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MAROSHÉVÍZI
HÍRLAP
Szavazási lehetőség Maroshévízen

Mi erdélyi magyarok, közel 100 év után először szavazhatunk a magyarországi országgyűlési
választáson. Mindazon állampolgároknak akik regisztráltak, feliratkoztak adatódik az a lehetőség,
hogy szavazhassanak is a magyarországi országgyűlési választásokon. Azon maroshévízi személyek
akik levélben megkapták a szavazó lapjukat az a lehetőség kínálkozik , hogy március 29.-én vagy április
5.-én a helyi római katolikus egyház hittantermében 14 és 17 óra között leadhassák szavazatukat.
Fontos, hogy ne csak a postai úton megkapott szavazási levélcsomó legyen kéznél hanem a lakcímkártya
(vagy a honosítási okirat, vagy az útlevél) is.
M. H.

Március 15

Március 15.-e Nemzeti Ünnepnapunk.
Ez alkalommal is a maroshévízi magyarság
megünnepelte e fontos napot. Az ünnepség 17 órakor
kezdődött amikor a helyi római katolikus
templomban
ünnepi
szentmisére
került
sor.
Ezt követően Séra Ilona a Kemény János Gimnázium igazgatónőjének az ünnepi beszéde hangzott el,
majd a Kemény János Gimnázium diákjainak és a
református egyház együttesének a kulturális műsorát tapsolhatta meg a jelenlevő magyarság. Ezek után a templom
udvarán
levő
1848-49-es
emlékműnél
koszorút helyeztek el az RMDSz, az EMNP és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetői.
(Cz. K.)

Regisztrálj, hogy választhass

Kiigazítás

A múlt hónapban megjelent ”A maroshévízi Zsákhegyi
Katonai temető rövid története” című cikkünknél az 1996.
március 15.-i megemlékezésnél kimaradtak az alábbi adatok: „A katonai temetőben beszédet mondtak: Kolumbán
Tihamér, Balla Árpád, Pál Sándor és Bene József. Az
újonnan felavatott, közel 3 méteres keresztet megáldották:
Birman József, Pál Sándor római katolikus papok, valamint
Balla Árpád református tiszteletes úr. Koszorút helyeztek
el: Katona Ádám Székelyudvarhelyről, Kolumbán Tihamér
a helyi RMDSz részéről, a maroshévízi RENEL cég
részéről Campian Gergely és Szvinyuk Mihály, a
gyergyószentmiklósi hadifoglyok részéről Antal József, a
salamási RMDSz képviselői, Komán János a Kemény
János Iskola részéről, valamint Bene József a hévízi
hadifoglyok részéről és Schmutzer Jakab a maroshévízi
német üldözöttek részéről”.
Czirják Károly

Januártól többen is megkeresték (58-an) szerkesztőségünket, az Urmánczy Nándor Egyesületet, hogy segítsünk
regisztrálni, feliratkozni a választásokra. Egy néhánytól véleményt is kértünk a honosítással kapcsolatosan és az április
6.-i szavazati lehetőségről: V. D., 43 éves: “Magyar vagyok, így természetes, hogy kell nekem a magyar állampolgárság
is. A választás egy újabb lehetőség, hogy magyarként élj ezzel a joggal”. Szabó Edit, 39 éves: „Ez egy óriási lehetőség,
amit a magyarországi kormány felkínált nekünk, hogy megkaphassuk a magyar állampolgárságot. Természetesen
elmegyek szavazni, ennyivel tartozok azoknak, akik megadták ezt a lehetőséget, hogy magyarként állampolgárként éljek
itt, Székelyföldön”. Jári Hunor, 31 éves „Az állampolgárságot a saját lelki nyugalmamért csináltattam meg, nem azért
hogy más országban könnyebben munka lehetőséget szerezhessek. Így tartozom valahova, hisz magyarként egy nagy
nemzet tagja vagyok. Persze, hogy elmegyek szavazni, el is kell mennünk, hogy lássák, hogy nem hiába adtak
állpolgárságot nekünk”. Sz. Imre, 65 éves: „ Magyar vagyok, így természetes, hogy magyar állampolgár is kell legyek
még ha egyeseknek ez nem is tetszik. Szavazni... persze elmegyek, ha már állampolgár is vagyok”.
M.H.
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Lebontották a maroshévízi Mici hidat

