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"A magyar múlt áldozatos munkása volt"
Czirják Károly

A maroshévízi születésű Urmánczy Nándor (1868-1940) író,
politikus élete és tevékenysége a magyar nemzet érdekében
zajlott le. Halála után, 1942 októberében a Margit-szigeten, a
kedvenc fája és padja mellett egy emlék padot avattak fel, így
fejezte ki az akkori nemzedék háláját mindazért amit Urmánczy
tett. 
Közben az idők változtak és 1945-ben a kommunisták eltüntették
a padot, ezzel együtt úgy Urmánczy, mint más magyar érzelmű
ember élete és tevékenysége a süllyesztőbe került. 2012
szeptemberében a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület kéréssel
fordult a Budapest Főpolgármesteri Hivatalhoz, melyben
ismertette a pad történetét és sorsát, majd kérte, ha lehetséges a
padot állítassák vissza. A kérelem meghallgatásra talált. Október
1-én, Urmánczy Nándor 145 éves születés napján az új pad
felavatása megtörtént. Az ünnepségsorozat Auth Henrik

Fúvószenekarával kezdődött, majd Körtvélyessy Zsolt
színművész szavalatai hangzottak el, ezt követően Navratil
Andrea népdalai csendültek fel. Az avatáson beszédet mondtak
Tarlós István főpolgármester, Németh Szilárd országgyűlési
képviselő, a padot megáldotta Fülöp Ákos örménykatolikus
plébános. Az ünnepség fővédnöke Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke volt. Tarlós István főpolgármester úr
beszédében többek között azt mondta, hogy Urmánczy „a magyar
múlt áldozatos munkása volt”,  ugyanakkor - a múlt emlékeinek
ápolása minden generációnak kötelessége -. Ezt teszi az
Urmánczy Nándor Egyesület is, hisz tevékenységei közt szerepel
Urmánczy életének és tevékenységének a megismertetése, mely
lassan kezd a köztudatba újból bekerülni. A főpolgármester úr
ugyanakkor ismertette Urmánczy életét és hangsúlyozta, hogy az
igazság nyilvánvalóvá válik és a valódi hősök kitörölhetetlenül

visszakerülnek a magyar történelem igazi aranykönyvébe.
Urmánczy Nándor „a magyar múlt áldozatos munkása volt”, de
jövőt is szeretett volna építeni, amelynek alapjait „éppen
mostanság fedezzük fel”. Ez az ember a trianoni tragédia után
nem sokkal a nemzet egységéért dolgozott, ezért élt és halt – tette
hozzá, majd folytatta: Trianon után Urmánczy Nándor „hangja
nemcsak a fájdalomé, hanem a reményé, a reménykedésé is volt,
rendíthetetlenül hitt Magyarország feltámadásában”.
Nagyszerűsége abban is megmutatkozott, hogy az általa indított
országzászló-állító mozgalom azon a felismerésen alapult, hogy
az ugyanazon nemzethez tartozók összetartozása megmarad
akkor is, ha a közösségeket határok választják el egymástól, az
autonómiához pedig hozzátartozik az elődök emlékének
megőrzése, ápolása. Németh Szilárd országgyűlési képviselő
ünnepi beszédében kiemelte, hogy: Urmánczy Nándor a nemzeti
összetartozásért küzdött egy olyan korban, amely
„farkastörvényei között mindvégig hitt a nemzet
felemelkedésében és az igazság mindenekfelett álló erejében.
Szenvedélyesen szerette hazáját, és ebben nem ismert
megalkuvást. “Mindannak, hogy a pad ma újra áll, - mondta a
képviselő úr -, sokunk együttes és közös erőfeszítésére volt
szükség. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy megköszönjem
Kövér László házelnök úrnak – aki bár most nem lehet itt
közöttünk –, hogy elvállalta e mai rendezvényünk fővédnöki
tisztségét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Tarlós István
főpolgármester urat, aki felkarolta és mindvégig támogatta az
emlékpad visszaállítására vonatkozó kezdeményezésünket. Azon
kezdeményezést, melynek gyökerei Erdély felé, Maroshévíz
irányába mutatnak. Az Urmánczy Nándor Egyesület, amely
méltó utódja az emlékpadot egykor állító Erdélyi Férfiak
Egyesületének, híven gondozza és ápolja névadójának szellemi
örökségét. Ezért állhat 2011-óta a maroshévízi katolikus templom
kertjében Urmánczy elévülhetetlen érdemeinek emléket állító
szobor, és ezért fogalmazódhatott meg a Kárpátok keleti lábainál
az elgondolás, hogy a főváros újból állítson méltó emléket a
nemzet egyesítéséért egykor állhatatosan küzdő államférfi
tiszteletére.” Az új padot Módy Péter szobrászművész készítette
el, kivitelezésében Dani Gyula szobrász volt a segítőtársa. Az
eseményen több százan is részt vettek és a meglepő az volt, hogy
30 évtől 75 éves korig minden korcsoport képviselve volt. Az
esemény végén sok jelenlevő virágcsokrot helyezett el a
visszaállított padra.

