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III. Székely-Magyar Napok, VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
2014. augusztus 29-31

Péntek, augusztus 29

Szombat, augusztus 30. VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

Vasárnap, augusztus 31

16 óra Maroshévíz a háború árnyékában, foto-dokumentum kiállítás az első világháború kitörésének a
100. és a II világháború befejezésének a 70. évfordulója alkalmával. Helyszín: Izabella vendéglő nagyterme
16,30 óra Könyvbemutó az Izabella vendéglőben: Rokaly József: A SZÉKI-TA. A székely eredet kérdés
tisztázása.
19 óra Haccacáré - Orpheum zenés est két részben a helyi Művelődési Házban, fellép Szilágyi Nóra –
énekesnő, Kosztándi Zsolt – színművész, Ráduj Gábor – zongora. A nem mindennapi koncert-előadás a
harmincas–negyvenes–ötvenes évek sanzonjaiból, kuplédalaiból, illetve a jól ismert régi magyar filmek
világából nyújt ízelítőt, megteremtve a korabeli kávéházi hangulatot. Szünet után (20 óra):

Tamás Gábor Attila (a volt Havasi Duó tagja) könnyűzene koncertje. Ingyenes belépő.

11 óra Emlékmise a római katolikus templomnál
11,30 Kulturális műsor
11,40 óra Koszorúzás Urmánczy Nándor sírjánál
12,15 óra A Kemény János Gimnázium dísztermében: Almási Noémi festmény kiállítása. A tárlatot
megnyitja: dr. Balla Géza.

12,30 óra Szavalatok, majd a Dr. Urmánczy Nándor Díj átadása.
12,45 óra szimpózium a Kemény János Gimnázium dísztermében. Előadók: dr. Partl Alexandra Petra
konzu lasszony: 52 ismert és kevésbé ismert kirándulóhely Tündérországban és azon túl (vetítéses előadás),
Laczkó Szentmiklósi Endre: Erdélyi magyar családok

13,45 óra Könyvbemutató. Pusztába kiáltó szó-Jancsó Benedek breviárium, bemutatja Jancsó Antal
14,15 óra Rokai János retro - foto kiállítása, a Kemény János Gimnáziumban
14,30 óra Álló fogadás
16 óra Asztaltenisz verseny
17 óra A Művelődési Házban fellép: Antal Tibor zenekara és néptáncosai. A szünet után 18 órakor: a mag
yarországi Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Színjátszói kabaré jeleneteket, slágereket adnak elő.
Ingyenes belépés.

9 óra G-Old Boys teremfoci kupa a Kemény János Gimnázium sporttermében (csapatok: Nyárádszereda,
Marosvásárhely, Szászrégen, Gyergyószentmiklós és Maroshévíz)
10 óra. Maroshévíz és környékének rovás emlékei. Foto-dokumentum és rovásos tárgyak kiállítása a re-
formátus villa előcsarnokában
10 óra Főzőverseny a református villa parkjában– eredményhirdetés 14 óra után
10,30 óra Egyesületi, alapítványi gondok, tevékenységek. Magyarországi és erdélyi egyesületek és
alapítványok találkozója. Helyszín a református villa konferenciaterme.
12 óra Huszár ruha és fegyver bemutatása
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13 óra Asztali játékok (sakk, tablé, stb.)
15 óra után a sport rendezvények eredmény hirdetései, díjazásai valamint a júniusban meghirdetet
Településem Maroshévíz rajzverseny eredményhirdetése, díjazása
15 óra szórakoztató játékok, lufi borotválás stb.
19 óra Szalonnasütés, tábortűz és szabadtéri buli.

Szervező a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.
Az esemény főtámogatója Kövér László a Magyar Országgyűlés Elnöke

Vendégek Maroshévízen

Székely kapuk nyomában Maroshévízen (2)

Július 28.-án településünket egy csoport látogatta meg a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumtól.
A diákokból és tanáraikból álló csoport meglátogatta Maroshévíz látnivalóit, így az Urmánczy kastélyt
tekintették meg, majd az Urmánczy családi sírboltnál fejhajtással tisztelegtek, de megtekintették az Urmánczy
Nándor és a Kemény János szobrait is.

