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Hogyan járjunk moziba?
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...még Maroshévízen is!

A tervek szerint városunkban hamarosan mozit avatnak! Én és barátaim is megörvendtünk, hiszen már az évtizedes itthoni
mozis emlékeink halványak.
Na, de ha már megadatik a lehetőség, nézzük meg, mit tanácsol nekünk a világhírű filmkritikus, Roger Ebert, a moziba
járás és filmfogyasztás megkerülhetetlen kérdéseiről.
Az élet rövid. Lehetőleg soha ne pazaroljunk két óránál többet az életünkből egy olyan filmre, amelyről sejtjük, hogy nem
fog tetszeni. Ne higgyünk a reklámoknak és az előzeteseknek. Két okból: (1) Ezeket általában a film legjobb részleteire hivatkozva
állítják össze, a lehető legoptimálisabban manipulálva az adatokat és részleteket. (2) Nagyon gyakran ezekből még a film pontos
műfaja sem derül ki: nyomasztó hangulatú, depresszív filmekről az előzetesek általában vidámabb képet festenek. Inkább olvassuk
el a kritikákat.
Mivel nem valószínű, hogy tíz filmből nyolc-kilencet meg fogunk nézni, válasszunk olyan kritikusokat, akiket
önmagukban is érdemes elolvasni. Keressük a választékos stílust, a világos, szellemes megfogalmazást, a pontos meglátásokat. Ne
reméljük, hogy megtalálhatjuk az objektív kritikust – minden kritika magában hordozza az egyediség kézjegyét. (Ajánlom a
filmtett.ro, filmtekercs.hu és a http://www.origo.hu/filmklub/ oldalakat)
Gyakori sztereotípia, hogy egy könyv filmes remake-je megöli az olvasott történetet. Ez butaság. Csak azt tartsuk szem előtt, hogy
a rendező egyetlen felelőssége és célja az, hogy jó filmet készítsen, és nem az, hogy a könyvhöz hű maradjon. A hűtlenség film és
irodalom esetében nem számít házasságtörésnek.
Ha tetszett a film, akkor nézzünk utána a rendezőnek, szerezzük meg és nézzük meg más filmjeit is. A filmek esetében a
minőség mércéje sokkal gyakrabban a rendező, mint a sztár vagy a forgatókönyv.
A mozizásnak is léteznek íratlan, etikai szabályai! A
legfontosabb, hogy ne csevegjünk! Ne feledjük, hogy mindenki, aki
a nézőtéren ül, ugyanúgy jegyet váltott, mint mi, és nagy
valószínűséggel inkább a filmre kíváncsi, mint ránk.
Hasonlóképpen, ha a közelünkben hangosan beszélgetnek, a film
közben, kérjük meg őket, hogy legyenek csöndesebbek – a filmet
egy jegyért csak egyszer vetítik le.
Mire is figyeljünk, ha filmet nézünk? A filmben látható
jeleneteket ideális esetben addig forgatják újra, amíg a rendezői
elképzelést a leginkább meg nem közelítik. Kevés dolog kerül a
képbe „véletlenül”. A kockán látható minden mozdulatnak,
kameraállásnak célja van. Ha az első vetítésen nem értettünk
valamit, akkor majd nézzük meg DVD-én kétszer, háromszor és próbáljunk választ találni arra a kérdésre, hogy miért olyanok benne
az egyes képek, amilyenek? A válasz általában nem a mágikus megfejtésen, hanem a józan ész szabályain alapszik. Pl. egy parti
bemutatása a nagytotáltól a közelik felé halad stb.
„Óóó, de hová üljünk le?” Hát.. ha a legnyugodtabban szeretnénk végigkövetni a filmet, üljünk a vászontól kétszer olyan
távolra, mint amilyen széles, és a teremnek arra az oldalára, amelyen a legkevésbé frekventált kijárat található. Szintén érdekes
kipróbálni a két széksor között futó középső lépcső fokait: ez ugyanis a teremben az egyetlen pont, ahonnan biztosan egyenesen a
vászon közepére látunk, és biztosan nem ül előttünk senki.
Minden igazán jó film vitákat, nagy beszélgetéseket vált ki. Sokat segíthet egy-egy film utáni, hosszasabb beszélgetés, a
részletek felidézése, a benyomások megosztása abban, hogy a gondolataink letisztuljanak, véleményünk precízebb legyen.
Azt mondják, az emberi agyban megoszlanak a funkciók. A jobb agyfélteke felelős a mozgásérzékelésért, az érzelmekért, a
színekért és a zenéért. A bal agyfélteke az elvont gondolatokkal, logikával, filozófiával, elemzéssel foglalkozik. Ebből nyilvánvalóan
következik a jó film meghatározása: Amíg nézzük, a jobb agyféltekénket foglalkoztatja, és miután véget ér, teljesen leköti a balt.
Kellemes szórakozást kívánok majd mindenkinek!
Németh Szabolcs Előd
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Talán korai még azt mondani: „Bezzeg az én időmben...” , hiszen csak húsz