A budapesti eseményen több politikus, civil szervezetek,
Magyarországon élő maroshévízi lakosok is jelen voltak. A Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület ez úton is köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki hozzájárult az emlékpad felállításához, aki eljött
az avatásra. 

Újból áll az Urmánczy Nándor Emlékpad  
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Helytörténeti sorok (6)
A  MOLNÁR TANYÁTÓL  A  KANÁLISIG

(Adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez)
Karácsonyi István

A kétezres évek első évtizedében, pontosabban 2003-ban egy januári hosszú hétvégére hazalátogattam  Maroshévízre, hogy
hasznos időtöltéssel kipihenjem a nagyvárosi élet, Budapest agglomerációs fáradalmait. Megérkezésemkor igazi téli idő, szikrázó
napsütés, hatalmas síelésre alkalmas hó és fogcsikorgató hideg fogadott. Már indulás előtt terveztem, hogy otthoni tartózkodásom
idején, néhány alkalommal ellátogatok a sípályákra is, és hódolok régi szenvedélyemnek, az alpesi síelésnek. Az első adódó alkalmat
kihasználva a még meglévő, gondosan őrzött sífelszerelésemmel elindultam gyalog, a magyarosi sípályára. Útközben egy
csomagszállító, ládás kisautó fékezett mögöttem. Az autó megállt. A vezető udvariasan köszönt és felajánlotta, hogy ő szívesen elszállít
a sípályáig, hiszen ő is oda igyekszik. Elhelyeztem sífelszerelésem a kisautó hátsó ládájában, majd a vezetőfülkében kiderült, hogy
útitársam az autó vezetője, nem más, mint Baciu Nicolae, Maroshévíz város akkori polgármestere, a magyarosi sípálya tulajdonosa,
üzemeltetője. Beszélgetés közben az is kiderült, hogy ő jól ismer, tudta, hogy ki vagyok. Kedvesen dióhéjban elmesélte alpesi sí múltam
–főleg  a számára- legemlékezetesebb eseményeit. Meglepődtem,  de ugyanakkor jó érzés volt hallani, hogy számomra  a nemrég még
ismeretlen ember milyen pontosan emlékszik   arra az időszakra, amikor én a maroshévízi alpesi sí élet ismert személyisége voltam,
pontosabban az 1959-1965, valamint az 1975-1989-es évek közötti időszakokra. Még nagyobb volt a meglepetésem, amikor
megérkezésünkkor a sípályán hatalmas tömeget láttam. Ez a nagy sokaság síelt. A pályán minden korosztály jelen volt. Síléccel
totyogtak a kicsik, száguldottak a már síelni tudó gyerekek ,ifjak, középkorúak és  az idősek is, nők és férfiak  vegyesen. Baráti,
családias volt a hangulat. Ide-oda forgattam a fejem, bámészkodtam és közben fogadtam és viszonoztam ismerőseim és volt
tanítványaim köszönéseit. Nemcsak meglepetés, hanem nagy öröm is volt számomra az, hogy volt tanítványaim, anyaként, apaként
hogyan tanították gyerekeiket a síléccel csúszni, ekézni, fékezni, fordulni, a síbotot használni és természetesen megállni. Ebben a
pillanatban nagyon büszke voltam és egyben boldog is, hiszen beteljesülni láttam édesapám, Karácsonyi Ignác István régi álmát, azt
az álmot, hogy minél többen ismerjék meg, gyakorolják és szeressék ezt nagyon szép téli sportot.  Csodálkozásomban azon
gondolkodtam, vajon a pályán síelők tudják-e, hogy édesapám a maroshévízi alpesi sí élet egyik lelkes úttörője volt. Vajon tudják-e azt,
hogy ő milyen lelkes, kitartó, fáradságot nem kímélő szervező munkát végzett, ő és mások, azért hogy éltében és most is a síelők nagy
tömege, ez a sokaság, kellemes, szinte családias hangulatban használja ki azokat a lehetőségeket, amelyeket az alpesi síelés biztosit
számukra? Visszatérve Budapestre még hosszú ideig a látottakon gondolkoztam. Később született meg az az ötlet, hogy jó volna
egyszer, ha mindazokat az édesapám által elmesélt vagy megtörtént eseményeket és az általam nem is olyan régen átélt történéseket
elmesélném, leírnám. Ötletem akkor változott tetté, amikor 2010-ben kezembe vettem Czirják Károly: Taplóczától Maroshévízig avagy
Maroshévíz monográfiája című átfogó jól dokumentált, olvasmányos településtörténetét. Lapozgatva, olvasgatva az itt leírtakat, a
monográfia 177-179. oldalán nagyon kevés információval találkoztam az alpesi sí élettel kapcsolatosan. Akkor és most is úgy
gondoltam és gondolom, hogy egy monográfia nem foglalkozhat minden, az adott településre vonatkozó apró, kis történésekkel mivel
ez időrendi sorrendben ismerteti a legfontosabb eseményeket. Ismerem és elfogadom azokat az okokat (stadioni tűz) amiért az alpesi
sí történései  így, ilyen formában kerültek  a monográfiába. De ugyanakkor szükségesnek tartom és úgy gondolom, hogy ha
Maroshévízen a régen gyakorolt sportok, annak ágazatai, résztvevői, eredményei nagyon részletes ismertetéssel, eseményekkel vannak
leírva, akkor az alpesi sí élet történéseit is megilleti egy  alapos, részletes ismertetés, a jelenkor és az utókor számára. Eldöntöttem, írni
fogok. Ebben az írásomban részletesebben a sí élet „nagy öregjeiről”, maroshévízi „úttörőiről”, névtelen és ismert szereplőiről fogok
írni, akik  jó kezdeményezők, jó szervezők, kitartóak voltak és fáradságot nem kímélve indították el útjára a ma oly népszerű és sokak
által kedvelt és gyakorolt téli sportot.