Július 29. - augusztus 3. között egy újabb csoport érkezett Maroshévízre, ezúttal a magyarországi
Pusztaföldvárról. A csoport tagjai a Mag-Ház Egylet tagjai és ők a múlt évben is Maroshévízen nyaraltak, hisz
a már említett egyesület és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület közt jó kapcsolati viszonyok alakultak ki az
elmúlt évek alatt. A csoport Molnár István egyesületi elnök vezetésével érkezett településünkre, de a
csoportban jelen volt Dr. Baranyai István pusztaföldvári polgármester is. Első nap az Urmánczy Nándor
Egyesület vezetősége fogadta a vendégeket, majd minden nap más és más programban részesültek.
Így a megérkezésüket követő nap a Kelemen havasok szépségeiben gyönyörködhettek, harmadik napon
Borszék és Parajd szépségeit tekinthették meg, míg augusztus 1-én a Bájos tetőről gyönyörködhettek a kitűnő
kilátásban, itt megtekintették az épülő kilátót is, mely ötlet a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetőségétől
jött, hisz 2009-ben és 2013. január 31.-én ismét e kilátó és még 9 turisztikai ötlet volt egy beadvány tartalma.
A vendégek a Bájos tetőről (Bánffy szőlőse) bejövet a helyi termál strandoknál lubickolhattak. Szombaton,
augusztus 2.-án, pedig a Gyimesekbe látogattak. Itt az ezer éves határt és a Rákóczy várat nézhették meg, majd
Hidegségbe a Pongrácz Gróf Alapítvány vezetőségének voltak a vendégei. A csapat augusztus 3.-án távozott
településünkről és amint több tag is bevallotta, csodálatos új tájakat,
embereket ismerhettek meg az itt töltött napok alatt.

Czirják Károly

Maroshévíz mindig is a Székelyföld része volt. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a települést több mint 100 éven át
hovatartozása miatt Gyergyó Toplicza néven ismerték. Ugyanakkor
Maroshévízen volt egy Székelykatona szobra, de még a helyi
színtársulatot is 1918-ig Székely Társaságnak hívták.
E lapszámunktól nemcsak székely kapukat, de régi kapukat is
szeretnénk bemutatni önöknek, hisz mára alig egy pár maradt meg,
ugyanakkor öröm, hogy az utóbbi években két új székely kapuval
gazdagodott településünk. A legtöbb székely kaput 1975 és 1989
között bontották le, mondván: „már nem divat”, ezeket beton vagy
vaskapukkal helyettesítették. Szintén székely kapu díszelgett a
Zsákhegyi katonai Temető bejáratánál is, mely kapu 1975-re omlott
össze. Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy az 1978-1986-os
korszak volt Maroshévízre nézve a legrosszabb, hisz e periódusban
semmisítették meg a település történelmi központját.
A képen látható kapu a 40-es években épült a Zsákhegy negyedben.

Akkori tulajdonosa a Lukács család volt.
(czirják)
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www.marosheviz.info

