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Liszt Ferenc is magyar állampolgár lett
Liszt Ferenc (1811–1886) születésének 200. évfordulóját ünnepeljük idén. A magyar UNESCO Bizottság
javaslatára 2011-et nemzetközi Liszt-évnek nyilvánították.
Liszt Ferenc (született: Doborján, 1811. október 22.
– elhunyt: Bayreuth, 1886. július 31.) a 19. század
egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője, minden
idők egyik legnagyobb zongoraművésze, a szimfónikus költemény megalkotója.
Nemzeti hovatartozása
és származása. Liszt Ferenc
nemzetiségét számos életrajzi tanulmány tárgyalja.
Míg a legtöbb életrajzi mű
azt boncolgatja, hogy Liszt
német vagy magyar nemzetiségű volt-e, olyan tanulmányokkal is találkozhatunk, amelyek azt állítják,
hogy Liszt szlovák nemzetiségű volt. A zeneszerző
nemzetiségének hovatartozása csak 1918 után lett vita tárgya, 1918 előtt Lina
Ramann három kötetes életrajza (Franz Liszt als
Künstler und Mensch [Liszt Ferenc – a művész és
ember]) teljesen elfogadottnak számított. Ramann –
aki művében levezette a Liszt család eredetét, családfáját – állítása szerint Liszt „apja magyar volt, anyja
osztrák”.
Liszt nemzeti hovatartozása a trianoni békeszerződés után vált igazán viták tárgyává. Ekkor lett
Doborján Ausztria része, nem sokkal ezután került
Liszt szülőházára a német nyelvű emléktábla is. Ezt
követően, 1931-ben, Peter Raabe megjelentetett egy
kétkötetes Liszt-életrajzot Liszt Ferenc címmel,
amelyben kijelentette, hogy a zeneszerző német eredete nem bizonyított. A nemzetiszocialista időszak
(1933–1945) német szerzői mind Liszt Ferenc német
származását hangsúlyozták. A vita a Liszt-emlékévben,
1936-ban csúcsosodott ki: számtalan cikk és tanulmány jelent meg, könyveket is írtak róla. Ekkor történtek az első tudományos próbálkozások is: anyakönyvi

kivonatok tanulmányozása, családfák felállítása. Bár a
kutatók ugyanazokat az iratokat vizsgálták, az eredmények ellentmondásosak voltak. Ennek oka a kutatók
politikai pártállásával magyarázható.
Liszt Ferenc magát magyarnak tartotta, ezt számos
kijelentésében meg is erősítette. Az egyik legjelentősebb bizonyíték az, hogy bár hosszú ideig élt
Párizsban, Weimarban és Rómában, soha nem vette fel
sem a francia, sem a német, vagy az olasz állampolgárságot. Liszt soha nem volt osztrák állampolgár sem.
Utazásai során minden alkalommal magyar útlevelet
használt, az illetőségi hely, amely útlevelében szerepelt, Sopron volt. Továbbá Liszt gyermekei is magyar
állampolgárok voltak, ez egy 1845-ös leveléből derül
ki: „Mivel az én gyermekeim apjuk állampolgárságát
… követik, tehát akár akarják, akár nem, magyarok.”
(Liszt, Lammenais abbénak írt levele).
Liszt Ferencet akkor is magyarnak nevezhetnénk,
ha ő maga nem tartotta volna magát annak, ugyanis az
apja, Liszt Ádám magyar volt. Erre több bizonyíték is
van: Liszt Ádám családnevét a pozsonyi gimnázium
anyakönyvébe Lisztnek és nem Listnek írták be. 1823ban kiállított útlevele is magyar volt, és saját magát
magyarnak vallotta.
Liszt rendkívül termékeny zeneszerző volt.
Műveinek nagy részét
zongorára komponálta,
ezek zömének eljátszásához rendkívüli technikai
tudás
szükséges.
Alkotásainak viszonylagos ismeretlensége azzal
magyarázható, hogy Liszt
rengeteg darabot komponált: mintegy 400 eredeti
művének zöme virtuóz zongoramű, szimfónia, szimfonikus költemény, mise. Összesen kb. 1400 művet komponált (beleszámolva eredeti műveit, átiratait stb.),
mellyel minden idők egyik legtermékenyebb zeneszerzője. Zenei munkássága mellett Liszt rengeteg esszét
írt különböző témákról: zeneszerzők társadalmi helyzete, műelemzések stb. Kerekes Éva, Balla Péter
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Tanácsülés tájékoztató
Mint már említettem a tanács
havonta egy rendes ülést tart.
Emellett tarthat rendkívüli és azonnali gyűlést.
Ki kell térnem az azonnali
vagy sürgősségi ülések gyakorlatára. A közigazgatási törvény
kimondja, hogy ezzel a lehetőséggel, a törvény 40/5/ cikkelye szerint
a polgármester különleges alkalmakkal élhet - szó szerint- caz de
forta majora si de maxima urgenta
pentru rezolvarea intereselor locuitorilor -. Véleményem szerint a
polgármester úr visszaél ezzel,
ugyanis áprlisban háromszor hívta
össze a tanácsot ilyen címen,
májusban pedig kilenc nap alatt
már újra háromszor, 4-én., 5-én és
9-én. Amellett, hogy a tanácsosok
hiányoznak a munkahelyükről, procedurális okokból biztosabb a határozat tervezet megszavazása, a polgármester akarata szerint.
Az áprilisi tanácsülést 28-án
tartottuk. Az érdeklődésre számító
napirendi pontokat röviden ismertetem.

