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A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2009 nyarán
már hivatalosan bejegyzett egyesületként működött.
Az alapítás célja az volt, hogy tegyünk valamit a

magyarságunkért, ugyanakkor
az, hogy dr. Urmánczy Nándor
szellemi, erkölcsi hagyatéká-
nak ápolását, munkásságát,
életét újból bevigyük a köztu-
datba, mivel a „kommunista”
uralom alatt mindent eltitkoltak
róla. Az egyesület nincs aláren-
delve pártoknak, szervezetek-
nek. A tizenhárom alapító sze-
mélynek csupán egy része tagja

valamilyen magyar pártnak vagy politikai szervezet-
nek. Alapítói javarészt maroshévíziek, a többiek a
Gyergyói - medence településeiről származnak.
Tevékenységünkről röviden annyit, hogy 2010-ben
szerveztünk egy Urmánczy - vetélkedőt Borszéken,
szeptemberben megtartottuk az immár hagyományos

emléknapot. Szintén az említett évben együttműködési
egyezményt írtunk alá a budapesti ClubNetCet és az
Alkotók, Művészek és Művészetpártolók
Egyesületével, mellyel 2011-ben közös pályázatokat
szeretnénk benyújtani, elfogadtatni. Az év elején egy
újabb egyezményt írtunk alá a Kup települési
Háromhatár Kulturális és Sport Egyesülettel. 2011.
január 10-től a Compet céggel együtt tanácsadó irodát
nyitottunk a hévízi magyaroknak, ahol megkaphatják,
kitölthetik az állampolgári honosításhoz szükséges
űrlapokat, lefordíthatják a szükséges okiratokat. Az
iroda megnyitása jónak bizonyult, ugyanis az eltelt
több mint két hónap alatt, naponta többen vették igény-
be szolgáltatásait.  Ugyanakkor újságunk, melyet a
kedves Olvasó most a kezében tart, az egyesület ötle-
tének és kivitelezésének eredménye. Ebben az évben is
szándékunkban áll egy Urmánczy - vetélkedő megtar-
tása és természetesen szeptember első szombatján az
emléknap megszervezése. Czirják Károly

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KIVÁNUNK MINDEN KEDVES

OLVASÓNKNAK

A helyi tanácsról
A tanács vagy önkormányzati képviselő testület

tevékenységét törvény szabályozza. Ennek néhány ele-
mét ismertetjük első alkalommal, majd a konkrét havi
beszámolókkal betekintést nyerhet az érdeklődő a köz-
érdekű eseményekről.

A helyi tanácsnak 17 tagja, tanácsosa/képviselője
van. Ebből 8 a PSD-t,3 a PNL-t,3 a PDL-t,2 az
RMDSZ-t,1 a PNG-t képviseli. A most működő tanács
megalakulásakor 2 frakció jelentette be működését, a
PSD  8 képviselővel, elnök Petrut Dan , és PNL, PDL,
RMDSz szintén 8 képviselővel, elnök Mohácsek Ákos,
a PNG képviselője nem lépett be egyik frakcióba se.
Az alpolgármestert a képviselők választották meg .A
PSD jelöltje Simon Valentin nyert Marcu Eugen-nel
szemben. A gyakorlatban a mi frakciónk nem működik

igazán, különösen a 2009-es elnök választás óta, ami-
kor a PNL szövetkezett a PSD-vel. Sajátos, magyar
közösségi érdekeltségű ügyekben pedig az RMDSZ
képviselői magukra maradnak. Más lenne a helyzet ,ha
legalább 3 képviselőnk lenne, de ez más téma.

A tanács havonta rendes/sedinta ordinara/, és rend-
kivüli/extraordinara/ vagy azonnali/de indata/ gyűlése-
ken, valamint bizottsági vitákon fejti ki tevékenységét.
A határozatokat fele plusz egy /esetenként a jelenlévők
vagy a választott képviselők /szavazati többséggel
fogadják el. A törvény által előirt esetekben 2/3-os
többség kell. A határozati javaslatokat a polgármester
terjeszti elő a saját lelkiismerete szerint a várost érintő
közérdekű ügyek aktuális sorrendjében. A javaslatok
törvényességét a titkár/jegyző/ellenjegyzi.
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Közel két éve, hogy Hargita
megyének van hivatalos zászlaja. A
lobogót a megye majdnem mind-
egyik településén kitűzték a közé-
pületekre, Maroshévízen azonban
sehol nem látható. A jövő titka,
hogy mikor lesz a Maros-parti tele-
pülésen is megyezászló, de úgy
gondolom, ha a Hargita Megyei

