-
ban megéri, hiszen rengeteg pénzt költenél jegyre). Ne
potyázz (habár ennek megvan a maga művészete, nem
éri meg a 25 lej büntetés, de tényleg. Ha eltévednél, ne
ess pánikba, bárki útbaigazíthat.

Vigyázz a pénzedre! Ez a város mélyen a zsebed-
be nyúl. Mindig legyen nálad fogkefe, mert soha nem
tudod, hazakerülsz-e egy buli után, ezt félig mosolyog-
va, félig komolyan mondom.

Vegyél részt az egyetemen kívüli programokban,
kulturális eseményeken, amelyekből minden napra jut
bőven.

Habár oldalas listát lehetne írni, jótanácsokkal, tip-
pekkel, a lényeg, hogy légy megfontolt, nyitott, óvatos
és törekvő egyetemista.

Németh Szabolcs-Előd
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Hold katonái

November 4-én, 15 órától a maroshévízi Urmánczy
kastélyban, a helyi múzeum, a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület és az Urmánczy János cserkészcsapat kas-
télynapot szervezett.

Már 14 óra
körül a cserké-
szek nekiláttak
a kastély
udvarának
kitakarításá-
hoz, így több
zsák lehullott
falevelet gyűj-
töttek össze.

15 órától megkezdődött az ünnepi nap. Suciu Zorel a
kastélyban székelő múzeum igazgatója a nagy terem-
ben elmondja a jelenlevőknek a kastély és egyben a
múzeum rövid történetét. Ezt követően egy fotódoku-
mentum kiállításon vettek részt az érdeklődők, ahol
betekintést nyerhettek a település, a kastély és lakóinak
életéből. Ezek után egy olyan terembe vezetik be őket
ahova eddig látogatókat nem vittek be. Itt több népmű-
vészeti tárgy van tárolva. Ez alkalommal a múzeum
vezetősége egy termet avatott fel ahol egy régi, az
ötvenes évek, tantermét rendezték be. Itt nem ért vége

mindennek, hisz a szervezők kihirdették, hogy ez alka-

lommal rajzversenyt indítanak el a diákok részére. A
téma, hogy ők hogyan látják a kastély jövőjét. A jelen-
levők ezek után, meglepetésükre, az alagsorba men-
nek, ahol ők az első csoport akik megtekinthetik,
hogyan is néz ki a kastély alagsora. A rendezvény
további állomása a katolikus templom udvara, ahol az
Urmánczy család sírboltja található. Itt gyertyákat
gyújtottak, majd a magyar és székely himnuszok elé-
neklése után egy fohásszal emlékeztek meg e nagy
múltú családról.

M.H.

Mindenszentek esti fényében megjelennek és fel-
csillannak összevont szemöldökök alatt a régi emlé-
kek, egykori jelenetek, a feledés szárnyán suhanó
tekintetek, akik egykor itt jártak közöttünk- körülöttük.
A természet magához csalta őket, de élet és lehelet nél-
kül mégis emlékünkben maradtak. Akad egy nap, egy
pillanat minden évben, amikor a láthatatlan lelkek
leheletet sugallnak gondolatainkba, amikor a pillanat
és a megdermedt időmánus ismét el kezd ketyegni.
Mindenszentek időmánusa  köti össze az élőt az élette-
lennel, a múltat a jelennel, az örökkévalóságot a
múlandóval, az emléket az élő gondolattal, az elhuny
lelkeket a dobogó szívekkel, a mennyeit a földi világ-
gal. És ez a csodálatos időmánus újbóli működése hir-
telen szimbolikus hidat teremt a gyertyafényekben
pompázó sír honjában, ahol kedves rokonok, ismerő-
sök, jó barátok, pajtások kulcsolják kezüket imára a
szeretteikért. Csak az őszi csend suttogása vegyült
össze a gyertyafények lángjával és az emberek léptei-
vel, mely egy más irányt is jelez, egy elveszett irányt,