-Költségvetés módosítás, a
kormány által leutalt pénzek befoglalása a költségvetésbe. Többek
között a kórház műtőtermének
modernizálása és egy mammográf
megvásárolása, az RMDSZ közbenjárása révén.
-A szakorvosok letelepülési
szándékának stimulálása-havi 500
lej, 10 orvosnak
-Az esztenák szükségletére előirányzott fa mennyiség megszavazása, fizetség ellenében
-Az Aqua Caliman kereskedelmi társaság költségvetésének és
személyzeti állományának megszavazása
-Az Urmánczy Nándor
Kulturális Egyesület kérése
Ez a napirendi pont nem szerepelt határozat tervezettel, a napirendi pontokat a polgármester terjeszti
elő és ezt nem javasolta. Sőt felkérte azokat a román egyesületeket,
amelyek perelik az Urmánczy
Egyesületet, hogy véleményezzék a
kérést. Természetesen a véleményt
megfogalmazó Lazar Costel liberá-

lis tanácsos nemcsak ellenezte,
hanem sajátos, régi időkre valló stílusban jellemezte a kérést, alátámasztva saját ellen-beadványukat.
Az Urmánczy Egyesület jelenlevő
elnöke nem kapott szót. Ezzel kapcsolatosan tisztázni kell a helyzetet.
Ha meg volt híva, akkor a replika
jogán szót kaphatott volna. Ha nem
volt meghívva, akkor nem szólhat
hozzá, mert csak egy nyílt tanácsülés nézőjének tekinthető. Azonban
már számtalan esetben adtak szót
ilyen esetben is. A kérés támogatása szellemében csak a két magyar
RMDSZ tanácsos szólt. A polgármester úr azonban, bár semlegesnek nevezte magát, támadta az
Egyesület elnökét a román-magyar
viszony feszültség szitásával.
Végül nem született döntés, illetve
a polgármester úrra maradt a döntés, hogy napirendre tűzi-e majd a
kérést a következőkben.
-A város tisztasági és szépítési
tervének elfogadása, Mogojan
Alexandru tanácsos úr kiegészítéseivel. Mohácsek Ákos, tanácsos

Hírek
Elhunyt Korpos Ferenc
Maroshévízen mindenki ismerte
a település Feri bácsiját, aki annak
idején tagja volt a maroshévízi labdarugó „Arany csapatnak”, mely
csapat 1952-ben a Románia Kupa
nyolcas döntőjében a bukaresti
Dinamo csapatával mérkőzött
miután több élvonalbéli csapatot
hagyott maga mögött. Korpos
Ferenc 72 éves korában távozott az
élők soraiból. Isten nyugtassa.
(M.H.)
Magyarországi
vendégek
Maroshévízen
Május 16-17 között egy öt fős
csoport látogatott Maroshévízre a
magyarországi Kup településről. A
vendégek a Háromhatár Kulturális
és Sport Egyesület részéről jöttek

mely egyesület Pápa város és egy
pár környékbeli település kulturális
és sport életét élénkíti.