Petőfi Sándorról másképpen (5)
A csontokat azonban nem lehetett Magyarországra vinni. A KGB utasítására egy ládába csomagolva be kellett
vinni a Burját Autonóm Terület fővárosába, a 300 km távolságban fekvő Ulan-Udeba, és ott a KGB által
ellenőrzött terembe zárták be. Innen került Moszkvába, ahol a Kremlben őrizték. Budapestről az MSZMP és
a Magyar Tudományos Akadémia félév múlva a csontok vizsgálatára Bizottságot küldött ki Moszkvába.
Ez a Bizottság állapította meg, hogy ezek nem Petőfié, hanem egy nőnek a csontjai, tehát vissza kell temetni
Barguzinba. Ekkor az isteni gondviselés megint besegített, mert a Burját Autonóm Terület
miniszterelnök-helyettese, Nyikolaj Krucskov kioktatta az expedíció két magyar vezetőjét, Morvai Ferencet és
dr. Kiszely Istvánt, hogy hogyan kell kijátszani a KGB-t. Krucskov megmagyarázta, hogy a ládájukat rakják
teli olyan súllyal, ami egy emberi csontváz súlyának megfelel, Petőfi csontvázát pedig pakolják be egy női
bőröndbe, amelyet Morvai és felesége vigyenek el az USA-ba induló repülőgéppel. Így is történt. Krucskov
megmagyarázta még, hogy dr. Kiszely István és Nehéz Mihály az expedíció tolmácsa, várjanak arra a megadott
időpontra, amikor az a szovjet repülőgép, amelyen Morvaiék utaznak, elhagyja az Unió határát, tehát már
külföldön lesz. A KGB a moszkvai szállodában a megadott időpont előtt már félórával megjelent, ahol
Nehéz Mihály orosz tolmácsuk és dr. Kiszely István várakoztak. Félórán keresztül magyarázták a KGB
tiszteknek, hogy miért nem tudják kinyitni a ládát, mert nem találják a kulcsot… Amikor a repülőgép a
Szovjetunió határát a feltételezett időpontban elhagyta, akkor nyitották fel a ládát. Amikor a KGB tisztek
meglátták, hogy ebben nem csontok vannak, hanem műanyag flakonok, éktelen káromkodásba kezdtek, de
akkor a nyugatra indult repülőgép már rég túl volt a határon. Szerencsére dr. Kiszely István és Nehéz Mihály
kimagyarázták magukat, és ezért nem tartóztatták le őket. Morvai Ferenc és felesége a repülőgéppel, Petőfi
csontjaival szerencsésen megérkeztek az USA-ba. A csontváz 1991-től 2001-ig volt az USA-ban. Ott is
veszélybe került! Az amerikai magyar liberálisok közül volt olyan, aki egy apró csontot beküldött az amerikai
laboratóriumba, ahol megállapították, hogy női csont, de hozzá írták az amerikai szakemberek, hogy a
személye ismeretlen. Ők ugyanis szakemberek voltak, a liberális úr azonban nem tudta, hogy az
antropológusok szakmai szabályai szerint a következőket kell a vizsgálati jegyzőkönyvbe beírni: a csontok
megtalálásának helye, város, falu, temető, sír sorszáma, a megtalálás dátuma és minden egyes csont
sorszámozása! Az „úr” állítása az volt, hogy Petőfi csontdarabkája. Tehát ez tudatos szélhámoskodás volt.
E miatt dr. Kiszely István és Morvai Ferenc 2001-ben elrepültek az USA-ba és Petőfit visszahozták Európába.
Amszterdamig együtt jöttek, majd dr. Kiszely István egy nyugat-európai városba repült tovább, és szállt le, ahol
a csontokat a mai napig is egy eldugott helyen, páncélszekrényben őrzik. Dr. Kiszely István 2012-ben, tragikus
balesetben meghalt. Már kezdetben is „besegített” az MSZMP, a magyar titkosrendőrség és a szovjet KGB, akik
mind igyekeztek különböző módszerekkel hátramozdítani a feltáró munkát. Még Petőfi orosz ükunokáival
való kapcsolatot is megszakították, akiket Tyivanyenko burjátiai kutató segítségével Nehéz Mihály, az
expedíció orosz tolmácsa (Szverdloszkban az egyetemen tanult) talált meg, és levelezett, telefonon
beszélgetett velük. Édesapjuk Ivan Kuznyecov, Barguzinban született, és tudták, hogy Anna Kuznyecovának
(Petőfi élettársának) a dédunokája. Dédapja 1852-ben született, ismeretlen száműzöttől származik, ezért csak
az anyja nevén Alexandr Kuznyecovnak. anyakönyvezhették. A rokonok az expedíció híre után, 1989 nyarán
jelentkeztek a Bajkál c. folyóiratnál azzal, hogy: „Mi vagyunk Petőfi leszármazottai!” Kéri Edit 1990-ben
három hónap alatt megírta könyvét: „Petőfi Barguzinban”. Budapesten az Eötvös Kiadónál jelent meg, 3000
példányban.

