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Magyar Költészet Napja
(cézéká)

Minden év április 11.-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napját.
Ez a nap ez évben is méltóképpen lett megünnepelve
Maroshévízen. Az ünnepség 15 órakor kezdődött a helyi Kemény
János Gimnázium dísztermében. A házigazdák részéről Sajgó
István üdvözölte a vendégeket, majd Csibi Renáta, Veress Eszter
és Csíki Krisztina, a gimnázium diákjainak szavalatai
következtek. Ezt követően bemutatkozott az Urmánczy Nándor
Irodalmi Kör melynek alapítói Bajkó Zsigmond, Jári Hunor és
Kamenitzky Antal. Ezek után a meghívott vendégek verseinek és
írásainak a felolvasása következett. Papp Kincses Emese
Csíkszeredából, Bajna György és Czirják Edit
Gyergyószentmiklósról, Komán János Marosugráról,

Kamenitzky Antal Borszékről, Bajkó Zsigmond és Jári Hunor
Maroshévízről olvastak fel írásaikból. Az esemény szervezői a
maroshévízi Kemény János Alapítvány, az „Alma Mater”
Kemény János Egyesület és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
voltak. 

Új projekt Maroshévízen
M.H.

A maroshévízi Bethlen Kata Alapítvány, mint tudjuk 2003-tól naponta 25-45 személy részére biztosított holland segítséggel meleg
levest. Az alapítvány itt szeretne köszönetet mondani a Harmopan cégnek, aki a mindennapi kenyeret szolgáltatta, illetve a Caritas
szeretetszolgálatnak, akik a rászorulók nagy részének az ételt haza hordták. 

Az alapítvány tagjai azon gondolkodtak, hogyan lehetne költségek (szakácsnők, villany, gázpalack, fűtés) nélkül tovább folytatni a
szegények megsegítését. Balla Péter kidolgozott egy projektet, mely szerint semmi költség nem lenne, így a segélyt teljes egészében a
szegények javára lehetne fordítani. Egyelőre 28 család (több mint 100 személy) részesül havonta a holland St. Coeh East Europe
Commissie által kinyomtatott ételjegyek nyújtotta segítségben. Az ételjegyek ellenértékét szintén ők állják (havonta 14 család részére
80 ron, 12 család részére 40 ron). Ezek az ételjegyek Maroshévízen 3 élelmiszerüzletben válthatók be (Lemo kft a Szarvas negyedben,
Compet kft a központban és a Viocom kft a Kogalniceanu negyedben). A segélyben etnikai és felekezetei hovatartozástól függetlenül
olyan személyek részesülnek, akik nagycsaládosok, valamely fogyatékkal élnek vagy a családban az egy főre eső jövedelem minimális.
A segélyben részesülőknek legtöbbje katolikus, református, a többi román, illetve roma. 

Ugyanakkor itt szeretnének még köszönetet mondani azoknak, akik az alapítvány vezetőségén, illetve tagjain kívül közreműködtek
a rászorulók kiválasztásában: Bajkó Zsigmond, Csoma Karola, Czirják Károly, Gombkötő Irén, Molnár Árpád, Pondros Edit. 

A tervezettel több hollandiai és németországi alapítványt is megkerestek, mindenkitől pozitív választ kaptak, hamarosan újabb 10
család fog segélyben részesülni a brandwijki gyülekezet segítségével. Említésre méltó a maroshévízi katolikus egyházat évek óta
látogató frankfurti Klaus Dieter Then által vezetett csoport is, akik egy hónapnyi összeggel járultak hozzá a projekthez.  

Reméljük, hogy ez a projekt több éven keresztül fogja segíteni Kelet Európa legszegényebb országának egyik legszegényebb
megyéjének legszegényebb városának lakóit.

Urmánczy Nándor Irodalmi Kör
U.N.E.

Március 20.-án megalakult Maroshévízen az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör. A kör alapítói és tagjai azért
választották ezt a nevet, mert Urmánczy több verset, éneket, novellát, monográfiát is írt, így ő komplex személyiség volt,
hisz a politika mellett mindig volt ideje a versekre, a szépirodalomra. A kör alapítói: Bajkó Zsigmond, Jári Hunor és
Kamenitzky Antal. Bajkónak eddig több verse jelent meg újságokban, Járinak egy verses kötete látott napvilágot, míg
Kamenitzkynek eddig öt kötete jelent meg. A körnek vannak szimpatizánsai, tagjai is, név szerint: László Áron, Balla Péter,
Tőkés Barni és Lukács Adrianna. Azt is megtudtuk az alapítóktól, hogy szándékukban áll felolvasóesteket szervezni,
különböző rendezvényeken részt venni, de más hasonló körökkel is kívánnak együttműködni. 
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Sport

