Felkérés

UNE

A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor
Egyesület felkéri a maroshévízi pártokat, szövetségeket,
civil szervezeteket egy közös összefogásra egy köztéri
szobor felállítása érdekében. E végett egyesületünk még ez
év április 5.-én hivatalosan is felkérte a helyi RMDSz
vezetőségét. Egyesületünk elismeri, hogy mindenik
település megérdemelne egy Wass Albert, Petőfi Sándor
vagy más magyar hírességről szobrot állítani, de ezt
elsősorban olyan településeken kell, kellene felállítani, ahol
nincsenek helyi születésű hírességek. Maroshévíz azon
szerencsés helyzetben van, hogy több magyar fontos
személyiség is született a településen, így nem kell olyan
személyiségekről szobrot állítani, akiknek semmi köze a
Maros-parti városkához. Ha csak megtekintjük a Gyergyómedence településeit, mindenhol helyi születésűről
neveznek el utcákat, tereket, állítanak szobrokat. Igaz, a
kommunista diktatúra idején sok igazi magyar
tevékenységét sikerült elfelejtetniük az elöljáróinknak, de
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most itt a lehetőség, hogy a feledésből kiemeljük őket.
Egyesületünk első sorban Dr. Pállfy Endre (1908-1975)
emlékére állítana szobrot, aki Maroshévíz szülötte, édesapja
is itt volt református lelkész, itt járta elemi iskoláit, míg felső
iskoláját a Sorbonne-i egyetemen végezte el. Számos írása,
könyve jelent meg, sőt tankönyveket is írt, melyekből ma is
tanulnak az anyaországi diákok. 1945-ben költözött ki
Budapestre, itt a Vallási és Közoktatási Minisztériumban
dolgozott, majd 1955-től haláláig az Eötvos Lóránt
Tudomány Egyetem docense, helyettes dékánja, egyetemi
tanára volt. Sok irodalmi könyvet fordított le románról
magyarra és magyarról románra. Igaz vannak, akik azt
állítják, hogy soha nem hallottak róla, az okát már fentebb
leírtuk, de akik nem a helyi híres személyiségeket akarják
visszavinni a köztudatba, azok továbbra is hozzájárulnak a
helyi személyiségek életútjának, tevékenységének az
eltörléséhez, elfeledtetéséhez. Ezért kérünk minden
maroshévízi pártot, szövetséget, civil szervezetet az
összefogásra, hogy megvalósíthassuk, hogy végre a
köztéren egy magyar szobor is lehessen. Köszönjük.

A maroshévízi zsákhegyi katonai temetőben az első világháborús katonák mellett temettek el katonákat akik a második
világháború alatt estek el. Így Maroshévízen más nemzetiségű katonák mellett, 113 német katona is elesett. Szeptember
10. és 16. között egy 4 tagú küldöttség érkezett településünkre Lutz Müller vezetésével, aki a németországi Volksbund
képviselője. A tervek szerint a küldöttség ki szerette volna ásni az itt eltemetett német katonákat és földi maradványaikat
Jászvásárhelyre vinni. Mivel a második világháborús katonák a temető szélén voltak elhantolva és időközben több civil
elhunyt ezekre a sírokra temetkezett, nem sikerült az
exhumálás. A küldöttség mely engedéllyel rendelkezett a
bukaresti román hadsírgondozó osztálytól, így is 8
sírhantot feltárt, de itt a csontok mellett magyar és az
osztrák-magyar monarchiabeli tábori katonai gombokat
találtak, míg egy sírba lengyelül írott egyházi érmét,
melyen Pádovai Szent Antal képe volt látható.
Ugyanebből a sírgödörből egy arany fog is előkerült.
Nem találván német katonai sírokat, szeptember 12.-én a
sírokat visszatakarták. Másnap, szeptember 13.-án, a
helyszínre érkezett egy magyarországi küldöttség a
honvédelmi minisztériumtól, akik találkozott a
németországiakkal és tárgyaltak a maroshévízi katonai
temető további sorsáról.
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II. Maroshévízi Székely-Magyar Napok, VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

„Magyarságunkat Maroshévízről kell néznünk”

