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1964 áprilisának első hetében az Ifjúmunkás heti-
lap szerkesztősége –többek között –engem is meghí-
vott a fiatal tollforgatók kolozsvári találkozójára.
Hodos Lacival, akivel naponta találkoztam, kávéztam
(Marosvásárhelyen) legtöbbször a Piros Rózsa cuk-
rászdában, néha a Muskátli vendéglőben – elhatároz-
tuk, hogy repülővel megyünk Kolozsvárra, hiszen
mindössze harmincnyolc lejbe kerül a jegy, ugyanany-
nyiba, mintha vonattal utaznánk első osztályon. Miért
ne? Visszatérítik az utazási költségeket. És még soha-
sem utaztunk repülővel. Laci az utazás előtti napok
valamelyikén megvásárolta a jegyeket és az említett
napon, úgy kora délután lehetett, kimentünk a régi rep-
térre. A repülőnk már ott várakozott. Félre húzódtunk,
cigarettáztunk, de az is lehet, hogy pipáztunk, mert
akkor a magunk fajta fiatalok egy amolyan pipás kor-
szakban-korosztályban éltünk. Szegény Keresztes
Dénes, aki megígérte, hogy nála tölthetjük az éjszakát
- kintlakó egyetemista volt - már akkor gyűjtögette a
szebbnél szebb pipákat, inkább a hosszúszárú, egy
napig is füstölő céhpipákat. Nemsokára észrevettük,
hogy az utasok a repülő felé igyekeznek. Mi is elindul-
tunk, de ahogy a kijárati ajtóhoz értünk, minden
magyarázat nélkül visszatérítettek. Már az utazók
többsége fölszállt a gépre. Ismét elindultunk a kijárati
ajtóhoz, és ismét visszatérítettek. Két-három perc eltel-
tével a hangos bemondó fölszólított - név szerint -,
hogy jelentkezzünk az ellenőrző irodánál. Azután mi is
fölszállhattunk. Nevettünk a járatlanságunkon. Főleg
Laci, aki – szokása szerint- oly hangosan nevetett,
hahotázott, hogy valamennyien a székekből kidőlve,
riadt tekintettel keresték a különös utast. A repülő,
amely tizennyolc perc alatt tette meg a két város közöt-
ti távolságot, úgy döcögött, mint egy traktor a hepehu-
pás mezei utakon. Repülő traktor! - kiáltott föl Laci, és
éles, illemtelen hahotázása miatt valaki rákiáltott: -
Csendesebben fiatalember, mert gyászoló emberek is
utazhatnak ezzel a géppel!  A figyelmeztetés hatása
nem maradt el. Igaza volt, mert arra is gondolnunk kel-
lett volna, hogy a hol emelkedő, hol zuhanó öreg
madár viselkedése miatt sokan szoronganak, félnek
vagy épp rettegnek. Miután bevitt a busz a város köz-
pontjába, megkerestük az irodalmi kör székhelyét,
mely a Continental szállodával szembeni utcasarki

épületben, az Arlus könyvesbolt fölötti első emeleten
volt. Öt óra körül kezdődött a találkozó. Hozzám
viszonyítva - a bejárati ajtónak hátat fordítva ültem- az
asztalfőnél, bal oldalt Dali Sándor (Ifjúmunkás),
Kántor Lajos, Lászlóffy Aladár, Bodor Pál (Utunk)
vállalták a találkozó vezetőségét. Talán Dali volt, aki
megemlítette, hogy Szilágyi Domokos – már nem
emlékszem, hogy milyen indoklást mondott – nem
jöhetett el Bukarestből. Most, utólag tudtam meg, tud-
tuk meg, hogy mi is lehetett ennek a távolmaradásnak
az oka. Az említett körvezetők, első fölszólalók beszé-
de azt sugallta, hogy a fiatal tollforgatóktól a Román
Munkáspárt dicséretét várják. Már nem emlékszem
arra, hogy hányadik fölszólaló lehetett Hodos Laci, de
a beszéde lényegét nem feledtem el. Hogyan írjak én
pártos verseket – mondta kisé emelt hangon -, amikor
a munkás fizetése ennyi és ennyi, amikor szűkölkö-
dünk, hogy másnapra is legyen betevő falatunk.  Nem
beszélhetett tovább két-három percnél, leültették az
asztalfő tulajdonosai. Utána én kértem szót, azzal a cél-
lal, hogy Laci igazát védjem. A hasonló rövidségű
beszédem lényegére a következőképpen emlékezem:
milyen boldog lennék, ha elmondhatnám azt, hogy nin-
csenek ebben a rendszerben, a szocializmusban ala-
csony gazdasági alappal, kis fizetéssel szűkölködő
munkások, parasztok, családok. Az alacsony gazdasági
alapú társadalom „fogalomhasználat” is benne volt a
szövegemben. Nem akartam mondani, hogy kizsákmá-
nyoltak, ugyanis akkor már bennem élt az a gondolat,
hogy 1948-ban nemcsak a főbb termelő eszközöket
államosították, hanem a kizsákmányolást is. Akkor
engem is leültettek, ami miatt már pityergő kedvem
támadt. Utánam Zirkuli Péter, jelenleg egyetemi tanár
Párizsban, fölrótta, hogy a marxi tanítás nem említi
meg azt, hogy a szocializmusban lenne alacsony gaz-
dasági alappal rendelkező társadalom. Fölszólalása
után már könnyeztem, halkan sírtam, szégyenkeztem.
Hogy ki és mi miatt?  Hátat fordítottam az összegyűlt
tollforgatóknak, és kijöttem a teremből. Rövidesen
Laci és Keresztes Dénes is utánam jött. 