Kelemen Kupa
Március 30.-án zajlott le a Kelemen havasokban a Kelemen Kupa
sí túra verseny. Eredmények. 
Nyílt verseny: 1. Balan Silviu – Hétfalu, 2. Kupás Déák Attila –
Nagybánya, 3. Rares Manea – Zernyest
Nyílt verseny 18 éves korcsoport: 1. Tache Razvan – Zernyest, 2.
Györfi Péter – Székelyudvarhely, 3. Todasca Mirela – Vatra
Dornei.
Nők nyílt versenye: 1. Dobre Alexandra – Zernyest, 2. Fodor
Emese – Székelyudvarhely, 3. Spiru Teodora – Törcsvár
Férfi 45 +korcsoport: Dobos Albert – Székelykeresztúr, 2. Máté
László – Székelyudvarhely, 3. Puskás Imre – Székelyudvarhely.
Férfi 36-45 éves korcsoport: 1. Neagoe Ion – Brassó, 2. Shonn
Cristopher – Bukarest, 3. Szikszai Attila – Székelyudvarhely.
Férfi 26-35 éves korosztály: 1. Kupás Déák Attila – Nagybánya,
2. Rares Manea – Zernyest, 3. Tóth Zoltán – Nagybánya.
Férfi 18-25 évesek korcsoportja: 1. Balan Silviu – Hétfalu, 2.
Bartos Tiberiu – Havasrekettye, 3. Spiru Vlad – Törcsvár. A
verseny támogatói: Strindberg kft, Optimed kft, Izabella

vendéglő, Lomási vendégház, Outdoor Experience kft. Szervező
a maroshévízi Hegymentők, társszervező a Maroshévízi
Polgármesteri Hivatal és a Hargita Megyei Hegyimentők. A
verseny 16 kilométeres távon zajlott le és a pálya megtételének a
rekordja 1 óra 25 perc és 14 másodperc volt. Összesen 53
versenyző állt rajthoz Bukarest, Brassó, Máramaros, Maros,
Kolozs, Hargita, Suceva, Iasi, Temes, Dambovita és Arges
megyékből.

Maroshévízi sikerek Kopaunicon
Március 22-24 között rendezték meg Szerbia legnagyobb sí
centrumában a hagyományos alpesi sí, Balkán Munkások
Kupáját, melyen öt ország vett rész. A 35-50 éves férfi
korcsoportban jelen volt a címvédő, a maroshévízi Karácsony
Sándor is, aki két éven át első helyen végzett. Az idén Karácsony
Sándornak be kellett érnie a második helyezéssel. Ő második lett
úgy az óriás lesiklásnál, mint a hagyományos lesiklásnál. A lány,
18 éves korcsoportban szintén a maroshévízi sportolók uralták a
mezőnyt, hisz Karácsony Renáta első, míg Karácsony Karina a
második helyen végzett.

Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokság 16. fordulójában: Maroshévízi
Tudomány – Csíkkarcfalvi Hargita 1-0 (1-0). Góllövő: Sbanca
Andrei 28. percben.

Reklámfelületek
(czirják)

Nemrég Maroshévízen több reklámfelületet tűztek ki az épületekre. Most csak az egyik ilyen
reklámtábláról szeretnék írni. Ez a helyi Iskolás Sport Klub épületének az oldalára lett kifüggesztve.
Románul van írva. Címe (lefordítva): „Hargita
megyei legendák nyomában”. Ez 43 megyénkbeli
történelmi látványosságot, helyet ír le röviden, az
általunk bemutatott történelmi legendáról szóló
reklámtábla a maroshévízi Nagyasszony
fatemplomról ír, ennek rövid történetéről és
legendájáról. Az érdekes az, hogy az írást egy
fényképpel is illették, csakhogy nem a fatemplomot
ábrázoló képet tették a magyarázat mellé, hanem a
szintén Maroshévízen levő Szent Illés kolostor
fényképét. Tovább nézegetve a hatalmas fali
reklámot olvashatjuk, hogy ez a Régió és Kulturális
Minisztérium jóvoltából készült.  A kolostort
ábrázoló templom bal sarkán festés nyomait
fedezzük fel. Közelebb menve jól kivehető, hogy a
Minisztérium a reklámfelület eme helyére azt íratta,
hogy Székelyföld, csakhogy ez valakiknek nem
tetszett, így fehér festékkel lefestették. Vajon így
akarják elfelejtetni egyesekkel, hogy igenis létezik
Székelyföld? 
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Öt éves az 
Urmánczy Egyesület

U.N. E.

Ebben a hónapban ünnepli az Urmánczy Nándor
Egyesület alapításának ötödik évét. Igaz, hogy a bíróságon
egy évre rá lett bejegyezve, de mindez a hosszas bürokrácia
„érdeme”.