Czirják Károly

A maroshévízi székely-magyar és egyben a dr. Urmánczy Nándor emléknap ez évben augusztus 29.-e és
szeptember 2.-a között zajlott le. Az idei rendezvény azért is volt ilyen terjedelmes meg színvonalas, hisz ez alkalommal
a szervezést a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a magyarországi Jancsó Alapítvánnyal közösen bonyolította le, illetve ez
alkalommal a maroshévízi egyesület ünnepelte a fennállásának az ötödik életévét. Az augusztus 28.-i nap Marosvécsen
és Galonyán zajlott le különböző rendezvényekkel, akárcsak augusztus 30.-a délelőttje is, míg délután a maroshévízi
Urmánczy kastélyban kiállításokra került sor. A kiállítást Péter Alpár nyitotta meg, melyen Kovászna megyei udvarházak
képeit tekinthették meg a jelenlevők. Ezt követően a Magyarországon lakó Portik Péter festő kiállítása következett, melyet
Laczkó Szentmiklósi Endre mutatott be. Este a helyi Művelődési Házban
a népszerű Insect együttes koncertjére került sor, majd a magyarországi
Dobogókő koncertjén tapsolhattak a jelenlevők. Augusztus 31.-e délelőtt
igehirdetéssel kezdődött, melyet László Áron plébános mutatott be.
Igehirdetésében kitért a magyarságra, ugyanakkor üzenetként mondta,
hogy „...magyarságunkat Maroshévízről kell néznünk”. Ezt követően a dr.
Urmánczy Nándor Egyesület Ifjúsági Csoportja lépett fel Balla Péter
irányítása alatt, ők egy zenés-irodalmi műsort adtak elő. Ezt követően
Urmánczy Nándor sírjánál koszorút helyeztek el: Zsigmond Barna Pál
főkonzul a csíkszeredai konzulátus részéről, Dr. Gortvay István (Urmánczy
Nándor unokája), a gyergyószentmiklósi önkormányzat részéről Mezei Pál
polgármester, a Jancsó Alapítványtól Jancsó Antal, az országos MPP-től
Bíró Zsolt elnök, a megyei EMNP-től Sorbán Attila megyei tanácsos és
Kolcsár András, a Gyergyószéki Székely Tanácstól Árus Zsolt, az EMNT
részéről Parászka Géza és Parászka Endre, a maroshévízi EMNP részéről
Orbán Judit, a maroshévízi Települési Székely Tanácstól Balla Péter és a
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly. A nap hátralevő
óráiban a Kemény János Gimnázium termében fellépett a Danguly Ervin által felkészített Cika néptánc együttes, majd a
Dr. Urmánczy Nándor díj átadására került sor, melyet ez évben a maroshévízi születésű Dr. Veress László kapott. A
laudációt Dr. Gortvay István, Urmánczy unokája mondta el, majd dr. Veress László beszéde következett, melyben többek
között az alábbit mondta: „Ma nehézségeink, aggodalmaink ellenére ismét egy olyan időszakot élünk Budapesttől
Maroshévízig, amikor ismét megkísérlünk egy jobb állapotban lévő világot átadni, mint amit kaptunk, noha az idők járása
nem biztos, hogy kedvező erre. A lélektani állapot ugyanaz, mint Urmánczyék esetében, vagyis hogy a magyar nemzet
addig él, amíg hiszünk benne. Míg gyermekeinket vállaljuk világra segíteni, megtanítani csodálatos anyanyelvünkre, és
hiszünk a magyar világban, addig az létezni fog. Ha hiszünk ebben, akkor ennek a magyar nemzetnek lesz egy olyan
állama, amely oltalmazni tudja a nemzetet, és a magyar emberek szülőföldjükön, a Kárpát-medence bármelyik sarkában
otthon érezhetik magukat.” Ezt követően előadások hangzottak el. Laczkó Szentmiklósi Endre ”Boldog békeidők a
monarchiabeli Magyarországon, Fráter Olivér történész „1916-1920”, majd Szabó Csaba bemutatta, Löwy Dániel:
Károlyka gróf díszfogata című könyvét. 17 órától pedig a gyergyószentmiklósi városi temetőben Jancsó kopjafaállításra
került sor, ahol Mezei János polgármester és Dr. Garda Dezső történész mondtak beszédeket. A vasárnapi ünnepségsorozat
reggel 10 órakor kezdődött el a református villa parkjában ahol jurta, és különböző Árpád-korabeli fegyvereket mutattak
be. Majd a Parászka Géza által vezetett Földváry Károly hagyományőrző egyesület huszár ruha és fegyverbemutatója
következett. Mindezek alatt a Kemény János Gimnázium tornatermében labdarugó kupáért küzdött 8 csapat, mely
küzdelemnek az első helyezettje (akárcsak a múlt évben is) képviseli Gyergyószéket a „Székelyföldért” elnevezésű
nemzetközi labdarugó tornán. Eredmények: Maroshévízi Turku – Maroshévízi Kemény János EL 4-1,
Gyergyószentmiklósi Mistiq – Maroshévízi Punto 2-1, Maroshévízi FC3 – Maroshévízi FC2 1-3, Maroshévízi FC1 – Old
Boys Galócás 1-2, Turku – Mistiq 1-0, Punto – Kemény 1-1, FC4 - FC1 0-1, FC2- OB Galócás 0-3, Turku – Punto 4-0,
Mistiq – Kemény 3-0, FC3 – OB Galócás 0-3, FC2 – FC1 1-2, Turku – FC1 3-1, Mistiq – OB Galócás 1-2, Mistiq – FC1
4-1. Helyezések: 1. Turku, 2. Old Boys Galócás, 3. Gyergyószentmiklósi Mistiq. Fair Play díj: Mistiq, Legjobb játékos:
Pit Razvan (Turku), legjobb kapus: Tamás Róbert (Mistiq), legszebb gól: Bajkó Róbert (Kemény János EL).
(folytatás a 3. oldalon)
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Ha már a sportnál tartunk, meg kell említenünk, hogy 3 napos tenisz verseny is volt, melyet Aros István nyert el, őt követte
Martin Nicolae és Bolfa Ioan. A vasárnapi program szintén a református villa kertjében folytatódott, ahol főzőversenyen is
összemérhették tudásukat a jelentkezők. Itt egy nemzetközi zsűri vizsgálta, kóstolta az elkészített ételeket (Jancsó Antal
Budapestről, Jancsó Miklós színész Kolozsvárról, Dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony, valamint Portik Péter Kup
településről). Hosszú kóstolgatás után a maroshévízi Bánffy feredő csapata nyerte, őket követte a Kolping csapata. Az
asztaltenisz verseny is nagy érdeklődésnek örvendett, hisz 18-an iratkoztak be, melyet az alig 10 éves Jancsó Buda
(Budapest) nyerte. A táble játékokra pedig 12 érdeklődő iratkozott fel. Itt a kupát Becze Sándor vehette át, őt követte Péter
Csaba. Ezek után egy meglepetés szem és fül tanúi voltak a jelenlevők, hisz a magyarországi Dobogókő szabadtéri
koncerttel lepte meg a több száz jelenlevőt. A meglepetés folytatódott, hisz Tőkés Attila helyi méhész felajánlotta a
főzőverseny zsűrijének, hogy több fajta mézet is kóstoljanak meg és aki a legtöbb mézfajtát felismer egy üveg mézben
részesül. A kóstolgatás díjasa Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony lett. Az este koncert sorozattal végződött, melyen a
gyergyószentmiklósi Fábián Ferenc színtársulatnak egy része lépett fel, a Kup település Háromhatár műkedvelői és a
közkedvelt Székelyland együttese. Az ünnepségsorozat szeptember 2.-án városnézéssel zárult, melyen a testvérváros
(Budapest XV. kerület, Marcali, Solt), illetve a Jancsó alapítvány és a Háromhatár Egyesület képviselő tagjai vettek részt.
Az eseménysorozat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jött létre. A jövői ünnepségek szeptember 6.-án és 7.én lesznek megtartva.