éves vagyok, de észrevételeim szerint mégis sokat változott a világ az utóbbi
öt évben. Azért beszélek főként a tizenöt évesekről, mert ebben a korban már ki van alakulva nagyrészt az ember
karaktere, meg tudja különböztetni a jót a rossztól, sőt mi több, újraértelmezi a jó meg a rossz fogalmát. Nem
mindenkinek ugyanaz számít rossznak, ezért is nem szeretnék ítélkezni vagy általánosítani, mert köztünk is volt
egy, kettő, aki hamar belekóstolt az életbe, mint mulatozásba, de ma már kevés az a tinédzser, aki ne tudná, hogy
mivel isszák a vodkát.
Nyolcadikban emlékszem, hogy sokat tanultunk és készültünk a képességvizsgára. Lelkiismeretünk nem
engedte, hogy legalább egy kisegítő óráról is hiányozzunk, és most már tudom, hogy megérte. A diszkó valami
elérhetetlen és titokzatos volt számunkra. Először féltünk, később mikor már megbátorodtunk, csak egyszer egy
hónapban engedtek el és mi annak is nagyon tudtunk örülni. Nem volt rutinos, ezért nem is untuk és minden
alkalom egyedi volt a maga módján. Abban az évben először mentem el táborba pár barátnőmmel. Mosolyogva
gondolok vissza arra az izgalmakkal teli egy hétre. Nem akartam kitűnni, ha a tudásommal nem tudtam, akkor
nem is kerestem már módszert erre. Csak önmagam lehettem, hiszen nem is tudtam volna megjátszani magam,
mert nem volt bennem annyi furfang. Igaz, hogy minden este buli volt, és persze mi is ott táncoltunk reggelig a
nagyokkal és az üdítőmet is reggelig szürcsölgettem. Alkohol? Az mi volt?
De a világ folyamatosan változik. Most már egy nyolcadikos hülyének néz, ha valami újat tanítanál. Nem tűri
el, hogy vannak dolgok, amikről ő még nem tud. A legtöbbről sugárzik a magabiztosság, nincs szükségük
semmilyen segítségre, az érzelmek elrejtve maradnak, mint egy igazi felnőttnél. Fiatalság - bolondság – jól
mondta valaki, de vajon az is igaz, hogy sohasem lehet túl korán elkezdeni? Az a tény, hogy még csak fizikailag
fejlett az ember, felhatalmazza arra is, hogy néha extrém sportokba kezdjen, mint például az ivászat, lógás a
suliból, cigizés az utcán, szerelmi, vagy éppen erotikusabb jelenetek, szintén az utcán? Hol van az a gyerekes
naivitás, buta kíváncsiság, mesebeli jövő építése?
Talán az a gyerek, amilyen az én generációm nagy része volt tizenöt évesen, aki még ugrókötelezett a tömbház
előtt és titokban várt a Szőke Hercegre, már nem létezik. Ma már a serdülő gyerek, a tinédzser mást jelent, ez
egy új faj, akinek a kívánságai helyben teljesülnek, minden meg van engedve, már azért is, mert ha már
mindenkinek szabad, akkor kiharcolja ő is magának. Én mégis a retrót jobban szeretem, azt az időt, mikor még
heteket kellett várni a diszkózásra is, de azt igazán tudtuk értékelni.
Tóth Krisztina

Régen történt (16)

Zenta család gyára, ez 4 fűrésszel működött. A 18 km
hosszú keskenyvágányú iparvasút behálózta a
1927-ben megalakul a “Toplitana” Bank, környéket.
igazgatója Ioan Tolan, tagok: Emil Dandea, Nicolae 1927-ben a helyi román tanítók is alakítanak egy
Vasu, Sabin Popescu, Dumitru Antal, Florea Coman.
amatőr társulatot. A színtársulat nem volt hosszú életű,
1912-ben épült a Kelemen-patak település részen a hisz 7 év múlva felbomlott.