Czirják Károly
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A Molnár tanyától a kanálisig (15)
(adalékok a maroshévízi alpesi sí történetéhez)

Kóbor kutyák és felelős állattartás. Mi a teendő?

Szakmai irányítónk továbbra is az édesapám volt, aki már korosodott, lassan-lassan visszavonult a gyakorlati
bemutatóktól és inkább szakmai, módszertani tanácsaival segítette a sízőket. Oktatói tevékenységét sí bírói
tevékenységre váltotta. Bírói könyvének száma: 214, amelyet 1962. november 15-én állítottak ki. Prof.
Focsaneanu, a Román Sí Szövetség akkori elnöke írt alá. Másodosztályú bíró (categoria a II-a), majd 1963-tól
első osztályú síbíró (categoria I.) volt. Ez lehetővé tette, hogy 1967-ig országos és nemzetközi síversenyeken
bíráskodjon. Világhíres versenyzőket, későbbi olimpiai és világbajnok sízőket látott versenyezni a
brassó-poianai nemzetközi síversenyeken Leo Lacrois francia versenyzőt (lesiklás), Jean-Claude Killy francia
(háromszoros olimpiai bajnok) versenyzőt és Karl Schrancz osztrák, későbbi műlesikló világbajnokot.
A Román Sí Szövetség 50 éves jubileumán, 1961-ben, emlékéremmel tüntették ki azért a tevékenységéért,
amelyet a román sísport fejlesztéséért tett.(Federatia Romana de Schi. Distinctie ”Placheta Jubiliara” pentru
contributia adusa in dezvoltarea schiului in tara noastra). Az emlékérem a Családi Éremgyűjteményben
található. Mint sí bíró továbbképző tanfolyamokon vett részt, ahol vizsgázott. Ezeken a vizsgákon megerősítette
a meglévő sí bírói kategóriáját, vagy magasabb bírói kategóriába lépett. Ezeken a továbbképző tanfolyamokon
tájékoztatták őket az alpesi síben jelentkező változásokról az új stílus irányzatokról, vagyis mindazokról a
dolgokról, ami az alpesi síelésben történt. Ilyenkor jegyzeteket adtak át neki, hogy népszerűsítse az új
stílusirányzatokat. Ezekből a jegyzetekből kiderült, hogy az osztrák síiskola még mindig őrizte a hagyományait,
amelynek alapja, az Albergi síiskola módszerei voltak. Később kiderült, hogy ezeket a módszereket a 90-es
évekig alkalmazták úgy, hogy közben módosították, újabb technikák alkalmazásával. Mi, ekkor már alka-
lmaztuk a hóekelesiklásban, a hóekeívet. Ennek lényege, a csúszás közben végrehajtott irányváltoztatás.
Lapozgatva, majd alaposan tanulmányozva a képekkel ellátott jegyzeteket, mi is tovább léptünk, és egy, a
gyakorlatban ritkán alkalmazott technikai elemet a rézsútsiklást, majd az előre oldalcsúszást gyakoroltuk.
Aki az alpesi sízést tanulja, tanulta vagy oktatja, hamar rádöbben arra, hogy mi akkor, a hóekeívvel