Ezelőtt öt évvel Czirják Károly és Borsos Géza döntése
alapján kezdődött minden és mivel Urmánczy nemcsak a
maroshévízieknek fontos, hisz sokat tett a Gyergyó-meden-
ce más településeiért is, úgy döntöttek, hogy alapítói és
később a tagok is több településről tevődjenek össze. Így
Gyergyószentmiklosról, Csomafalváról, Remetéről,
Borszékről és Maroshévízről is vannak alapítók, tagok. Az
egyesület tevékenysége sokszínű, akárcsak a névadójáé is
volt.  E sorokban szeretnénk ismertetni az egyesület eddigi
tevékenységét. 2008. Az egyesület kitakarította a feledésbe
merült Maroshévízi Magyar Katonai temetőt, 135 fakeresz-
tet állított a sírhantokra és egy emlékoszlopot. A temető
újraavatásán, a Magyar Hősök Napján, jelen voltak ország-
gyűlési képviselők, a Bukaresti Magyar Követség képvise-
lője, egyes román pártok képviselői és hévízi lakosok.
Március 15.-én a római katolikus templomban megemléke-
zést szervezett az egyesület, melyre többek között eljött
Lezsák Sándor, a Magyar Országház alelnöke is. Ebben az
évben lett első alkalommal megtartva az Urmánczy Nándor
Emléknap. November 1-én gyertyagyújtással emlékeztünk
meg hőseinkről. 2009. Ebben az évben is ünnepséget szer-
veztünk a Magyar Hősök Napján. Szeptemberben megtar-
tottuk az Urmánczy Emléknapot, novemberben gyertya-
gyújtással tisztelegtünk hőseink előtt. 2010.  Sikeres Hősök
Napi rendezvényt tartottunk. A Kemény János
Alapítvánnyal és az „Alma Mater” Kemény János
Egyesülettel közösen megszerveztük a Magyar Költészet
Napja című rendezvényt. Júniusban Borszéken megtartot-
tuk az Urmánczy Nándor Történelmi vetélkedőt az ottani
iskolások számára. A hévízi városi könyvtárnak több mint
500 magyar könyvet adományoztunk, szeptember elején
megtartottuk az immár hagyományos emléknapot, míg
novemberben a hősök sírjainál gyújtottunk gyertyákat.
2011. Január 10-től felkértük a helyi COMPET céget, hogy
vállalja el a honosítási iratok ügyintézését. Azóta a cég a mai
napig (2013. március) 1086 személynek készítette el a hiva-
talos fordításokat. Február havában a 40 éves helyi jégko-
rong alapítás emlékére, Maroshévízen, egy barátságos mér-
kőzésen díjaztuk Huszár Gábor alapítót. Áprilisban a
Kemény János Alapítvánnyal és az „Alma Mater” Kemény
János Egyesülettel közösen megszerveztük a Magyar
Költészet Napja című rendezvényt. Májusban Remetén tar-
tottuk meg a hagyományos Urmánczy Nándor történelmi

vetélkedőt. Szintén ebben a hónapban megszerveztük a
Magyar Hősök Napi ünnepséget. Júniusban első alkalom-
mal tanulmányi ösztöndíjat adtunk két magyar diáknak. E
díj fejenként 200-200 lejből, valamint könyvekből és térké-
pekből állt. Július 22-24 között megszerveztük a „Székely
Túr” bicikli verseny előkészületi táborozását és startot,
melyen az Egyesület Államokból, Szerbiából,
Magyarországról és Romániából vettek részt sportolók.
Július 22-én Nemzetközi labdarúgó tornát szerveztünk vaj-
dasági, magyarországi, hollandiai és erdélyi csapatok rész-
vételével. Július 23.-án Nemzetközi Asztalitenisz Kupát
szerveztünk, vajdasági, magyarországi, spanyolországi és
romániai sportolók jelenlétével. Szeptember elején lett meg-
tartva a IV. Urmánczy Nándor emléknap, mely alkalommal
Kövér László házelnök úr egy Urmánczy-t ábrázoló bronz-
szobrot adományozott a maroshévízi magyarságnak. Mivel
eddig ez a nap volt a legszínvonalasabb és a legtöbb meghí-
vott is ezen  napon volt jelen, az egyesület támogatást kapott
az országháztól az emléknapok megszervezésére.
November 1-én gyertyagyújtást szerveztünk hőseink sírjai-
nál, míg 4.-én kastélynapot tartottunk. December 17-19
között 40 diákot ingyen vittünk a budapesti
„Gyermekkarácsony” című rendezvénysorozatra. 2012.
Februárban Urmánczy kupával díjazott síversenyt szervez-
tünk, melyre 87 sportoló jött el az egész megye területéről.
Március 24.-én egyesületünk kérésére a csíkszeredai konzu-
látus kihelyezett napot szervezett, így a lakosoknak nem
kellett a megyeszékhelyre utazniuk a honosítási iratcsomó-
ikat benyújtani. Áprilisban a Kemény János Alapítvánnyal
és az „Alma Mater” Kemény János Egyesülettel közösen
megszerveztük a Magyar Költészet Napja című rendez-
vényt. Májusban egyesületünk közbenjárásának köszönhe-
tően első alkalommal állt meg településünkön a zarándok-
vonat. Ez alkalommal, kaláccsal és ásványvízzel kínáltunk
a vendégeket. Az eseményre több mint 400 személy jött el.
Szintén májusban megtartottuk a Hősök Napját. Június 4.-
én az Urmánczy szobor előtt megemlékeztünk a trianoni
diktátumról. Szintén ebben a hónapban a hagyományos tör-
ténelmi vetélkedőt az iskolások számára Ditróban tartottuk
meg. Ez évben is két diáknak adtunk Urmánczy tanulmányi
ösztöndíjat. Szeptember elején megtartottuk az Első
Maroshévízi Magyar Napokat, melynek része lett az
Urmánczy Nándor Emléknap is. Október 6.-án a Nemzeti
Gyásznapunkon megemlékezést tartottunk.  Október 23.-
án, esti szentmisére hívtuk a magyar lakosokat, hogy e
misén gondolatban fejezzük ki hálánkat a 10 maroshévízi és
9 környékbeli, 1956-os forradalom miatt letartóztatott sze-
méllyel szemben. Mindenszentek napján gyertyagyújtással
tisztelegtünk hőseink előtt. December 21.-én ősi, évezredes
szokásaink szerint, 18 órától szertűz gyújtást szerveztünk
Maroshévíz egyik legszebb magaslatán. Köszönjük mind-
azoknak, akik támogattak, ötleteket adtak és részt vettek
rendezvényeinken. 