Megalakult az új tanács Maroshévízen

(a júniusi lapzárta után történt)

Június 22.-én beiktatták az új maroshévízi helyi
tanácsot. A jelenlegi tanácsban 12-en vannak a Szociál
Liberális Uniótól, 4-en az RMDSZ-től és egy tanácsos
a Demokrata Liberális Párt részéről. A gyűlés elején az
új tanács tagjai letették az esküt, sajnálatos módon a
jelenlevő magyar tanácsosok nem mondták el
magyarul is az ESKÜSZÖM szót, csak az ennek
megfelelő román változatát, pedig jogukban van ezt
megtenni. A gyűlés egy másik pontja az alpolgármester
megválasztása volt. Mivel csak egy javaslat volt,

éspedig a Szociál Liberális Párt-i Olariu Dumitru-t
javasolták erre a tisztségre, titkos szavazaton döntöttek.
Itt 15 tanácsos voksolt mellette és egy ellene, (egy
RMDSZ-es tanácsos igazoltan hiányzott a gyűlésről).
Itt is jómagam furcsállom, hogy nem lett más tanácsos
jelölve az alpolgármesteri székre, habár tudott dolog,
hogy a 12 SZLU-os tanácsossal szemben nem lett
volna esély, de meg kellett volna próbálni. A gyűlés
további perceiben megalakultak a különböző frakciók.
Meghívottként jelen voltak Dusa Mircea tárca nélküli
miniszter és a megye főispánja Urzica Cristina
Augusta.
Cz.K.
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DHS Corvin MTB maraton

Június 30.-án szervezték meg Vajdahunyadon, második
alkalommal a DHS Corvin MTB maraton hegyi
bicikliversenyt, az ország legszebb MTB versenyét,
amelyen a gyönyörű Vajdahunyad vára elől indult a több
mint 500 versenyző. A Bike Toplita (biketop.ro) csapatát
képviselő versenyzők is rész vettek ezen a csodálatos
eseményen, tavalyhoz képest már öt személy képviselte
városunkat, az eredmények:
Race 60km:
Gergely Szilárd
összetettben: 104/137, 26-35 év kategóriában: 42/55

Hobby 30km:
Moldovan Marin
összetettben: 61/290, 36-45 év kategóriában: 13/68
Vas Levente
összetettben: 38/290, 18-25 év kategóriában: 14/49
Sánduly László
összetettben: 195/290, 26-35 év kategóriában: 52/78
Tőkés Barna
összetettben: 177/290, 18-25 év kategóriában: 40/49

Labdarúgás

A nemrég befejeződött megyei labdarugó bajnokságban a
Maroshévízi Tudomány a 4. helyen végzett az alábbi
eredményeket elérve: 23 mérkőzésből 14-et megnyert, egy
döntetlent játszott és 8 mérkőzésen kikapott. Gólarány: 5748 és 43 pontot ért el. Az első helyen a csíkszeredai csapat
végzett 55 ponttal.

Enduro verseny

SPORT
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A Szárhegyhez tartozó Güdücön tartották meg az Enduro
bajnoki futamot, melyen a bajnoki címre esélyes sportolók
is részt vettek. A maroshévízi sportolók közül Negrea
Maria Dumitruta a női korcsoportban az első helyen
végzett.

Saint George MTB maraton 2012

A sepsiszentgyörgyi Jaxtream Sportklub vasárnap július
22.-n, harmadik alkalommal szervezte meg a már
hagyományos hegyikerékpáros versenyét, a Saint George
MTB Maratont. Az idei megmérettetés rajtjánál 154
kerékpáros sorakozott fel, közülük mindössze öten nem
tudták befejezni a viadalt, amelynek volt egy 33 km-es és
egy 55 km-es távja. Az eredmények 33km távban:
Gergely Szilárd
7 (30-39 év)
Moldovan Marin
8 (30-39 év)
Sánduly László
19 (30-39 év)
Vas Levente
8 (20-25 év)

Tenisz

Május 20-22 között zajlott le Marosvásárhelyen a BCR
Partner Kupával díjazott mezei tenisz torna. A
megméretetésen részt a maroshévízi alig 15 éves
Karácsony Renáta, aki kora ellenére a felnőttek
csoportjában lépett háló elé és nem kis meglepetésre
egészen a döntőig küzdötte fel magát. A döntő eredmény:
Daniela Voican – Karácsony Renáta 6-3, 6-4. Gratulálunk
a fiatal tehetségnek.