végrehajtott beforgatást összekapcsoltuk a párhuzamos léccel végzett kikormányzással. Ez az alaplendület
technikája (az alaplendület az a technika, amelyik összekapcsolja a hóekeívvel végrehajtott beforgatást és a
párhuzamos léccel végzett kikormányzást) volt akkor és most is az, és a támasz lépő lendületek felé vezető út
egyik állomása volt. Sízőink többsége több mint tíz éve rendszeresen sízett, versenyzett. Alapismereteinket jó
minőségű felszerelésünk birtokában tovább fejlesztettük a pontosabb, precízebb, eredményesebb technikai
elemek begyakorlásával, tökéletesítésével. Távlati célunk a biztonságos, eredményes versenyzés volt. Technikai
tárházunkat a lépő lendület tudatos alkalmazásával gyarapítottuk. Rendszeresen gyakoroltuk a támasztott lépő
lendületet, a hegytámaszt, völgytámaszt, párhuzamos lépő lendületeket, az olló lépő lendületeket a hegy majd
völgy felé nyitással, a párhuzamos lendületeket hosszú lendületek,rövid lendületek A rövid lendületek és a
lépő lendületek alkalmazása már a sí versenyzést segíti elő. A technikai elemek begyakorlásának helyességét
ellenőrizni tudtuk azokból a jegyzetekből, amelyekben a szöveges leírás mellett végrehajtási ábrák is voltak.
Ezek az ábrák lépésről-lépésre ábrázolták a helyes, pontos technikai elemek végrehajtását.

Karácsonyi István

Románia, az ország, amelynek hozzávetőlegesen ötszáz parlamenti képviselője van és ugyanennyi adója.
A földrész, ahol körülbelül húszezer bár, ugyanennyi étterem, és tízezer kávézó üzemel. Ahol az ember
minden léptében kóbor állattal találkozik, mégis mindössze 81 menhely van hivatalosan bejegyezve. Itt, ahol
az emberek rettegnek a kutyáktól, a megunt háziállataikat kiteszik az utcára, a megoldást pedig a helyi
hatóságoktól várják, (amelynek valóban feladatköréhez tartozik a probléma megoldása) holott mindannyiunk
kötelessége a kóbor állatok sorsáról gondoskodni. Ez a gondoskodás pedig elsősorban a felelős állattartással
és a felelősállattartásra való neveléssel kezdődik. Hogy mit takar a felelős állattartás, illetve a kóbor kutyák
kapcsán felmerülő kérdésekre válaszolt Buslig Johanna, aki állatorvos, kapcsolattartó és egyéb mindenes a
Csíkszeredai Pro Animalia állatotthonban. Az állatotthon 17 éve működik, az alapító, Orendi Éva elnöklésével,
és ma már körülbelül négyszáz kóbor kutyának ad otthont.

Folytatás a következő oldalon!
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Tapasztalatai szerint milyen problémákba ütköznek általában az országban működő állatmenhelyek?
„Az emberek gyakran azt várják tőlünk, hogy fogadjuk be az összes kutyát az utcáról, és számukra ezzel már
megszűnik a gond. A kóbor kutyák problémájának megoldását teljes mértékben az állatvédőktől, illetve a helyi
tanácsoktól várják, holott ez mindannyiunk közös feladata. Az önkormányzatoknak most már minden
városban kötelességük menhelyeket létrehozni, de sajnos itt nem mindig az állatvédelem az elsődleges
szempont.”

Véleménye szerint mire lenne szükség ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésére?
„A lakosság bevonása, informálása, lehetőleg az óvodától, kisiskolától kezdve, hiszen ebben az életkorban
legfogékonyabbak a gyerekek. Mi rendszeresen fogadunk szervezett csoportokat, és iskolákban is tartunk
tájékoztatókat, ha van rá igény. A jogszabályok ismertetése is fontos, hiszen ma már törvény szabályozza a
felelős kutyatartást.”

Meglátásai alapján ki vagy kik vonhatóak felelősség alá a kóbor kutyák elszaporodása miatt?
„A felelőtlen állattartók. Azok, akiknek jól jön, ha ugat a kutya a ház, tanya, tömbház mellett, de az etetés talán
az egyetlen dolog, amit ezért cserébe tesznek. Ugyanakkor a hatóságok is, amennyiben nem vonják
felelősségre ezeket az embereket.”