Azóta ilyen hátat fordítva viszonyulok az akkori
romániai magyar írókhoz, és ez a testhelyzet csak alig
változott. Nincs szükségünk egymásra. (Komán János)
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Rövid helyi sajtótörténet (3.)
2002-ben jelent meg az Întâmpi-

narea Domnului helyi újság, melyet
a zsákhegyi ortodox parókia adott
ki. Szerkesztői, szerzői: Alin Vasile
Campean pap, Vasile Braic, Dorel
Marc, Anca Campeanu. Az A4-es
formátumú, hatoldalas kiadvány
csak egy évet élt. 2002 tavaszán
mintegy folytatásként jelent meg a
Glasul Călimanilor, A4-es formátu-
mú, tizenhat oldalas újság.
Amolyan alkalmi megjelenésű
kiadvány volt. Egy időben kétha-
vonta jelent meg, aztán egyik évben

csak egyszer adták ki. Nyolc év
alatt tizenöt lapszáma jelent meg.
Az új lapszám megalkotója és tulaj-
donosa Buzea Ilie volt, névadója
Czirják Károly. Az első években
ebben az újságban a következő sze-
mélyek írtak: Buzea Ilie, Czirják
Károly, Octavian Bucur, majd
később Ilie Sandru, Lucian Vaslie,
Bucur Alexandru. 2002. november
4-én megjelent a Vocea Harghitei
elnevezésű kétnyelvű, román-
magyar helyi újság, melyet lassacs-
kán az egész megyében terjesztet-

tek, 2003-tól Maros megyében is. A
lap tulajdonosa, alapítója Julian
Tanase volt. Az első szerkesztőbi-
zottság: Julian Tanase főszerkesztő,
Makula Magdolna, Marius
Dumbrava, Czirják Károly, Szász
Csaba karikaturista, Laura Huruba.
A későbbiekben Nut Eduard, Duta
Emil, Farkas Aladár, Koncsag
Erzsébet, Virág Zsolt, Dusa
Alexandru, Simon Imre is közöltek
cikkeket. A lap 2006-ban szűnt
meg. (M.H.) 

Alternatíva a Messengerre, az
Iwiw-re, a Facebookra. Nem, nem a
Twitterről van szó, hanem egy
olyan sportrendezvényről, ahol a
szórványban élő magyar iskolák
diákjai összemérhetik erejüket
kosárlabdában, fociban, röplabdá-
ban és asztaliteniszben. A rendez-
vény, amelyet a helyi vállalkozók
és a Theodor Heuss Kolleg német
szervezet támogatnak, 2011. április
15 és 16 között fog zajlani
Maroshévízen a Kemény János
Elméleti Líceum szervezésében. De
ez a sporttevékenység nemcsak a
versenyről szól, hanem a találko-
zásról, az ismerkedésről is. A ren-
dezvény hangsúlyt fektet a magyar
diákok közösségének fejlesztésére,

a diákok és a tanárok közötti kap-
csolat megerősítésére. 

„A résztvevőket az ép test-
ben épphogy élek állapotából az ép
testben ép lélek igazságának felis-
merésére szeretnénk eljuttatni” –
nyilatkozta Jári Zsolt, a találkozó
szervezője.

Az iskolások a sportmérkő-
zéseken kívül részt vehetnek majd
olyan interaktív műhelytevékeny-
ségeken, ahol fiatal szakemberek
mutatják be, mit jelent a helyes test-
tartás és fogápolás, az egészséges
táplálkozás vagy azt, hogy miért
káros az alkohol- és drogfogyasz-
tás. 

A borszéki, gyergyóditrói,
gyergyótölgyesi, salamási és

maroshévízi iskolásoknak ezenkí-
vül több opcionális programmal is
színesebbé próbálják tenni a talál-
kozót. A diákok közös gulyásfőzés-
re, tábortűzre, karatébemutatóra és
cserkészek által szervezett akadály-
pályára is számíthatnak.

Az ismerkedés, kapcsola-
tok építése, a fiatalok egészséges
életmódjának tudatosítása, a sport-
szerű versenyszellem kialakítása –
ezek tehát az áprilisban zajló sport-
napok célkítűzései egy olyan perió-
dusban, amikor a számítógép és az
internet világa egyre inkább teret
nyer a fiatalok életében. (Neag
Annamária, PR koordinátor)   

Ép testben épphogy élek!
Sport és közösségépítés Maroshévízen

Ismerkedjünk nagyjainkkal
Márciusban születtek (2.)

Sorozatunkban olyan helyi szü-
letésű emberek rövid életrajzát
mutatjuk be, akikre büszkék lehe-
tünk. Sajnos településünkön sem
utca, sem tér, sem iskola nem viseli
egyetlen egy helyi születésű jeles
emberünk nevét.