Február 25.-én elkezdődött a maroshévízi Mici híd lebontása. E hidat sok helyi lakos
szimbólumként is tekintette hisz boltívével a település egyik érdekessége,
látványossága volt. Ezt a hidat 1953 novemberében adták át és iparvasúti hídként
szolgált. E híd előtt egy fahíd létezett, melyet 1909-ben építettek és miután 1953-ban
a Mici nevű gőzmozdony a Maros folyóba esett, az említett évben lett építve a
napokban lebontott boltíves betonhíd. Így 61 év után a híd lebontódott, helyébe egy
modernebb hidat fognak építeni, mely remélhetőleg még ez évben el is fog készülni.
A boltíves híd tervezői Bors István és Németh
Jenő építészek voltak. A híd 1992-ig kizárólag
a Borszékre közlekedő keskenyvágányú vasútnak szolgált, majd miután az
ásványvizet nem szállították e kis vasúton, a hídon nemcsak a gyalogosok
járhattak, hanem megnyitották az autók részére is. A híd lebontása nyolcnapi
munkába került, de még jelen pillanatban is sok beton törmelék található a Maros
folyóban. Remélhetőleg az új híd mielőbb elkészül.
(czirják)

Demokrácia projekt Gyergyószéken

A Többség–kisebbség elnevezésű projektben három
országból összesen hat település vesz részt azzal a
céllal, hogy elemezzék a kisebbség és a többség
helyzetét az adott településeken. Ausztriából Alsóőr és
Felsőőr, Magyarországról Debrecen és Nyíregyháza,
míg Romániából Csíkszereda és Gyergyószentmiklós
kapcsolódott be az együttgondolkodás folyamatába.
A projekt első állomása Székelyföld volt amely
március 3 - 7 között zajlott le. A magyarországi fiatalok
a Csíkszereda környéki, és az Észak hargitai régió
helyzetet vizsgálták, ahol az adott települések
döntéshozóival találkoztak, és boncolgatták a többség
kisebbség kérdését.
A projekt első két napja alkalmából, Kozma István
(a Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnöke) vezetésével,
a fiatalok ellátogattak Csíkszépvízre, ahol a helyi polgármesterrel találkoztak, valamint a megye tanácsához, ahol a
Borboly Csaba elnök úrral egyeztettek a fiatalok.
A projekt utolsó napján, a helyi és magyarországi fiatalok, Barti Zoltán (a Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsának a
szórvány régiójáért felelős alelnöke) vezetésével, meglátogatták Borszék városát, ahol Benkő Zsolt, a helyi
alpolgármester fogadta. A nap második felében a maroshévízi “Kemény János” Elméleti Líceumban a 19 tagú
vendégséget Séra Ilona iskola igazgatónője, Deme Gabriella aligazgatónő, Sajgó István tanár és egyben a Kemény
János Egyesület elnöke, Bodor Attila és Deme Károly városi tanácsosok, Bakos László a Megyei Művelődési és
Vallásügyi Felügyelőség vezetője, valamint Vaida Brigitta a diáktanácsnak az elnöke fogadta, akikkel a helyi
többség-kisebbség témát vitatták. Az iskola igazgatónője kiemelten hangsúlyozta, hogy “…komoly gondok vannak,
ami a magyar nyelvű oktatást illeti, az elmúlt évek alatt majdnem felére csökkent a magyar diákok száma ”.
A találkozónak volt érdemi haszna is, mivelhogy a jövőre nézve számításba vették a debreceni fiatalok, hogy iskolák
közti testvér kapcsolatot kialakítsanak, sőt mi több a nyíregyháziak partnerséget ajánlottak, abban, hogy segíteni fogják
a diáktanácsot, hogy az iskola rádiót működtessék a fiatalok, lévén az, hogy a Mustárház Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda kapcsolatban van több magyarországi iskolával, egy csere programot is fontolgatnak a
Kemény János Elméleti Líceummal közösen.
Barti Zoltán

Áprilisi előzetes

Április 11.-én a Magyar Költészet Napja. Ez évben is településünkön meg lesz tartva e nap mely
alkalommal több író is jelen lesz, ugyanakkor két könyvbemutató is fog lenni az eseményen.
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Erdélyi mozgókép történet I.