A székely-magyar napok
margójára

Cz. K.
Az ez évi székely-magyar napok (augusztus 29szeptember 2) eddig egyik legsikeresebb napjai voltak a
maroshévízi lakosoknak, de nemcsak, és a visszajelzések szerint
ez így is van hisz több helyi lakos jelezte, hogy tetszettek a
színvonalas programok, melyek a kultúrától a gasztronómián át a
sportig mindent magában foglaltak. Ami a legfontosabb, hogy ez
évben sem volt politizálva az ünnepségsorozat. Az
eseménysorozat nem volt akadálytalan, hisz voltak kisebbnagyobb fennakadások. A kissebeket olyan magyaroknak
„köszönhetjük”, akik román érzelműek, nincs kifejlődve bennük
a magyarságtudat, a hévízi magyarság erősítése. Ugyanakkor azt
sem kell elfelednünk, hogy miután közel 2 hónapja a helyi hivatal
engedélyezte, hogy pénteken, szombaton és vasárnap a helyi
művelődési házban előadások legyenek, az ünnepség előtt 2 héttel
tudatták, hogy mivel a román nyelv napja van augusztus 31.-én,
melyet törvény támaszt alá, nem lehet más nyelvű műsort tartani.
Ezt az egyesület be is tartotta, de tudni kell, hogy a törvény amire
hivatkoztak nem írja elő, hogy nem lehet más nyelvű előadást
tartani, mitőbb ugyanakkor tartották Marosvásárhelyen a
„Forgatag” című rendezvénysorozatot ahol magyar nyelvű
előadások voltak egész nap, de itt nem tiltotta be ezt senki. Sok
helyi mondott véleményt a színvonalas koncertekről, hisz az
Insect együttes Erdély egyik legsikeresebb együttese, míg a
Székelyland tagjai a legjobb kabarésok, ugyanakkor első
alkalommal volt jurta bemutató településünkön, sőt Árpádkori
fegyver és ruházat is első alkalommal volt bemutatva, de még a
huszár ruhával és fegyverekkel is első alkalommal találkoztak
nyilvánosan a hévízieknek. A székely-magyar napokon voltak

más különös jelenetek is, így például furcsa volt, hogy az ősi
magyar viselet és fegyver bemutató alkalmával több esetben is
csendőrök jelentek meg a parkon kívül és figyeltek, sőt olyan
jelenlevő is volt, aki hallotta, amint egyik csendőr mondta a
másiknak, hogy „sajnos nem tudunk semmit csinálni, mert magán
területen vannak”. Furcsa volt, hogy ugyanitt a közeli úton egy
autó jelent meg, melyből filmezték a jelenlevőket, furcsa volt,
hogy az egyik koncerten egy rendőr jött be a terembe, aki közel
10 percig figyelte az előadókat, a jelenlevőket. Végezetül a dr.
Urmánczy Nándor Egyesület nevében megszeretnénk köszönni
mindazoknak, akik eljöttek az ünnepségre, de azoknak is, akik
segítettek az előkésztésben, szervezésben: Ladó Miklós, Hámos
Mihály, Balla Péter, Tóth Csaba és a Szabó családnak, akik
bérmentesen rendelkezésünkre bocsátották az Urmánczy kastélyt
a kiállításokra valamint a három napos tenisz kupára díjtalanul
használhattuk a teniszpályát. Köszönjük.

www.marosheviz.info
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Gyümölcsbe faragott valóság