Tanács, a helyi képviselők követel-
nék, akkor előbb-utóbb ki kellene
tűzni a megye lobogóját is a román
és az európai uniós zászló mellé.
Ha már itt tartunk, hadd említsem
meg, hogy a román nemzetiségűek-
nek biztos nem esne jól, ha mi
magyarok román történelmi szemé-
lyiségek, például Stefan cel Mare

vagy Vlad Ţepes neveit elmagyaro-
sítanánk. Ideje lenne tehát, hogy
megyénk nevét román nyelven ne
írják Harghita-ként, hiszen az idő-
számításunk előtt 440-ben királlyá
koronázott Hargita, sőt Csaba
királyfi Hargita vezérének nevében
sem volt ott a ma sokak által hasz-
nált „h” betű. Czirják Károly

A határozati javaslatokat legalább öt nappal a gyű-
lés kezdete előtt a képviselők rendelkezésére kell
bocsájtani, rendes havi gyűlés esetén. Ezt nem mindig
tartják be és azt sem ,hogy minden képviselő szemé-
lyesen kapjon meg minden javaslatot. A határozati
javaslatokat csak a négy szakbizottság kapja
meg/jogi,költségvetési, városrendészeti és oktatási-
egeszségügyi-kulturális/. A bizottságok beleegyező lát-

tamozása nélkül a javaslat nem kerülhet be a rendes
ülés napirendjébe. Minden szakbizottságnak öt tagja
van és többségi szavazattal történik a döntés. Az elfo-
gadott javaslatok kötelező törvényerővel birnak.
Ismertetni kell a helyi lakosokkal a sajtó és más média
eszközök segítségével, román és magyar nyelven/ha a
lakosság eléri a 20 %-t. Mohácsek Ákos

Mikor tűzik ki a megyezászlót Maroshévízen is?

Szobrot kaphat Urmánczy Nándor Maroshévízen
Szobrot állíttatna Urmánczy

Nándornak a politikusról elnevezett
egyesület Maroshévízen, ezért írás-
ban kérték az önkormányzattól,
hogy jelöljenek ki területet erre a
célra.

A Czirják Károly, az
Urmánczy Nándor Egyesület elnö-
ke által aláírt kérelemben azt java-
solták, hogy a szobor a Hargita
megyei város központi parkjában
kaphasson helyet, ahol három
neves román személyiség szobra
található. Czirják folyamodványá-
ban többek közt azzal érvelt, hogy a
város lakosságának 71 százaléka
román, 25 százaléka magyar- és ez
az arány tükröződne a parkban
elhelyezett szobrok számában is.
Ugyanakkor arra is kitért, hogy ez a
gesztus szimbolizálná a városban

élő románok és magyarok történel-
mi megbékélését is, amely egymás
értékeinek kölcsönös tiszteletén
alapul, és amely példaértékű lehet
az Európai Unióban.

Az 1868-ban Maroshévízen szü-
letett és 1940-ben ugyanitt elteme-
tett Urmánczy Nándor munkássá-
gából kiemelte, hogy tizenhat éven
át, 1902–18 között egy olyan körzet
parlamenti képviselője volt, amely-
ben többségben románok éltek.
Ugyanakkor 1895-ben létrehozta az
első helyi újságot, majd egy évre rá
a magántulajdonában lévő területen
felépíttette az első állami iskolát.
Pénzt adományozott az ortodox
katedrális felépítésére, amiért meg-
hívták beszédet mondani az 1903-
ban tartott templomszentelésre is.
Ugyancsak Urmánczynak köszön-

hető az első bíróság létrejötte a kis-
városban, illetve az 1909-ben kiépí-
tett Déda–Gyergyószentmiklós-
vasútvonal. Halála után, 1940-ben
díszpolgári címmel tüntették ki, a
dokumentumot Pattantyús A.
Miklós polgármester és Újfalvi
Béla jegyző írta alá. „Urmánczy
Nándor és Miron Cristea ugyanab-
ban a városban születtek, kortársak
voltak és ugyanazt a budapesti
egyetemet végezték. Mindketten
szerették a nemzetüket, és soha
semmi olyat nem tettek, ami a két
nemzet közötti széthúzáshoz veze-
tett volna” – érvelt Czirják a folya-
modványában, kérve, mielőbb
jelöljék ki a szobor helyét, hogy
majd a konkrét tervekkel is előho-
zakodhassanak. Jánossy Alíz
(Krónika, 2011. 04.11)