Összegyűjtöttem és rendszereztem a birtokomban levő régi iratokat: rövid feljegyzéseket, régi fényképeket, diplomákat,
leltári íveket a gyerekeknek kiadott sífelszerelésekről, a szülők által befizetett tagdíjjak régi nyilvántartását, versenynaptárakat, az
Informatia Harghitei megyei napilap 1983-1989 között közölt, a síversenyekre utaló Cosarca Vasile által írt cikkeket. Továbbá
felhasználom a Budapesten kiadott, Dosek - Miltényi: A sízés című egyetemi tankönyvének, Ozsváth Miklós: A sízés vázlatos története,
9-13. oldalon közölt tanulmányát. (A továbbiakban: Ozsváth: ua.). Ezeket a már meglévő adatokat társítottam az édesapám által
elmesélt történésekkel és az általam ismert és átélt eseményekkel. Ebből az adathalmazból született meg ez az írás, amelyet most és
ezután szeretnék a Maroshévízi Hírlap olvasóval ismertetni (folytatjuk). 

Novemberi események
November 1, Mindenszentek napja. Ez alkalommal is a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége felkéri a magyar
lakosokat, hogy az előző évekhez hasonlóan, akik tehetik, 18 órára jöjjenek ki a Zsákhegyi Katonai Temetőbe, hogy
gyertyagyújtással tisztelegjünk elhunyt hőseink előtt.

www.marosheviz.info
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Október 23
Cz. K.

Az 1956-os forradalomra emlékezünk e nemzeti
ünnepnapunkon. Az 1956-ban kitört a forradalom a
többpártrendszer visszaállításáért, valamint a sztálinista diktatúra
ellen zajlott le. Maroshévízen is akadtak szimpatizánsok, közülük
több személyt letartóztattak, elítéltek: András György, Bajkó
István (Török csoport) - 1939. szeptember 27-én született,
Brettschneider Lajos - 1927. szept. 5, vitéz Fülöp Tibor - 1928.
dec. 17, Gáll István, Miron Teodor - 1909. aug. 23, Szendrei
Markovits Szever - 1935. aug. 31. Kovács Albert, 1916-1996.
Mivel a forradalom idején kitette a házára a magyar zászlót (de

nemcsak akkor), heteken át, nap, mint nap a rendőrségre hivatták.
Maroshévízen születtek, de Budapesten vettek részt a
forradalomban: Kovács Ince sz.1935 és Kovács Gyula sz. 1931-
ben.