Mit lehetne tenni ennek megállítása érdekében?
„Szerencsére ma már alkalmazásban van az a törvény, amely előírja, hogy minden kutyatartó köteles az állatait
chipeztetni, az országos rendszerbe bevezetni és amennyiben nem törzskönyvezett, fajtatiszta ebről van szó,
ivartalaníttatni. Ha mindenki betartaná ezt a törvényt, néhány éven belül jelentős előrelépést lehetne elérni.”

Hogyan jellemezné a felelős állattartást?
„A fentiek betartása mellett mindenképpen fontos, hogy átgondolja az ember, tud-e elegendő időt szakítani
kedvencére, különben csak egy nyűg lesz, egy neveletlen kutya bizony kellemetlen társaság tud lenni. Nem
elhanyagolható szempont az sem, hogy anyagilag megengedhetjük-e magunknak, hogy akár öt-hat kutyát is
tartsunk (ami nem ritka a felelőtlen állattartók körében), hiszen az nem is kérdés, hogy az állatoknak
rendszeres állatorvosi ellátásra van szükségük, az élelem és egyéb kiadások mellett. Magától értetődő, hogy nem
hagyunk piszkot magunk után; ha kiszámíthatatlan a kutyánk, akkor pórázt, szájkosarat használunk az utcán,
próbáljuk tiszteletben tartani a többi embert és állatot, stb. Ha úgy érezzük, nem tudunk hosszú évekre
kompromisszumot kötni, inkább töltsük néha a szabadidőnket egy állatotthonban, pl. kutya-szocializáló
önkéntesként.”
Például egy kutya esetében, mikor mondhatjuk, hogy az állat gazdája megszegte a felelős állattartás

szabályait?
„Nagyon jellemző, hogy a kutyák csatangolását a gazdáik általában igencsak félvállról veszik, holott az állat
ez alatt is „kóbor”, nagy valószínűséggel a nemi ösztön hajtja, ennek pedig ismerjük az eredményét. Egy másik
példa: nagyon elterjedtek a fiatalok körében a harci kutyák. Fontos tudni, hogy ezek a fajták illetve keverékeik
tartását csak a 18 évet betöltött, jó erőnlétben lévő személyek számára engedélyezi a jogszabály, számukra a
szájkosár, ugyanakkor az ivartalanítás is kötelező – ez egy régebbi törvény, amit sajnos rendszeresen
megszegnek.”

Milyen követelményeknek kell megfelelnie annak, aki örökbe szeretne fogadni egy állatot?
„Mi igyekszünk a lehető legtöbbet megtudni a jövendőbeli otthon körülményeiről, megnézzük, hogy a „jelöl-
tek” hogyan viselkednek a kutyákkal úgy általában. Elsősorban házi kedvencnek szánjuk a kutyákat, és ehhez
igazítjuk a feltételeinket. Nem az a lényeg, hogy hány hektáros a kert, az sem gond, ha tömbházban tartják a
kutyát – amíg családtag lehet, és nem kell leélnie az életét egy kennelben, távol az emberektől.”

Miből áll az örökbefogadási procedúra?
„Ha a jövendőbeli gazdi és a kutya kiválasztották egymást, akkor már csak néhány papír kitöltése választja
el őket az új, közös életüktől.”
Milyen lehetőségei vannak annak a személynek, aki gazdátlan kutyát, macskát talál?
„Mivel általában minden menhely tele van, így az a kérésünk, hogy csak akkor szóljon a kutyabefogóknak,
esetleg hozza be ő maga, ha az állat nyilvánvalóan beteg, életveszélyben van, agresszív, vemhes, vagy tüzel
(ez utóbbit úgy lehet észrevenni, hogy még legalább tíz kutya követi). A macskák esetében sajnos egyáltalán
nincs megoldva a kérdés. Hasznos lehet még közösségi oldalakon próbálkozni – a régi vagy az új gazdit
megtalálásával.’’