Újabb temetőgyalázás
Több mint tíz éve a maroshévízi

Bajkó-pataki temetőt rendszeresen
gyalázzák. Így egyik napról a
másikra eltűnnek a virágok, koszo-
rúk vagy egyszerűen széttörik a
sírokat. Ezek végett az eseménye-
ket már több alkalommal jelentet-
ték úgy a helyi illetékeseknek, mint

a bukaresti hatóságoknak. A teme-
tőgyalázás azonban folytatódik.  A
napokban a helyi rendőrséggel
újból tudatták, hogy a napokban
több sírt gyaláztak meg „ismeret-
len” tettesek.  Ott jártunkkor épp a
helyi rendőrség is helyszínlelést
tartott. Az utóbbi hetekben több

mint húsz sírról tűntek el a díszlán-
cok, vas díszoszlopok, vas keresz-
tek, de eltűnt egy 1892-ben vasból
készített vas sírkerítés egy része is.
A tettesek továbbra is szabadok.
Sárig Csilla
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Tanuljunk idegen nyelveket! IV. kiadás

Márciusi kérdéseink megfejtései: 

Román nyelv:
1.proces-verbal=jegyzőkönyv
2.Gherla= Szamosújvár
3. Oficiul pentru Protecția Consumatorului =

Fogyasztóvédelmi Hivatal
4.suc=üdítő, hűsítő
5. pungă=tasak, zacskó

Német nyelv:
1.Megyek haza.=Ich gehe nach Hause
2. Szomjas vagyok.=Ich bin durstig
3.Nagytatám nagyon beteg.=Mein Großvater ist

sehr krank
4.Az én testvérem idősebb, mint én.=Mein Bruder

ist älter als ich.

Márciusi játékunk szerencsés nyertese Baricz
Ferenc.  

Mai játékunk:
Román nyelv: Hogy mondjuk magyarul?
1.Sanepid
2.legitimație
3.cupon de pensie
4.decizie

Német nyelv: Hogy mondjuk németül?
1.Húsvét
2.piros tojás
3.fontos
4.nehéz
5.csak

Helyes válaszaikat május 20.-ig várjuk a kerekese-
va83@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.

Kerekes Éva, Balla Péter

Rövid helyi sajtótörténet (4.)
1992. aug. 24-től beindult egy ingyenes hirdető

újság. A „Sztráda Bazár” újságot a Budapest XV.
kerület egy cégje és egy hévízi cég alapította. Az
ingyenes hetilap szerkesztősége Budapesten és
Maroshévízen volt. Alapítói: Wolf Gyula, Somssich
Tamás és Győri Ferenc, akik egyben a szerkesztői is
voltak. Az újság heteken belül kiterjedt több erdélyi
városra. Így megjelent: Marosvásárhelyen,
Szászrégenben, Besztercén, Kolozsváron,
Nagyváradon, Szatmáron, Udvarhelyen,
Csíkszeredában és más településeken. Sajnos az újság
1994-ben megszűnt. 2003 őszétől 2004 nyaráig heten-
te jelent meg a Realitatea Topliţeană elnevezésű lap.
Habár 1911-után ez bizonyult a legjobb, „legvelősebb”
helyi újságnak, sajnos csak alig egy évig jelent meg. A
lap tulajdonosa Baciu Niculae volt és írtak benne:
Claudia Maria Belea – főszerkesztő, valamint: Mariana

Natea, Mara Ardeleanu (álnév), Ilie Şandru, Maria
Campeanu (álnév), Czirják Károly, Mihai Muresan. E
lap annyira  színvonalas volt, hogy megyénkben máig
sem létezik ilyen magas nívójú román nyelvű lap.
Habár nem újság, de hévízi kiadvány a Helytörténeti
Füzetek, melynek első megjelenése 2001. március 2-
án történt meg. E füzet magába foglalta a Maroshévíz
és Gyergyó környéki településeket. A szerkesztőbizott-
ság az alábbi volt: Komán János, Bajna György, Farkas
Aladár, Rokaly József, Czirják Károly. A második
szám megjelenése után bekapcsolódtak a szerkesztés-
be: Dr. Garda Dezső, Kalapács József, Karácsony
István, Szakács Rita, K. Birtalan Erika. Amint a nevé-
ből is kitűnik, a tartalma történelmi jellegű volt. A 6.
szám 2006-ban jelent meg, azóta sajnos nem lett kiad-
va, de reméljük az elkövetkezőkben újból megjelennek
a füzetek. (Vége)

Régen történt (3.)
1901. április 28-án (110 éve) gróf Majláth Gusztáv

Károly püspök látogatott az akkori Topliczára
1931. április 4-é re (80 éve) a helyi Mester Iskola

élére Milea Ion lett megválasztva, míg tagoknak:
Császár István, Toparcean Maria, Bermann Leon,
Suceava Ion és Bucur Alexandru lettek megválasztva