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP
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Helytörténeti sorok (2)
P I L L A N A T O K a  hatvankét éve végzett,

negyedik osztályos tanulók életéből
Budapest. 2013. április 12.-én, Karácsonyi  István

Ez  a  fénykép  az 1950/1951-es tanévben azokról  a tanulókról
készült , akik  az Egységes  Vegyes Magyar Gimnázium IV.
osztályába  jártak. Az akkori  gimnázium  igazgatója, Gencsy
Izabella+, magyar nyelv- és irodalom szakos tanárnő volt. A
fénykép készítője a néhai, Nalevajkó  fényképész. A képen  21
tanuló és Kohl Rozália tanítónő látható. Az osztály tanulói: álló
sor, balról-jobbra: Bőjte János, Siklódi Ernő, Lukács László+,
Karácsonyi  István, Czucuka Béla, Czucuka Zoltán, Orosz
József+, Kiss András+, Szép János+. Ülnek: Káucsuk Irén+,
ismeretlen, Kászoni Irén, Kulcsár Anna, Kohl Rozália+ tanítónő,
Karácsonyi Klári, Kósa Panni, Dreszler  Zsófi+, ismeretlen. Elől:
Dénes Géza, Szvínyuk Irén, Gosler Rudolf+. Akkor a volt Római
Katolikus Felekezeti Iskola épületébe jártunk. Az évek folyamán
gyakran változtattunk épületet, tantermet és tanító nénit is. Az
első osztályt, 1947-ben, a  Római  Katolikus Felekezeti Iskola
épületében kezdtük (Lásd. Farkas Aladár, Czirják Károly:
Borszék és Maroshévíz korabeli képeslapok fényében. Borszékért
Alapítvány. 2002. 62. oldal. A továbbiakban: ua.), az épület
baloldali osztályában. Ennek az osztálynak a berendezése, képe
megfelelt a korabeli tantermek  elvárásainak. A padlózat
fenyőfából készült  ún. hajópadló volt, fekete, vastagon
bemázolva fáradt olaj bevonattal, amely biztosan elriasztotta és
távol tartotta a kártevőket, de ugyanakkor egész évben irritálta
orrunkat az abból  folyamatosan, erősen vagy gyengébben
párolgó átható szag. A bútorzat  hagyományos volt. Az
iskolapadok fenyőfából készültek. Négyszemélyes, kékre festett
padok voltak, amelyeken a festék megkopott és a tanulók által
készített különféle rajzok, zsebkéssel berótt, bevágott
monogramok díszítettek. Az osztályban volt egy üveges szekrény
amelyben  az osztály és a tanító néni legszükségesebb dolgai
voltak. Volt egy vizes vödör, mellette egy csésze, egy mosdótál,
kézmosásra, házilag főzött hatalmas szappan és egy  kéztörlő. A
falon, kevés, elhasznált, kifakult térkép és más szemléltető
eszközök voltak. A bejárati ajtó fölött egy feszület, az asztal és a
feketére festett tábla fölött Mihály király képe. Csak a
legszükségesebb tanfelszerelést használtuk. Nem volt füzetünk.
Palatáblára, palavesszővel írtunk. Az írást és a számokat, a  kis
rajzokat a tábla  felső sarkához, vékony, kender spárgával
rögzített kis vászon darabkával töröltük. Tanult tantárgyaink: írás,
olvasás, számolás, ének, rajz és testnevelés voltak. A
„tanfelszerelést” nem iskolás táskában, hanem az  édesanyánk,
vagy  egy  varrónő által, vászonból  készített színes, mintás
„szatyorban„ vállra akasztva hordtuk. Ebbe helyeztük a
tízórainkat, ami  egy-két szelet zsíros kenyérből vagy lekváros
(marmaládés) kenyérből állt.  Tankönyveket, füzeteket  a második
osztályban, az 1948-as tanügyi reform után használtunk. Én,  első
osztályosként, korkedvezményezett református vallású  gyerek
voltam, a többiek katolikusok. Nagy bánatom az volt, hogy a
plébános nem engedett be a hitoktatásra, mert azt a katolikus
vallású tanulóknak tartotta. Korkedvezményezett volt Dénes
Géza is. Tanítónőnk, Csiky Gabriella+, az iskola igazgatója,
László Dénes+, katolikus plébános, majd később Feigl  Imre+
kántor-tanító volt. Később osztályunkat áthelyezték az akkor ún.