A csoportot Portik Péter festőművész vezette és itt tartózkodásuk
alatt
megismerkedhettek
Maroshévízzel és fontosabb nevezetességeivel. A Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület és a Háromhatár
Egyesület között nemrég együttműködési egyezmény lett aláírva.
Czirják Károly

Magyar Hősök Emléknapja
1925 óta május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emléknapja.
Azok előtt a magyar katonák előtt
tisztelegnek e napon, akik az
Árpád-kortól kezdve az 1848-’49es szabadságharc, valamint az első
és a második világháború idején
megvédték az országot, elestek a
harctereken. Szent kötelességünk
sírjaikat rendben tartani, emlékezni
azokra a magyarokra, akik az
elmúlt ezredévben vérüket ontották
a hazáért, a szabadságért, a nemzeti függetlenségért. Május 29-én,
vasárnap 12 órától a Zsákhegyi
temetőben újból megemlékezünk,
koszorút helyezünk el hőseink sírjainál. (M.H.)
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Hírek
Kiállították az arany pecsétgyűrűt
A Múzeumok Éjszakáján, május
14-én szombaton a látogatók első
alkalommal tekinthették meg a
marosvásárhelyi
várban,
a
Történeti és Régészeti Múzeum
kiállító termében azt a római kori
arany pecsétgyűrűt, amelyről a
MAROSHÉVIZI HIRLAP februári
számából szerezhettek tudomást az
olvasók. A dédabisztrai aranygyűrűt, ahogy a kiállítás katalógusa
nevezi a páratlan leletet, tavaly
októberben találta meg két amatőr
régész Maroshévíztől 38 km-re
Dédabisztrán,
ahol
egy
római őrtorony állhatott,
melynek
maradványait
középkori
erődítési munkálatok pusztíthatták el. Soós Zoltán múzeumigazgató szerint a gyűrűt csakis egy
magas rangú római előjáró viselhette, de hogy ki volt, honnan jött és
miként veszíthette el még nem sikerült kideríteni. A kiállítás katalógusa szerint a római ovális alakú
aranygyűrű kalapálás révén készült,
majd kézi csiszolással fényezték.
Az ovális alakú kalcedon féldrágakövön (2 x 1,5 cm) Herkules és
Antaeus mitikus harca látható. A
hős és félisten Herkulest a rómaiak

a görög mitológiából vették át, ahol
Herakleszként
tisztelték.
Leggyakrabban a nemeai oroszlán
bőrével és bunkósbottal ábrázolták.
Antaeus legyőzhetetlen hírében
állott, ugyanis ahányszor a földet
érintette, visszanyerte erejét. A
Kaukázus felé tartó Herkulest
kihívta párviadalra, aki csak úgy
tudta legyőzni, hogy a harc során a
levegőbe emelte és megfojtotta. A
féldrágakő vésett díszítése különleges művészi igényességre vall, az
ábrázolás típusa hellenisztikus ihletettségű. A gyűrű súlya 28,33
gramm, finomsága 24 karát. Külső
méretei 3,3 x 2,4 cm és a belső 2,3
x 1,9 cm.
A szépen felújított gyűrűt,
amely a kiállítás fénypontja volt,
nagyon sokan megcsodálták.
Reméljük még sokáig fog gyönyörködtetni minket. Kercsák József,
Marosvásárhely
Urmánczy vetélkedő Remetén
Szombaton, május 21-én, 9 órakor Gyergyóremetén Dr. Urmánczy
Nándor történelmi vetélkedőre
került sor. Miután a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület a múlt évben
Borszékon szervezett hasonló
vetélkedőt ez alkalommal a remetei
Balás Jenő Általános Iskola vezetőségével közösen szervezett történelmi vetélkedő az iskola diákjainak a részvételével. A versenyre hét
csoport 21 versenyzője nevezett be

Régen történt (4.)
1931. május 18-án (80 éve) a helyi Lámm testvérek
erdejében tűz ütött ki, mely következtében 15 hold
erdő égett le.
1941. május (70 éve) közepére másodszorra is megalakul a helyi Fúvós Zenekar
1901. május 10-én (110 éve) településünkre látogat
gróf Majláth Károly erdélyi püspök úr, akit egy 50 tagú
lovas „bandérium” várt a település szélén Urmánczy
János vezetésével.