Kiss István (1926-2002). 1926.
március 15-én született egy tíz
gyermekes családban. Iskoláit

Maroshévízen végezte, az itthoni
tartózkodása ide-
jén tagja volt a
helyi amatőr szín-
társulatnak és
fúvószenekarnak.
1946-ban
Magyarországon
keresztül

Ausztriába került. Innen néhány

hónap múlva Franciaországba uta-
zott.1963 júniusában szentelték
pappá. Ő vezette a Lotaringiai
Magyar Katolikus Missziót is.

1965 elején megalapította a
Lotaringiai Magyar Francia
Egyesületet. Ugyancsak nagy len-
dülettel fogott hozzá az egyesületen
belül egy magyar népi tánccsoport
szervezéséhez, amely szép 



sikereket aratott nemcsak
Lotaringiában, hanem a határokon
túl is. Kiss atya 40 éves lotaringiai
működése idején nagy odaadással
szolgálta magyar híveit. Hivatalos
fordítóként számos menekültnek
sietett segítségére a kezdeti nehéz-
ségek áthidalásában és az admi-
nisztrációs ügyek intézésében.
Utolsó vágya az volt, hogy hazatér-
hessen Erdélybe, és itt fejezhesse
be életét. Sajnos, a sors megtagadta
tőle ezt a kegyet, és csak hamvai
tértek haza, hisz 2002. december
16-án távozott az élők soraiból.
Hamvát 2003 augusztusában haza-
hozták, és a római katolikus temp-
lom udvarán temették el.

Dr. Pálffy Endre (1908-1975)
tanár, irodalomtörténész, az iroda-
lomtudományok doktora, író
Maroshévízen született 1908. már-
cius 12-én. Apja, Pálffy Endre, a
helyi református egyház papja volt.

Középiskoláit
Maroshévízen, az
egyetemet
Kolozsváron és
Sorbonne-ban
végezte. 1931-
ben Kolozsváron
román-francia

szakos tanári oklevelet kapott.
1931-től Nagyenyeden tanár a
Bethlen kollégiumban. 1937-1940
között, Nicolae Iorga meghívására
részt vesz - és ő az egyetlen magyar
tanár a Vălenii de Munte-i szabad-
egyetemen. Anyanyelvén kívül
tökéletesen beszélt és írt románul,
franciául és németül. 1945-től
Budapesten a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztériumban
előadó, majd főosztályvezető.
1949-1955 között a budapesti
Pedagógiai Főiskola román tanszé-
kének tanára. 1955-től haláláig a
budapesti ELTE Román Filológiai
Tanszékének az alkalmazottja.
Ennek az intézménynek docense,
helyettes dékánja, egyetemi tanára.

Öt éven át a budapesti Foaia
Noastră hetilap főszerkesztője. A
román irodalommal kapcsolatosan
számos tanulmányt publikált szak-
folyóiratokban, könyveket, tan-
könyveket írt és szerkesztett a
magyarországi román középfokú
oktatás számára. A román irodalom
története című könyve magyar
viszonylatban az első ilyen termé-
szetű könyv. Több tanulmányt írt
magyarul, románul, franciául és
németül. Műveiben párhuzamosan
követi a magyar és román irodal-
mat. 1975. november 15-én hunyt
el Budapesten, ott is temették el a
Farkasréti temetőbe.

Marcu Alexandru (1931-
1983) erdészmérnök, országgyűlési
képviselő. 1931. március 31-én
született egy hat gyermekes család-
ban. Elemi iskoláit Maroshévízen, a
középiskolát, pedig 1951-ben
végezte el a marosvásárhelyi 1-es
számú fiúlíceumban. Ezek után
elvégezte a brassói erdész-mérnöki
főiskolát, mind a középiskolában,
mind a főiskolán végig az illető
intézmény legjobb tanulója volt.
Egyetemi tanulmányai után a
maroshévízi erdészetnek lett a
főnöke. 1970-1976 között pedig
képviselőként jelen volt az akkori
Nagy Nemzetgyűlésen.  Az erdé-
szet terén több kísérletét koronázta
siker. 1983 decemberében halt meg,
Maroshévízen van eltemetve.

Sarány István újságíró, író
1965 március 17-én született.

Cserneschi Camelia sífutó,
többszörös bajnok 1979  március
30-án született.

George Sbârcea  (1914-2005)
újságíró, zeneszerző, költő, zongo-
rista, író. 1914. március 23-án szü-
letett a család negyedik gyermek-
eként. Iskoláit Maroshévízen, majd
Szászrégenben végezte, az 1930-as
években szerzett diplomát a kolozs-
vári Zenei Főiskolán, ezek után
jogot tanult. Anyanyelvén kívül hat

nyelven beszélt és írt magas szin-
ten: angolul, németül, olaszul, fran-
ciául, finnül és magyarul. Élete
során 83 könyvet adott ki, ezek
közül tízet magyar nyelven, tízet
meg magyar nyelvből fordított
románra. Számos újságcikke jelent
meg románul és magyarul is Neve
ismertté vált mind a román, mind a
magyar közösség körében. Főleg az
1937-ben, Nagybánya mellett írt
Ionel Ionelule című énekkel alko-
tott maradandót, míg a magyarok
számára az Imrédi Géza szövegé-
nek a megzenésítése emlékezetes,
hiszen ebből született A Dónáth
úton nyílnak már az orgonák című
örökzöld slágere. Egyik nagysikerű
könyve: Szép város Kolozsvár. Ő
az egyetlen romániai újságíró, aki
interjút készített Benito
Mussolinivel 1942-ben, majd Adolf
Hitlerrel 1943-ban. 1945-ben
újságcikkekben bírálta a kommu-
nista rezsimet. Emiatt a hamisítá-
sairól híres Népi Törvényszék 15
évi börtönre ítélte el árulás címén.
Sbărcea, amikor megtudta a döntést