A környéken lakó maroshévízi születésűek közül letartóztatták
az alábbiakat: Galócás: Francz Károly (Török cs.) - 1941. jún. 4,
Halász József (Török cs.) - 1946. ápr. 26. Gyergyóhodos: György
Lajos - 1916. jún. 21, Mezei Árpád (Török cs.) – 1937.
Gyergyósalamás: Hompoth Ferenc (Török cs.) -  1921. júl. 23,
Török István (Török cs.) - 1939.júl..29, Török József (Török cs.)
- 1944. jan. 10, Nemes Géza. Bélbor: Kulpinszky István (Török
cs.) – 1939. 

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Október 6
Cz. K.

Október 6.-a nemzeti ünnepünk. Általában ezen a napon egyesek csupán az aradi 13 vértanúról emlékeznek meg, de
ugyancsak október 6-án lőtték agyon az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost. Ugyanezen a
napon, lőtték főbe Fekete Ferenc községi jegyzőt és Streit Miklós lippai plébánost lázító beszéd tartása miatt. Október 6.-
án meg kell emlékeznünk az összes 162 nevesített hősről és a közel 40 névtelen hősről, akiket az 1848-49-es forradalom
miatt végeztek ki. Az októberi hónap volt a legvéresebb, hisz összesen 48 forradalmárt végeztek ki. A közel 200 kivégzett
hős között volt 14 tábornok, egy miniszterelnök, egy miniszter, 27 tiszt, 37 honvéd-huszár. A kivégzettekből így 79 fő volt
az, aki a fegyveres harcokban részt vett. A további kivégzettek közt 12 pap és teológiai tanár volt, a mártírok felét kitevően
polgári személyek voltak. A kivégzések helyszínei közül Pestet kell a legborzalmasabb helyszínként említeni, itt 50 embert
végeztek ki. 25 nádor huszárt végeztek ki Grázban, 18 főt Aradon, 16-ot Pozsonyban. 

Még szól a magyar nóta
Gyergyóújfalu Polgármesteri Hivatala és a Magyarnóta Társulat MÉG SZÓL A MAGYAR NÓTA címmel székelyföldi

magyar nóta éneklési versenyt hirdet november 10.-én
A nótaverseny jelentkezési feltételei:
-  a versenyre magyar nótákkal lehet benevezni, ajánlott összeállitás: 1 hallgató és 1 csárdás
-  a versenyre várunk minden hölgyet és urat 25 éves kortól felső kórhatar nélkül és mindazokat akik bemutatkózási lehetőségre várnak,
éneklésükért szivesen fogadják a szakmai zsüri véleményét
-  a versenyre amatőr előadók részvételét várjuk
-  zenei kiséretről gondoskodunk kisér :OLÁH FERENC ÉS NÉPI ZENEKARA
-  benevezési dij; 30 lej. Helyszin: Gyergyóújfalu Művelődési Otthona. Jelentkezési határidő: 2013 november 3. A verseny célja: - a
magyar nótakincs megőrzése, népszerűsítése
- a dalkultúra fejlesztése, tehetségek felkarolása
- a magyar nóta kultúra terjesztése
- kedvet teremteni nótakincsünk megismeréséhez.
Minden magyar nóta kedvelőt szeretettel várunk. Bejelentkezni: 0744-275970-es telefonszámon lehet.

Újabb segély Hollandiából
Amint azt áprilisi számunkban jeleztük, ez év áprilisától a hollandiai East-Europe Hengelo Alapítvány révén több mint 25 család

(több mint 100 személy) részesül havonta élelmiszerjegyek formájában nyújtotta segítségben.
A múlt hétvégén három napig a Reformierte Kirche Molenarsgraaf Brandwijk ZWO Comission három elöljáró képviselője

tartózkodott városunkban, akik meglátogatták az április óta segélyben részesülő családokat és egyben kiosztották az újabb 14 család
részére szóló ételjegyeket, melynek anyagi alapját ezentúl ők szolgáltatják. A rászorulóknak jól esett hallani, hogy holland
segítőtársaink hosszabb időre biztosítottak támogatásukról, de ugyanakkor szomorú volt sok családnál azt látni, hogy ez csak
pillanatnyi megoldás, hisz munkahelyek létesítése nélkül városunk és egyben az ők helyzetük egyre rosszabb lesz. Bajkó Jenő: „Inkább
lemondanék a segítségről, ha kapnék egy munkahelyet, akár külföldön is, de sehol nem kapok.” A több mint 160 segítségben részesülő
személy itt szeretne köszönetet mondani a két hollandiai református gyülekezetnek, akik nem csak anyagi segítséget nyújtanak, hanem
sokat imádkoznak is érettük.