Maroshévíz egyik leglátogatottabb ivóvíz forrása a Bánffy
fürdőtelepen van. Ezt a forrást számos helyi lakos látogatja, hisz innen viszik
mindennapi ivóvizüket. Sokan több kilométerről is eljöttek, eljönnek, a
medence hátánál található nagyon hideg és szomjoltó forráshoz, hogy vizet
vihessenek haza. Néhány éve a strand és környéke magánkézre került, de
nem a Bánffyak – tehát az igazi örökösök - kezére, hanem a családhoz semmi
rokoni szálat felmutatni nem tudó emberek kezére. Visszatérve a szóban
forgó hideg és jó ivóvízforrásra, meg kell említenünk, hogy miután
magántulajdonba került a forrás és környéke, a régi forrást átalakították,
jelenleg nem annyira tetszetős a betonba fogott forrás és környéke. A
környékén valamikor sétányok voltak, ezeket mostanra tönkretették a
rönkfákat vontató traktorok. a forrás mellett egy tájromboló fásszín van
építve, mi több, egy pár éve felirat figyelmeztet arra, hogy az itteni forrásvíz
nem iható. Ez az egész furcsa, hisz az 1980-as években és az 1990-es évek végéig évente volt vegyelemezve a víz és természetesen
iható volt, érthetetlen, hogy most egyik pillanatról a másikra emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált a település egyik legjobb forrásvize.
Egy utolsó fejlemény, hogy nemrég több helyi lakos vízpróbát küldött egy laboratóriumba, hogy vegyi elemzést végezzenek
el, de sok környékbeli lakos, aki évtizedek óta ezt a vizet használja, továbbra is ebből a forrásból fogja vinni az ivóvizet, mert szerintük
ez a legjobb a környéken. E forrással kapcsolatosan van egy régi monda is, amely ekképp szol: „Aki iszik e forrás vizéből az még
visszatér a Bánffy fürdőtelepre”.
Czirják Károly

Iható, nem iható?!
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Kemény oldal

A Kemény János Gimnázium oldala
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Július közepén, tanévzárás és vizsgák után, a megérdemelt vakációzás idején, számos, az oktatással kapcsolatos
kérdés foglalkoztatatja a helyi közvéleményt. Jó megtapasztalni, hogy sokan foglalkoznak iskolánk problémáival. Ezért
érdemesnek találjuk, hogy az iskola és annak vezetése szempontjait is ismertessük közösségünkkel.
Alapvetően két kérdés körül forog a beszélgetés, mindkettőre kitérek.
Az érettségi vizsga. Első hallásra nagyon gyengének értékeli a többség az eredményeket. Azonban a helyes
értékeléshez tudni kell a következőket:
13 tanuló jelentkezett az idei végzősökből az érettségire, 4 tanulónak sikerült, ez az eredmény 30,76 %-os átmenést jelent
8 tanuló a tavalyi végzősökből került ki, közülük 1 tanuló vizsgázott sikeresen
Összesen 21 tanuló iratkozott, 5-nek sikerült az érettségi vizsgája, ami 23,8 %. Ez a megye 37 középiskolája közül
a 15. helyet jelenti. Ha nem felejtjük el, hogy mi vagyunk a megye legfiatalabb líceuma és hogy nálunk nincs szelekcióra
lehetőség, ez az eredmény nem is olyan rossz. De elégedettek sem lehetünk vele. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az
eredményekért a tanuló, a pedagógus és a szülő közösen felelős, esetenként más és más arányban.
Ami az iskolát illeti, az önértékelést a vezetőségi tanács elvégzi majd őszire. De előzetesen el kell mondanunk, hogy a
tavalyi érettségi kudarc nem késztette tanulásra végzőseinket. A hetente tartott megsegítő órákon nagy ritkán volt 4-5 tanuló,
rendszeresen az a 2-3 vett részt, akiknek sikerült is a vizsgája. És mindezt azok után is, hogy a szülőket tájékoztattuk a
próbaérettségi rossz eredményeiről és a megsegítő órákon való meg nem jelenésről. A nyári vakációban is lesznek
megsegítő órák matematikából és biológiából. Remélem nagyobb hozzáállással és jelenléttel a tanulók részéről.
Iskolánkban is, úgy mint az egész országban, 2 nappal a tanévzárás előtt a tanügy-minisztérium felmérést végzett a IX-XIes szülők és diákok körében a 2012-2013-as érettségivel kapcsolatosan. 56 kérdőívet osztottunk szét, ezt határidőre 47-en
töltötték ki. A legtöbben a videokamerás érettségit kifogásolták, sokan kérték a szóbeli vizsgák jeggyel történő értékelését,
de több mint fele azzal értett egyet, hogy másképpen rendben van a mostani érettségi módszertan. Csak 6 tanuló és szülő
panaszkodott a vizsgatételek nehézségére matematikából.
Amikor ezeket a kérdőíveket feldolgoztam, az volt az érzésem, hogy sem a tanulók, sem a szülők nem fordítottak
elég figyelmet a kitöltésre, arra gondolván, úgysem számít sehol sem a véleménye, szabaduljon meg tőle minél hamarabb.
Lehet, hogy igazuk volt, de iskolánk szempontjából kiindulópont lehetett volna az elkövetkező évekre vonatkozóan. Hiszen
állandóan a gyenge eredményeket emlegetik úton-útfélén.
A másik fontos kérdés, amely foglalkoztatja a tanulókat és a szülőket, de nem csak őket, a 9. osztály profilja. A
probléma felvetése jogos, mindenki a saját érdekeinek, érdeklődésének, tehetségének megfelelő profilt szeretne. De mit
lehet tenni, ha csak egy osztályra való tanuló van nálunk, ha 5-6 tanuló matematika-informatikát akar, 4-5 filológiát, 2-3
természetrajzot, 2-3 szaklíceumot, 1-2 társadalomtudományt-könyvelést szeretne. Mindenkihez igazodni képtelenség. A
matematika miatt sokan futnak a mat-info-tól, de máshol nem kapnak ennyi informatika órát. Azt is kevesen tudják, vagy
nem akarják tudni, hogy a matematika eredmények gyengesége nem csak a mi iskolánkra jellemző, és azt sem, hogy az
országos értékelésen az 5 hévízi gimnáziumi iskola közül a mi iskolánk a második lett (ami a matematika átmenést illeti 3.
helyen állunk). És nem várhatunk el olyan eredményeket, mint egy olyan iskola, amely egy egész megyéből toborozza,
válogatja ki a gyerekeket, vagy akár egy többségben magyar vagy román közösségből és környékéről a legjobban
tanulókat.
A fentiek ismeretében nagyon nehéz döntés előtt áll az iskola közössége, a tanulók és a szülők egyaránt a
következő tanév elején: így tovább, vagy megpróbálunk egy másik utat.
Az idén 12-en iratkoztak a matematika-informatika osztályba hozzánk. Többen elmentek, 4 tanuló filológiát, 2
természet-tudományt, 1 társadalom-tudományt, 1 szaklíceumot választott. Akik elmentek lemondtak az anyanyelvi oktatás
minden előnyéről, a magyar ünnepségekről, szereplésről, a magyar kultúráról, vállalva a tanulási, beilleszkedési
nehézségeket. Sajnos a legjobb tanulók mennek el, ami gyengíti az osztályközösségeinket. A húzóerő hiánya majd kihathat
a következő érettségi összeredményeire. Pedig, aki tanult rendszeresen, az most is megállta a helyét. Viszont egy dolog
biztos: bárhol folytatja is tanulmányait a gyerek, akár nálunk, akár máshol, tanulnia kell. Vége annak az időnek, amikor az
érettségin másolni, közreműködni, beszélgetni lehetett és végül mindenkinek sikerült a vizsgája. Ezt nem értik meg sem a
szülők, sem a gyerekek és innen származnak az országos gyenge érettségi eredmények. És nem kell mindenkinek
érettségiznie! Lehet attól valaki nagyon jól képzett szakember a munka valamelyik területén.
Köszönöm azoknak a gyerekeknek a VIII. osztályból, akik a mi iskolánkat választották a továbbtanulásban.
Kívánok nagyobb szerencsét és sikert a XII. osztályosoknak az augusztusi érettségihez! Köszönetet mondok a
pedagógusoknak, akik felkészítették a tanulókat a vizsgákra, áldozván erőt, türelmet, szabad időt és jól megérdemelt
pihenést kívánok a kimondhatatlanul nehéz tanév után!
Séra Ilona igazgató
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A maroshévízi színjátszásról (3.)