3

Ebben a friss cikk-sorozatban arra szeretnék vállalkozni, hogy történeti perspektívából ismertessem az olvasókkal,
hogy a mozi évszázados története és kultúrája milyen nyomokat hagyott Erdélyben. Az első jelentős filmes
tevékenységtől, a Janovics Jenő által alapított és művelt kolozsvári némafilmgyártástól elindulva térképezek fel és
mutatok be filmeket, filmes alkotókat, akik sajnos városunk lakói előtt még ismeretlenek lehetnek, a mozi hiánya és
az archívumokhoz való hozzáférhetetlenség miatt. És sajnos a televíziós csatornák sem
érdekeltek (vagy csak ritkán és nem következetesen) saját vagy saját vonatkozású filmes
múltunk vagy korabeli törekvéseink prezentálására. Szerencsénkre az internet kincses bánya,
ezért számos linkkel fogom dúsítani a szövegeket, amelyeket bepötyögve meg lehet nézni
egy-egy érintett filmet vagy egy alkotó teljes filmográfiáját. Emellett célom, hogy a filmes
kultúra egyéb erdélyi hordozóiról és művelőiről is említést tegyek: intézményekről,
szakfolyóiratokról, fesztiválokról. Ugyanakkor ha valakit tovább furdalna a kíváncsiság, többet szeretne tudni, vagy még több filmet szeretne látni, a továbbiakban nyugodtan felkereshet
a
nelod@mail.com
e-mail
címen
vagy
0755306441-es
telefonszámon.
A világ első kizárólag mozgó képeket közönségeknek mutató eseménye 1895 decemberében
zajlott le egy párizsi kávéházban. Ezt a dátumot tűzhetjük ki a mozi születésének. Erdélyben
(azaz akkoriban még Magyarországon) két évre rá bukkan fel: Gyulafehérváron,
Kézdivásárhelyen, Kolozsváron.
Janovics Jenő, a korabeli Kolozsváron létező színház igazgatója hamar meglátta a moziban rejlő művészi, szórakoztatási és üzleti lehetőségeket. Nem volt könnyű dolga, hiszen a film évtizedek alatt vívta ki (hetedik) művészet
státuszát. 1906-ban, amikor Janovics becsempészte a rövid filmeket színházba, az elitisták hevesen tiltakoztak a vásári
mutatvántok milliőjébe illő pergő képek ellen, de konkurenciát is jelentettek olcsóságuk és ennek következtében
népszerűségük miatt. De hát ki nem nézett volna táncoló hölgyeket, boxoló macskákat, indiai tájakat, csókot lopó
férfiakat pár röpke, szemcsés, pislákoló pillanatig. Kolozsváron 1906-ban már két helyen is: a színházban, és az 1200
férőhelyes Nyári Színkörben is.
1913-ban a francia Páthé (a kor egyik legnagyobb mozivállalata) segítségével Janovics elkészíti a Sárga csikó c.
filmet, ami világszerte sikert arat. (Az egyetlen létező másolata Japánból került elő!) Janovicsnak ez elegendő pénzt
hoz a zsebére és az ambiciózus direktór megalapítja 1914-ben a Janovics-stúdiót. Leszerződteti azt a Kertész Miháyt,
aki később Michael Curtis néven rendezi meg a világ egyik leghíresebb filmjét az Oscar-díjas Casablancát 1941-ben.
2008-ban került ismét elő, az 1914-ben (100 ÉVE!!!) Janovics gyártotta és Kertész rendezte A tolonc című film, a kor
híres színésznőjével: Jászai Marival. A filmben (ami megtekinthető YouTube-on, cím a cikk végén) olyan helyszínek
tűnnek fel, mint a korabeli Torockó és a Tordai-hasadék.
Janovics érdeme, hogy filmgyára 1920-ig 70 filmet forgatott (amelyek sajnos nagyrészben elvesztek, ahogy világ némafilmjeinek 90%-a), amelyek eljutottak a világ tájaira, és ebben az időszakban egyenrangú felei a korabeli
filmtörténelemnek. Janovics Jenőről dokumentumfilm is készült 2011-ben, Zágoni Bálint rendezésében, Janovics
Jenő, a magyar Pathé címmel. (Megnézésre tőlem elkérhető!). A képen (balról jobbra): Janovics Jenő, Kerész Mihály,
Korda Sándor. Bepötyögni való linkek:A tolonc (1914): http://www.youtube.com/watch?v=4O_zdTnt_hU
Janovics Jenő, a magyar Pathé dokumentumfilm trailer-je: http://www.youtube.com/watch?v=jdsFfNGM6Zw
A vén bakancsos és fia, a huszár (1917), egy másik kolozsvári némafilm részlete:
http://www.youtube.com/watch?v=dkkaN9P09LY
Németh Szabolcs Előd

Régi új vezetőség az Urmánczy Egyesületnél

Március 5.-én vezetőségi választás volt a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület keretén belül. Ez alkalommal, a
szavazati joggal rendelkezők több mint kétharmada jött el az új elnök és vezetőségi választásra. Íme, az új
vezetőség: elnök: Czirják Károly, alelnökök: Bodor Attila, Hámos Mihály, Laczkó Szentmiklósi Endre,
titkár: Farkas Aladár.
U. N. E.

www.marosheviz.info
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A MOLNÁR TANYÁTÓL A KANÁLISIG
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez. Folytatás)