Példabeszédek, 19:17: "Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét." -Árva Bethlen Kata
Alapítvány-
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Sport
Labdarúgás

A megyei labdarugó bajnokságban lezajlott eddigi mérkőzések
eredményei: Szentegyházi Vasas–Maroshévízi Tudomány 3–3
(2–1). Gólszerzők: Knobloch Zoltán (39. és 44., az első
büntetőből), Mag Árpád (92.), illetve Újlaki Alexandru (13. és
87.), Gál Vilmos (73.). Maroshévízi
Tudomány–Gyergyószentmiklósi Jövő 1–0 (1–0). Gólszerzők:
Ciprian Bliorţ (40.). Maroshévízi Tudomány – Gyimesfelsőlok 4-
2 (3-0). Maroshévízi Tudomány – Csíkkarcfalvi Hargita 1-1 (1-0)
a maroshévízi csapat gólját Tudor Florea (25) lőtte. Parajdi S.E. -
Maroshévízi Tudomány 0-3 (0-1) Gószerzők: Alex Roca (8.),
Nagy Miklós (71.), Raul Mera (90.). Maroshévízi
Tudomány–Székelyudvarhelyi Roseal 1–2 (1–1). Gólszerzők:
Ioan Soare (17.), illetve Barta Miklós (35.) és Alin Doltea (52.).
Homoródalmási Homoród–Maroshévízi Tudomány 3–7 (0–3).
Gólszerzők: Kolozsi László (52. és 85.), Szávuly Márton (48.),
illetve Nagy Nimród (17. és 56.), Andrei Psiber (37. és 86.), Călin
Tararache (30. és 50.) és Alex Buzilă (78.). Maroshévíz csapata a
4. helyen van 8 meccsből 4-et nyert 2 döntetlen és 2 veresége van.
Gólarány: 22-15. 

Tenisz
Egy Csíkszeredában lezajlott amatőr tenisz verseny

eredményei, melyre közel 100 versenyző iratkozott be. A
„kislány” korosztályban a maroshévízi Karácsony Karina a II.
helyezést érte el, míg a „nagylány” korcsoportban a szintén
maroshévízi Karácsony Renáta az első helyen végzet. Ez utóbbi
veretlenül nyerte el a kupát.

Maroshévízi Sportnap

Deme Károly-Zsolt
2013. október 12-én az I. Magyar Művelődési Napok

keretében az Alma Mater Kemény János Egyesület és a helyi
RMDSz közreműkődésével zajlott a „Sportnap”
eseménysorozat. Az esemény helyszíne a Kermény János

Elméleti Líceum sportterme volt.
E sportnap keretében egy mini-labdarugó bajnokság és egy

bemutató kézilabda mérkőzés kapott helyet. A labdarugó
bajnokságra 8 csapat kapott iratkozott fel. Ezek: FC-Old boys,
Punto, RMDSz, FC-Madulárok, FC-Klub 2, Maroshévízi Turcu,
Kemény János, és a FC-Klub 3 csapat. A rendezvény a „fair-play”
szellemében zajlott. Eredmények: FC-Old boys- FC-Klub 2 2-1,
Punto - Maroshévízi Turcu 2-4, RMDSz- FC-Madulárok 2-6,
Kemény János- FC-Klub 3 1-4, FC-Old boys – Punto 4-0, FC-
Klub 2-  Maroshévízi Turcu 0-1, RMDSz- Kemény János 5-4,
FC-Madulárok -FC-Klub 3 2-2, FC-Old boys - Maroshévízi
Turcu 4-0, FC-Klub 2- Punto 4-0, RMDSz- FC-Klub 3 4-5,  FC-
Madulárok- Kemény János  4-0. Az I. díjat A FC- Madulárok, II.
díjat a FC-Old Boys, a III. díjat pedig a Maroshévízi Turcu csapat
nyerte. A nap második felében a jelenlévők egy minőségi
bemutató kézilabda mérkőzést láthattak. Meghívottjaink a Siklódi
Lőrinc Általános iskola diáklányai voltak. A napot a díjkiosztás
zárta. A meghívott fotball illetve kézilabda csapatok emléklapot és
serleget kaptak.

Rendezvényünket a Communitas Alapítvány, a Maroshévíz
Helyi Tanácsa és a helyi RMDSz támogatta. 