Petelére menekült,
ahol elbújt, de 1947-
ben elfogták és
bebörtönözték.
Kilenc évet töltött le
a jilavai, nagyenyedi

és szamosújvári börtönökben.
Külföldi nyomásra bocsátották sza-
badlábra 1956-ban. Számos kitün-
tetésben részesült, mint például:
1938-ban maga Charles de Gaull
nyújtotta át a Francia Érdem Légió
díjat, mely kitüntetés a legnagyobb
volt Franciaországban. 1942-ben
pedig Finn Oroszlán díjjal tüntették
ki. Ő az egyetlen román, aki e díjjal
büszkélkedhetett. Két évet töltött el
Tibetben, ahol jogot tanult a Dalai
Láma tanítványaként. Több slágert
írt, melyekkel összejárta a fél vilá-
got, így barátkozott meg Luis
Armstronggal is. 2005. július 27-én
hunyt el Bukarestben. 
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Március 15-i megemlékezés Maroshévízen
Vasárnap, március 13-án a maroshévízi magyarság

is megemlékezett az 1848-49-es eseményekről. Az
ünnepi szentmise után 12 óra 30 perckor a helyi római
katolikus templomban a Kemény János Elméleti

Gimnázium ünnepi műsora következett. Ezt megelőző-
en Séra Ilona igazgatónő mondott ünnepi beszédet.
(Sárig Csilla)

Költészet napja Maroshévízen
1964. április 11-én ünnepeltük először a Magyar

Költészet Napját. 2011. április 11-én 16 órai kezdettel,
a Kemény János Alapítvány kezdeményezésére és a
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület valamint az Alma
Mater Kemény János Alapítvány támogatása mellett a

maroshévízi Kemény János Elméleti Gimnázium dísz-
termében Költők napja elnevezésű rendezvényre kerül
sor, melyre Maros és Hargita megyéből érkeznek majd
alkotók. A szervezők a szívesen várnak minden érdek-
lődőt. (M.H)

Tanuljunk idegen nyelveket! III. kiadás

Ismételten köszönjük azoknak, akik próbálkoztak
versenyünkön és válaszaikat beküldték, ezúttal öröm-
mel közöljük, hogy címünkre több helyes válasz érke-
zett.

Íme a helyes válaszok:
Román nyelv:
1.liceu=középiskola, gimnázium, 
2.factură=számla, 
3.chitanță=nyugta, 
4.Iași=Jászvásár. 
Német nyelv:
1.auf Wiedersehen!=viszontlátásra, 
2.billig=olcsó, 
3.Deutschland=Németország, 
4.die Zeitung=újság
Mivel a múlt héten nem volt nyertesünk, most két

nevet húztunk ki, ők: Ambrus István és Baricz Ferenc.
Nyerteseinket  április 15.-ig várjuk a Polgármesteri
Hivatallal szembeni fordítóirodába, nyereményük
átvételére. Arra az esetre ha a két nyertes közül valaki
nem jelentkezik, pótnyertest is kisorsoltunk, neve:
Péter Csaba, akit szükség esetén értesítünk.

Mai kérdéseink:
Román nyelv: Hogy mondjuk magyarul?
1.proces-verbal
2.Gherla
3.Oficiul pentru Protecția Consumatorului 
4.suc
5.pungă
Német nyelv: Hogy mondjuk németül?
1.Megyek haza.
2.Szomjas vagyok.
3.Nagytatám nagyon beteg.
4.Az én testvérem idősebb, mint én.

Kérdéseink megoldását a következő lapszámunk-
ban olvashatják, ugyanitt közöljük nyertesünk nevét is.
A nyertes azok közül kerül ki, akik minden kérdésre
helyesen válaszolnak és a válaszokat beküldik a balla-
peter@yahoo.com e-mail címre vagy sms-ben a 0744-
829-149-es telefonszámra. A nyertest majd a a
Polgármesteri Hivatallal szemben található fordító iro-
dában díjazzuk. (B.P. K.É.)

Egyházi szemle
A böjt

Az egyház negyvennapos böjti időszakkal készül
húsvét ünnepére. Ilyenkor tilos a mulattság, a hangos-
kodás. Templomainkban csendre, összeszedettségre és
komoly önvizsgálatra intenek. Nálunk a pénteki nap a
kötelező böjt ebben az időszakban. A legtöbben, akik
komolyan veszik vallásos életüket, meg is tartják. Nem
árt azonban tisztázni, hogy mi is ennek a célja. 