A Zápogya (a továbbiakban Zapógya…Mi, maroshévízi alpesi sízők, hosszú évtizedeken át így használtuk,
tudatunkban így maradt fenn a sípálya neve) városrészben található kaszálós terület kezdetben két jól elkülöníthető
részből állt. A kaszálós terület bal oldalán volt az úgynevezett „kispálya”. Ez egy lankásabb felső részből és egy
meredekebb, dimbes-dombos alsó részből állott. A jobb oldali rész, kezdetben közönséges boróka (borsika)
fenyőbokrokkal és itt-ott hatalmas fenyőfákkal benőtt terület volt. Itt alakítottuk ki később az úgynevezett
„nagypályát”. Édesapám kezdeményezésére, Rákosi Sándor és testvére, Rákosi Dezső, aki egyben a segédje is volt,
benzinmotoros láncfűrésszel, druzsbával, egy kora őszi délutánon kivágták a bokrokat és azt a néhány fenyőfát,
amelyek akadályozták a balesetmentes síelést. Mi, sízők, a kivágott bokrokat és a levágott ágakat, a fatörzseket
eltakarítottuk. A gyökereket kiszedtük. Kapával, csákánnyal a vakondtúrásokat elegyengettük, reménykedtünk, és
nagyon vártuk a havazást. Az első hivatalos síverseny időpontját pontosan ismerem, 1954. február 11-12, ugyanis
ezen a síversenyen én is részt vettem (Diploma, III. helyezés), de bizonytalan vagyok a sípálya használatba vételének
pontos időpontjában, abban, hogy mikor is kezdődtek el az első rendszeres edzések. Azt tudom, hogy a Magyar
Autonóm Tartomány (1952-1960) tartományi Sí Bizottsága elkészített egy versenynaptárt, amelyet a későbbiekben
a Maros-Magyar Autonóm Tartomány (1960-1968) Sí Bizottsága kisebb-nagyobb időpont módosításokkal átvett és
végrehajtott. Azt is tudom, hogy ezekre a versenyekre, pontosabban az első nagyobb tartományi megmérettetésre mi,
már a zapógyai sípályán készültünk. Mivel ismerek két időpontot (az egyik 1952, az első tartományi versenynaptár
elkészítésének időpontja, a másik, az első hivatalos verseny, 1954. februári időpontja) akkor én, az edzések
elkezdésének időpontját az 1952-1953-as évekre tenném. Már az első tél bebizonyította, hogy a sípálya közelsége a
városhoz, dőlésszöge, dimbes-dombos felszíne, hó biztonsága megfelelő arra, hogy a későbbiekben felkészüljünk a
rajoni, tartományi és országos síversenyekre. A birtokomban levő diplomák, újságcikkek, leltári ívek, jelvények és
édesapám sí bírói könyve, és az iratok rendszerezése után kiderült, hogy ezt a két sí pályát, 48 évig (1954-2002,
Czirják ua.) a turisták, 35 évig (1954-1989) pedig a sí versenyzők használták. Mi 35 évig ezen a két zapógyai pályán,
a napi edzések mellett, házi, rajoni és tartományi sí versenyeket is rendeztünk 1989-ig, a rendszerváltásig. A 48 év a
zapógyai sípálya teljes használtsági éveit jelöli, ugyanis a rendszerváltás után a pályát még használták a síelést
kedvelő turisták, de a sízők nagyobb része és az újjáalakult Sportiskola sízői a Baciu Nicolae által üzemeltetett
mogyorósi sípályát, a mi Kanálisunkat használták síelésre. Kiss Vilmos és családja tovább üzemeltette a zapógyai
felvonót 2002-ig, amikor egy őszi meleg, napsütéses délutánon a sí felvonó épülete rejtélyes körülmények között
kigyulladt és az épület leégett. Ez a közel 50 év (a magyarósi, kanálisi folytatással 60 év), a maroshévízi alpesi sízők
számára sok sikert, sok örömöt és kevesebb kudarcot hozott. Egyesek itt ismerkedtek meg az első lépésekkel, itt
ízlelték meg először az első csúszás érzését, örömét a síléceikkel. Itt totyogtak, majd egyre bátrabban lépkedtek,
csúsztak, majd száguldtak sízőink, a helyi, rajoni, tartományi, megyei, tartományok közötti és országos bajnoki címek
felé. Síző kollegáim és az olvasók nem is sejtik, nem is tudják, hogy a zapógyai sípálya történetének öt nagy szakasza
van, amelyik kiegészül egy hatodik szakasszal, a magyarósi sípálya, a mi Kanálisunk használati szakaszával. Erre én
is a birtokomban levő forrásanyag rendszerezése, majd alapos tanulmányozása után jöttem rá, ekkor derült ki mindez.
Az első szakaszban 1954-1958 között csak ezt a pályát használtuk edzésre és versenyzésre. A Lendület
(Avintul, 1945-1956), Termés (Recolta,1956-1957) és Maros (Muresul,1957-1968) kis létszámú, de lelkes csapata itt
készült fel a rajoni, tartományi és országos versenyekre. A második szakaszban (1958-1968) a Zapógya és a közben
felfedezett új pálya a Kanális (a későbbi mogyorósi sípálya) a nagyobb sebességben végrehajtott, technikai elemek
begyakorlására volt alkalmas. A kanálisi sípálya a magasabb, komplexebb szintű felkészülést segítette elő. A csapat,
és a versenyzők száma alig változott. A harmadik szakaszban (1968-1984) a Maros sportegyesület síszakosztálya
megszűnik. Ez a szakasz a 8-as számú Általános Iskola mellett működő Sportiskola Alpesi Síszakosztálya
(Clubul Spotiv Scolar Toplita, Sectia Schi Alpin) működésének és a sífelvonó építésének a szakasza. Ennek a
szakasznak a jellemzője, hogy a síiskola működését az állam biztosította, pénzügyi fedezettel. Az oktatók alpesi sí
szakot végzett testnevelő tanárok voltak és ez feltételezett egy minőségi síoktatást. Érdekes, hogy a nagy állami
támogatás ellenére csak gyereksízők oktatásával foglalkoztak. A birtokomban levő leltári ívek alapján arra
következtetek, hogy 25-30 gyereksíző teljes felszerelését biztosították. A negyedik szakaszban (1984-1989), a
Sportiskola megszűnésével, szülői kezdeményezésre, 43 gyerek és kisgyerek kezdi el újra, vagy folytatja a sízést.
Állami támogatás nélkül ekkor válik az alpesi sí Maros-hévízen tömegsporttá. Ekkor kezdődik el a Kanális, mai nevén,
a mogyorósi sípálya kialakítása. Ebben a szakaszban, pontosabban 1987-ben történik a sí csapatban a „nagy szakadás”
amikor a szülők egy csoportja elhagyja a régi közösséget