„Román Iskolába” (ma a Főiskola épülete), majd újra
visszaköltöztünk régi iskolánkba. Tanítóink, a
továbbiakban, Zajzon Ilona+ és Szini Margit+ voltak. Akkor egy
nagyon jó közösségnek voltam  a tagja. Segítőkész, egymás iránt
toleráns, iskolai és a szüneti játékokban nagyon kreatív osztály
volt. Tanítási órák előtt és után, valamint a szünetekben, az akkor
általunk ismert gyermekjátékokat  játszottuk.  Kedvenc  játékaink:
a bújócska, a fogócska (gusica), a cicázás, a fej vagy írás (ez egy
pénzjáték volt), gondolj ki egy számot,  kötélhúzás, ugrókötél
(egyéni vagy páros vagy hármas), adj király katonát, elvesztettem
zsebkendőmet stb., voltak. Esős időben az osztályteremben
malmoztunk, fej vagy írás (pénz érme játék a padon pörgetve)
játékokat játszottuk. Más, egyedi játékaink  a következők voltak:
Karikázás, kerékhajtás: Egy nagyobb karikát kb.50-60 cm. hosszú
botocskával úgy kellet  hajtani, hogy a karika külső peremét
előrefelé ütögettük vagy egy vastagabb drótból különlegesen
hajlított eszközzel  irányítottunk. Cél a gödör vagy a vonal:
Általában egy sima területen ástunk egy öklömnyi gödröt, vagy
húztunk egy vonalat, és 5-6 lépésről dobtuk célba a pénzérméket.
A győztes az, aki a gödörbe vagy a vonalhoz legközelebb  tudta
elhelyezni, dobni az érmét. Cikkezés: Pénzérmét, spiccet  a
kőlépcsőhöz ütöttünk, kisebb vagy nagyobb erővel, majd  a földre
érkezett érméket, spicceket arasszal bemértük. Mindig a
másodiknak ütő játékos mért és ha a távolságot bemérte az nyert.
A következőben  a nyertes  indított. Lovas gazda: Egy nagyon
népszerű és dinamikus sok rohanással, szaladással járó játék volt.
Két csapat küzdött a lovak és a gazdák. A lényeg, hogy a
„lovakat” össze kellett  gyűjteni az udvar közepén található
zászlórúdhoz. Őket az ügyesebb, gyorsabb „ló” kiszabadíthatta
úgy, hogy a kinyújtott kezüket megérintette. Ekkor a játék
kezdődött előröl, illetve folytatódott a hajsza  az elszabadult
„lovak” után. Labdarúgás, foci: A legnépszerűbb, legtöbb tanulót
foglalkoztató csapatjáték volt. Két állandó rivalizáló „együttes,
csapat” mérte össze erejét. Nem volt mezünk (dresszünk). Utcai
ruhában, gyakran mezítláb kergettük a  rongyból készült labdát.
Ez a labda saját  készítésű, pamut harisnyából, rongyokkal
feszesre tömött „laszti” volt. Igazi bőrlabdát csak negyedik
osztályban használtunk, amelyet a helyi focicsapat szertárosa
adott ismeretség útján  örökös használatba, hiszen az egy
elhasznált, kopott  igazi bőrlabda volt. Ez akkor nagy kincs, nagy
érték volt Az  V-VII. osztályt a már megnevezett és államosított
iskolaépületben folytattuk, osztályfőnökünk  Gencsyi  Izabella
volt.  Ötödik osztályosokként, az iskola jobboldali nagytermében
jártunk, a  hatodik osztályt, a középső teremben, hetedik
osztályban újra a nagyteremben helyeztek el. Ötödikben az
osztályunkhoz csatlakoztak  a kelemen pataki, zsákhegyi
negyedik osztályos tanulók. Így az osztály tanulóinak
létszáma változott. A csatlakozók: Írsay László+, Böjte János II. +
, Szvinyuk  Tamás +, Czirják Magdolna, Vajda Klári, Karácsonyi
Márta, Kiss Vilmos,  Stefáncsuk Gusztáv+, Zajzon Barna, Bajkó
Anna-Mária, Kiss Tibor, Duha László, Rebendics  István, Kósa
Imre, Princz Árpád és mások voltak. Tanáraink: Gencsy Izabella
+ (magyar), Rajka Teréz+ (matematika, fizika), Bartha Béla+
(történelem-földrajz) iskolaigazgató, Feigl Imre+ (ének-zene),
Bartha Magdolna (orosz), Kolumbán Tihamér+ (biológia,
növénytan, állattan) voltak. Volt osztálytársaim  a hetedik osztály
elvégzése után, végzősként, tehetségük, tanulmányi
előmenetelük  és anyagi lehetőségeikhez mérten folytatták
tanulmányikat gimnáziumokban, líceumokban, szakiskolákban
vagy  munkahelyi képzésben,  inasként. 
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Beadvány
UNE