1931. április 21-én (80 éve) tartott helyi zsinat hatá-
rozata értelmében a hévízi zsidók élére Mármór
Mauriciut választották meg elnöknek, míg alelnöknek
Statter József és Mármór Illés lett megválasztva.
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Hírek 

Cégtáblák múltja, jelene 
1927 márciusában Dr. Urmánczy Nándor egy

vezércikket közölt a Pesti Hírlap napilapban, „Magyar
név” címen. A cikk tartalmába most nem akarok
bővebben belemenni, de azt kell tudnunk, hogy a cikk
írója az említett évben szervezett „Magyar hét” elneve-
zésű napokat írja le Budapesten, mint egy külső meg-
figyelőként.  Csak egyetlen nagy, szörnyű nagy szép-
séghibát látott minduntalan, mely oldalba bökte, rávi-
gyorgott, lelohasztotta lelkesedését, hogy tudniillik a
szép nemzeti kirakatok felett alig akadt magyar név.
Csupa idegen hangzású cégek: magyar hét magyar név
nélkül! –sóhajt fel Urmánczy. És ennek az anomáliá-
nak a megszüntetésére azt ajánlja, hogy a belügymi-
nisztérium kezdeményezzen egy nagy névmagyarosí-
tási akciót.

Mindez történt 84 évvel ezelőtt. Ma úgy
Magyarországon, mint Romániában érvényesek az
Urmánczy észrevételei, hisz mindkét országban hódí-
tanak a külföldi üzlet nevek. Csak egy példa én is, mint
Urmánczy Nándor kimegyek a központba, nem, nem
Budapesten, egy kis hegyi városka központjába,
Maroshévízen. Olvasom a cégtáblákat, melyek sem
magyarul, sem románul nincsenek kiírva. Így olvasha-
tok: Fornetti, Green Club, Non Stop, Fast Food, My
Place stb. elnevezéseket.

Szerintem és még sokak szerint nem kellene ango-
losítani cégtábláinkat míg saját nyelvünkben is van
annak megfelelő változata, így minden cég tulajdonos
jó volna ha  a saját nyelvén, legyen az magyar vagy
román, írná ki üzletére a cégtáblákat. Czirják Károly

Szépülő templom
Amint már az utóbbi években

észrevettük a római katolikus egy-
ház minden évben különböző tata-
rozást, felújítást végez. Így az előző
években elkészült a ravatalozó, fel-
újították a papi és kántori lakás-
okat, új szabadtéri oltárt létesítet-
tek, míg a múlt évben a templom
külsejét újították fel. A napokban a
maroshévízi római katolikus temp-
lom belső tatarozásának, felújításá-
nak fogtak neki. Így a templom
belső falai ki lesznek javítva, újból
le lesznek festve. Utoljára 1981-
ben volt belső festés végezve a
templomon. A munkálatokat egy
helyi cég végzi. 

Költők napja
1964. április 11-én ünnepelték

először a Magyar Költészet Napját.
2011. április 11-én 16 órai kezdet-
tel, a Kemény János Alapítvány, a
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület,
az Alma Mater Kemény János
Alapítvány és a Kemény János
Gimnázium szervezésében a

maroshévízi Kemény János
Elméleti Gimnázium dísztermében
immár a hatodik „Költők napja”
elnevezésű rendezvényre került sor.
A rendezvény kezdetét Bende
Renáta és Táncos Gabriella diákok
versei nyitották meg, majd Komán
János bevezetője után bemutatkoz-
tak a jelenlevő költők, akik verse-
ket szavalta. Maros megyéből jelen
voltak: Bölöni Domokos, Bőgőzi
Attila, Fülöp Kálmán, Nagy Pál,
Buksa Éva Mária, Nagy József
Levente, Sebestyén Péter, Baricz
Lajos. Hadnagy József
Debrecenből, Czirják Edit és
Ferencz Attila
Gyergyószentmiklósról, Rafi Lajos
Szárhegyről, Kamenitzky Antal

Borszékről és Komán János
Maroshévízről. A színvonalas ren-
dezvényen több helyi lakos és diák
is jelen volt 

Német vendégek
Április 7-11 között Frankfurt

városából vendégek érkeztek
Maroshévízre. A Dieter Then által
vezetett csoport a helyi római kato-
likus egyházhoz jött, akikkel test-
véri egyházi kapcsolatban vannak.
A maroshévízi, illetve a frankfurti
római katolikus egyházak immár 21
éve állnak kapcsolatban egymással.