Folytatás a következő oldalon.
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Külön pályát, felvonót épít az Orosz-bükkben és így ez a csoport, egy másik, külön utat választott. Az ötödik szakasz
(1989-2002), amikor a pályát, az alpesi sízést kedvelő gyerek, ifjú és felnőtt valamint a sí turizmust gyakorlók használják.
A felvonót Kiss Vilmos és családja üzemeltette, annak leégéséig, megsemmisüléséig. A hatodik, és egyben utolsó
szakasz (1989-től napjainkig), a magyarósi sípálya, a mi Kanálisunk szakasza, amikor ez a pálya, a maroshévízi alpesi
síelés modern központjává válik és egyben a carving sí technika megjelenésének és térhódításának a korszaka is.
A korszakolásban, a szakaszok meghatározásában, kialakításában figyelembe vettem azt, hogy az alpesi síelésben
milyen stílusirányzatok jelentek meg az évek folyamán, hogyan tökéletesedett a sífelszerelés a technikai
követelményeknek megfelelően, kik voltak és hogyan működtették a különféle támogató (patronáló) szervezetek az
alpesi sí szakosztályokat és milyen eredményeket értek el a maroshévízi versenyzők a síversenyeken.
Budapest, 2014.január 10.-én
Karácsonyi István

Egyházi szemle

A böjtről (Gyökössy Endre pasztorál-pszichológus nyomán)

Azt bizonyára mindenki tudja, hogy nem a kereszténység találta fel a böjtöt. Böjtöltek már az Ótestamentumban is,
sőt a farizeusok egy héten kétszer is. Hétfőn és csütörtökön semmit nem ettek, még a nyálukat sem nyelték le. Nem
könnyű dolog ez! Egy héten kétszer nem enni, nem inni, még a nyálukat sem lenyelni. Nem volt az kis dolog, mégis,
sokszor értéktelenné és formálissá vált.
Azt is tévedés lenne hinnünk, hogy Jézus eltörölte a böjtöt. Gondoljuk meg, azzal kezdi a szolgálatát, hogy negyven
napig böjtölt a pusztában. A Hegyi Beszédben egyértelműen tanítást ad a böjtről: ám böjtöljetek, de ne úgy, mint sok
farizeus, aki mutogatja böjtjét és keserű képet vág hozzá, hogy lássák, hogy ő kínlódva böjtöl és keserűen viseli azt a
napot, amikor nem ihat, és nem ehet. Böjtöljetek, ám titkon a ti belső szobátokban, ahol Isten lát benneteket és
megfizet nyilván (Mt. 6,16-18). Böjtöljetek, de ne úgy, mint a képmutatók.
Keresztelő János tanítványainak kérdésére pedig Jézus egyértelműen rámutat, hogy mi a böjt lényege, mikor kell
nekünk böjtölni és mikor nem: „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: “Miért van az, hogy mi
és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” Jézus ezt mondta nekik: “Gyászolhat-e a
násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni
fognak.” (Mt. 9, 14-15)
Úgy gondolom, félreérthetetlen ez a tanítás. Ha úgy érezzük, hogy Jézus-hiányunk van, nincs velünk az Úr, Jézus
helyén üresség van a szívünk, lelkünk, lényünk mélyén: akkor böjtöljünk Jézus tanítása szerint! Imádkozzunk és
böjtöljünk. Valami különös, misztikus dolog ez. Egyik egyházatya, Krizosztomosz szellemes mondásként így
fogalmazta meg ezt az igazságot: teli hassal nem lehet térdelni. Szent Ágoston még szókimondóbban beszél:
jóllakottan és böfögve nem lehet imádkozni. Igaz! Tehát, ne vegyük félvállról a böjtöt, megvan annak a jelentősége.
Amikor elveszítjük a kapcsolatot “fölfelé”,böjtöljünk, mert valami módon térdelve, imádkozva, testünket
megsanyargatva újra helyreállhat a kapcsolatunk fölfelé.
Egy kétségtelen: a böjt nem étlap kérdése. Nem arról van szó, hogy ha húst nem eszem, de dugig lakom hallal és
tésztával, akkor én böjtöltem. Nem erről van szó. A test “megsanyargatása”, a lemondás gyakorlása ezerféleképpen
történhet. Mi itt a lényeg? Hogy abban utánozzuk Jézust, amit a Filippi levélben olvastunk róla: “kiüresítette
önmagát...” (Fil 2,7). A böjt által próbáljuk “üressé tenni” bensőnket, hogy befogadhassuk az igazán lényegest:
Isten Igéjét, Jézust magát. Mindenki arról kell, hogy lemondjon, ami leginkább elválasztja Istentől, s ez lehet
kocsmázás, nemi együttlét, pénzhajhászás, televízió, munka, horgászás vagy bármi más, ami miatt nem fér be Isten
az életünkbe. Jókedvű, tartalmas böjtöt kívánunk mindenkinek! Barticel-Kiss Krisztián, református lelkipásztor
Református Anyakönyv
Febr. 15-én temettük Cucuka Fika, beresztelkéről származó egyháztagunkat.
Febr. 20-án temettük Simon János, tancsról származó egyháztagunkat.
Isten adjon vigasztalást a gyászoló testvéreknek!
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Parfüm, az időgép