1927-ben a helyi román tanítók is alakítanak egy
amatőr társulatot. Az évek során szerepeltek: Dusa D, C.
Antal, V. Antal, Braic Ioan, Cecilia Oprea, Nicolae Oprea,
majd később Sabin Tolan, Bucur Victor, Marieta Oprea,
Hortenzia Mihai, Virág Jolán, Lili Milea, Bucur Olimpia,
Micu Silvia, Antal Valer, Zidaru Florea, A. Aciu, Huruba
Ioan, Elie Pintecan, B. Gheorghiu, Romulus Micu,
Constantin Gagea, Sabina Tolan, Letitia Iancu, Firuta
Popescu, N. Tanase, Maeir Marioara, Halgean Miron, Gh-e
Hutu, Vitos Irma Melánia, Gencsy Ferencz, Theodor Antal,
Ioan Tolan, Victor Taslauanu, D. Tanse színjátszókkal. Ők
előadták a Doctorul fara voie, Doamna mea, Robinson
Negrusoe, Nevasta lui Cercelus, Napasta, Titanic Vals, O
noapte furtunoasa és más darabokat. A színtársulat nem volt
hosszú életű, hisz 7 év múlva felbomlott. A második
világháború után a helyi Magyar Népi Szövetség berkein
belül működött a magyar színtársulat. 1946-ban a
színtársulat tagjai voltak: Kiss Ferenc, Kiss János, Kolozsi
Margit, Kolozsi Dezső, Kiss Ferencné, Kovács Albert,
Kovács Irén, Kovács József, Kovács Berta, Kovács Jenő,
Szőke András, Molnár (sz. Lőrincz) Ilona, Székely
Ferencné, Lőrinc József, Sára Antal, Eperjesi József,
Molnár Kálmán, Feigl Imre, Szabó Zoltánné, Luka Lajos,
Siklódi Erzsébet, Lukács A. Mária, Valestyán László,