a Hévízen örökre elbúcsúztatott hősök fakeresztes sír-
jai felé vezető utat. Egy elfeledett út, ahova néhány -
tisztelet érzését éltető, Hévízen élő magyar emberke -
gyertyáival otthont ad az emlékeknek. Pillanatok alatt
a sötét est fekete égboltja alatt 136 gyertyaláng köszö-
netet int a szélben az  első világháborúban elhunyt
magányos katonák lelkének, miközben a  simogató
csendet egy idős asszony hangja oszlatja szét, egy
köszönetet  mondó méltó imával búcsúzik tőlük a ter-
mészet templomában. Hangtalanul fejüket lehajtva
útnak indulnak a magányos katonák élő társai, de hir-
telen, mintha csoda történt volna, az ég mintha megha-
jolt volna a jelenlevők előtt. A Hold fényében, mintha
megnyílt volna egy kis égi ajtó, ahonnan a Hold kisur-
rant és egy Köszönömöt mondott volna a katonák
nevében, és hirtelen bezárult  az égi fényben pompázó
ajtó, és a Holdat is hirtelen elnyelte a mély sötétség.
Vajon egy üzenet? Vajon egy véletlenszerű csoda volt
vagy egy csodálatos véletlen, talán így köszönték meg
jelenlétünket a Hold Katonái? Komán Birtalan Erika

Kastélynap Maroshévízen 

Gyertyagyújtás a hévízi hősöknek
November elsején mindszentek napján, 18 órakor a

maroshévízi Zsákhegyi Magyar Hősök temetőjében az
itt eltemetett hősökre emlékeztek a helyi lakosok. Ez

alkalommal is szép számmal voltak jelen és gyertyát
gyújtottak a hévízi lakosok, azon sírok felett akik élet-
üket adták a hazáért.
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KEMÉNY OLDAL 
(A Kemény János Gimnázium oldala)

A Soros projekt záróakkordja

2011 október 31-én véget ért egy 8 hónapon át
tartó projekttevékenység, amelyen részt vett 40 diák és
több pedagógus. 2011 január folyamán a Hargita
Megyei Tanfelügyelőség közölt egy pályázati
lehetőséget a Centrul Educația 2000+ és a Soros
Alapítvány anyagi támogatásával. Az Egy szebb gyer-
mekkorért című pályázatot Benedek Botond, Csiki
Ildikó, Deme Gabriella, Rabya Edith és Séra Ilona
pedagógusok írták. A pályázat tevékenységsorozata:
Kézműves foglalkozások-Alkotóműhely,
Tehetségsziget, Kirándulás a tordai sóbányába és a
marosvásárhelyi állatkertbe, Szülőkkel együtt a sza-
badban, Egy hét strandolás, A nyeregben minden
ember egyenlő- lovaglás, Színházlátogatás.

2011 november 4-én tartottuk a projektzáró tevé-
kenységet, melyre meghívtuk a résztvevő diákokat,
azok szüleit, iskolánk jelenlegi és volt pedagógusait, a
Tanfelügyelőség képviselőit, a polgármesteri hivatal
képviselőit, a városi könyvtár vezetőségét, települé-
sünk tanintézményeinek vezetőit. Kevesen tettek ele-
get meghívásunknak, de fájóbb az, hogy a projektben

résztvevő
diákok közül
csak 12-en és
szüleik közül
csak 10-en
tiszteltek meg
jelenlétükkel.

A tevé-
kenységveze-

tők röviden vázolták a 8 hónap alatt történt eseménye-
ket, azután bemutatásra került egy képes összefoglaló
a projektről.

Miután Gâdioi Denis, IX. osztályos tanuló szemé-

lyes élményeiről számolt be, Séra Ilona igazgatónő tal-
lózott a projektben részesült diákok véleményeiből.
Ezen véleményekből ismertetünk a következőkben:

„Amikor gyöngyfűzés volt, sokszor megszúrtam
az ujjamat, de sokszor probálkoztam, amíg megtanul-
tam...”

„Nekem a legjobban a polófestés tetszett...”
„Én várom az új projektet, mert szeretnék újra

elmenni az állatkertbe. Nekem a kobrakirály tetszett a
legjobban.” „A kirándulás teljes egészében csodálatos
volt.”

„Nekem a strandolás tetszett a legjobban, mert kel-
lett úszni. Mindennap kaptunk édességet is. Ott tanul-
tam meg úszni. Köszönöm szépen...”

„A tordai kirándulás tetszett a legjobban és a szín-
házlátogatás...”

„A projektben tetszett a lovaglás, mert én szeretem
a lovakat...”

„Tetszett a kirándulás is a Bánffy tetőn, amikor
esővízes gulyást ettünk, meg játszodtunk, de hideg
volt...”