Magyarországi vendégek jön-
nek

Május 16-án a magyarországi
Háromhatár Kulturális és Sport
Egyesülettől egy csoport érkezik
városunkba. Az említett egyesület
és a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület között nemrég együttmű-
ködési egyezmény született. Első
lépésként a Kup települési egyesü-
let csoportja rövid látogatást tesz
városunkban.

A Harmopan Rt, Hargita megye vezető malomipari
és pékipari cége, munkatársat keres maroshévízi pék-
ségébe raktáros munkakörbe. Elvárások: 1) min. 2 év
raktározásban, eladásban szerzett tapasztalat 2) román
és magyar nyelv kitűnő ismerete 3) alapfokú számítás-
technikai ismeretek 4) megbízhatóság, rugalmasság 5)
B kategóriás hajtási jogosítvány

Szakmai önéletrajzokat a maroshévízi pékségünk-
be, a Nicolae Balcescu utca 6 szám postacímre vagy a
hr@harmopan.ro email címre várunk.

Érdeklődni a 0751-891952 és a 0266-324424-es
telefonszámokon lehet.

Jelentkezési határidő 2011 április 26 
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Egyházi szemle
Jézus pere

Miért halt meg Jézus?
Ilyenkor, húsvét táján mindig felte-
vődik bennem a kérdés és az is,
hogy nekem ven-e valami közöm
ehhez a halálhoz?  Hiába keressük a
bűnt az életében, nyoma sincs
annak. 

Politikai hatalmasságokat nem
bántott, nem művelt társadalomkri-
tikát, nem indított forradalmat, nem
akart országhatárokat megváltoz-
tatni. 

Egyedül a bűnt nem szerette és
az alakoskodást. Bármerre ment,
mindenhol jót tett, olvassuk az
evangéliumból. Odahajolt a bete-
gekhez, gyógyított, vigasztalt, jól-
lakatta az éhezőket és halottakat
támasztott fel. A jóért megirigyel-
hetik az embert, sőt ellensége is
támadhat, de nem ölik meg érte.
Jézust viszont megölték és úgy,
ahogy a rabszolgákat szokták.
Válogatott kegyetlenséggel.
Megölték, mert nála volt az igaz-
ság. Tudták, felismerték, hogy Igaz
és az igazságot képviseli. 

A felismert igazság pedig köte-
lez. Kortársai nem voltak képesek
erre a lépésre. Le kellett volna vet-
kőzniük a kétszínűséget, változtat-
niuk kellett volna életvitelükön,
egész magatartásukon és életüket a
szeretet kettős parancsára kellett
volna helyezniük, de erre nem vol-
tak képesek. 

Megszületett a döntés: inkább

haljon meg Jézus! És keresztre
feszítették. 

Jézus peréről színpadi drámát
is írtak, ahol felmentették és elis-
merték ártatlanságát. De két alka-
lommal hivatalosan is újratárgyal-
ták ügyét a jogászok. Először
Palesztinában, az 1930-as években.
Kilenc órát tartott a per. Másodszor
Izraelben, 1949-ben, melynek ered-
ményeként egy jogász 15 gépelt
oldalban írta le azt, hogy Jézus pere
igazságtalan volt. Ünnepélyes
módon felmentették. 

Érdemes elgondolkodni a dol-
gokon. Jézus pere minden keresz-
tény ember szívében valóság.
Tudjuk, nála van az igazság és Ő
maga az Igazság. Döntenünk kell.
Vagy vele, vagy ellene. Csak a sze-
retet kettős parancsára kellene épí-
tenünk, hogy ne állítsunk fel újabb
kereszteket. S talán ilyen módon a
feltámadás, a szeretet tiszta élete
bennünk is elkezdődne.

László Áron

Református szemle
A három kereszten megfeszí-

tettben három világ testesült meg. 
Az első kereszten függő ember

szidalmazta Jézust – mint sokan,
azok közül, akik a kereszt körül áll-
tak -, követelőzött, sőt tanácsot
adott neki, s kételkedett benne:
“Nem te vagy a Krisztus? Mentsd
meg magadat és minket is!”
(Lukács 23,39). 

Ez az ember azokat képviseli,
akik sem Jézust, sem magukat nem
ismerik. Az, hogy Jézust nem isme-
ri, az világos, viszont ez az ember
saját bűneiből semmit sem ismert el
és azt kívánta Jézustól, hogy enged-
je vissza arra az útra, ahonnan
Pilátus ítélete kiragadta. 

Az ember hajlamos arra, hogy
betegségében, bajában kérje Istent,
segítsen neki. Segítsen terveiben,
célja elérésében. Amikor az ember
teste beteg, rohan orvostól orvosig,

de a lelki, szellemi bajokról nem
akar tudni.