Ú
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Lőrincz Emil, Ámira Rezső, Gáll Margit, Héjja Teréz,
Bükkfejes András, Ávéd Zoltán, Lőrincz István, Tatár
Sándor. A színház előadások előtt a helyi Czuczuka György
kilenctagú jazz zenekara szokta szórakoztatni a
jelenlevőket. 1946-47-ben sok sikerrel mutatták be a Noszty
fiú esete című darabot. Akkor a hévízi előadásokon a jegyek
árai a következők voltak: I oszt. Jegy 5.000 lej, II. oszt.
3.500 lej, III. oszt. 2.000 lej, az emeleti állójegyek ára 1.000
lej volt. E csoport az évek során számos darabbal
mutatkozott be a helyi és más települések közönségei előtt.
A színjátszók elnöke Duha Kristóf volt, a kulturális felelős
pedig Kiss Ferenc. A számos siker közül a legjobb
eredményt 1949. június 20-án érték el, amikor a
Csíkszeredában tartott járások közötti színtársulati
versenyen a társulatot első hellyel tüntették ki a „Jánoska”
című bemutatott darabért. A díj egy rádió és egy gramofon
volt, íme a darabban szereplő nyertes színjátszók: Kiss
János, Kovács Albert, Kovács Irén, Molnár Ilonka, Kolozsi
Margit, Sára Antal, Kiss Ferencné és Székely Ferencné.
Szintén ez évben a társulat egy marosvásárhelyi színjátszói
vetélkedőn ugyancsak első hellyel tértek haza. Ezekben az
években az alábbi darabokat adták elő, nagy sikerrel:
Csikós, Gyímesi vadvirág, Huszár kisasszony, Jánoska stb.

Kúriák, paloták, kastélyok (2.)

(folytatjuk)

j sorozatot indítottunk, melyben bemutatjuk a településünkön levő kúriákat, ugyanakkor egy
palota és egy kastély rövid történetét is. Ezt azért is tartjuk fontosnak, hogy főleg a fiatalabb lakosok
megtudják, hogy településünkön valamikor sok régi épület is volt. Sajnos mára csak egy kúria és egy
kastély létezik, a többieket lerombolták. Ugyanakkor az 1977 – 1984-es „fekete” években
megsemmisítették településünk régi központját is, ahol sok régi épület díszelgett, így a mai
településközpont inkább hasonlít egy tömbház negyedhez, mint egy régi múlttal rendelkező
településhez.
A Bánffy kúria a Bánffy család fürdőjéhez vezető emelkedő elején található. E terület és
környéke már 1228-tól a család birtokában volt. A kúria 1890-re készült el és Bánffy Dezső tulajdona
volt, majd legkisebbik fia, Csaba veszi
át ezt az örökséget. A kúria négy
szobából, egy nagyobb társalgóból,
valamint egy ilyen épületnél a kötelező
helyiségekből állt. 1948-ban a
kommunista hatalom elkobozta, majd
a 70-es évektől ez az épület adott
helyet a helyi építkezési vállalat
irodáinak. Jelenleg magán kézen van.
A Bánffy kúriát ábrázoló kép a 90-es
évek elején készült.