és amint kiderült a diákok alaposan
tanulmányozták Urmánczy életét és
munkásságát, hisz miután a leadták
a kérdésekre való válaszaikat kide-

rült, hogy négy csapat a maximális
10 pontot ért el és még az utolsó
helyen levő harmadikosok is 8 pontot értek el. A „holt” verseny a megmaradt csapatok között is többet
tartott, hisz csupán hat pótkérdés
után döntődött el a végső rangsor.
Íme a dobogósok: az első helyen a
hatodik osztályosok csoportja végzett, melyeket Portik Hortenzia, Pál
Hortenzia és Borbély Kamilla képviselt. A második helyen két VIII.
osztályosokból álló csapat végzett.
Az első csoport tagjai: Bakos
Zoltán, Madarász Csilla és Pál
Beáta. A második csoport tagjai
pedig: Bakos Andrea, Balázs O.
Tihamér és Szabó Orsolya. A vetélkedőt követően az iskola vezetősége és az Urmánczy Egyesület díjazta úgy a dobogósakat mint a többi
versenyzőket is. Czirják Károly
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Kemény oldal Kemény János Elméleti Gimnázium oldala
Pillanatképek iskolánk életéből
Április 29:
- A XI. osztályos tanulók a Kemény János Elméleti
Líceum dísztermében Nagykorúsítási bált rendeztek a
XII –esek számára
- A IX-XII osztályosok szemétgyűjtési akcióban
vettek részt a polgármesteri hivatal kezdeményezésére
a Bánffy környékén
- A VI. A és B osztályos tanulók Mint a só mesejátékot tekintették meg a Gyergyószentmiklósi kultúrházban. Szervezők: Lőrincz Szerén és Lőrincz Imre
tanárok.
- Az V. osztályosok a városi könyvtár rendezésében
könyvbemutatón vettek részt. A tanulókat Mureşan
Mariana tanárnő kísérte.
Május 6-8:
- Iskolánk 5 éve részt vesz a Bolyai tantárgyversenyen, amelyet a romániai magyar középiskolák számára szervez a Marosvásárhelyi Bolyai Elméleti Líceum.
A versenytárgyak: Nyárádi Erasmus Gyula biológia,
Teleki Sámuel földrajz, Kalkulusz informatika,
Societas Humana társadalomtudomány, Historia
Nostra magyarság történelme. Iskolánkat Puskás
Noémi (IX), Tóth Kinga (XI), Csibi Ervin, Fazakas
Zalán (XI), Sandu Szilveszter, Margit Henrik (XII)
tanulók képviselték. A verseny legeredményesebb
tanulója Csibi Ervin volt, aki a számítógép alkalmazói
versenyen II. helyezést ért és pénzjutalomban részesült. A tanulókat felkészítették Király Katalin,
Madarász Kinga és Benedek Botond tanárok.
- 10 tanuló Sajgó István tanár úr kíséretében részt
vett a Suceavai Interetnikus találkozón, amelyen a
sportversenyeken kívül kulturális estet is szerveztek a
rendezők. Tanulóink Petőfi dalokat adtak elő.
- 7-én nem kedvezett az időjárás a Cedu projektben
résztvevő tanulóknak és szüleiknek. Az eső ellenére a
Bánffy tetőn főzött gúlyás nagyon ízletesnek bizonyult. A tevékenység Deme Gabriella, Bodor Fanciska,
Csíki Ildikó, Trombitás Tünde, Simon Mihály tanárok
vezetésével zajlott .
- A Márton Áron Elméleti Líceumban rendezett
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris román verseny 7
győzteséből 5 jutalomként Bukarestbe látogatott május
7-én, ahol lehetőségük nyílt meglátogatni Cotroceni
palotát belülről is.
Május 14:
- A Borszéki Zimmethausen Iskolaközpont az idén
is megrendezte a „Ion Creangă” román irodalmi alkotó versenyt. Tanulóink ismét remekeltek: Bőythe
Zoltán (V. osztály) II, Bőythe Renáta (VI. osztály) I,