„Az is élmény volt számomra, hogy sokszor ebéd-
lőben ebédelhettünk. Nagyon jó lenne, ha még szer-
veznének ilyen programokat és azon is résztvehetnék
sok más társammal.”

Az élménybeszámolók után vendégeink megte-
kinthették a gyerekek munkáiból válogatott kiállítást.
Ezek a munkák meséltek a sok szép együtt töltött dél-
utáni tevékenységről. A kiállított munkák jelenleg az
iskola folyósóit díszítik. A projektzárás alatt adomá-
nyokat is gyűjtöttünk a tevékenységek továbbfolytatá-
sához. Kevés összegyűjtött összegünk egy tevékeny-
ség megszervezéséhez lesz elégséges. A gyerekek
nevében köszönjük lelkes támogatóinknak. 

Köszönetet mondunk mindenkinek aki hozzájá-
rult ahhoz hogy 40 gyermeknek egy szebb gyermek-
kort varázsoljunk. Deme Gabriella, igazgatóhelyettes

Meseszer az iskolánkban

2011 november 5-én egy mesemondó vetélkedő
zajlott iskolánkban, amely a „Meseszer” elnevezést
viseli. Ez az elnevezés önmagáért beszél, a szer szó
jelentése ugyanis kapcsolódás, társulás. A játékot az
egri Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár indítot-
ta útjára, azzal a céllal, hogy a mesemondás „ősi szer-

tartásával ez a magunkfajta emberi szerzet felszerelje

magát türelemmel, az újrakezdés képességével, erköl-

csi renddel, humorral, töretlen elszántsággal.”
A játéknak mindösszesen mint a mesében 3 alap-

szabálya van:
1. szabály: a mesemondást tovább kell adni két

másik településnek (iskolának, osztálynak, családnak,
közösségnek), meghívott képviselőik jelenlétében

.2. szabály: magyar népmesét kell mondani
3. szabály: a hagyományos magyar népmesemon-

dás rendje szerint történjen a mesemondás
A stafétát a gyergyóremetei Balás Jenő Általános

Iskolától kaptuk. A játék alapszabályzatának eleget
téve mi is tovább adtuk a mesemondó játékstafétát
másik két településnek.



I. évfolyam 11. szám4
Mivel szorványvidék vagyunk választásunk két

szorványtelepülésen működő iskolára esett, a  salomá-
si a Sfântu Andrei Általános Iskolára valamint a töl-
gyesi Általános Iskolára.

Az  értékelést egy 4 tagból álló bizottság vég-
zezte: Deme Gabriella helyettes igazgatónő, Rabya
Edith tanítónő, Madaras Melinda magyar szakos tanár-
nő, és Gâdioi Denisz a Diáktanács elnöke. A mesemon-
dást a II.osztályosok kezdték, nem volt  egy előre meg-
szabott sorrend. A ráhangolódást  a mesemondára
Bajkó Hajnal Erika, III.A osztályos tanuló ejtette meg,
ugyanis hegedűjével teremtette meg a megfelelő han-
gulatot. 

Résztvevő diákok:

II. osztály: Rákosi Ildikó, Karácsony Karina,
Koppándi Timea

III.A osztály: Dali Imola, Péter Kriszta, Strasszer
Ingrid, Székely Eszter, Sánduly Andrea, Bajkó Hajnal
Erika

III.B osztály: Balla Tihamér, Kőműves Regina,
Rokai Zsombor

IV. osztály: Szász Magor, Veress Zalán, Trombitás
Szabolcs, Patka Norbert, Koppándi András, Balla
Blanka, Bărgăoana Alexandra, Siklódi Norbert

V. osztály: Timár Csaba, Veress Áron, Bálint
Noémi, Veress Beáta

VII. osztály: Simó Mária-Magdolna, Dézsi Szilárd
VIII.osztály: Nagy Henrietta, Karácsony Renáta,

Isán Dalma, Csutak Csongor, Kacsó Abigail
XI. osztály: Bencze Henrietta

A díjazás:
I-IV. osztály szintjén:

I. Díj: Strasszer Ingrid, III. A osztályos tanuló
II. Díj: Karácsony Karina, II. osztályos tanuló
III. Díj: Bărgăoana Alexandra, IV. osztályos

tanuló
IV. Dícséret: Rákosi Ildikó, II. osztályos tanu-

ló
Különdíjak: Székely Eszter, Koppándi András,

Kőműves Regina.