Folytatás a következő oldalon!
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Bárcsak felnőtt lehetnék

Mit kell tenni, ha valakire kutya támad?
„Ha sikerül a kutya gazdáját megtalálni, akkor elsősorban őt kell felelősségre vonni, ha viszont nem, akkor
ugyancsak a kutyabefogók lehetnek segítségünkre, mivel nekik megfelelő felszerelésük és szakképzett
személyzetük van arra, hogy befogják, és a menhelyre szállítsák a veszélyes ebet. Itt a valós veszélyre gondo-
lok, hiszen általában megállja a helyét az a mondás, hogy „amelyik kutya ugat, az nem harap”, még akkor is,
ha ez egy emberekre vonatkozó metafora.”
Sokan segíteni szeretnének a gazdátlan állatoknak. Az örökbefogadáson kívül ezt hogyan tehetik meg?
„Szerintünk a legfontosabb az ivartalanítás népszerűsítése lenne. Nem bűn az, ha az utcán megetetünk egy
éhező állatot, de ha rendszeresen tesszük, csak akkor lehet tiszta a lelkiismeretünk, ha az állatot elvittük
ivartalanításra, féregtelenítésre, oltásra. Vagy például ne restelljünk megszólítani az utcán egy állatot kergető,
ne adj' isten, kínzó gyereket. A menhelyek látogatása, kapcsolattartás az állatvédőkkel, környezettudatos
magatartás a mindennapokban, ez mind hasznos lehet.”

Milyen adományok a leghasznosabbak egy állatmenhely számára?
„Mivel tudniillik a kutyák mindig éhesek, az élelem mindig jól jön. De különösen kutyakölykök esetében (és
belőlük általában nincs hiány) a textilek, játékok, fűrészpor is hasznosak lehetnek. Ezen kívül a kennelek
állandó javításra szorulnak, így az építőanyagokat is megemlíteném. De a legjobban mindig annak örülünk, ha
látogatók jönnek, akik játszanak a kutyákkal és simogatják őket. ”
Milyen üzenete van azok számára, akik kidobják régi, megunt házi kedvenceiket?
„Próbáljanak egy kis empátiát érezni, egy picit hasonlítsák ahhoz, ha egy családtagjukkal tennék ezt – hiszen
a kutya egy soha fel nem növő gyerek. Ha pedig ez nem megy, akkor legalább vegyék tudomásul, hogy a
cselekedetük illegális, és hamarosan felelni fognak érte. ”