Sokszor megérzem az előttem haladónak, vagy egy kávézóban a szomszédasztalnál ülő parfümét. És felháborít.
Nem azért, mert nem lenne jó az illat, hanem mert pazarol egy olyan dologgal, amit csak egy közeli személynek
szabad megadni. Van, hogy egy illat megmarad az emlékezetünkben, és ha újra érezzük, az az ember jut eszünkbe,
akin legelőször éreztük. Ezért nem szeretem, ha valakinek két méterről érződik az illata, az olyan mintha elosztogatná
az lelkét az utcán. Ilyen módón egyetlen illat sem marad meg, csak egyik parfümfelhőből haladok a másikba.
És végül egyikre sem emlékszem.
Néha elég egy illatot egyszer érezni és attól függően mennyire erős érzéseken éltünk meg abban a pillanatban, az
illat elraktározódik. Eltelhetnek évek az a bizonyos illat nélkül, de ha újra megérezzük, anélkül, hogy rájönnénk kié
volt a múltban, előhozza azt az érzelemvilágot, amit akkor éltünk meg. Sokszor az utcán sétálva ok nélkül lázba
jövök, vagy elszomorodok, vagy hirtelen gyomoridegem lesz. Újra megélem azt az érzést, amit valaha valaki
kiváltott belőlem, az illatát újra érezve, visszakerülök abba a világba, abba az időbe, elfelejtve, hogy min is
gondolkodtam előtte. Egyszer találtam egy bőrből készült telefontartót. Illatáról ítélve előző tulajdonosa férfi volt, a
telefon meg valószínűleg autóban volt. Erős férfi parfüm keveredett autóillatosítóval. Annyira szerettem ezt az
illatot, hogy a telefontartót nem mertem használni, és megszagolni is csak ritkán. Féltem, hogy elfogy az a biztonságot adó, mégis könnyen elillanó érzés. Persze idővel már nem éreztem, ahányszor megszagoltam, csak ürességet
éreztem, mintha valami nagyon fontosat veszítettem volna el. Már alig tudom felidézni és félek, ha valaha megérzem,
nem fogom felismerni. Viszont van olyan illat, amit az év egyetlen egy napján érzek, tavasszal. De ahhoz egyedül
kell lennem és mélyen magamba nézzek. Csak ezek a feltételek között érzem meg, vagy legalábbis ismerem fel.
Én úgy hívom: tavaszillat. Történhetett a múltban, egy távoli tavasszal, valami változás, ami nem is érzelmekkel
töltött el, inkább egy magatartással. Ilyenkor úgy érzem nincs határ, bármire képes vagyok. Aztán egy kis szerelem
fűszerezi ezt az érzést, egy olyan valakire emlékeztet, akinek szintén nem voltak határai: mindig elérte, amit akart,
és engem is magával ragadott.
Ha arra az időre gondolok, úgy érzem, mintha gyorsvonaton ülnék: száguldok, mindenféle zaj kavarodik, de nem
zavar, csak a cél érdekel.
Tóth Krisztina