Nagy Orsolya
Anyukánk mindig arra tanít „kisfiam, ne játssz az étellel”.
A gyümölcs nem feltétlenül étel, de talán minden annak
számít, amit megeszünk. Kiderülhet, hogy néha jó, ha
játszadozhatunk egy kicsit, és ezért anyu is büszke lesz ránk.
Csaba bátran játszadozott a vitamindús alapanyagokkal, a
színekkel, a formákkal, a tehetségével, a képzeletével, így lett
kész a díjnyertes remekmű.
Mi az, amit tudnunk kell a kezdetekről?
A nevem Sólyom Csaba. 30 éves vagyok,
Gyergyóban születtem és itt is lakom. A Pizza Joe- ban
dolgozom szakácsként már 9 éve. A gyümölcsfaragásnak kb.
5 éve fogtam neki. Teljesen spontán módon indult az égész.
A főnököm el szokott vinni különböző gasztronómiai
kiállításokra, és hát egy ilyen kiállításon láttam meg Varga
Károly tízszeres zöldségfaragó olimpiai bajnok műveit. Első
pillantásra megfogott ez az egész. Ugyanitt, helyben vettem
is egy ilyen faragó szettet, nagyjából ellestem a
mozdulatokat, írt két könyvet, amiket szintén beszereztem.
Hazamentem, vettem egy kiló murkot, és elkezdtem teljesen
fakultatívan tanulmányozni, próbálgatni a faragás
technikáját. Az első próbálkozásom egy sárgarépa rózsa volt.
Az elsők nem sikerültek a legjobbra, de aztán lassan
belejöttem. Rengeteget tanultam azokból a könyvekből.
Tehát azt lehet mondani, hogy 4 éve foglalkozom
intenzívebben a gyümölcsfaragással.
Hogyan fedeztek föl?
A főnököm által. Voltak itt Gyergyóban is
gasztronómiai napok, amire a főnököm be is ajánlott. Itt a
szervezők fölkértek, hogy tartsak egy bemutatót, amit nagy
örömmel el is fogadtam. Hát sikert arattam. Rengetegen
megfordultak ott, nézelődtek. Nagyon jó élmény volt
számomra és ösztönzött.
Mi volt az első nagy munkád, és miért lett az, ami?
Az első nagyobb és értékesebb munkám az egy
dinnyéből kifaragott címer volt, méghozzá Magyarország
címere. Hát nem is tudom miért… sokat gondolkodtam ezen.
Azért esett a választásom a dinnyére, mert akkor
volt szezonja, nagyon látványos, van felület, amin dolgozni,
lehet játszadozni a színekkel, jó és szeretek vele bajlódni. A
gyümölcs kiválasztása után már csak rá kellett jönnöm, hogy
mi lesz ebből a legkifejezőbb. Magyarország címerére esett a
választásom.
Miket szoktál alkotni és milyen alkalmakra rendelnek
ilyen jellegű munkákat?
Gyümölcstálakat és aztán jönnek a különböző
kifaragott zöldségek, gyümölcsök. Faragtam már retekből
almafa virágot, dinnyébe lófejet, mindenféle virágot, amit
kérnek.
Eléggé változatosak az ilyen alkalmak. Van, aki a
lakodalmára rendel ilyesmit, gyermeke születésnapjára (egy
agyon tejszínhabozott torta helyett), nagyobb
rendezvényekre (pl. Lovas napok) de faragtam már a Sláger