Isán Dalma (VII. osztály) II, Németh Kincső (VII. osztály) III, Veress Eszter Orsolya (VIII. osztály) I, Veress
Dóra (VIII. osztály) I díjban részesült. Ezenkívül
Veress Dóra különleges díjat is kapott a kitűnő eredményéért. Felkészítő tanár Mureşan Mariana.
- Idéntől új hagyományt szeretnénk bevezetni az
iskolába: a Kemény János Elméleti Líceum Évi
Műsorát. A telt ház, a sok taps és a műsor utáni gratulációk azt jelezték, hogy szükség van ilyen előadásra,
amelyen óvodástól középiskolásig mindenki megmutatja azt, amit a tárgyi tudáson kívül az iskolában
tanul. A nagyon változatos közel 3 órás műsor szavalatokat, népdalt, népi táncot, színdarabot, jeleneteket,
modern táncot, divatbemutatót tartalmazott. A belépti
díj tetszőleges volt. Az akkor és utólag adományozott
összeget (1533) és könyveket tanulóink év végi jutalmazására fordítjuk, hiszen aki követi a Kemény oldalt
tudja, hogy van akit és amiért kitüntetni. A műsort
összeállította: Csibi Gbariella, Sipos Mária Magdolna,
Rabya Edith, Csiki Ildikó, Újfalvi Anna, Lőrincz
Szerén, Bokor Gizella, Madarász Kinga, Csűrős
Emese, Rokai János tanárok. A táncot Danguly Ervin
táncoktató tanította. A székelyruhák vásárlásához
szükséges pénzt az iskola az Oktatás Alapítványtól
pályázta. Köszönet a felkészítőknek, a gyerekeknek és
a hálás nézőközönségnek.
Május 21-22:
- 21-én zajlott le az informatika szakvizsga a XII.
osztálynak. Tanulóink nagyon jó eredményekkel zárták
ezt az első megpróbáltatást.
- Két napos kiránduláson vett részt 32 tanuló az
iszapvulkánoknál. A kirándulás szervezői: Deme
Gabriella, Deme Károly, Benedek Botond, Rokai János
tanárok
- A Szülőföld Alaptól nyert pályázati pénzből megtörtént a fizika laboratórium felszerelése megfelelő
bútorzattal
Felhívjuk az olvasók figyelmét a következő
ünnepélyeinkre, amelyekre szívesen várunk mindenkit:
Május 26-án 12 órakor - ballagás XII. osztály
Június 10 –én 10 órakor - ballagás VIII. osztály
Június 17-én 10 órakor - évzáró
A júniusban zajló Érettségihez és Országos értékeléshez sok sikert kívánunk minden XII. és VIII.
osztályos tanulónak!
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Egyházi szemle
Elsőáldozás
A katolikus egyház hiszi és tanítja, hogy Jézus valóságosan jelen van az oltáriszentségben. Ahogy az utolsó vacsorán testét és vérét adta a kenyér és bor színe
alatt, ugyanúgy adja önmagát minden szentmisében.
Templomainkban őrizzük e szent kenyeret, és ahol
lehet nyitva is tartunk reggeltől estig, hogy aki akar,
beléphessen hozzá „egy szóra”. Sokan ezt a szentséget
az egyház szívének nevezik. Igen nagy hit kell ahhoz,
hogy az ember elfogadja és értsen is valamit abból,
hogy Jézus köztünk van egy „falat” kenyérben és egy
cseppnyi borban. Szigorú szabályok írják elő, hogy ki
veheti magához. Akinek nincs súlyos bűne, akinek családi, házas élete rendben van, és aki valamilyen súlyos
oknál fogva nincs eltiltva tőle.
Május tizenötödikén igen nagy ünnepet ült
tizenhét gyermek. Ekkor lesznek elsőáldozók a maroshévízi római katolikus templomban, vagyis először
veszik magukhoz az oltáriszentséget. Tapasztalatból
tudom, mennyi felkészüléssel, izgalommal, végül
örömmel jár.
Mi a célja ennek az ünnepnek? A találkozás
Jézussal. Azzal, aki arra hívott meg, hogy szeressük
Istent és szeressük felebarátainkat. Aki úttá, igazsággá
és életté lett számunkra. Aki megmutatta: szép, érték
az élet és csak igaz méltósággal szabad megélni.
Hasznosan és nyitott szívvel, ahogy Ő tette. Célunk az
is, hogy bátorságot öntsünk szívűkbe. A hit bátorságát,
amire valamikor szüleik és keresztszüleik a kereszteléskor nevükben ígéretet tettek. Azért fontos ez, mert
ahogy Erich Kastner, német író mondja: „Az élet életveszélyes.” Csak a hitben élő ember tudja jól átverekedni magát rajta.
„Ne féljetek!” Ezzel biztatta Jézus feltámadása után
apostolait. Állítólag 365-ször van benne ez az isteni
biztatás a Bibliában. Jut belőle az év minden napjára.
Ezt szeretnők mi is a tizenhét gyermeknek útravalóul
adni.
László Áron
Reggeli préces
“Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt
vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek,
hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek
lesz a békesség Istene!” (Fil. 4, 8-9)
Az igében felsorolt jó tulajdonságokat megtaláljuk
egy társkereső oldalon is:

„Érett gondolkodású társamat keresem 30-38 év
közötti gyakorló keresztény férfi személyében. Legyen
kedves, megbízható, őszinte, jólelkű, jószívű, rendes,
családcentrikus, szeresse a gyerekeket és soha ne
hazudjon…” (37-38 éves nő; szivkuldi.hu és tarskereso.ro)
Ezek alapvető erkölcsi magatartásformák,
tulajdonságok, amelyeket az emberek elvárnak egymástól. Ezek a páli hellenista korban is egyaránt érvényesek voltak mind a keresztyénekre, minnd pedig a
nem keresztyénekre. Egyetemes emberi elvárás az,
hogy az ember tisztességes, becsületes, szeretetreméltó, nemes lelkű legyen. Ha ezt elvárják az emberek
egymástól, mennyivel inkább elvárják ezt a keresztyénektől, azaz tőled.
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. (Róm. 8, 19) Ugyanerre, a keresztyén hitem megélésére buzdít az ige is, s az emberek
ugyanezt várják el tőlem is, teológustól, és nyilván joggal.
Milyen vagy te?
Igaz, tisztességes, igazságos? Hát nem mindig.
Némelykor gyarlóságunk, önzésünk kerekedik felül
azon, amit tenni szeretnénk. Én se vagyok ez alól kivétel. Megszóljuk a másikat csak úgy – ahogy ma mondani szokás – szívatásból. A diákpresbitérium gyűlésein az egyéni érdekeink kerekednek a közösségiek
fölé...
Milyen vagy te? Tiszta, kedves, jóhírű? Egyszer
busszal utaztam hazafelé. Egy vallástanárnő, aki
ugyanazon a kocsin utazott, beszámolt egy utazási
élményéről: két teológus ült a háta mögötti ülésen.
Nem tudták, hogy ő is magyar. Csúnya szavakat használtak, s többek között elhangzott egy ilyen mondat is:
Te, lehet, hogy nincs is Isten, de a lényeg az, hogy legalább beszélni lehet róla...
Ami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe.
Nem tudom, mennyire nemes és dicséretes, ha a
PubZone-ban vagy a Kingben ugyanúgy berugunk,
dorbézolunk, mint mások... és ugyanúgy viselkedünk,
mint az átlag. Pedig tőlünk mást várnának el azok,
akikkel együtt bulizunk, nem is beszélve Isten elvárásáról, mert végül is neki tetsző életvitelünk kellene
hogy legyen minden vonatkozásban.
A nemesnek fordított szó itt valójában virtust,
erényt jelent, amit a Károli fordítás hűen is követ. Az
pedig, hogy figyelembe venni, így is fordítható: ezekről gondolkodjatok, ezen törjétek a fejeteket. S itt
eszünkbe is juthat az 1. zsoltár: Boldog ember az, aki
az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
Miről gondolkodunk mi? A gondolat megszületik,
ebből lesz a szó, majd pedig a tett.
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Egyházi szemle
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed!
Ügyelj jellemedre, mert azok szabják meg sorsodat!
Frank Outlaw
A mi sorsunkat hála Istennek, nem csak a jellemünk
határozza meg, de alapvetően vigyázz, mire gondolsz,
mert az alakít téged.
A keresztyén életvitel tehát ne legyen hűtlen az evangéliumhoz, mert szégyent hoz az evangéliumra, a
keresztyénségre és megvetést vált ki az emberekből.
Pál önmagát állítja példaképül a gyülekezet elé (amit
tőlem láttatok, tanultatok), de nem azért, mert önmagával dicsekedik, hanem azért, mert ő Krisztust követi,
neki ő a példaképe. Felismeri, hogy valamelyest közvetítő szerepe van abban, hogy az emberek megismerjék Jézust. Neked ki a példaképed?
Követendő példaképe vagyok-e másoknak? Kinek
mondhatom el nyugodt lelkiismerettel, hogy amit
tőlem hallottál, láttál, amit velem megtapasztaltál, azt
cselekedd?
Isten éppen téged akar felhasználni, hogy megismertesse másokkal önmagát. Ha most nem példaértékű a
viselkedésem, hogyan válok majd példaképévé a gyülekezetnek? Amit tanultam, láttam, hallottam, átvettem