A Bánffy kúria
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Maroshévízi Napok
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Július 20-22 között zajlottak le a Maroshévízi város napok. Akár az eddigi években szegénykés
napoknak bizonyultak, hisz ha más településeken és itt bármelyik Maroshévíz környéki falura, pl. Ditró,
Szárhegy vagy épp Borszék városában majdnem egész napos rendezvények vannak, Maroshévízen csupán 17
óra után kezdődtek amatőr előadók fellépései, igaz 22 óra után felléptek híresebb román együttesek mint a
Semnal M, vagy a Holográf, de sajnos ez alkalommal sem hoztak ismertebb magyar együttest vagy énekest.
Szombaton, július 21.-én jelen volt településünkön Mihai Razvan Ungureanu, volt miniszterelnök is. Ez
alkalommal öt ország képviselői is jelen voltak, köztük a testvér városok küldöttjei. Így Marcali városa
küldöttség élén Dr. Sütő László polgármester, míg a Budapest XV. kerület küldöttségének az élén László Tamás
polgármester, országgyűlési képviselő volt. Habár város napok voltak a testvér települési küldöttek keveset
tartózkodtak a városnapokon (nem is lett volna igazán amin részt vegyenek), így szombaton, július 21.-én a
Kelemen havasokba látogattak, míg este fele az Urmánczy strand vendégei lehettek. Másnap, vasárnap pedig a
Marcali küldöttségét egy hosszabb kirándulásra vitték megyénkben és megyénken kívüli látványosságok
megtekintésére. A budapesti vendégek szerencsésebbek voltak, hisz ők mondhatják, hogy kis részben részt
vehettek a város napokon, hisz vasárnap a településen tartózkodhattak. Így meglátogatták a helyi Kemény János
Gimnáziumot, ahol könyv adományt adtak át az iskola könyvtárának, majd 15 órától a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület vezetőségével folytattak tárgyalásokat, megbeszéléseket. Két órai beszélgetések után az egyesület
képviselőivel közösen, meglátogatták a Bánffy fürdőt, a római katolikus templom udvarán levő Urmánczy
Nándort ábrázoló szobrot és az Urmánczy család sírboltját. Ezt követően az Urmánczy kastélyban
gyönyörködhettek a vendégek.. 19 órakor egymástól elbúcsúzva hazautazott a budapesti hat fős küldöttség. A
Marcaliak csupán, hétfőn reggel indultak otthonuk fele.

Országzászló avatás
Budapesten

Maroshévíz is remek hegyi
biciklizés lehetőségeket rejt,
ime az egyik útvonal amit
szeretettel
ajánlunk
a
kerékpár kedvelőknek.
Kőgombák

Magyarós - Kőgombák - Bánffy
(22km / ~1h 30 perc)
pálya nehézsége - könnyű, ajánlott felszerelés:
MTB, vedősisak, víz, esökabát, étel

Az Ereklyés Országzászló mozgalom a
maroshévízi Urmánczy Nándor ötlete és elképzelése
alapján született. Urmánczy haláláig, 1940-ig, több mint
600 Országzászló lett felavatva. A kommunizmus miatt
úgy Magyarországon, mint Erdélybe ezeket
lerombolták. 1990 után több száz Országzászlót
állítottak vissza úgy az anyaországban, mint Erdélyben.
A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy meghívást
kapott Németh Szilárd és Borbély Lénárd országgyűlési
képviselőktől, hogy július 16-18 között vegyenek rész a
Budapesten, Csepelen, felavatandó Országzászlón. Az
egyesületet Czirják Károly elnök és Hámos Mihály
alelnök képviselte. A maroshévízi küldöttség július 17.én részt vett egy „Városkapu” avatáson, orgona
koncerten. Július 18.-án az ünnepi térzene után 17
órakor Országzászló avatáson vettek részt. Itt beszédet
mondtak: Németh Szilárd, polgármester, országgyűlési
képviselő, Kövér László a Magyar Országgyűlés
elnöke. Ezt követően megáldották az Országzászlót. Az
Urmánczy Egyesület vezetősége a vendéglátókon kívül
találkozott Kövér László házelnök úrral is.
Czirják Károly
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A Pozsonyi csata emlékére