Tel: 0373401034

Aranymondások (6)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat

közöljük. Mindezt az 1984-1998-as időszakban jegyezte le. Aranymondások…..Történelmi személyiségek 
1.Otto von Bismarck Németország kancelláriátusa volt.
2.Kogalniceanu egy modern román tudós volt.
3.Metternich a forradalmat tűzhányónak nevezte, amely mindent leköp.
4.Magellán hidat épített a Balti-tenger és a Csendes-óceán között.
5.Kolumbusz találta fel a tűfokot.
6.Camillo Cavour…ő a legjobb szívű ember volt, mert egy darab földet adott ingyen Angliának.
7.Bismarckot egy szigetre küldik és ő ott fog élni Camillo –szigetén.
8.1871.január 18-án Vilmos cárt, Párizs császárjának választották.
9.Ottó favágó majd tutajos volt Berlinben.
10.II.Frigyes a kézműveseknek pénzt adott, hogy nyissanak üzletet.
11.A királynak hosszú, rövid fekete bajsza volt.
12.Nagy Károly nagy bajuszban és selyemruhában járt.
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Egyházi szemle  

Reformáció - mindörökké
A 16. században a nyugati egyházat egy nagyfokú Bibliától való eltávolodás jellemezte, s ennek súlyos következményei

voltak a hitéletre nézve. Sajnos, „fejétől büdösödött a hal”, s a bűze sok gondolkodó embert zavarni kezdett. Ezért éppen
az erkölcsi lecsúszással veszélyeztetett papság köréből kerültek ki olyan latin, görög és héber nyelvet beszélő tudós-papok,
akik elkezdték lefordítani anyanyelvükre a Szentírást, s közérthetően kezdték hirdetni az Isten Igéjét. Az Istent - most már
- a maga nyelvén értő hívek válasza nem maradt el: közülük sokan döntést hoztak, hogy életüket megújítják a Biblia
követelménye szerint, és így indult el az a megújulási folyamat, amit történelmi reformációnak nevezünk. Ez az esemény
minden vallásfelekezet életében szükséges. Ami nem ujjul meg folyamatosan, az megdohosodik, poshadttá válik. Amelyik
házasságban nincs megújulás, abban úrrá lesz a megszokás és a rutin. Amelyik tudomány elzárkózik a megújulástól, az
elavulttá és meghaladottá válik. Amelyik gyülekezetben nincs megújulás, abban képmutatás, formalitás, megüresedés üti
fel a fejét, s előbb utóbb megjelennek a haldoklás tünetei. Életünk minden területén szükségünk van a mindig folyamatos
megújulásra, de ez nem lehet divatmajmolás vagy liberális/libertinus feltűnői viszketegség – csak úgy van értelme és
létjogosultsága, ha Isten Igéjének tükrében meglátjuk életünk szennyét, Jézus vérében megtisztulunk, s az Ő Lelkének
segítségével elindulunk az új életben. Október 31-én erre emlékezünk, s a Reformáció ünnepe erre kötelez bennünket.
Vállaljuk hát fel - vallási hovatartozástól függetlenül - a hit bátorságát, hogy ne elégedjünk meg a pocsolyák
poshadtságával, hanem igényeljük a hegyi forrás szüntelenül megújuló frissességét. Ebben segítsen minket a mi Megváltó
és Megújító Urunk!

Református templomunkban bűnbánati hetet tartunk október 28-tól november 2-ig délután 4 órai kezdettel. Október 31-
én Ünnepi Istentiszteletet tartunk a Reformáció emléknapja alkalmából szintén délután 4 órától, hogy többen
elérkezhessenek az alkalomra. November 3-án, vasárnap reggel 10 órától kiszolgáltatjuk az Úri Szentvacsora
Sákramentumát. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Közben ne feledkezzünk meg a bibliaórák, vallásórák
látogatásáról és a kórus szolgálatában való részvételről.

Hibaigazítás
A szeptemberi lapszámban megjelentetett református őszi-téli programhoz képest két változás van: a vallásóra

csütörtökről szerdára vándorolt át – ugyancsak félötös kezdéssel, valamint szerdán 6 órától bejött még a kóruspróba. Az
istentiszteleteken kívüli programokat a gyülekezeti teremben (egykori szegény konyha) tartjuk, ami legegyszerűbben
megközelíthető a Borszék utca felöli kiskapun. A bűnbánati Istentiszteletek időpontja 18 óráról 16 órára módosult. Barticel-
Kiss Krisztián, ref. lp.