Jézustól, a példaképemtől, azt cselekedjem: ne csak
szám tegyen bizonyságot róla, hanem egész életem.
Nem könnyű feladat ez.
De milyen megnyugtató, hogy Isten nem hagy
magunkra. Gyönyörű ígéret ad nekünk: velünk lesz,
mint a Békesség Istene.
Előszöris: ha törekszünk megvalósítani ezeket, támogató jelenléte felől biztosít. Az, hogy ő jelen van, azt is
jelenti, hogy megajándékoz javaival.
Másodsorban pedig békességet ad. Ez nem csak nyugodtság, aggodalommentesség, háború- és haragmentesség, hanem kiegyensúlyozott kapcsolat Istennel.
Akkor lesz veled a békesség Istene, ha az Isten törvényéről elmélkedsz, és azokat megcselekszed, ha az
életed követésre méltó példa. Áldás leszel. És ez összefoglal mindent, amit Isten joggal vár el tőlünk.
Jári Zsolt

Maroshévízi anyakönyv
Keresztelések: Bliort Anita Szófia (rom. kat), Péter
Erik László (rom. kat.), Kósa Evelin (rom. kat.), Gál
Kristóf István (rom. kat.). Házasságok: Szász János és
Stan Ionela (ref.), Varga László Zsolt és Szabó
Annamária (rom. kat.).
Elhalálozások: Maier Margit 88 éves (rom. kat.) és
Korpos Ferenc 72 éves (rom. kat.).

Tanuljunk idegen nyelveket! V. kiadás
Áprilisi kérdéseink megfejtései:
Román nyelv:
1. Sanepid = Élelmiszerbiztonsági Hivatal
2. legitimație = igazoló irat, igazolvány
3. cupon de pensie = nyugdíjszelvény
4. decizie = határozat
Német nyelv:
1. Húsvét = Ostern
2. Piros tojás = Rotei
3. fontos = wichtig
4.csak = nur
Köszönjük Olvasóinknak a beküldött válaszokat,
örvendünk az érdeklődésnek, de sajnos a német nyelvben a főneveket nagy kezdőbetűvel kell írni, ezért sok
megoldás nem volt tökéletes, így egyetlen nyertesünk
Baricz Ferenc.

Mai játékunk:
Román nyelv: Hogy mondjuk magyarul?
1.gresie
2.faianță
3.TVA
4.bon
Német nyelv: Hogy mondjuk németül?
1.nyár
2.vakáció
3.vasárnap
4.könyv
Helyes válaszaikat június 19.-ig várjuk a kerekeseva83@yahoo.com e-mail címre vagy sms-ben a 0744829-149-es telefonszámra. A nyertest a Polgármesteri
Hivatallal szemben található fordító irodában díjazzuk.
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (4.)
Májusban születtek
Urmánczy János (1849-1933)
bankigazgató, gyáros, a Székely
Kongresszus tagja. 1849-ben született, apja Urmánczy János (18051876),
1880-tól
a
Gyergyószentmiklóson megalakult
Gyergyói Első Takarékpénztár
egyik alapítója és igazgatója.
Ugyanakkor
a
Székely
Kongresszus, Maroshévíz és környékének képviselője.

1894
tavaszán,
Gyergyószentmiklóson egy gyufagyárat épít, mely gyárat szeptemberre üzembe helyeztek. A legtöbb
idejét a bécsi, római, madridi luxusszállodákban töltötte, hisz szeretett
kirándulni. 1911-ben, 62 évesen
másodszor
nősült,
felesége
Pavlovits Nagy Lenke. 1918-ban
Budapestre költözik. 1933. május
1-én délután 4 órakor hosszú szenvedés után hunyt el, és a budapesti
Farkasréti temetőbe helyezték örök
nyugalomra.