III. évfolyam 9. szám

Center megbízásából is. Szóval eléggé változatos.
Honnan jött az eddigi legtávolabbról jövő megrendelés?
Hát, eddig Maroshévízről volt a legtávolabbi
érdeklődő. Meg is lepett, mondtam, hogy nem tudom házhoz
szállítani a munkámat, aztán mondták, hogy nem kell, ők
jönnek, viszik, csak épp csináljam meg. Nagyon jól eső érzés
volt.
Mikor volt az első versenyed, és milyen eredménnyel
zárult?
Ez is egy érdekes történet. Egy alkalommal a
Gyilkos-tónál voltam ilyen bemutatón. Ott találkoztam egy
nyugdíjas magyarországi csoporttal, akik egy adott
pillanatban úgy körbevettek, hogy meg sem tudtam szólalni.
Nézték és érdeklődtek a munkáimról, én meséltem,
bemutattam. Elkérték a telefonszámomat, én szívesen meg is
adtam. Telt az idő, hát egy hét múlva szól a telefon, egy
magyarországi szám hívott, mégpedig Erdős Anna, aki
világbajnok cukrász. Természetesen nagyon meglepődtem.
Ő mondta akkor, hogy lenne egy ilyen jellegű verseny,
melyet ő szervez, hallotta, hogy foglakozom ilyesmivel és
szeretne meghívni. Én gondolkodás nélkül csomagoltam,
lesz, ami lesz– gondoltam. Életem első versenye volt,
ahonnan 2 ezüstérmet hoztam haza. Ez után sorra jöttek a
felkérések.
Mikor volt a legutolsó megmérettetés?
A legutolsó az idén volt, márciusban. Egy
gyümölcsfaágat készítettem, maga az ág egy rendes almafa
ága volt, a virágait pedig retekből faragtam ki. Sokan
megcsodálták.
Kaptál már komoly szakmabeli szakembertől tanácsot?
Igen, méghozzá az Erdős Anna által rendezett versenyen.
Volt ilyen helyszíni faragás, ahol Takács Józseffel dolgoztam
egy asztalnál. Csendben dolgoztunk, nem szólt senki semmit,
mikor befejeztük azt mondja ez „abszolút rossz”.
Meglepődtem. Akkor elkezdte magyarázni, hogy mi nem jó,
hogy csináljam, hogy jobb eredményt érjek el, stb.
A második dinnyefaragásomnál már látszott a haladás.
Az eddig készítettek közül, mi volt a legnagyobb
alapanyag?
Az egy 30 kilogrammos tök volt, amit a Gyergyói
lovas napokra készítettem.
Ugyanerre az alkalomra megkértek, hogy faragjak ki egy
lófejet a dinnyébe. Nehéz volt, de a végeredmény még
engem is meglepett.
Van példaképed a „szakmában”?
Természetesen. Mégpedig Varga Károly. A
bemutató óta „vadászom rá”, imádom a munkáit.
Büszke vagy magadra?
Igen. Nem nagyképűségből mondom vagy valami.
Büszke vagyok arra, hogy meg tudtam tanulni, csak úgy
érzem, hogy egy helyben állok. Szeretnék kicsit haladni és
tovább fejleszteni magam, de ehhez már úgy érzem, segítség
kell. Az egészből talán anyukámnak van a legnagyobb
haszna, mert a melyhűtő meg van rakva készem összevágott
zöldségekkel.
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Még 2008-ban a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület keretén belül, Balla Péter vezetésével, megalakult a
Maroshévízi Ifjúsági Csoport. Habár tagjai, akik diákok, az évek során cserélődtek, mindig sikeresen szerepeltek,
akárcsak a legutóbb megrendezett székely-magyar, illetve Urmánczy Nándor Emléknapon. A csoport első
fellépése 2008. március 15.-én volt, amikor maga Lezsák Sándor is jelen volt a maroshévízi ünnepségen. Ekkor
az országház alelnökének annyira megtetszett a Maroshévízi Ifjúsági Csoport előadása, hogy egyhetes
táborozásra hívta meg őket Lakitelekre. Ez év szeptember 1.-én is sikeresen léptek fel és a jelenlevő
magyarországi elöljáróknak annyira megtetszett a kiváló műsoruk, hogy a Balla Péter által vezetett csoportot
meghívták a decemberben tartandó Országházi Karácsonyra. Az előrejelzések szerint az elkövetkező
hónapokban több helyre is meghívásokat fognak kapni. Gratulálunk nekik. UNE

Régészeti ásatások

Augusztus 19.-én immár harmadik alkalommal kezdődtek el a Mag-len negyedben régészeti ásatások. Az előző
években több mint ötezer kőkorszakbeli tárgyat találtak a régészek, melyeket németországi laboratóriumban
vizsgáltak meg. A vizsgálatok eredményei szerint a hévízi opálból készült vadász meg más tárgyak 30-34 ezer
évesek. A mostani ásatások augusztus 24.-én fejeződnek be, de amint Dr. Mircea Anghelinu professzor, az
ásatások vezetője, elmondta még húsz éven át fognak itt ásni. A jelenlegi ásatások során is több ezer szilex
szerszám került felszínre. Az ásatásokat Targoviste-ről, Gyergyószentmiklósról érkezett régészek végezték,
valamint két egyetemista is besegített, akik az Amerikai Egyesült Államokból jöttek. (cézéká)