Őszi-téli program: 

Nap Időpont Alkalom Helyszín
Szerda 10-13 Beteg- és családlátogatás Terepen
Szerda 16,30-18 Vallásóra Parókia
Szerda 18-19,30 Kóruspróba Parókia
Csütörtök 10-13 Parókiai délelőtti hivatali program** Parókia
Csütörtök 15-17 Életre nevelés Iskola
Csütörtök 18-19,30 Felnőtt bibliaóra* Parókia
Péntek 13-16,30 Parókiai délutáni hivatali program** Parókia
Péntek 16,30-18 Konfirmációi előkészítő Parókia
Péntek 18-19,30 Ifjúsági bibliaóra Parókia
Vasárnap 10,00 Istentisztelet Templom
Úrvacsora előtt h-szo 16-16,30 Bűnbánati istentiszteletek Templom

(Nagyheti sorozat)

Ismét németországiak a településünkön

Nemrég, immár 4. alkalommal újból településünkre látogattak a németországi Volskbund küldöttei. Ez alkalommal egy
közös katonai sírgödröt vizsgáltak meg, ahova, miután meggyilkoltak 70-80 német katonát, eltemették őket. Mindez 1944
őszén történt. 
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MAROSHÉVÍZI MAGYAR 
MŰVELŐDÉSI NAPOK

Séra Ilona, igazgató

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának.”(Kodály Zoltán) idézet égisze alatt zajlottak  2013 október 11-13 között a Maroshévízi  Magyar Művelődési Napok az
Alma Mater  Kemény János Egyesület, a Kemény János Elméleti Líceum és a helyi RMDSZ szervezésével. 

A változatos programban minden korosztály megtalálhatta a neki kedvére valót.  Pénteken több évfordulót is ünnepeltünk: 20 éve
viseli az iskola Kemény János nevét, 10 éve alakult meg az Alma Mater Kemény János Egyesület, 10 éve lett iskolánk líceum.
Reggel a diákok Kemény János verseivel, novelláival, életével és munkásságával ismerkedtek, gyurmafigurákat és több kiállításra
való rajzot, plakátot, könyvjelzőt készítettek, A tevékenység végén minden tanuló hazavihette az Alma Mater Kemény János
Egyesület könyvajándékát. Ezt a tevékenységet konferencia követte a líceum dísztermében, amely zsúfolásig megtelt meghívottakkal
és érdeklődőkkel. Megtisztelt jelenlétével Budapest város XV. kerületéből iskolánk régi barátja Hajdu László úr egy 3 tagú
küldöttséggel, Marcali testvérvárosból az Önkormányzat képviselője Zajcsuk Lajos úr, Szilágyi István úr a Marcali iskolák
főigazgatója,  Tóth Róbert tanár úr és városunk, iskolánk régi jó barátja Monostori László úr. Az ünnepség a Maroshévízi Református
Egyház ifjúsági kórúsának műsorával kezdődött, Barticel Kiss Krisztián lelkész úr vezetésével, majd beszédet mondott Platon Stelu
úr, Maroshévíz polgármestere, Magyar Balázs konzul úr, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviselője, Lászlófy Pál
István úr, a Romániai magyar Pedagógus Szövetség tiszteletbeli elnöke, Bende Sándor úr, Hargita Megyei  RMDSZ tanácsos,
Gyergyó Területi elnök, Mohácsek Ákos úr, helyi tanácsos, az Alma Mater Kemény János Egyesület elnöke. A Kemény János nevet
viselő szervezetek munkásságának bemutatása következett: a Helikon Kemény János Alapítvány képviselőjének beszámolója után
Nagy Kemény Géza úr, Kemény János unokája mesélt a családról, majd tolmácsolta  Kemény Endre, az Erdélyi Helikon-Marosvécsi
Kemény Alapítvány  elnökének beszámolóját, Sajgó István úr, a Kemény János Alapítvány elnökeként tartott beszámolót, majd Séra
Ilona, az Alma Mater Kemény János Egyesület alelnöke méltatta az egyesület tevékenységét. A líceum tanulói ezt követően irodalmi
összeállítással emlékeztek a Helikonra, majd Deme Gabriella helyettes igazgató képekben mutatta be az utóbbi 10 évben lezajlott
tevékenységeket. A Csillagszem tánccsoport fellépése és a Szózat elhangzása után Kemény János szobrának koszorúzása
következett.  A diákok által készített kiállítások megtekintésével zárult le a délelőtti tevékenység. 

Este 18 órától a művelődési házban fellépett a Csillagszem tánccsoport, majd ezután a Maros Művészegyüttes a Fekete-piros….tánc
tematikus tánccal. Szombaton a
sportnap és a szüreti bál volt
napirenden. Az bál előtti toborzó a
Csillagszem tánccsoport
közreműködésével zajlott le. A
vasárnapi főzőverseny sok
érdeklődőt vonzott nemcsak
városunkból, hanem a környező
településekről is. 