Krisztus feltámadása áll a középpontban, de az
ember testi, lelki felfrissülése sem lényegtelen. Négy
pontba sűrítem bele azt, amire érdemes odafigyelni.

A böjt, mint vallásos gyakorlat, az önfegyelmezés
legkiválóbb módja. Természetesen nem kell halálra
éheztetnünk önmagunkat, de le kell mondanunk sok
mindenről, hogy eljussunk oda, amiről Szent Bernát

beszél: Önuralom önmagunk fölött érzéki, érzelmi és
akarati szinten. Így derül ki, hogy tud-e önmagának
parancsolni az ember. Ide tartozik e régi mondás is:
„Ép testben ép lélek.”

A legjobb fegyver a bűnnel és a rosszal szemben.
Maga Jézus mondja, hogy van gonoszlélek, melyet
csak böjttel és imával lehet kiűzni. Valóban hatékony.
Az ősegyház böjtjében ez volt az elsődleges szempont.
Hatékonyak is voltak és szenteknek nevezték egymást.

Nagy segítség Isten akaratának keresésében és a
helyes út megtalálásában. Az ószövetség, de a keresz-
ténykor nagy szentjei is, ha Isten akaratát kutatták,
mindig böjtöltek. 

Az utolsó, s talán a legfontosabb: a böjt megtanít az
osztó szeretetre. Arra, hogy „jobb adni, mint kapni.”
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Egyházi szemle
Nem a haszontalant, a fölöslegest kínálom fel

embertársamnak, hanem azt, aminek értem és érzem az
értékét. 

A Barnabás levél így fogalmazza meg a böjtöt:
„Bocsásd szabadon az elnyomottat, szegd meg kenye-
redet az éhezőnek, s a szegényeket, bujdosókat fogadd
be házadba. Akkor hajnalként támad fel a te világossá-
god.”

Világosan kiderül: hiába böjtöl az, aki nem lesz
jobb általa. (László Áron)

Református szemle
Naponta szorongva figyeljük a Japánban történt

katasztrófa következményeiről szóló híradásokat, és
közben sokan azon gondolkozunk, miért is van ez az
egész.  Egyebek közt azt is olvassuk,  hogy egyszer
majd leesik egy nagy csillag, és a folyók egyharmadá-
nak a vize ihatatlanná válik. Aztán olvassuk tovább: a
tenger egyharmada tönkremegy, benne minden élőlény
elpusztul. Közben pedig a rádió mondja, hogy naponta
1500 köbméter olaj zúdul a Mexikói öbölben a tenger-
be, és nem tudják már hova tenni az elpusztult állat-
okat. 

Van-e összefüggés az események között? Sokféle
találgatás folyik most, sokféle vádaskodás és bizonyta-
lanság. Isten igéjének a világosságánál próbáljuk meg-
vizsgálni ezt a jelenséget, azután keressük ennek az
okát, és figyeljünk arra, milyen megoldási javaslata
van Isten igéjének.

1. Mit mondhatunk erről a jelenségről? Ezek a csa-
pások még nem azok, amiről a Jelenések könyve szól,
de kétségtelenül jelzések, figyelmeztetések.
Ugyanúgy, ahogyan Jézus szól erről: "Okuljatok a
fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet
hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor
mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van Ő, az
ajtó előtt."Ezek a csapások, amikben most bőven van
részünk, hasonlóak ahhoz, amit a szülés előtt jósló
fájásnak szoktak nevezni. Még nem hárompercenként
szabályosan ismétlődik, még nem kell azonnal indulni
a kórházba, de készen kell lenni, mert hamarosan eljön
annak is az ideje. Isten gondoskodik arról, hogy ez az
emberiség, amelyik olyan nagy lármát csap maga
körül, hogy nem hallja már az Isten halk szavát, lásson
néha olyan figyelmeztető jeleket, amik talán elgondol-
koztatják, amire talán felkapja a fejét az is, akinek lelki
hallása már nincs. Lássunk olyasmit, ami megmutatja,

mire vagyunk képesek Isten nélkül, hogy milyen tehe-
tetlenekké válunk sokszor a bűneink következményei
miatt. Mi az ára annak, hogy megint tornyot akarunk
építeni, aminek teteje az eget verje. Ilyenkor azonban
újra és újra azt szokták kérdezni sokan, hogy miért
engedi ezt Isten? Különös, azt nem kérdeztük, hogy Ő
mit akar engedni, és mit nem. Pedig az Ő igéjében élet-
ünk minden fontos kérdésére nézve világos eligazítást
ad, hogy Ő mit enged és mit nem a mi érdekünkben.
De kit érdekel az? Azt nem kérdeztük: mennyit termel-
jünk, mit tegyünk a keletkező káros melléktermékkel,
azt meg végképp nem, hogy mire költsük a hasznot.
Csak azt kérdezzük: miért engedi meg? A magunk
bűneinek a következményéért Istent akarjuk felelős-
ségre vonni, miközben Őt nyilvánvalóan száműztük az
életünkből. Száműzték Istent a közéletből, az iskolák-
ból, a gazdaságból, a politikából. Egyenesen furcsa
lenne azt mondani, hogy ezekben a kérdésekben is tőle
függjenek a döntéseink.