SPORT

Lőrinc Kupa
Borszékon zajlott le a Lőrinc Pál alpesi sí kupa melyen a maroshévízi sportolók az alábbi eredményeket érték el: 1985 előtt
született fiuk 1. Baciu Cristian, 2. Cotfas Victor, 3. Cotfas Tudor. Felnőtt korcsoport: 1. Karácsony Sándor.
Góbé Kupa
Csomafalván zajlott le a Góbé Kupa alpesi síverseny. A maroshévízi sportolók eredményei: 9-12 osztályos korcsoport: Kiss
Vilmos 3., Copot Bianca 2., valamint Karácsony Renáta 3. a 7-8 osztályos korcsoportban: Kiss Tímea első. A 4-5 osztályosoknál Hámos Roxána 2. és Karácsony Karina 3.
Símaraton Hargitafürdőn
129 résztvevővel zajlott le a hagyományos hargitafürdői símaraton. A versenyen a maroshévízi sportolók az alábbi
helyezéseket érték el. 2004 előtt született fiatalok: Cristian Groza 3. hely, 1998-99 között születettek korcsoportja: Iulian
Ababei 2., Andrei Ráduly 3. 1994-97 között születettek korosztályos csoportjában Cosmina Petrut 3.
Röplabda
Az Országos Ifjúsági Bajnokság keretén belül: Maroshévízi ISK – Balázsfalvi ISK 3-1
Kelemen Kupa sítúra verseny
Március 8.-án, Maroshévízen, zajlott le a 2. Kelemen Kupa elnevezésű sítúra verseny. Eredmények: nyitott versenyen: 1.
Manea Silviu, 2. Ionut Galiteanu, 3. Manea Rares, mindhárman Zernyestről. Nők: 1. Dobre Alexandra – Zernyest, 2.
Dan Andrea – Zernyest, 3 Marc Maria – Marosvásárhely. 16-25: 1. Balan Silviu – Negyfalú, 2. Bartos Tibor – Havasrekettye,
3. Spiru Vlad – Brassó. 26-35 évesek: 1. Manea Silviu, 2. Ionut Galiteanu, 3. Manea Rares, mindhárman Zernyestről. 36-45
évesek: 1. Clinciu Lucian – Zernyest, 2. Marc Daniel – Marosvásárhely, 3. Nan Andrei – Csíkszereda. 45 év felettiek: 1.
Puskás Imre – Székelyudvarhely, 2. Corneliu Davidel – Szucsáva. Szervezők a maroshévízi Hegyimentő, társszervezők:
maroshévízi Polgármesteri Hivatal, Megyei Hegyimentők, Salvaspero a Megyei Tanács részéről. Támogatok: Danico kft,
Izabella vendéglő, Lomás villa, Optimed kft, Outdoor Experience, Sgueezy Nutrition.
EKE Kupa
Március 8-án szervezte meg a tizedik EKE-gyereksíversenyt az EKE-Kolozsvár 1891 –, Borszéken. A 100 sportoló közt
maroshévízi sízők is voltak. Eredményeik: 9-10 évesek: 1. Karácsony Karina, 2. Hámos Roxána.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)
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„Életem játék, gyermek vagyok karodban,
boldog ajándék.”
2014 április 7-11 között zajlik a romániai oktatási intézményekben az “Iskola Másképp Hét” a “Tudjál többet,
legyél jobb” nevelési program.
Minden pedagógus feladata ilyenkor tevékenységjavaslatait ismertetni, ezeket a nevelési igazgató összesíti, elfogadtatja
a vezetőségi tanácsban és felküldi a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez.
A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum heti tevékenységeit öt témába csoportosítottuk:
1 nap- Csapatépítő játékok, társasjátékok és miniolimpia
2 nap- Diákolimpia, játéksziget
3 nap- Hagyományőrzés
4. nap- Környezetvédelem, tűzvédelem, kirándulás és szabadtéri tevékenységek
5.nap- Húsvéti zsongás
Ezen napok tevékenységeit részletesen ismertetjük a következőkben, hiszen vannak olyan tevékenységek, amelyekre
külső személyeket szívesen fogadunk.
Hétfőn, április 7-én az óvodában közös tevékenységet szerveznek a szülőkkel (rendrakás, játékjavítás, játékkészítés, játszás, stb.) „Anyukám is óvodás” címszó alatt. Az elemi osztályokban a sportté lesz a szó, kisdiákjaink Miniolimpián
vesznek részt a sportteremben. Nagyobb diákjaink csapatépítő játékokkal építhetik közösségeiket, amit egy szakember
vezet
le,
illetve
különböző társasjátékokra (logikai játékok, Sudoku, Activity, sakk, táblé, Remy, szókirakó verseny stb.) nevezhetnek be.
Az iskola néptánccsoportja a borszéki Zimmethausen iskolában, Hagyományőrző találkozón vesz részt.
Kedden, április 8-án az óvodásoknak tanulmányi sétában lesz részük, míg az elemi iskolások a játékra figyelnek az
„Együtt lenni jó” tevékenységsorozatkeretén belül. Kisiskolásaink személyiségfejlesztő, mozgásos, táncos, közösségformáló és társasjátékokban mutathatják meg ügyességüket és eszességüket. Gimnáziumi és középiskolás diákjaink a