A másik kereszten függő ember,
hallván társa szavait, figyelmeze-
tette őt, mondván, hogy ők jogosan
vannak ítélet alatt, de Jézus semi
rosszat sem követett el. 

Ez az ember ismerte önmagát,
elismerte bűnét, ítéletének jogos
voltát, de felismerte Jézus Krisztust
is.

Ő is kért valamit Jézustól – hisz
észrevette Jézus mennyei kapcsoal-
tait is -, de nem szabadságát, hanem
ezt: “Jézus emlékezzél meg rólam,
amikor eljössz királyságodba!”
(Lukács 23, 42)

Az első kérésre az Úr nem szólt
semmit, de a második kérést nem
hagyta válasz nélkül és azt felelte:
“Bizony mondom néked, ma velem
leszel a paradicsomban” (Lukács
23, 43)

Akit az Úr Jézus fénye átvilágí-
tott, az fölismeri baját és kérheti őt,
hogy emlékezzék meg róla. Az
ilyen őszinte kérésre az Úr Jézus
mindig válaszol. És többet ad, mint
amennyit kérünk.

Balla Péter

Maroshévízi anyakönyv

Elhalálozások:
- Ráduly György 84 éves (rom.
kat.)

- Makula Gyula 63 éves (rom. kat)



Kemény oldal Kemény János Elméleti Gimnázium oldala

Áprilisi pillanatképek a „Kemény János” Elméleti
Líceum életéből

-  Március 29, április 1 és április 6-án zajlottak a VIII
osztályt felmérő országos szimulálások román, magyar
és matematika tantárgyakból. A felmérés eredményeit
április végén dolgozzuk fel a VIII. osztály szüleinek.

- A Kattanj ránk vetélkedő márciusi nyertese Csíki
Mária Denisa, VI.A osztályos tanuló. Szervezők:
Deme Károly Zsolt és Szvinyuk Mihály Csaba.

- Részt vettünk április 7-én a Tehetség napja alkalmá-
ból szervezett „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”
vetélkedőn, amely a csíkszeredai Márton Áron
Gimnáziumban zajlott. Diákjaink a következő eredmé-
nyeket érték el: I. díj Csíki Denisa (VI.A), II.díj Böythe
Renáta (VI.B) és Bende Renáta (XI), III. díj Veress
Dóra (VIII.A) és Csibi Nóémi (XII), illetve dicséretben
részesült Veress Ervin (IX). Kísérő tanárok: Mureşan
Mariana, Csatlós István. Felkészítő tanárok: Mureşan
Mariana, Datu Irina.

- Április 9-én a Soros alapítvány által finanszírozott
Cedu projekt tordai kirándulása került megszervezésre.
A pályázatban résztvevő 40 diák a következő útvona-
lon kirándult: Maroshévíz- Szászrégen-
Marosvásárhely- Torda és visszaút. Kísérő tanárok:
Benedek Botond, Deme Gabriella, Sajgó István, Rabya
Edith és Trombitás Tünde.

- Április 11-én a TIC verseny körzeti szakaszán
Bükfeyes-Rákossy Zsombor X. osztályos tanuló első
helyezést ért el és ő fogja képviselni a körzetet a
megyei versenyen. Felkészítő tanár: Madarász Kinga.

- Április 11-én iskolánk dísztermében a „Költészet
napja” alkalmából a jelenlévők találkozhattak Maros
és Hargita megyei alkotóival.

- Április 15-én 10 tanuló résztvett a városi könyvtár
által szervezett ”George Topârceanu” szavalóverse-
nyen, ahol a következő díjakat nyerték: Németh
Kincső- Blanka és Isán Dalma Henrietta a VII.osztály-
ból II. illetve III.díjat; a VIII.osztályból Csibi Renáta
I.díjat, valamint Vaida Brigitta II.díjat. Felkészítő
pedagógusok: Újfalvi Anna és Mureşan Mariana. 

- Április 15 és 16-án az „Épp testben, épphogy élek”
projekt tevékenységei zajlottak. Köszönetet mondunk
Jári Zsolt, Neag Annamária és Siklódi Alpár volt tanít-
ványainknak, valamint Trif Raulnak és iskolánk peda-
gógusainak a tevékenységek szervezéséért és lebonyo-
lításáért.

- Április 19 és 20-án sor került a Soros alapítvány
által finanszírozott Cedu projekt Kézműves foglalko-
zás és Alkotóműhely tevékenységekre. Szervező peda-
gógusok: Csíki Ildikó és Rabya Edith.