Serilla Mónika

Szóban annyiszor eldöntjük, hogy most már végleg felnövünk. Már líceumban ezzel áltatjuk magunkat és
észrevettem, hogy most már egyre hamarabb vágynak a fiatalok a felnőttkorra. Leginkább azért, mert akkor azt
tehetnek, amit csak akarnak és senki nem fog beleszólni. De pont ez az, amitől először is megválunk.
Nem tehetünk meg mindent, amit akarunk! Eddig csak a lelkiismeret és az esetleges bűntudat állíthatott meg,
tetteinket az irányította, hogy mennyire szeretnénk megfelelni a világ elvárásainak, hogy milyen képet akarunk
magunkról mutatni. Aztán eljön az idő, hogy a magunk urai leszünk. Megtehetünk bármit, elmehetünk bulizni,
kirándulni, szórakozni engedélykérés nélkül. Tanulhatunk azt, amit mi akarunk, nem, amit szüleink elvárnak
tőlünk. Dolgozhatunk is bármit, amennyiben a lehetőségek megadatnak. Viszont tartsuk szem előtt, hogy így
sem lesz meg mindenünk, amire vágyunk. Ha fennáll a lehetőség a szórakozásra, lehet nincs pénz, hogy
megtehessük, ha meg a pénz is megvan, akkor biztosan időnk nincs, mert hát a tisztességes pénzért meg kell
dolgozni, az eredményes munkáért pihenni is kell. Végezetül már kedvünk sincs mindig mulatozni. Csak néha,
de azt megbecsüljük.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az élet nem csak móka és kacagás, előbb vagy utóbb problémák is
lesznek. A szülői intés és segítség nem jön el, ha azt elutasítottuk korábban. Hiába mondtuk, hogy mi majd
mindent másként fogunk csinálni, hiszen a tárgyakat is úgy helyezzük el és használjuk, ahogy otthon láttuk.
Aztán kétségbeesetten keresgélünk az elraktározott emlékek közt, megoldást keresve és először is szüleink
szavait lapozzuk át. De az Élet nevű kézikönyvünknek néhány lapja hiányzik. Akárhányszor szembecsaptunk
velük egy ajtót, kérdésükre nem adtunk választ, segítségkérésüknél elmentünk barátainkkal, a könyvből
kiszakadtak a lapok. Később a váratlan helyzetekben, a nagy kérdések előtt hiába lapozzuk fel, keressük a
választ, erőltetjük agyunkat, hogy emlékezzen, anyukánk mit is csinálna itt és most, mert annál helyesebb
döntést nem tudunk elképzelni. Pontosan ilyenkor kell meghozni a saját, önálló döntést. Szerintem ezek a
helyzetek előbb tesznek felnőtté, mint az, hogy már nem kell engedélyt kérni semmire.
Nem minden döntésünk lesz helyes, rájövünk, hogy néha még mindig gyerekesen viselkedünk, aztán
elnevetjük. Hisz gyereknek lenni olyan könnyű és szép. A legelszántabb, legönállóbb felnőtt szájából is
elhangzik egyszer: „Bárcsak gyerek lehetnék újra!”

Tóth Krisztina
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Megjelent a Tanügy Minisztérium 3637/2014-es rendelete, amely tartalmazza a
2014-2015-ös tanév szerkezetét. A rendelet 2014. június 30-ától lépett érvénybe.
Ennek alapján a következő tanév 36 tanítási hétből áll, amely 177 munkanapot tartal-
maz. Leghamarabb az elméleti líceumok XII. osztályosai végeznek 2015. május 29-én
(33 tanítási hét és 4 hét érettségi), majd a VIII. osztályosok 2015. június 12-én (35
tanítási hét és 1 hét országos értékelés).
I félév:
2014. szeptember 15 – december 19. Az óvodának és elemi osztályoknak november 1
– 9 között szünidő van.
2014. december 20 – 2015. január 4 Karácsonyi szünidő
2015. január 5 – 30 tanítás
2015. január 31 – február 8 szünidő a két félév között
II. félév:
2015. február 9 – április 10 tanítás. Az utolsó hét (április 6 – 10) Tudjál többet, legyél
jobb! hét.
2015. április 11 – április 19 Húsvéti szünidő
2015. április 20 – június 19 tanítás
2015. június 20 – szeptember 13 nyári szünidő
Hivatalos és vallásos ünnepeken nincs tanítás: December 1, Május 1, Húsvét és
Pünkösd 2. napja

További kellemes nyaralást mindenkinek!
Séra Ilona, 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

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

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,
Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nq Visuals)
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info, telefon: 0744136068

Meghívó Maroshévízre 50 éves
Kortárstalálkozóra.

Szeretettel várjuk minden belföldi vagy külföldi
lakost, akik 1964-ben születtek Maroshévízen,
vagy később betelepedtek, egy felejthetetlen

találkozóra ez év augusztus 30.-án.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon:

0744136068 – Karcsi vagy 0751680251 – Éva Fordítóiroda Maroshévízens
a polgármesteri hivatallal szemben.

Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.

(György Hajnal)

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport

utcában a
Harmopan kapujával szemben

Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

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

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

Köszönjük

Méhkaptárok
gyártását,

hűtőszekrények
és

mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482

telefonszámokon
lehet
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