V-VIII.osztályos kategoriában:
I. Díj: Décsi Szilárd, VII. A osztályos tanuló
II. Díj: Csutak Csongor, VIII. sztályos tanuló
III. Díj: Simó Mária, VII. A osztályos tanuló
IV. Dícséret: Veress Beáta, V. osztályos tanuló

A IX.XII. osztályos kategoriában a zsűriző bizott-
ságnak egyszerű feladata volt, ugyanis 1 jelentkező
volt, éspedig a XI. osztályos Bencze Henrietta, ki ter-
mészetesen az I. helyezést kapta, de megérdemelve

ezen díjat.
Úgy gondo-

lom hogy egy
színvonalas
esemény volt,
sok jelentkező-
vel és érdeklő-
dő közönséggel
egyaránt. Talán

hiányolnám a nagyobb diákok jelenlétét, pedig véle-
ményem szerint a népmese úgy gyereket, mint felnőt-
tet egyenlő mértékben szórakoztat. Szervezők

Székelyföldi kirándulás

A maroshévízi Kemény János Elméleti
Líceum és a ditrói Puskás Tivadar Iskolaközpont diák-
jai és tanárai együtt vettek részt október folyamán egy
háromnapos kiránduláson. Az anyagiak egy részét a
Hargita Megye Tanácsa biztosította, a Kemény János
Elméleti Líceum mellett müködő Alma Mater Kemény
János Egyesület által megnyert pályázat nyomán, az
önrészt pedig a diákok fizették. A negyvenöt fős diák-
csoport fele-fele arányban került ki a két iskolából,
őket három-három kísérő vezette. A kirándulás fő cél-
kitűzése az volt, hogy a diákokkal megismertesse a
Székelyföld történelmi, irodalmi és földrajzi neveze-
tességeit, s ezáltal betekintést nyerjenek az erdélyi
magyarság történelmébe, irodalmába, és valódi szépsé-
gében csodálják meg annak földrajzi értékeit.

Pénteken reggel indult a lelkes csapat, hogy
felfedezze Székelyföld titkait. Számtalan állomásunk-
ból következzen néhány, a teljesség igénye nélkül: első
napon a miklósvári Kálnoky kastély, Kisbaconban a

Benedek Elek emlékház, Baróton Erdővidék
Múzeuma, ahol láthattuk a baróti masztodon csontvá-
zát, Felsőrákoson az unitárius templom, Apácán az
Apáczai Csere János emlékház és a templom, a nagy-
ajtai erődtemplom és a Kriza János emlékház. 

Este érkeztünk a sepsiszentgyörgyi Puskás
Tivadar Iskolaközpontba, ahol szeretettel fogadott az
iskolaigazgató, vacsorával a szakácsok, és tanácsko-
zásra való felszólítással a helyi diáktanács vezetői.
Mialatt a diáktanács tagjai megbeszélést tartottak,
javában folyt az ismerkedés a bentlakásban, így az
előző napi két csoport egyként indult útjára következő
reggel.

A második nap egy körutat tettünk meg, ennek
fontosabb látványosságai: Zágonban a Mikes-
Szentkereszthy kastélyban a Mikes-szoba, a Kiss
Manyi emlékkiállítás, a Domokos Géza emlékszoba,
illetve a Csutak Vilmos emlékszoba, Csomakőrösön a
Kőrösi Csoma Sándor szobra, az emlékszoba, illetve a
tájház, Kézdivásárhelyen a Székely Nemzeti Múzeum
céhtörténeti-, népművészeti- és babakiállítása,
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Bálványosfürdő, a Büdös barlang, a Mohos láp és a
Szent Anna tó. Innen tértünk vissza előző esti szállá-
sunkra.

Az utolsó nap Sepsiszentgyörgyön, a Székely
Nemzeti Múzeumnál kezdődött, ezt követte a városné-
zés, mely a Lábas Ház elől indult. Következő megál-
lónk a csernátoni Haszmann Pál Néprajzi Múzeum
volt. 

Mielőtt végképp búcsút vettünk volna ettől a vidék-
től, megálltunk határában, a Nyergestetőn, megcsodál-
ni a kopjafaerdőt, ahogyan a kirándulás krónikásai
nevezték.

Estére fáradtan, de lelkiekben gazdagodva tértünk
haza, a szép tájak, a múltunk és hagyományaink meg-
őrzésére bíztató szavak és az újonnan született barátsá-
gok emlékével.