Sok embernek a
személyes életében
sem marad hely Isten
számára.
Gyakorlatilag nélküle
élnek tömegek.
Nélküle házasodnak,
nélküle válnak el.
Isten nélkül teszik
tönkre sokan az
egészségüket, aztán
Isten nélkül akarják

minden áron rendbe hozni. Régen nem Istentől függ
már sok embernek az élete, hanem a haszon és az élve-
zet diktál. Mindent a profitnak rendelünk alá, és figyel-
jük meg, hogy sokszor akaratlanul a gyerekeinket is
erre oktatjuk. Anyagias és élvhajhász lett az emberiség,
materialista. Istentől függetlenül rendezzük be napjain-
kat, és tőle függetlenül képzelünk el valamiféle jövőt
magunk előtt. 

Vannak tehát jósló fájások, de oda kell figyelni
ezekre. Az emberiség nagy többsége felelőtlenül él.
Isten minket felelős életre akar elsegíteni. Hol van
vajon mértéktelenség és felelőtlenség most az életünk-
ben? Nagy nyereséget kínál nekünk, mert nagy nyere-
ség az Isten-félelem megelégedéssel, és ezt meg lehet
tanulni, és eljuthat az ember oda, hogy vállalja azt a
Krisztust, aki vállalt minket. (Balla Péter)

Maroshévízi anyakönyv
Keresztelések:

- Müller Ottó (rom.kat.)
Elhalálozások:

- Korpos János 70 éves (r.k.)
- Dreszler Magdolna 70 éves (r.k.) 

- Ferencz János 78 éves (r.k.)
- Szabó Adalbert 78 éves (r.k.), 
- Újlaki Ilona 82 éves (ref.), 
- Csűrős Lászlóné 81 éves (ref.), 
- Rigó Zoltánné 80 éves (ref.). 



Kemény oldal Kemény János Gimnázium oldala

Pillanatképek iskolánk életéből:
1. Február 18-án zajlott le a Kemény János iskolanap.

A következő tevékenységek színesítették ezt a napot:
Megemlékezés, koszorúzás Kemény János szobránál
(minden diák és pedagógus)
Iskolások leszünk (óvoda- Csibi Gabriella)
Ki mit tud vetélkedő (I.osztály- Sipos Mária
Magdolna)
Játéksziget- társasjátékok (II.B osztály- Csíki Ildikó)
Gyakorlati tevékenység (II.A, III osztály- Trombitás
Tünde)
Rajzverseny (IV. osztály- Újfalvi Anna)
Eurogasztronómia (5 tanuló az V-XII osztályból-
Lőrincz Szerén, Veress Edit, Csibi Gabriella, Mureșan
Mariana)
Lelkidélelőtt- elmélkedés, játék (VI.B osztály- Csibi
Brigitta)
„A széf”- műveltségi vetélkedő (VIII.A osztály-
Csűrős Emese)
Weblapkészítő verseny (IX. osztály- Sajgó István)
Sudoku verseny (V-XII. osztály- Madarász Kinga)
Társasjátékok (V-XII. osztály- Diáktanács, Simon
Mihály, Benedek Botond, Bodor Franciska)
Counter strike verseny (V-XII. osztály- Szvinyuk
Csaba, Deme Károly Zsolt)
Karaoke verseny (XI.osztály- Király Katalin)
„A tél örömei” (I,II.A, II.B, III., IV. osztály- Sipos
Mária Magdolna, Csíki Ildikó, Trombitás Tünde,
Újfalvi Anna)
Filmklub (VI.B, VIII.A- Csibi Brigitta, Csűrős Emese)
Asztali tenisz (V-XII.oszt.- Bodor Franciska Benedek
Botond, Deme Károly Zsolt, Szvinyuk Csaba)
Tehetségkutató (arc, haj, köröm szépítése, V-XII.osz-
tály- Csűrős Emese)
Zrínyi Ilona matematika verseny (III-VIII.osztály-
Csűrős Emese, Szvinyuk Csaba, Madarász Kinga,
Újfalvi Anna)
Együtt a színházban (V-XII. osztály) 

2. Farsangtemetés és farsangi bál zajlott le iskolánk-
ban február 25-én az V-XII osztályoknak a Diáktanács
szervezésében. Az elemi osztályok február 25-én, az
óvodások március 3-án búcsúztatták a farsangot. 

3. Iskolám évszakai rajzverseny nyerteseit a Hargita
Megyei Tanfelügyelőség március 2-án díjazta a Nagy
István Művészeti Líceumban. Farkas Laura IV. osztá-
lyos tanuló oklevelben  és ajándékban részesült, mint
az évi naptár január hónapjának győztese.

4. Jó eredményt ért el Timár Csaba IV. osztályos
tanuló a Zrínyi Ilona nemzetközi matematika verseny
megyei fordulóján. Oklevélben és ajándékban része-
sült a 6. helyezésért.  

5. Bene Emese és Ambrus Norbert, VI.A osztályos
tanulók a román nyelv és irodalom tantárgyverseny

megyei szakaszán a legjobban teljesítettek. Ambrus
Norbert képviseli Hargita megyét az országos szaka-
szon.