Kolping -Ház Szentelés

Maroshévízen, augusztus 24.-én, 10 órától ünnepi szentmise után a római katolikus templom udvarán levő
Kolping ház felszentelésére került sor. Az eseményen nemcsak településünkről voltak jelen, hanem több
környékbeli település Kolping család tagjai is eljöttek. Így jelen voltak Gyergyóalfaluból, Borzontból és
Brassóból. A szentmise után Bors András elnök úr bemutatta a Kolping-házat a jelenlevőknek. E fontos
eseményen jelen volt Acél Barna egyházmegyei Kolping elnök, valamint az Országos Vezetőségtől Táncos Edit.
A hévízi Kolping-ház több mint 17 éve épül, de különböző okok miatt csak mostanra készült el. Az említett
épületben vendégszobák mellet gyűlésterem is található, melyeket különböző alkalmakkal lehet igényelni,
bérelni. M.H.

Újabb könyv a polcokon

A napokban jelent meg Komán János úr 5. verseskötete. Ez utóbbi a Mentor kiadónál jelent meg és „Az éhes
szabadságszobor” címet viseli. Komán Jánosnak az eltelt évtizedek alatt számos írását, verseit olvashattuk
különböző újságokban, folyóiratokban. Ez utóbbi kötete egy válogatás, mely az eddig megjelent versei közül a
kedvenc verseket tartalmazza. A verses könyv 64 verset tartalmaz.

Októberi események

Október 1.-én a budapesti Margit-szigeten az Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére visszaállítják az
1946-ban szétrombolt Urmánczy Nándor Emlékpadot. Az avatás 14 órakor kezdődik
Október 6.-án az aradi vértanuk emléknapja. A vasárnapi misén rövid megemlékezés
Október 23.-án 1956-os forradalomra emlékezünk. Ezen a napon az esti szentmise keretében a hévízi és
környékbeli forradalmárokról is megemlékezünk
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Kemény oldal
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(A Kemény János Gimnázium oldala)

Magyar Művelődési Napok Maroshévíz
2013 október 11-13

Program
Október 11:
Kemény János Emléknap a középiskola dísztermében
A Kemény János Elméleti Líceum és az Alma Mater Kemény János Egyesület fennállásának
10. évfordulója
8-10 óra - a Kemény János Elméleti Líceum diákjainak tevékenysége a nap jelentőségével
kapcsolatosan
10 óra - Szimpózium
- Vendégköszöntő
- Kemény János író, szerkesztő, irodalom- és színházszervező életének, munkásságának
méltatása, meghívott alapítványok, egyesületek beszámolói
- Kávészünet
- 10 éves a Kemény János Elméleti Líceum - iskola bemutató
- Diákok irodalmi összeállítása, néptánc
- Koszorúzás
- Kiállítások megtekintése, melyek témaköre az író élete és munkássága
- Állófogadás
14 óra – Ebédszünet
18 óra – Színi előadás a maroshévízi Kultúrházban
Október 12:
Sportnap a Kemény János Elméleti Líceum tornatermében
10 óra – Megnyitó
- Minifoci mérkőzésen résztvevő csapatok, meghívottak
- Bemutató kézilabda mérkőzés, meghívott csapatok
13 óra – Ebédszünet
17 óra – Toborzó a szüreti bálra
19 óra – Szüreti bál
Október 13:
Szabadtéri tevékenységnap
11 óra – Bográcsozás az Urmánczy strandon. Csapatok közötti főzőverseny.
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Pénz beszél, kutya ugat - pénzhiány harap
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Tóth Krisztina
Gondoljunk arra, 12. végén az ember mennyire elszánt. Mosollyal az arcán beszél álmairól, céljairól. Két
mondatban foglalva mindent elmond a továbbtanulással kapcsolatos terveiről, családalapításról és gyerekekről. Bátran
elhiszi, hogy amit kimond, az úgy is lesz. Már látja is magát ugyanabban a padban ülve a tízéves találkozón, amint
munkájáról, fizetéséről és gyerekeiről mesél.
Olyan aranyosan naiv. Mert nem tudja mi vár rá. Tudja azt, hogy bármilyen rossz lesz is, majd kibírja, de igazából nem
tudja, az a rossz igazából mennyire elviselhetetlen. Országunk kilátástalan helyzete csupán megerősíti ezt az érzést. Ilyen
alapon három kategóriára oszthatóak az emberek: Az első réteg az, aki izzadva küzd, de mindhiába, a másik, aki valamilyen
csoda folytán halad, viszont az önzés nem engedi, hogy a varázsszert mással is megossza. Mert tudjuk, hogy ha van, akkor
több kell. A harmadik réteg, mondjuk azt, hogy az okosabbik, aki ha nem tudja megszokni helyzetet, akkor megszökik.
A külföldi munka nem gyerekjáték, a fáradtság legmagasabb szintjét érheted el, megtapasztalhatod milyen alvajárni, de
mégis, ugye nem mindegy milyen pénznemben fizetnek? Egyszerű halandóként, aki humán képességekkel rendelkezik
picit nehéz elhelyezkedni. Ha kritérium a tudás, akkor a zsenialitás határát kell súrolni, ha viszont ez nem fontos, akkor
igyekezz beszerezni egy befolyással rendelkező ismerőst. Ez a hátsó ajtós érvényesülési módszer még jó, hogy globális
méreteket ölt, mert másképpen akár meg is sértődhetnénk. Az a munkát kereső fiatal, akinek még nincs egyetemi
diplomája, de a tandíjat elő kell kaparássza pár héten belül, az megélhet pár álmatlan éjszakát.
Sajnos a helyzet nem változik sokat abban az esetben sem, ha már kézben van a diploma, mert tapasztalat híján sehova
nem vesznek fel. Csak tudnám, akkor honnan lesz tapasztalat. Mindenesetre jobb lesz elsősorban az egészségre vigyázni,
a káros szenvedélyeket csak luxusként felfogni, mert a munkaképesség egyre fontosabb, és azok, akik eddig eltartottak
csak egyre gyengébbek lesznek és a te feladatod ezután megvédeni őket.