Szeretnénk köszönetet mondani a ditrói „Puskás
Tivadar” Iskolaközpont és a sepsiszentgyörgyi „Puskás
Tivadar” Iskolaközpont vezetőségének, ugyanis a két
iskola közti testvérkapcsolatnak köszönhetően a kirán-
dulás költségvetését sikerült lényegesen csökkenteni. 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet mondunk
a Hargita Megyei Tanácsnak, ugyanis a tőlük kapott
anyagi támogatás szintén jelentős csökkentést eredmé-
nyezett a kirándulás költségvetésében.

A kirándulás szervezői

Sport
Labdarúgás
A. megyei labdarugó bajnokság novemberi  ered-

ményei: Maroshévízi Tudomány – Csicsói KSE 2-4 (0-
2).  Parajdi S.E. – Maroshévízi Tudomány 2-3 (0-1). A
maroshévízi csapat góllövői: Mezei (13), illetve
Kelemen (62, 71). Keresztúri Egyesülés – Maroshévízi
Tudomány 0-1 (0-0). Góllövő: Szekeres (79). A maros-
hévízi csapat az 5. helyen van.

Röplabda
Az országos kisifjúsági lány bajnokság keretén

belül: Maroshévízi ISK – Marosvásárhelyi Medicina
2-3 és Nagybányai ISK – Maroshévízi ISK 3-1.

Enduró
November ele-

jén zajlott le
Szárhegyen az őszi
off road fesztivál. A
maroshévízi sporto-
lók a következő
helyezéseket érték
el. Motorosok: gye-
rekek: 1. Negra
Dumitrita. Felnőtt

korcsoport C - kategória: 3. Veres Károly. B – kategó-
ria: 2. Bucsár Claudiu. 

Ismerkedjünk nagyjainkkal (10) 
Novemberben születtek

Stracula Attila (1958) filmkritikus.
1958.

november 17-én
született.. Elemi
és középiskoláit
Maroshévízen
végezte el.
Középiskolái
után faipari
almérnöki főis-
kolát végzett.
1990-től színi-

és filmkritikákat közöl hazai és magyarországi lapok-
ban. A Pécsi Magyar-Román Baráti társaság tagja,
UNITER-tag (Romániai Színházi Egyesület). Tagja a
Magyar Újságírók Romániai Egyesületének.
Marosvásárhelyen lakik.

Lung László Zsolt (1978) színművész.

1978. november 8-án
született. Alig néhány éve-
sen szüleivel Kovásznára
költözött, 1993-1997
között a „Kőrösi Csoma
Sándor” Líceumban tanult
matematika-fizika szakon,
majd 1998-2002-ben a
marosvásárhelyi
Színművészeti Egyetem
Szentgyörgyi István tago-
zatán tanult tovább. 2002-

től a Csíki Játékszín tagja. 2005-ben Beszédtechnika
kurzust végez el, 2006-ban elvégzi a Kommunikáció és
Média kurzust. Számos színdarabban szerepelt.
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A vándornak leég a fogadója!

Avagy senki nincs bebiztosítva a szenvedés és halál
előtt. Ha születtünk, meghalunk, még akkor is, ha nem
szívesen gondolunk vele. Rilke sorai megrázóak:

A Halál nagy.

S bár nevet a szánk,

el nem ereszt.

Ha életünk dele köszönt reánk:

merészen a szívünkbe ráng

s zokogni kezd.

Keresztény teológusokat, filozófusokat és nemcsak
őket foglalkoztat a kérdés: Vajon, ha az első ember
nem követi el az engedetlenség bűnét, akkor is végze-
tünk lenne a halál? Akkor is az lenne, mert meghalni,
akár a búzamag, hogy Jézus szavaival éljek, természe-
tes folyamat. Félünk tőle, mert Jézus feltámadása után
is titok maradt. Amitől talán még jobban félünk, az a
szenvedés. A modern orvostudomány igen sok fájdal-
mat, szenvedést ki tud küszöbölni, és majdnem min-
denre van gyógyszerünk, csak pénzünk legyen hozzá.
De így is elfogy a tudomány. Saját fülemmel hallottam
orvost nyilatkozni: „Nem vagyok Isten. Képtelen
vagyok a csodára!” Hiába sírtak könyörögtek a kétség-
beesett hozzátartozók. Azt mondják: az a jó halál, ha
nem előzi meg a szenvedés. Az evangélium tanítása
nem erről szól. Igenis, a jó halálhoz kell a szenvedés.
Nem úgy, hogy mi idézzük elő, (mert az bűn lenne)
hanem ahogy az Isten adja. Nagy emberek neveit
sorolhatnám, akik a kritikus pillanatban Isten áldó
kezét ismerték fel a fájdalomban. Elég Tóth Árpád
négy sora: Tudom és érzem, hogy szeretsz:/ Próbáid

áldott oltók-kése bennem/ Téged szolgál, mert míg szí-

vembe metsz,/ új szépségeket teremni sebez engem.