6. Március 8-án Nőnapi ünnepségek zajlottak le az
elemi osztályokban.

7. Március 7-étől iskolánk mikrobusza a Szülőföld
Alaptól nyert pályázati pénzből vásárolt gázolajjal
működik. Számításaink szerint a pénzösszeg elég lesz
május végéig.

8. Március 15-re március 13-án emlékeztünk meg a
római katolikus templomban. Felkészítő tanárok:
Lőrincz Szerén és Rokai János tanárok.

9. Március 11-én elkezdődött a Compas nevű 3 éves
időtartalmú továbbképzés első szakasza. Iskolánkban
zajlanak az elméleti előadások. Az első csoportot a
körzet tanítói alkotják.

10. Március 18-án megkezdődtek a “Szebb gyermek-
korért” pályázati tevékenységek. A pályázatban részt-
vevő gyerekeknek a szervezők bemutatták az elkövet-
kező 8 hónap fontosabb eseményeit: hónaponként kéz-
műves tevékenységek, kirándulás Tordára, 2 színházlá-
togatás, 1 hetes strandolás, lovaglás. Másnap az
Izabella vendéglőben elfogyasztott ebéd után 3 órás
kézművestevékenységen vett részt a 40 tanuló.  

11. Befejeződött az érettségi szimulálás: kompeten-
cia vizsga román, magyar nyelv és irodalomból, angol
nyelvből, informatikából, majd a kötelező írásbeli
románból, magyarból, matematikából és a választott
kémia illetve biológiából. A szakos tanárok véleménye
alapján a próbaérettségi során a diákok szembesültek
az érettségi vizsga követelményrendszerével és felmér-
hették eddigi felkészültségi szintjüket.A következő
időszak feladata marad az ismétlés. A szóbeli érettségi
vizsga nem okozott gondot a diákoknak, viszont az
írásbeli vizsgák eredményei gyengébbek.

12. Március 18-án a helyi rendőrség képviselője,
agent șef pr. Morar Nicolae előadást tartott iskolánk 85
tanulójának az etnobotanikus szerek káros hatásairól.

13. Március 18-án Siménfalván “Să comunicăm
jucându-ne!” román versenyen iskolánkat az Învățăceii
csapat képviselte. Tagjai: Böythe Szilárd (V.), Böythe
Renáta és Dézsi Szilárd (VI.B), Isán Dalma Henrietta
(VII.) tanulók. 2. helyezést nyerték a körzeti
versenyen. Felkészítő tanár: Mureșan Mariana.

14. Március 19-én iskolánk volt a színhelye a megyei
földrajzversenynek. Vajda Brigitta, VIII.A osztályos
tanuló, Puskás Nóémi, IX.osztályos tanuló és Tóth
Kinga, XI. osztályos tanuló dicséretet érdemeltek a
versenyen. Felkészítő tanár: Benedek Botond.

15. A beiskolázás második szakasza március 25-én,
pénteken 14,00 órakor lezárul. Jelenleg beiratkozott: 5
óvodás, az első osztályba 14 és az V. osztályba 15 tanu-
ló. A beiratkozási arány 60%-os.
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Régen történt (2.)
1931. március (75 éve) elsejétől

a helyi hatóságok 60.000 lej értékű
puliszkalisztet adtak a hévízi mun-
kanélküliek számára.

Az 1931. március 22-i (75 éve)
tanácsgyűlésen döntöttek arról,
hogy Antal Ilie polgármestert fel-
függesszék állásából, hisz nem tel-

jesítette kötelességét, több kihágást
követve el.

1906. március 1-jén (105 éve),
Urmánczy Jeromos 20 koronát ado-
mányozott a szárhegyi zárdatemp-
lomnak.

1896. március 1 és szeptember 1
között (115 éve), Urmánczy

Nándor felépíttette az első Állami
Iskolát, saját telkére saját anyagi
költségén. Ma ez az iskola az 1-es
számú Vájlai iskolaként ismert.
Érdekességként megemlíteném,
hogy jelenleg ezt az iskolát Andrei
Şaguna névre keresztelték.
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Sport

Maroshévíz és Budapest XV. kerülete között a test-
vértelepülési kapcsolat több mint két évtizeddel ezelőtt
kezdődött. 1990 januárjában a budapesti Jánosi Zsolt és
testvére, Levente (akiknek az édesapja gyergyószent-
miklósi születésű) Budapesten gyűjtési akciót indítot-
tak, melynek célja az volt, hogy segítsék a diktatúra
alól fölszabadult erdélyieket. Néhány hét leforgása alatt
20 kocsira való segélyszállítmány gyűlt össze, amit
Brassóba, Gyergyószentmiklósra és Maroshévízre szál-
lítottak. 

A Jánosi - testvérek a Maroshévízen élő rokonaiknál
tartózkodtak, és beszélgetéseik során többször szóba
került a testvértelepülési kapcsolat létrehozásának lehe-
tősége. A testvérkapcsolat feltételeit a helyi polgármes-
teri hivatalnál beszélték meg.