Egyházi szemle

Református anyakönyv
Aug. 18-án kereszteltük Balla József és Erika második gyerekét Dávid-Eriket.
Új őszi-téli program (2013. október 1-től):
Parókiai hivatali program (lelkigondozói és adminisztrációs alkalom):
Csütörtökön 10-13 óra között és pénteken 13-16,30 óra között.
Sürgős szükséglet idején – bármikor.
Vallásórák: Csütörtökön 16,30. (Egyelőre vegyes csoportban 0-6 osztály)
Konfirmációi előkészítő: Péntek 16,30. (7-8 osztály)
Felnőtt bibliaóra (ciklikusan váltakozva): Csütörtök 18,00.
Minden hónap 1. csütörtökén: Nőszövetségi-bibliaóra
2. csütörtökén: Presbiter-bibliaóra
3. csütörtökén: Házas-bibliaóra
4. csütörtökén: Értelmiségi-bibliaóra
5. csütörtökén: Vallás és irodalom-bibliaóra
Ifjúsági bibliaóra: Pénteken 18,00.

Egyszerűsített program:
Nap
Időpont
Csütörtök
10-13
Csütörtök
16,30-18
Csütörtök
18-19,30
Péntek
16,30-18
Péntek
18-19,30
Vasárnap
10
Úrvacsora előtt
hétfő-szombat 18-18,30

Alkalom
Parókiai délelőtti hivatali program
Vallásóra
Felnőtt bibliaóra
Konfirmációi előkészítő
Ifjúsági bibliaóra
Istentisztelet
Bűnbánati istentiszteletek

Helyszín
Parókia
Parókia
Parókia
Parókia
Parókia
Templom
Parókia
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Reklámok, apróhirdetések
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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

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

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

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482
telefonszámokon lehet.

Villanyszerelés

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

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben.
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon.

Eladó egy natúr színű hálószóba bútor, francia ággyal,
irányár 1200 lej és egy szekrénysor 500 lejért.
Érdeklődni a 0728044614-es telefonszámon lehet.

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!

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja.
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http://hirlap.marosheviz.info,
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István, Németh
Szabolcs Előd, Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Sánduly László
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068 vagy 0733319406