(Isten oltó kése). A pszichológia feldolgozta a szenve-
dést és halált megelőző folyamatokat. Első reakciónk a
tagadás. Nem akarjuk elismerni. Csodára képes orvo-
sokat és csodagyógyszereket keresünk. Aztán a düh.
Kérdések tornyosulnak. Miért én? Miért így? Hol
hibáztam? Sokszor a környezetre ömlik ez a kirohanás.
De sok ápolónak kell emiatt szenvedni! Ezt követi az
alkudozás. Ezt vagy azt szeretné még megérni az
ember. Van, aki ígérget is, de hiába. Depresszió, szo-
rongás fojtogatja. És nagy kegyelem, ha az utolsó
fázist is átéli az ember. Ez az elfogadás. A nagy meg-
értés: valamire mégis jó! Phil Bosmans, amerikai író
ezt így fogalmazza meg: „Minden születés fájdalom-
mal jár.”

Mi a szenvedés? Igen nehéz a válasz.
Figyelmeztetés, megtisztulás, áldozat, vezeklés, bünte-
tés… Ki, ahogy átéli, és önmagának megfogalmazza.
Az azonban biztos: a szenvedés mindig a halál köszön-

tése. „A szívünkbe ráng”. Szól, hogy előbb, utóbb
megérkezik. Hozzám is, hozzád is. Csak tudjuk kimon-
dani, amit Jézus is mondott: Beteljesdett!  Hagyjunk
egy értékes, beteljesedett életet magunk mögött!
Másoknak pedig járható utat. 

László Áron

Református szemle

Mi lenne, ha a Biblia lenne a mobilon?
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint egy

mobilt?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha ott-

hon felejtjük?
Mi lenne, ha az Igékre úgy néznénk, mint az SMS-

ekre?
Mi lenne, ha Karácsonyra ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt ven-

nénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk

nélküle élni a mai modern világban?
A Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel,

ezáltal is tudunk vele beszélni, ezen keresztül is vála-
szol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil?
Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk,

ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtet-
te a 100%-os lefedettséget az egész Földön, és kiontott
vérével aláírta azt a hűségszerződést, amely örökre
szól s állja minden számlánkat, így ingyenesen hívha-
tó.

HÍVD TE IS!
És ne kapcsold ki soha!
–balla-

Egyházi anyakönyv

Keresztelés: Szvinyuk Zsanett Erika (r.k.)
Házasság: Szvinyuk Mihály Csaba és Ráduly

Szende Erika (r.k.)
Temetések: Lukács Irén  90 éves és Debreceni

Attila 51 éves.

Egyházi szemle
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Önöket kérdeztük ...
E havi kérdésünk: „Voltak-e Maroshévízen diszkri-
minációs gondjai?”
A diszkriminációról röviden, a Wikipédiából, a szabad
lexikonból: A latin eredetű diszkrimináció szó, önma-
gában megkülönböztetést jelent. Létezik pozitív - a
megkülönböztetett részére előnyös - és negatív - a
megkülönböztetett számára hátrányos - diszkrimináció
is.
A diszkrimináció fő területei
Politikai: Valakit politikai, ideológiai nézetei miatt ér
előnyös vagy hátrányos megkülönböztetés. 
Etnikai (faji): Az etnikai származáson alapuló, bőrszín
szerinti vagy rasszok (embertípusok, helytelen kifeje-
zéssel fajok) szerinti megkülönböztetés. 
Nemi: A nemek közötti megkülönböztetés. 
Nyelvi, vallási, szexuális orientációból fakadó, fogya-
tékosság miatti 
A megkülönböztetés formái
Közvetlen
Amikor valakit az összehasonlítható helyzetben lévő
többieknél kedvezőbben vagy kevésbé kedvezően
kezelnek, mert más rasszhoz tartozik, más az etnikai
származása, vallása vagy hite, életkora vagy szexuális
orientációja, illetve valamilyen testi fogyatékossága
van.
Közvetett
Közvetett diszkrimináció akkor fordul elő, amikor egy
látszólag semleges előírás vagy gyakorlat kedvezőbb
vagy kedvezőtlenebb helyzetbe hoz valakit azért, mert
más a faji vagy etnikai származása, vallása vagy hite,
testi fogyatékossága, életkora vagy szexuális orientáci-
ója.