- Iskolánk könyvtárában zajlik a Tervezz könyvborí-
tót – illusztrációs pályázat. A „Mátyás király és az
igazmondó juhász” mesére készített illusztrációkat
április 29-ig lehet leadni. Szervezők: Deme Károly
Zsolt és a tanítók.

- A vakáció folyamán elkészült az új kémia laborató-
rium, a következő hónapban pedig a fizika laboratóri-
um felszerelése lesz napirenden. A két laboratórium
felszerelése a Szülőföld Alaptól (Magyarország) nyert
pályázati pénzből és a szülők hozzájárulásával törté-
nik.

- Az Oktatásért Alapítványnál (Magyarország) nyert
pályázati pénzből 5 fiú és 5 lány székelyruhát rendel-
tünk. A pályázatot az Alma Mater Kemény János
Egyesületen keresztül bonyolítjuk le.
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
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„A csapatszellem megvan. Kár, hogy nem
ismerünk minden játékot.”

Pár napja végződött Maroshévízen az Ép test-
ben épphogy élek nevű sportrendezvény, amelynek
célja a környékbeli –többnyire szórványban– élő
magyar iskolák diákjai közötti találkozás, ismerkedés a
sport által. A 117 borszéki, gyergyóditrói, gyergyótöl-
gyesi, salamási és maroshévízi iskolásoknak kosárlab-
dában, fociban, röplabdában és asztaliteniszben kellett
összemérniük erejüket, de ezeken kívül a diákoknak
műhelytevékenységek, sportbuli és karaoke is volt
szervezve.

A kétnapos rendezvény ünnepi megnyitóval
kezdődött, majd a csapatok elkezdhették a bemelegí-
tést a meccsekre. 11 évestől 18 évesig mindenki szur-
kolt, játszott, izgult a csapatáért, iskolájáért. Az első

pár meccs után már kezdett körvonalazódni, kik azok,
akiknek jobban megy ez a sportos dolog. „A csapat-
szellem megvan. Kár, hogy nem ismerünk minden játé-
kot”- vélekedett a szünetben az egyik ditrói gyerek. De
mivelhogy nem csak sport által lehetett pontot szerez-
ni, az iskolák csapatai rájöttek, hogy a műhelytevé-
kenységeken, ha sokan megjelennek, még behozhatják
a lemaradást. A workshopokat fiatal szakemberek tar-
tották. „Hatodéves fogorvosis diákként fontosnak tar-
tottam, hogy a szülővárosom, a volt iskolám diákjainak
valamit mutathassak, taníthassak. A fogápolás fontos-
ságáról, a fogak betegségeiről beszéltem nekik, meg-
mutattam, hogyan kell helyesen fogat mostni. Úgy lát-
tam, sokakat érdekelt a téma, annak ellenére,
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (3.)
Áprilisben születtek

hogy a tinédzserek valamelyest szégyelnek erről
beszélni”- mondta el Siklodi Alpár, a foghigiéné
műhelytevékenység szervezője. Ezenkívül a gyerekek
még a helyes testtartásról, az egészséges táplálkozásról
vagy az alkohol- és drogfogyasztás káros hatásairól
hallhattak.

Az első nap bulival végződött, a diákok karao-
ke-esten vettek részt, ahol az iskolák csapatosan éne-
kelték azt, hogy „sej-haj fekete vonat, elvitted a páro-
mat.”

A rendezvény második napja már a döntők
napja volt, nagyobb tét, nagyobb izgalom. A szervezők
érdekes plusz tevékenységért a Bánffyban rohampályát
is kialakítottak a középiskolás fiatalok számára. A
meccsek után pedig karaté-bemutatóra került sor, ahol
az iskolások betekintést nyerhettek a keleti sportok
világába. Az események záróakkordjaként, ebéd után,
sor került a díjazásra: mindkét korosztályban (V-VIII,
IX-XII) a maroshévízi iskola csapata bizonyult a leg-
jobbnak, de a többi csapatok sem álltak távol a pódi-
umtól. A díjakon kívül mindenki éremmel és kis csoko-
ládéval távozott a rendezvényről.   

„Nagyon jó egy ilyen jellegű rendezvényen
résztvenni. Látom a gyerekeken, hogy élvezik az
együttlétet, hogy megismerik egymást. Az este is az
egyik ötödikes azzal várt, hogy a kamerának elmondta,
milyen versenyeken vett részt, miket nyertek eddig.
Azonkívül, hogy kialalkul egy egészséges életmód és
hozzászoknak a sportszerű versenyszellemhez, abban
látom értelmét e rendezvénynek, hogy kimozdítja a
gyerekeket a számítógépek, internet világából” – vélte
Platon Emese, a salamási diákok kísérő tanára. 