dén, 2012-ben lesz 1105 esztendeje, hogy Árpád
fejedelmünk és hada fényes győzelmet aratott az
egyesített európai hadsereg felett, az ú.n. pozsonyi
csatában.
Magyarságunk
sok
csatában
győzedelmeskedett, de ez a csata valahogy más volt,
hisz Európa népei nem nézték jó szemmel, hogy a
magyarok már harmadszor is hazatértek hazájukban és
mind mindig nagy hatalom voltak, ezért döntöttek az
európai országok a magyarok megsemmisítéséről.
Zászlajukon ott lengett „elrendeljük...a magyarok
kiirtassanak!” („Decretum...ugros eliminados esse!)
csakhogy a 907-ben megvívott csatában a két és
féleszeres túlerőben levő germán és más népek serege
csúfos vereséget szenvedett. A csata elkerülhetetlen
volt, hisz Árpád már 902-ben követeket küldött az
európai hatalmakhoz egy közös, jó szomszédi
kapcsolat kialakítása véget, de a hozzájuk tárgyalni
érkezett Kurszánt és kíséretét alattomos módon
meggyilkolták, így tudatában voltak, hogy Árpád nem
fogja ezt a gyalázatos tettet elfeledni, büntetlenül
hagyni. Ezért a megtorlástól tartva 907 július 3-7
között, egy hatalmas több mint száz ezer fős európai
országok katonáiból álló hadsereg, Luitpold
határőrgróf vezetésével, Pozsony mellett megtámadta
az ott levő magyar lovas hadtestet. A csata első napján
a magyarok a betolakodók hajóhadát gyújtották fel
olajba mártott, taplós, kenderkócos nyílvesszőikkel.
Búváraik pedig megfúrták a hajóikat. Július 4.-én és 5.én Ditmár érsek seregét bekerítették és
megsemmisítették. 6.-án nyílzáport zúdítottak a Duna
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partján tartózkodó pótcsapatra, így a Germán király
menekülésre kényszerült. Az európai hadtest táján
döbbenetesen nagy volt a veszteség. A holtak közt volt
Luitpold fővezér, Ditmár érsek, Theotman salzburgi
érsek, 2 püspök, 2 apát, 19 gróf. A magyarság
győzelme oly hatalmas volt, hogy több mint száz
esztendeig nem merte senki megtámadni. E csatában
maga Árpád fejedelem is megsérült, majd sérülésében
meghalt. E csatát több történelemkönyv, sőt az
amerikai katonai akadémia is tanítja (itt 53 magyar
csatát tanítanak) mint a magyarság legnagyobb csatája.
Sajnos 1821-től Osztrák parancsra hamisítják
történelmünket és a jelenlegi történelemkönyvek is tele
vannak valótlanságokkal és elhallgatnak fontos
dolgokat. Széchenyi István által alapított Magyar
Tudományos Akadémia élére az Osztrákok magyarul
nem tudó embereket állítottak, akik a történelmünket
kellett meghamisítsák és butítsák a magyarokat a
finnugor baromsággal. Így kerültek a MTA élére a
magyarul nem tudó Paul Hunsdorfer (1810-1891), aki
Pestre érve Hunflavy Pálra módosította nevét, így
került a MTA vezetőségébe Josef Budenz, Franz
Schedel, Faerber vagy épp Miklosits „történészek”.
Megtudván a történelemhamisítási parancsokat és
számos több száz éves könyv megsemmisítését és
eltüntetését 1858. november 6-án, gróf Széchényi
István, aki a Magyar Tudományos Akadémia alapítója
volt, visszavonta támogatását az Akadémiától.
Czirják Károly

Egy találkozó margóján

70 évesnek lenni nagyszerű dolog

Június 23.-án a 70 évesek számára nagy esemény volt Maroshévízen.
Izgatottan várták már ezt a napot, hogy kortársaikkal találkozhassanak.
Elég sokan voltak, 13 férfi és 15 nő vett részt az ünnepi szentmisén, amit a maroshévízi római katolikus
templomban tartottak.
A misén elhangzott énekek, a köszöntő és az elhangzott vers „Szeressétek az öregeket”, sokaknak
könnyeket csalt a szemébe. Sajnos a kortársak közül 10-en nem vehettek részt, őket az elhunytak soraiban
említjük. Van aki jobb egészségnek örvend, van akit támogatni, segíteni kell. Mindenkit az unokák, gyerekeik,
barátok virágcsokrokkal köszöntöttek. A köszöntéskor is könny csillogott a 70 évesek szemében. Sőt egy kis
unoka meg is kérdezte: „Mama miért sírsz?” – „Örömömben” – volt a nagymama válasza. Csodálkoznak az
unokák, hogy nagyszüleiket sírni látják. A verset elmondó unoka is megjegyezte a nagymamájának, hogy „Mama
én senkit nem akartam megsiratni”.
Ez a korosztály elég nehéz időknek volt kitéve, hisz ott volt a háború. Na, de ne beszéljünk a rosszról,
inkább kívánjuk nekik azt, hogy még számos évben ünnepeljék szülinapjukat.
Bodor Armella
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Gyerek sarok (10.)
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Továbbra is várjuk gyermekeik, unokáik fényképét. Küldjék el a
szerkesztőségünk címére, a gyerek születési adataival. Korhatár 10 év.
Címeink: hirlap@marosheviz.info vagy
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info

Sánduly Andrea vagyok, 3. osztályt végeztem.
Szeretem a kihívásokat, szívesen olvasok regényeken kívül
természettudományos könyveket.
Szabadidőmben biciklizek, görkorcsolyázom és sokat játszom öcsémmel.

Reklámok, apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

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

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon. (György
Hajnal)
Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

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

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482
telefonszámon lehet.

Villanyszerelés

Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Mobil: 0745641879
A HuRo Top Term kedvező áron műanyag
ajtókat és ablakokat gyárt. Érdeklődni: 0749988426

Videókamerák felszerelését vállaljuk, kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0747076471 vagy 0744829149.

Támogatóink:
Balla Tünde Éva, Becze Sándor, Bodor Attila, Csibi
István, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente,
Papp Edmond, Puskás József, Sánduly László, Serilla
Sándor, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.
Köszönjük!

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