Az Urmánczy Nándor Egyesület még ez év január 31.-én egy
beadványt szerkesztett meg a maroshévízi polgármesteri hivatal
és a helyi tanács részére, mely beadványnak egy része már 2008-
ban is le lett adva és annak idején meg is lett tárgyalva. A
beadvány tartalmát most röviden ismertetjük Önökkel is. A
felsoroltak nagy része mind egy turisztikai vonal kiépítését
szolgálná. „1. A Bánffy vízesés fele vezető utat kockakövekkel
kiépíteni, az utat kivilágítani és padokat tenni egészen a vízesésig.
Itt egy lépcsőt készítetni úgy, hogy a turisták a vízesés felett
kiépített kilátóra tudjanak felmenni és gyönyörködni a táj
szépségében. 2. A Kőgombák felé vezető út kiépítése. 3. A Forrás
negyedi termál forrás felújítása, padok létesítése. 4. Az Urmánczy
födeles híd felújítása és környékének a kiépítése. 5. A Kis Margit
sziget felújítása, híd építése és a sziget kiépítése, park létrehozása.

6.  A Jégbarlang és a Lakatosok (újabban Cristea) barlangok
kiépítése, kivilágítása. Ugyanitt a Bájos tetőn egy kilátó kiépítése,
ahonnan az egész Maros völgye látható lenne. 7. Mivel
Maroshévíznek több nevezetes személye van, úgy román, mint
magyar, több utca elnevezése ezen híres helyi szülöttekről (itt
példákkal is szolgáltunk). 8. A helységnév táblák magyar nyelvű
kiírása. 9. A Maroshévízi város napokon szerződtessenek profi
magyar együtteseket, énekeseket is, akik énekeljenek ezeken a
napokon.”.

A beadvány beadásától ide és tova eltelt egy jó pár hónap, de ez
a beadvány még nem került a helyi tanács asztalára, viszont van
egy jó hír is. Egyesületünk beadványát elolvasták, de nem
terjesztették megvitatásra, az egyesület által javasolt Bánffy
vízesési tervet meg fogják valósítani és a 6. pont javaslatának azt
a részét fogják megvalósítani mely szerint a Bájos tetőig az utat
kiépítik és egy kilátót építenek a tetőn. Itt a hivatal még annyit
szeretne, hogy e tetőre egy kivilágított hatalmas keresztet is
építessenek. 

A maroshévízi Destine Broker garantálja a
legkedvezőbb árakat:

kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan,
orvosi malpraxis és életbiztosítások terén.

Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( pol-
gármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben )

tel: 0266343434, mobil: 0742247269,
0724247269; e-mail: destine@toplita.net

Aranymondások (2)
Az alábbi rovatban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett diákjaitól elhangzott

vicces mondásokat fogunk közölni. Mindezt az 1984-1998-as időszakban jegyezte le. Ezúttal az ősközösségben élő
emberek életéhez, foglalkozásához kapcsolódó  különleges értelmezéseket közöljük.