A sportnapokat nem tudtuk volna megszervez-
ni támogatóink segítsége nélkül: a borszéki, gyergyó-
tölgyesi és maroshévízi római katolikus egyházközség,
a borszéki és maroshévízi református egyházközség,
ATIS COMP, AXUM, COMIPON, DEATEX, FER-
TIM, HARMOPAN, IANG IMPEX, II ROKAI
JANOS, ZENCO TRANS, IZABELLA  vendéglő,
Balla Péter, Bende Sándor, Kertész Csaba, Szabó
Kálmán. Fő támogatónk és partnerünk a a Kemény
János Elméleti Líceum, illetve a német Theodor Heuss
Kolleg volt. Köszönjük, s reméljük, jövőre ugyanígy
ugyanitt! Neag Annamária PR koordinátor.

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
magyar jeles emberünk nevét. 

Fánici András (1955-2008)
sportoló. 1955. április 14-én szüle-
tett. Iskoláit Maroshévízen végezte,
majd mesteriskolát végzett. Első
edzője Lăcătuş Petrică volt a helyi
Maros futball csapatánál. E csapat-

tal a C-osztályban szerepelt egé-
szen 1975-ig, ekkor a brassói

Steagul Rosu első osztályú csapat-
hoz igazolt. 1976-tól a szintén első
osztályú marosvásárhelyi ASA csa-
patához került, ahol alapembere
volt az ASA „aranycsapatának”.
Nagy Miki után ő volt az ASA min-
denkori legeredményesebb játéko-
sa. 1990-ben vonult vissza.
Pályafutása során több mint 300
mérkőzést játszott az első osztály-
ban, és összesen 125 gólt lőtt
(ebből 95 találatot az első élvonal-
ban), hat alakalommal volt ifi válo-
gatott, ötször olimpiai válogatott és
öt alkalommal szerepelt a felnőtt
válogatottban. Az 1978-1979-es
idényben a gólkirályi táblázat har-
madik helyén végzett 13 találattal.
Három éven át, klubjával több mér-
kőzést játszott az UEFA-kupákban.
2008. szeptember 3-án hunyt el
Marosvásárhelyen. (Képünkön a 17
éves Fánici a maroshévízi Maros
pályán.

Duşa Mircea (1955) politikus,
országgyűlési képviselő. 1955.
április 1-jén született. Elemi iskolá-

it 1962-1970 között Maroshévízen
végezte, majd 1970-1974 között a
görgényi erdészeti líceumban járt.
1984-1988 között elvégezte a buka-
resti közgazdasági egyetemet, majd
2004-től egy nagyszebeni egyetem
hallgatója. 1976-1986 között a

maroshévízi Néptanács alkalma-
zottja, 1986-1996 között pedig
Maroshévíz alpolgármestere, 1996-
2001 között hévízi polgármester,
2001-2004 között Hargita megye
prefektusa, 2004-től napjainkig
országgyűlési képviselő a szociál-
demokraták színeiben. Nős, két
lány apja, Maroshévízen lakik.



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. 
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 
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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, Laczkó Sz. Endre, Lemo Kft, Szabó
Erzsébet, Tőkés Attila, Kerekes Éva forditó iroda

Villanyszerelés. 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
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

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

Közvetlenül a rendszerváltás után Somogy megye
testvérmegyei egyezményt írt alá Hargita megyével.
Így Marcali elöljárói úgy döntöttek, hogy felveszik a
kapcsolatot Maroshévíz vezetőivel egy testvértelepülé-

si kapcsolat kialakításának
reményében. Egy pár levél-
váltás után 1990. február 25
és március 1 között küldött-
ség látogatott a Maros-parti
városkába. Monostori

László elnökhelyettes (alpolgármester) és Dr. Völgyi
Zoltán titkársági osztályvezető személyében eljöttek
városunkba és február 26.-án megtörtént az egyezmény
aláírása, Hirişcău Eugen, akkori polgármester és a mar-

cali-i küldöttek között, míg Marcaliban március 20-án
hagyták jóvá az okiratot.
A maroshévízi látogatást
viszonozván települé-
sünkről 1990.  március 8-
11 között egy öt tagú
delegáció utazott a
Somogy megyei városká-
ba. Azóta e kapcsolat már kiterjedt az iskolákra, egyes
intézményekre, sőt családi kapcsolatok is kialakultak.
A Somogy megyei  város polgármestere immár több
mint 20 éve Dr. Sütő László. (képünkön a marcali-i
küldöttség, amint találkozik a hévízi elöljárókkal 1990.
február 26-án) Czirják Károly

Testvértelepülésünk: Marcali

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

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

Telefonszám: 0758-673-169