A rendezvénysorozat
fő támogatója a Maroshévízi
Önkormányzat volt, de az Alma
Mater Kemény János Egyesület, a
helyi RMDSZ, a Communitas
Alapítvány, helyi szponzorok is
hozzájárultak anyagilag ahhoz,
hogy mindenki jól érezze magát.
Természetesen a sikerhez
hozzájárult  az iskola, az egyesület
és az RMDSZ lelkesen dolgozó kis
csapata. Köszönet érte! A
visszajelzések, mind a helyi
közösségtől, mind a meghívottaktól
azt mutatják, hogy jövőben is
szükség van a folytatásra. 

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP
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Komán János: MEGFERTŐZTEK

Megfertőztek, és fájt, nagyon fájt,
és megszoktam, alig szenvedek.

Gyógyíthatatlan betegség ez,
észre se veszik az emberek.

Ifjú koromtól megfigyeltem
a testem, a lelkem, az eszem

miként viszonyul e csapáshoz,
és hogyan formálja jellemem.

Bilinccsel járkál ez a járvány,
és fenyegetés a fegyvere,
hódít, és nem is tiltakozik

az emberek szegény szelleme.

Öröme is van e csapásnak,
és boldog vagyok, nem szenvedek,

de kéne fájjon: megfertőztek
a pénzbűzű ember-jellemek.

Marosugra, 2013. 09. 30.

Lehetsz Valaki
Tóth Krisztina

Az ember természetéhez tartozik, hogy mindig
haladni akar, újabb és újabb célokat hajhász. Meg
akarja mutatni a világnak, amit tud, fejlődni akar, hogy
egyedi lehessen. Azért szeresse valaki, mert azt, amit
adni tud, csak ő egyedül tudja megadni, ne lehessen
más emberrel helyettesíteni. Ettől a valakitől kellenek
a pozitív visszajelzések, amik megerősítik és lendületet
adnak számára. Szerintem ezek a vágyak mindenkiben
ott rejtőznek legbelül. 
Sok esetben egy karizmatikus, céltudatos, kitartó
példaképből próbálunk ihletet meríteni. Ő az, aki
megtestesítik azt az ideált, amit el akarunk érni, és ha
már valamennyire megközelítettük azt, akkor elhagyni
szeretnénk. Nincs az a törvény, szabály, bibliai intés,
mely megállíthatja az emberi kapzsiságot. A pénz és
hírnév elvakít, nincs család, sem barát, csak újabb
reflektorfényt helyezünk saját oltárunk felé. 
Mindenkinek megvannak a módszerei, amelyek vagy

beválnak, vagy nem. De mi van akkor, ha nincs
önbizalom? Saját módszert nem tudunk kitalálni,
esetleg csak lassabban, vagy csupán félünk harcolni
álmainkért. De ez teljesen rendben van. Az, aki
csendben marad általában bármilyen megnyilvánulás
után tart mások véleményétől. Talán azt hihetik, hogy
nagyképű vagy azt, hogy buta, céltalan. De ez nem
igaz. Várja mások közeledését, hogy ő is közelebb
léphessen. Az eredeti, hosszútávra szóló terveket
alaposan ki kell gondolni, ahhoz idő kell. Meghoz
döntéseket, de nem olyan feltétlenül, halad, de nem
mindenáron, beszél, de nem hirtelen.
A világ dolgait meg kell emészteni, nem lehet azonnal
levonni a következtetést. Dönts egyedül, légy a magad
ura és mások segítője. Azért nézzenek fel rád, mert jó
vagy. Ne azokért az értékekért tiszteljenek, melyeket
elloptál, vagy gondoskodtál róla, hogy másnak ne
legyen meg. Haladj, de ne mindenáron!



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

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben. 
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon.

Támogatóink: 
Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Laczkó Szentmiklósi Endre, Ladó András
Miklós, Németh Levente,  Papp Edmond, Puskás
József, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet,Tóth Csaba, Tőkés Attila, Urmánczy fürdő.

Köszönjük!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó 22 ár terület Kelemen patakán a főút mellett. 
Tel 0740288681

A Fidelitász Alapítvány német kurzust indít október10.-
től, naponta a polgármesteri hivatal termében. Diploma
biztosítva. Feliratkozás 300 lej, gyermekeknek 200 lej.

Telefon: 0744829149 és 0742130010

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

(György Hajnal)

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

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482 

telefonszámokon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak, 
legjobb kiszolgálás!

Eladó egy natúr színű hálószóba bútor, francia ággyal,
irányár 1200 lej és egy szekrénysor 500 lejért.

Érdeklődni a 0728044614-es telefonszámon lehet.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Bútort akarsz vásárolni? 
Mi segítünk! 

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz. 

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

0373401034, 0742247269