Diáktanács által szervezett Diákolimpián vesznek részt. Azok, akik nem sportolnak filmnézés, tehetséggondozás,
piknikezés, kirándulás közül választhatnak.
Szerdán, április 9-én a Hagyományőrzés kap szerepet. Óvodásaink „Nyisdd ki rózsám kapudat” címmel népi gyermekjátékokat játszanak egy másik magyar csoporttal a városból. Elemi osztályos tanulóink Táncházon vesznek részt az
iskola néptánccsoportja írányításával. Ezen kívül magyar népmesékről illusztrációkészítés, szőnyegszővés-kézimunka
műhely, népmeséink színes világa és múltunk tárgyi bizonyítékai kerülnek napirendre.
10 órától minden városi lakost szívesen látunk a hagyományőrző tevékenységünkre. Ekkor az iskola dísztermében ünnepi köszöntőt tartunk a hagyománynap fontosságáról, csipkekiállítást tekinthetünk meg és fellép az iskola Csillagszem
néptánccsoportja. Ezen úton is felkérünk minden szülőt, nagyszülőt támogassa iskolánkat a csipkegyűjtési akcióban.
Minden beküldött csipkéért felelősséget vállalunk és a kiállítás után mindenki visszakapja beküldött csipkéjét.
Csütörtökön, április 10-én óvodásainké lesz a sportterem és a sport világa. Diákjaink kirándulónapot szerveznek,
melynek különböző célpontjai vannak: Bánffy, lovárda meglátogatása, ROMAQUA borvíztöltöde meglátogatása, Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Egyes kő, Marosvásárhely. A diáktanács nem kiránduló tagjai és a nagyobb elemi
osztályok tűzvédelmi tevékenységen tanulhatnak és meglátogathatják a helyi tűzvédelmi központot, ahol bemutatón
vesznek részt. Környezetvédelmi tevékenységgel folytatjuk: az iskola udvarának takarítása, virágültetés, csemeteplántálás.
Az iskola diákjaiból álló maroshévízi cserkészcsapat cserkésztalálkozón vesz részt Borszéken.
Pénteken, április 11-én a Húsvéti zsongás szellemében húsvéti dekorációkat, képeslapokat készítünk, illetve tojásokat
festünk, hímezünk óvodástól a legnagyobb diákig.
10 órától „Húsvét a magyar irodalomban” címmel irodalmi előadást hallgatnak meg a versmondó versenyre jelentkező
diákjaink. Ezután széppé teszik verseikkel az ünnepre készülést.
A nevelési hét folyamán minden versenyző diákot emléklappal jutalmazunk meg.
Ezen felsorolt tevékenységek arra tanítják diákjainkat, hogy a megszokott órakereteken kívül tudják hasznosan eltölteni
az időt, tudjanak döntést hozni őket érintő kérdésekben, ismerjék meg a helyes versenyszellemet. Fontosnak tartjuk
pedagógusainkkal együtt, hogy diákjaink tudjanak játszva tanulni, az életben eligazodni és szabadon,
örömmel, szeretettel cselekedni.
Deme Gabriella, helyettes igazgató
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

Reklámok, apróhirdetések

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elküldheti 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)
Álláshirdetés
Felszolgálót, konyhai kisegítőt alkalmaz, részidős
munkára a maroshévízi Farkas-lak turistaház.
Követelmények: felszolgálói tapasztalat, dinamizmus,
munkabírás, rugalmasság, megbízhatóság, román és
magyar nyelvismeret. Teljesítmény alapú bérezést
kínálunk. Kérjük küldjön egy fényképes önéletrajzot a
fotovisionstudio@yahoo.com email címre. Érdeklődni a
0743143636-os telefonszámon.
Eladó cirkula lappal és 4 kw-os motorral, 3 tonnás
Héber emelő, és egy komplett kályha tető.
Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.
Fordítóiroda Maroshévízens
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és
mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon
lehet

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

Angolórákat tartok gyerekeknek alapszinttől-haladóig
kedvezményes áron.
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 0726633517.

Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Támogatóink:
Becze Sándor, BodorAttila, Deák Attila,
Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Ladó András Miklós,
Németh Levente,Serilla Sándor,
Urmánczy fürdő, Papp Edmond,
Puskás József,Szász Károly
Szabó Erzsébet, Tóth Csaba, Tőkés Attila.
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