1. Az ősember a hang erekciója.(ez a mondás az értelmes beszéd megjelenéséhez kapcsolódik egy 5. osztályos kislánytól)
2. A hősemberek barlangokban éltek……ez az ők kalibájuk.
3. Az ősember ősködösségben élt: felkelt….elővette az  őskövet ….és…és…leütötte az őstehenet.
4. A tűz úgy keletkezett, hogy a villám becsapott a barlangban levő fába.
5. Őseszközök: kőkés, földművelő fúró, kőhorog, állattenyésztő kötél.
6. A vadászó ember először lyukat ásott és oda bekergette a vadakat.
7. Az ősember észrevette, hogy a fába becsapó fény éget… A fényt megfogta és bevitte a barlangba.
8. A mamutot úgy ejtették el, hogy megtáncoltatták.
9. A legbátrabb ősember elkapta  a faágat, elkezdte fújni…az meggyulladt.
10. Az ősi állattenyésztés az , amikor a kecskét hazaviszik.
11. Az ősember formálni kezdte a fémet és a fát.
12. A vadászok állati szőrt cseréltek vázára.
13. Az ősember légkalapáccsal csavart üt a falba.
14. Az állattenyésztés úgy kezdődött, hogy nem volt gyerekük és ezért egy állatot örökbe fogadtak.
15. A legbátrabb ősember,  a mamut ormányába dobta a lándzsát. Így az állat loholt  a vadász után.
16. Az ősember összegyűjtötte a fadarabokat. Ezeket összeolvasztotta…..így készültek az első fegyverek.
17. Az ősember a hegybe egy 30-40 cm-es barlangot ásott. Fát raktak  a lyukba és öntözték. A hegy szétrepedt.
18. Amikor az ősember bedobta lándzsáját a mamut orrába……az nagyon beidegesült.
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Robotika
Öt Hargita megyei iskolára is kiterjedt a mérés- és irányításautomatizálás területén

piacvezető National Instruments vállalat Lego Mentoring programja. A Magyarországon
is több mint ezer embert foglalkoztató multinacionális cég Lego Mentoring programja számos iskolában
működik világszerte, és a LEGO céggel együttműködve a mérnöki tudományokat, az automatizálást, a
robotikát igyekszik megszerettetni a diákokkal. A program
keretében a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány 25 darab
programozható robotot kapott adományként a National
Instruments Hungary cégen keresztül az amerikai
anyavállalattól, a National Instruments Corporationtól. Az
alapítvány a robotokat megyebeli középiskolákhoz
kölcsönözte ki, a csíkszeredai Márton Áron, a
székelyudvarhelyi Tamási Áron, a gyergyószentmiklósi
Salamon Ernő, a székelykeresztúri Orbán Balázs és a
maroshévízi Kemény János gimnáziumnak. A robotok
alkatrészeit tárlókban kapták meg az iskolák igazgatói, a
diákoknak előbb össze kellett szerelniük őket, ezután kezdődhetett a különböző feladatokra való
beprogramozásuk. A Kemény János Elméleti Líceum diákjai bemutatókat tartottak Csíkszeredában,
Salamáson, Maroshévízen a Tudjál többet, legyél jó héten és a körzeti informatika tanároknak módszertani
tanácskozáson.

Tudjál többet, legyél job hét
A tanulók szavazatai alapján  a legsikeresebb tevékenységek:  a diákolimpia és a hagyományőrző

napok voltak. 
Mindkét napon más iskolák tanulói is résztvettek a

tevékenységeinken. A diákolimpián a salamási Sf. Andrei Általános
Iskola diákjai versenyezhettek különböző sporttevékenységeken
iskolánk diákjaival: zsákbaugrás, golyódobás, foci, kosárlabda, stb.
A hagyományőrző nap alkalmával pedig a borszéki és a ditrói
iskolák tánccsoportjai voltak hivatalosak, akik, iskolánk
tánccsoportjával együtt, „Csaba bácsi” táncoktató és zenekara
vezetésével egy felejthetetlen napban részesítették a résztvevőket.
Népdaléneklés és népdaltanulás, közös körtánc, különböző táncrendek bemutatása és a táncház voltak a nap
fontos eseményei.

A kezdő osztályokba való beiratkozás helyzete:
Óvoda: megkezdődött a második forduló (április 17-26) és jelenleg a 30-as létszámig még 4 hely maradt.
Előkészítő osztály: 22-én fejeződött be az első forduló és a 25-ös létszámból 16-ot töltöttek be. A második
szakaszban (május 8-17) azok iratkozhatnak, akik nem jutottak be egyetlen iskolai intézménybe sem.
Első osztály: a meglévő 13 tanulóhoz még két tanuló csatlakozott, miután sikeresen átmentek az iskolai
fejlettséget vizsgáló pszichológiai próbán. 
V. osztály: megkezdődött a második forduló (április 17-26) és jelenleg a jóváhagyott 60-as létszámból csak 29-
et foglaltak le. Ezután következik a szomszédos helységekből a beiratkozás.

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP
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NAP A TEGNAP UTÁN
Nagy Orsolya

Hétköznapjaink viharos és egyre csak rohanó forgatagában, amikor csak úgy telnek a napok egymást követően,
észrevétlenül, elérkezik az a szent nap is, ami más, ha egy rövid időre is, de más lesz és ez a lényeg. 