Dudás Gyula (1929) tanár,
keramikus, festőművész. 1929.
május 24-én született, Elemi iskoláit Marosnagylakon, középiskoláit
Nagyenyeden, a Bethlen Gábor
Tanítóképzőben végezte, majd
Kolozsváron szerzett tanítói oklevelet 1949-ben. Ezt követően
Beszterce megyei Árpáston tanított.
1953-1958 között a kolozsvári Ion
Andreescu
Képzőművészeti
Egyetemen tanult. A sikeres államvizsgája után Nagybányára került a
Zene és Képzőművészeti iskolához.
Innen ment nyugdíjba 1990-ben.
Festői pályafutása során számos
kiállítása volt. Itthon többek között
Nagybányán,
Kolozsváron,
Nagyváradon, Szatmárnémetiben,
Marosvásárhelyen,
Csíkszeredában,
Udvarhelyen,
Gyergyószentmiklóson.
Maroshévízen 2005. július 29. és
szeptember 15. között volt kiállítása. Külföldön: az oroszországi
Ivano-Frankovszkban, Budapesten,
Gyulán, Nyíregyházán, Szolnokon,
Debrecenben,
Hatvanban,
Szentendrén, Zebegényben. Ezen
kívül
Hollandiában:
Amsterdamban, Eindhovenben.
Svédországban, Németországban
többek között Düsseldorfban,
Lettországban, Franciaországban,
sőt Strasbourgban is, az Európai
Parlament termében is voltak kiállításai. Ezen kívül számos hazai és
külföldi alkotótáborokban vesz
részt. Több munkáját őrzik hazai és
külföldi múzeumok: Románia,

Magyarország, Egyesült Államok,
Izrael,
Belgium,
Hollandia,
Svédország,
Franciaország,
Németország, sőt több hazai és külföldi magángyűjtő büszkélkedhet
festményeivel. Dudás Gyula több
festőművészeti egyesület tagja
vagy vezetőtagja, itt megemlíteném
a Stokholmi „Forening ungerska
konstens vanner” egyesületet vagy
a németországi „Kultur Forum OstWest” egyesületeket. Ugyanakkor
az évek során Dudás festőművész
urat számos kitüntetésben részesítették, íme néhány: „Long De
Seunier” 1993-ban, „Hollosy
Simon” érem (1996), „Bornemissza
Tibor” érem (2004), a Hargita
Megyei Tanács 2004-ben Elismerő
Oklevéllel tüntette ki, Nagybánya
„Díszpolgára” (2002), ugyanakkor
az „Arany Patkó” kitüntetést is neki
ítélték. Dudás Gyula a festőművészek körében úgy van „nyilvántartva”, mint a nagybányai festészet
„utolsó mohikánja”. A nagybányai
Teleki Ház egyik alapítója. Jelenleg
Nagybányán él, két gyermeke van.
(M.H.)

Maroshévízi Hírlap Online
http://hirlap.marosheviz.info
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Viccek
Az állatorvos megkéri az asszisztensét, hogy adjon
be hashajtót a Rárónak. Elmagyarázza, mi a teendő:
- Dugjon be egy csövet a ló szájába, tegye be a tablettát a csőbe, és fújjon bele jó erősen, így a gyógyszer
a ló nyelőcsövébe kerül.
Fél óra múlva kérdi az asszisztenst:
- Na, hat már a hashajtó?
- Igen, de sajnos a ló fújt először.

Reklámok, apróhirdetések

Két csiga megy a sivatagban. Már nagyon szomjasak, alig bírnak vászorogni. Egyszer csak találnak egy
üveg vizet. Eéhatározzák, hogy egyikük elmegy és hoz
bontót. Eltelik egy hét, két hét, egy hónap. Az ottmaradt csiga úgy gondolja, már hiába várja társát, mert az
elpusztult. Nekiáll, hogy széttörje az üveget, erre egy
hang a kő mögül:
- Ha csalsz, el sem indulok!

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.
Az Adelphia cég és a maroshévízi Globe Star
Impex Kft. együttműködésének köszönhetően bármilyen cégnél vállalnak biztosítás kötést (Uniqa, BCR,
Astra, Carpatica, Ardaf, Generali, Omniasig, Asirom,
Euronis stb.
Érdeklődni: 0722748376 vagy 0266342240 telefon számokon.

Masszázst (reflexo-, anticellulitisz-, gyógy-,
stb.) vállalok az érdeklődő otthonában.
Szakszerűség, komolyság és higiénia biztosítva.
Telefonszám: 0758-673-169
Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.
Jégszekrény javítás
Tel: 0744693028

a

legolcsóbb

áron.

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

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165
Fordítóiroda 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.
Villanyszerelés.
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879
Minőségi áruk, kedvező árak.
0745666054 Eper utca 7
Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, Bartha
Hajni, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István,
Soós Márton, Hámos Mihály, Izabella vendéglő,
Ladó András Miklós, Papp Edmond, Szabó
Erzsébet, Tőkés Attila, Kerekes Éva

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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Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Crisan Enikő, Czirják Károly, Erős István, Kerekes Éva, Sárig Csilla.
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, telefon: 0744136068 vagy 0733319406