Február végén Jánosi Zsolt ismét Maroshévízre
látogatott Czibik Tamás polgármester, Dr. Öry Imre
alpolgármester kíséretében, és aláírták a testvérvárosi
kapcsolatról szóló szerződést. A következő években az

iskolák, valamint több család is baráti viszonyt alakított
ki, és a XV. kerület több segélyszállítmánnyal segítette
a Maros-parti várost. 

Dr. Öry Imre alpolgármesternek köszönhetően 1995
és 1999 között több maroshévízi lakost Budapesten
részesítettek orvosi kezelésbe. A betegeknek nem kel-
lett fizetniük, annak ellenére, hogy a kórházi költsége-
ik 1999-ben már 300 325 000 régi lejre rúgtak.

Dr. Öry Imrét 1998-
ban díszpolgári címre
javasolták, de sajnálatos
módon ezt a kitüntetést -
politikai okok miatt - nem
kaphatta meg. A XV. kerü-
let jelenlegi polgármestere
László Tamás országgyű-
lési képviselő  (képün-
kön).

Testvértelepülésünk Budapest XV. kerülete

Újból volt jégkorong mérkő-
zés Maroshévízen

Február 26-án 15 órai kezdettel,
a helyi Izabella vendéglő szervezé-
sében és több más helyi cég támo-
gatása mellett közel 30 év után
újból jégkorong mérkőzés szemta-
núi lehettek a hévízi lakosok. A
település szabadtéri jégpályáján fel-
léptek a csomafalvi Délhegy, az
újfalvi Katorzsa és a gyergyószent-
miklósi Progym kishokisai. Mivel
ezelőtt 40 évvel zajlott le települé-
sünkön az első hivatalos jégkorong
mérkőzés erre az alkalomra meghí-
vót kapott Huszár Gábor tanár úr is,
akinek a nevéhez fűződik az első
csapat létrehozása. A közönség
nagy tapssal köszöntötte Gabi
bácsit, amint a jégre lépett, majd a

helyi Települési Székely Tanács és
a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
emléktárgyakkal tisztelgett előtte.
Gabi bácsi elérzékenyülve köszönte
meg a meghívást, a megemlékezést

és kitartást kívánt a kishokisoknak
és a hévízi jégkorong szeretőinek.
Habár az időjárás nem volt kedvező
e sportnak a három kis rövid hoki
bemutatót nagy érdeklődéssel
fogadta a helyi közönség, sokan

kedvet kapva e sportra. Reméljük,
hogy a a közeljövőben településün-
kön is létesülni fog egy műjégpá-
lya, amire már az ígéret megvan.

Röplabda
Maroshévízen zajlott le, február

utolsó napjaiban, az országos fiú
mini-röplabda elődöntő torna. A
Maroshévízi ISK 3-1-re maradt alul
a Botosani-i ISK csapatával szem-
ben és 3-0-ra vesztette el a mérkő-
zést a Falticeni-i csapattal. A végső
rangsor: 1. Falticeni, 2. Botosani, 3.
Maroshévíz.

Az országos ifjúsági fiúbaj-
nokság legutóbbi mérkőzésén:
Maroshévízi ISK – Feketehalmi
ISK 3-0.



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 Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja. 
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Reklámok, apróhirdetések

Eladó 29 ár terület az „M  ház” mellett. 
Tel: 0744829149

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

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít
május 6.-án. Érdeklődni a 0743150761-es telefon-
számon. (Hajni)

Minőségi áruk, kedvező árak. 
0745666054 Eper utca 7

Fordítóiroda nyílt Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Ugyanitt lakás-, autó-, nyugdíj- és életbiztosítások
köthetők – Omniasig, Țiriac, Astra, BCR Asigurări,
Euroins, Carpatica, Asirom. 
Elérhetőségeink: 0742-130-010 vagy 0744-829-149.

Támogatóink: AtiZen Kft, Axum Kft, Bartha Hajni,
Becze Sándor, Deatex Kft, Fazakas István, Globe
Star Kft, Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó
András Miklós, Lemo Kft, Szabó Erzsébet, Tőkés
Attila, Kerekes Éva forditó iroda

Villanyszereles. 
Megtalál bennünket a sport utcá-
ban a Harmopan kapujával szem-
ben 
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879

Sofőriskola a legelőnyösebb áron csak nálunk
(800-850 lej). Érdeklődni. 0727413604

Jégszekrény javítás a legolcsóbb áron.
Tel: 0744693028

Masszázst (reflexo-, anticellulitisz-, gyógy-, stb.)
vállalok az érdeklődő otthonában. Szakszerűség,
komolyság és higiénia biztosítva.

Telefonszám: 0758-673-169

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

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

Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a
stewardestől:

- Mondja kedves, aztán van-e itt elég ejtőernyő min-
denkinek? 

- Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi
nem tartunk ejtőernyőt!  

- Hát a hajók is ritkán süllyednek el, aztán ott mégis
mindig van mentőcsónak, pedig gondolom úszni töb-
ben tudnak, mint repülni!

Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene

van, csodájára is jár az ország-világ. Kimegy a bácsi-
hoz a riporter is érdeklődni:

- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene
ennyi sok tejet ad?

- Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen
múlik.

- ??
- Minden reggel kimegyek az istállóba és megkér-

dem a Riskát, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy
marhasült?"

Viccek