Az emberek életében sok ilyen nap van, amit lehet, hogy nem becsülnek meg eléggé az adott pillanatban vagy
éppen túlbecsülik. Sok változata van ennek a „jó” napnak, de talán az a legjobb, amikor egy másik ember
főszerepe teszi azzá.

Általában ez persze akkor következik be, amikor szét vagy esve, beteg vagy, nem vagy a legjobb formában,
amikor egyáltalán nem számítasz rá, amikor eldöntötted, hogy nem is kell, mert a sors csúnya játékot űz veled,
és hát, ha magányra vagy ítélve, hát legyen úgy, ahogy az a Nagy Könyvben meg van írva. Mindenképp akkor,
amikor még a gyanúja sem áll fenn a dolognak. El vagy keseredve, zombi életmódot folytatsz,  beletörődsz és
rájössz, hogy nem is kell senki, jobb neked nélküle, elvégre csak időpazarlás, pénzköltés - rosszabb esetben -,
stresszel jár és ehhez hasonló érdekfeszítő dolgok. Nem vagyok biztos benne, de  szerintem ez látszik az
emberek arcán. Azt az egyet nem értem, hogy legtöbbször miért ezekben a helyzetekben találkozol a szomorú
hétköznapok elrontójával? Talán túlságosan esdeklő a tekintetünk magányos pillanatainkban, de még ha az is, ez
miért lenne taszító? Miért nem találkozik az két ugyanolyan magányos ember? Hosszas álmélkodás után
rájöttem, hogy a szomorúság lehet a probléma kulcsa. Miért? Mert az esdeklő, sóvárgó arc egyben szomorú is.
Lerí róla, hogy vágyakozik, akar, kétségbeesett annyira, hogy mindent megadna az elérni kívánt cél érdekében
és ez már szomorúsággal tölti el, mert hát senkit nem tölt el semmilyen fokú örömmel a megalázkodás, habár
erre is van példa a társadalom soraiban. E beismerés után tedd föl magadnak a kérdést, hogy ki az az ember, aki
egy szomorú arcot (párt) keres maga mellé? Csodálkozol, hogy általában a kapcsolatban élőkre vágynak a
legtöbben. Szerinted miért?

A válasz egyszerű: mert ők ragyognak, és te is pont erre vágysz.
Azok a bizonyos gyanútlan pillanatok, azok tükrözik az igazi arcodat, olyan vagy te egyszerűen. Ilyenkor nem

vagy ideges, frusztrált, gondterhelt, nem hajszolod magad az ábrándjaiddal csak a pillanatnyi dolgaidra
koncentrálsz, ami valahogy szépséggel tölt el mindenkit a maga módján.
És ebből a szép és jelentéktelen pillanatból születik meg a nap a tegnap után, ami már nem az, ami a többi volt
előtte és, ami lesz utána. 

Májusi előzetes
Május 10.-én Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Gyergyóújfalu iskolájában.
Május 12.-én elsőáldozás.
Május 16.-án II. alkalommal áll meg településünkön a zarándokvonat, mely 21 óra 27 perckor fog
állomásunkra beérni (ha közben nem változik).
Május 26. A Magyar Hősök Napja. Megemlékezés a helyi katonai temetőben.

Készülődés a városnapokra
Ez évben idejében nekilátott a helyi polgármesteri hivatal a városnapok előkészítésének. Eddig a bukaresti RATB
könnyüzene együttessel kötöttek szerződést, mely július 20.-án este fog énekelni, valamint Loredana-val és együttesével.
Ez utóbbiak július 21.-én este lépnek fel. Nekünk magyaroknak meghívták a remetei népzene együttest, valamint április
15.-én szerződést írtak alá a mára már eléggé közismertté vált HARGITÁROCK együttessel, akik e hónapig a Haverock
néven voltak ismertek. Ők július 20.-án este 20 órától fognak színpadra lépni.

Felhívás
2013 május 13-án tisztújító küldőttgyűlésre kerül sor a maroshévízi RMDSz-nél. A jelentkezők

pályázatainak benyújtási határideje április 26, 1600 óra. Az iratcsomónak tartalmaznia kell: egy kérést, a
pályázónak igazolnia kell legalább 2 éves tagsági régiséget (tagsági díj befizetésének határideje április 26, 12.00
óra), egy nyilatkozatot a volt szekuritátéval való kapcsolatáról és a volt RKP vezetőszerveiben betöltött
funkcióiról
További információk a 0727-820551 telefonszámon. 



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

Eladó kalcium sertéseknek és szárnyas állatoknak, valamint
cirkulapad 4 kw-os motorral és egy billenős favágó cirkula.

Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.

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

Köszönjük!

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

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

Az Estera alapítvány formator (250 lej)  és német
tanfolyamot indít május 11-től Maroshévízen.

Érdeklődni a 0743169401-es telefonszámon lehet

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

e-mail: deak_zsolt@ymail.com