A közvetett diszkrimináció egyik példája: amikor mun-
kára jelentkező embereket vizsgára köteleznek vala-
mely nyelvből, noha a nyelv ismeretére nincs is szük-
ség a munka ellátásához. Az ilyen vizsga sok olyan
embert kirekeszthet, akinek más az anyanyelve.
Papp Éva Erika, 21 éves: Velem szemben soha nem tör-

tént diszkrimináció. Se munkahelyen, se sehol.

Szőcs Sándor, 42 éves: Nem történt soha diszkriminá-

ció. Sőt a feleségem is román.

Bodor Attila, 42 éves: Semmi ilyen gondom nem volt,

semmi téren nem ért megkülönböztetés.

Zolger Zsolt, 23 éves: Velem sem, és itt az élettársam,

vele sem történt semmi ilyesmi.

Simon István, 38 éves: Sehol sem éreztem, hogy vala-

mi miatt megkülönböztetnének. 

A fenti válaszok alapján arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy városunkban senkit nem ért etnikai, vallási,
nyelvi, stb. megkülönböztetés. Itt jól megvan egymás-
sal magyar és román, református és katolikus, függet-
lenül életkorától vagy politikai hovatartozásától.
De a válaszadóktól függetlenül, abban is biztosak
vagyunk, hogy olvasóink és nemcsak... körében történ-
tek apróbb-nagyobb diszkriminatív események, pl.
abból kifolyólag akár, hogy mondjuk egy bizonyos
életkor betöltése után már nehezebb elhelyezkedni,
munkát találni, mint fiatalon.
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-

Új helységnévtáblák
Új helységnév táblákat helyeztek el

Maroshévíz település szélein. Az új táblákon csak
román nyelven
olvasható a telepü-
lésünk neve, igaz,
hogy a Gyergyói
kijáratnál háttérben
még ott a régi két
feliratos tábla is, de
máshol már ezeket
levették. Vajon az

illetékesek már tudják a népszámlálás eredményeit és
ezért nem íratták fel a magyar helységnevet is? Érde-
kes, hogy más megyénkbeli településen ki van téve a
két nyelvű tábla, mitöbb a közeli Palotailván is két
nyelvű tábla ki van téve. E településen csupán 15 %-os
a magyar lakosság. (Czirják)

Érdekes vagy furcsa dolgot lát, fényképezze le
és küldje el szerkesztőségünk címére, mi meg közöl-
jük.

Megállni tilos, de kinek?
Beküldte: Cs. Zoltán

Egy kép egy mondat



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.
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Az 1895-ben alakult Topliczai Hírlap, majd az 1911-től Maroshévízi Híradó néven megjelenő helyi újság utódja. 
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján.  ISSN 2069 – 5721  
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége:  Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István,  Sárig Csilla.
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068 vagy 0733319406
Nyomda: Status Csikszereda.

Reklámok, apróhirdetések

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, Sánduly László, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila, Balla Tünde
Éva, Veress Károly

Villanyszerelés. 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)

Gyerek sarok (2)
Mivel nagyon sok kép érkezett be szerkesztőségünk
címére e hónapban két képet jelentetünk meg.
Ugyanakkor továbbra is várjuk gyermekeik, unokáik,
kedvenceik fényképét melyeket küldjenek el a szer-
kesztőségünk címére, mellékelve a gyerek születési
adatait. A korhatár 10 év. Címeink:
hirlap@marosheviz.info vagy
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info 

Kercsó Eszter- Terézia
8 éves. 2003. május 13.

Imádja az állatokat és
nagyon szeret rajzolni,
babázni.

Péter Dóra Fruzsina 4 éves
. Szeret rajzolni, énekelni és
számítógépezni.

Fordítóiroda Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-01 , 0744-829-149.

Régi képeslapokat vásárolok. 
Telefon: 0744136068

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.

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt


