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Czirják Károly: Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária
Gyergyóremetéről a nagyvilágon keresztül Magyarországig (2)
A következőkben egy székely rock-csillag életútjáról indítunk sorozatot, aki szíveskedett
kérdéseinkre válaszolni. Nagy Máriáról van szó, aki Gyergyóremetén született, Csíkszeredában indult
énekesi karrierje, majd - miután Románia számos kisebb-nagyobb településén (beleértve Bukarestet is)
turnézott fáradhatatlanul sikert sikerre halmozva – Európa és Afrika több országában is fellépett hosszú
éveken át, majd a magyarországi Gárdony városában telepedett le. A mai fiatalok egy része lehet, hogy
nem hallott róla, hisz már rég távozott nem csak Erdélyből, hanem az országból is, de csupán ízelítőül
hadd említsem meg, hogy az 1978-83 időszakban Romániában – mint elmondta - számos koncertfelkérést
el kellett utasítania, hisz programjában már jó előre minden nap „be volt táblázva”.
- Első fellépésed mikor volt, hogyan emlékszel rá és mikor volt az igazi nagyobb fellépésed?
Az első fellépésemre nemsokára az első hangszerem megvásárlása után került sor, februárban vettük meg, és
én már abban az évben az iskolai karácsonyi bálon, amit a szülők szerveztek, szerepeltem két dallal, amelyeket
harmonikán kísértem. 11 éves voltam akkor. Hatalmas tapssal jutalmazta szereplésemet a közönség a régi kis
kultúrotthonban. Csak úgy zúgott a terem és már akkor tudatosult bennem végérvényesen, hogy én semmi
mást nem akarok csinálni az életemben, csak énekelni. Megérzetem a színpad, a siker ízét, és aki valaha is le
tudott mondani erről, miután egyszer megkóstolta, az nem is volt igazi művész. Érdekes módon semmi
lámpalázam nem volt, még egy pillanatig sem (bár hozzá kell tennem, hogy a színpad és a szereplés akkor
már nem volt idegen számomra, hiszen addig néptánccal többször is felléptünk, amit a Lázár István 1-4 osztályos tanító bácsim tanított be nekünk, időt és fáradságot nem kímélve). Másnap már mindenki rólam beszélt,
és akik az utcán mellettem elhaladtak, összesúgtak, hogy „nézd, ez a Nagy Lázár Dénes lánya, aki olyan szépen
énekelt a szülői bálon”. Nekem meg csak úgy dobogott és nőtt a szívem, hogy Remete kis csillagává
cseperedtem. Visszatérve a kérdés második felére: az első igazi nagy fellépésem 1976-ban Csíkszeredában
volt, ahová 1972-ben szüleimmel együtt költöztünk. A FOLK-GROUP 5-tel jelentkeztünk az ott megrendezett
FIATAL ZENE FESZTIVÁLJÁRA, ahonnan nem csak egy fellépés tapasztalatával, hanem a SCANTEIA
TINERETULUI díjával a „zsebünkben” távozhattunk. A JÓ REGGELT, FÖLD című dalt adtuk elő
(Verzár Ferenc szerzeménye, aki Maroshévízen is éveken át lakott), amelynek köszönhetően egyenes út vezetett
számunkra az első tévés szereplésekig, a TVR akkori magyar adásában Boros Zoltán zenei szerkesztő, és a
marosvásárhelyi Rádió adásában Borbély Zoltán zenei szerkesztő jóvoltából. Ennek a fesztiválnak, illetve a
tévé- és rádióműsoroknak köszönhetően váltunk ismertekké nemcsak Csíkszeredában, hanem egész Erdélyben.
A következő évben, 1977-ben, ugyanezen a fesztiválon már az első díjjal büszkélkedhettünk, amit az
"ILYENEK VAGYUNK MI, FIATALOK" c. dallal nyertünk meg, és ez szintén Verzár Ferenc
szerzeménye volt.
- Iskolai évek?
Az elemi iskolát Gyergyóremetén kezdtem el 1964-ben Lázár István tanító bácsi osztályában, aki I-IV
osztályban végig a tanítóm volt.1968-ban kezdtem el az általános iskolai tanulmányaimat, az V-VIII. osztályban
Kéménes Ilona tanárnő volt az osztályfőnököm. 1972-ben a gyergyóditrói Puskás Tivadar Líceum diákja lettem.
Itt 1 évharmadot tanultam, mivel 1972-ben szüleimmel elköltöztünk Remetéről Csíkszeredába. 1973-ban
Csíkszeredában a Márton Áron Gimnáziumban folytattam és fejeztem be a IX. osztályt. Majd 1973-ban
otthagytam a Márton Áron Gimnáziumot, váltottam, mert ami az éneklésen kívül akkoriban még érdekelt, az
az építészet volt (de inkább csak kényszerből, ugyanis a szüleim számára felfoghatatlan volt, hogy
ÉNEKLÉSBŐL szeretnék megélni!).
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Így az éneklés mellett 1973 tavaszán felvételt nyertem a csíkszeredai (akkori nevén) Építészeti Szaklíceumba,
ahol Lenk Gyula tanár úr osztályában érettségiztem 1978-ban, ugyanis akkoriban ott abban a gimiben 5 éves
volt a gimnáziumi oktatás. Érettségi után a fővárosba költöztem, ugyanis sikeresen felvételi vizsgáztam a
Bukaresti Művészeti Népiskolába (Școala Populară de Artă), ahol 3 évig ének (canto) szakon tanultam Florica
Orăscu tanárnő osztályában, zongorán kísért Marius Pop híres jazz-zenész, tanár. Itt 1980-ban diplomáztam.
- Egy pár szót az első együttesedről...
Az első együttes, amelynek tagja lettem, a FOLK GROUP 5 volt, amely 1976-ban alakult Csíkszeredában Az
együttes neve is tükrözi, hogy folk zenét játszottunk és öten voltunk. Az együttes összetétele a következő volt:
a maroshévízi illetőségű Verzár Ferenc (aki az együttes vezetője is volt és aki felkért engem, hogy legyek az
együttes énekesnője): gitár, vokál zeneszerző; testvére, Verzár Csongor: perkúció, vokál; Szász István: hegedű,
furulya; Kiss László: bendzsó; Nagy Mária: ének. Érdekességképpen elmondhatom, hogy amikor Verzár Feri
megkeresett, az érdeklődés középpontjában nem is az énekhangom állt, hanem a 12 húros gitárom, amit
édesanyám 1 egész hónapi fizetéséből vett meg. (Szegénynek nem volt más választása, mert amíg meg nem
vette, én sem enni, sem (és főleg) iskolába menni nem akartam. Nagyon értettem a zsaroláshoz). Anno nem túl
sok szórakozási lehetőségük volt a gyerekeknek, tiniknek, így sokszor a helyi műkorcsolyapályán köröztünk
akár 2 órán át is szórakozásképpen jó zene kíséretében, a nagyon „színes” társaságot pedig kiegészítették
a csíki hokisták, akikért igencsak olvadoztak a lányszívek a didergetően fagyos levegő ellenére is), tehát
nemcsak a sport, a mozgás kedvéért koriztunk, hanem „fiúlesen” is voltunk ugyanakkor). Egy ilyen alkalommal
megközelített egy jóvágású, bajszos fiatalember (Verzár Feri), aki bevezetőként elmondta gyorsan, hogy
hamarosan Csíkszeredában megrendezik a FIATAL ZENE FESZTIVÁLJÁT, és hallotta, hogy van egy
12 húros gitárom, amit kölcsön szeretne kérni a fesztivál idejére! Én mosolyogva rábólintottam, hogy szívesen
odaadom, de a szívem már csak minden harmadikat ütötte, hiszen életem legnagyobb esélyét láttam ebben a
fesztiválban, és lásd, rám nincs is szükség..., egy világ omlott össze bennem. Szerencsére a csalódásom nem
sokáig tartott, mert pár kör után Feri visszatért és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem esetleg énekelni velük?
A válasz magától értetődő volt. Így indultunk együtt a Folk Group 5-tel, és a már korábban említett díjakon
kívül is sikert sikerre halmoztunk, több koncertet is adtunk Erdély kisebb és nagyobb magyar városaiban, sőt,
a TVR és a rádió magyar nyelvű adásaiban is szerepeltünk. Ezzel párhuzamosan a VOX-T nevű pop zenekarban
is énekeltem, ennek tagjai a következők voltak: Székely György: gitár, vokál; Simó József: basszusgitár, vokál;
Verzár Ferenc: akusztikus gitár, ének; Nagy Mária: ének, Hegyi András: billentyű, Dankó Sándor: dob. A VOXT zenekarral a csíkszerdai Ifjúsági Klubban léptünk fel és szórakoztattuk a fiatalokat csütörtök, szombat és
vasárnap esténként, hazai és külföldi pop- és diszkózenét adva elő. Bár a korábban a hokipályán zajló
„fiúleseken” nem túl sok trófeát szereztem, a klubban „leánylessé” alakult a helyzet, kinézett magának egy
jóképű hokista, aki az első szerelmem lett, aztán a kapcsolatnak drámai vége lett, de erről majd az önéletrajzi
könyvemben mesélek bővebben. Mindkét együttesnek 1978 tavaszáig voltam tagja. (folytatjuk)
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VI. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok
2017 május 18-21 között zajlott le a maroshévízi magyarság legfontosabb ünnepnap sorozata a Maroshévízi
Magyar Művelődési Napok. Első nap az egyháznak és a kultúrának volt szentelve. 17 órakor a helyi római
katolikus templomban Barticel Kiss Krisztián református tiszteletes úr és László Áron római katolikus plébános
hirdettek igét a jelenlevőknek. Ezt követte a marosvásárhelyi Preis Project együttes előadása, akik egyházi
zenét adtak elő. Este pedig a Gruppen Hecc kabaré együttes előadásának tapsolhatott a közönség, amikor a
mára már jól ismert és nagysikerű Lecsó Macsó című produkciójukat adták elő. A második nap a Kemény
János Iskola napja volt, reggel 9 órától a névadó emlékére szerveztek előadásokat, Wass Albert mesemondó és
vers verseny zajlott le melyen a Gyergyó-széki települések iskolái vettek részt, majd ünnepi köszöntőbeszédek
hangzottak el. Beszédet mondtak: Deme Gabriella a Kemény János Elméleti Líceum igazgatónője,
Németh Angéla a XV. kerület alpolgármesternője, Illyés Emese tanfelügyelő és Székely Melinda a Mezőségi
Kemény Zsigmond Szórványoktatási Központ- Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum aligazgatónője. Ezt követte
Dénes Géza verseskötetének a bemutatása, majd a Csillagszem Néptánccsoport előadásának tapsolhattak a
jelenlevők. A déli órákban koszorúzás volt a Kemény János szobránál, ahol koszorút helyeztek el: a Budapest
XV. kerület képviselői, a Kemény János Elméleti Líceum vezetősége, a Kemény János Alma Mater képviselői,
a római katolikus és református egyházak jelenlevői, a Kemény János Alapítván vezetősége, a dr. Urmánczy
Nándor Egyesület képviselői. Továbbá egy kerekasztal beszélgetésre került sor melyen részt vett Lászlófy Pál
István, Darvas Kozma József, Veress László, Vetési László, Molnár Gergely, Bende Sándor, Székely Melinda,
a moderatori szerepet Sarány István töltötte be. A téma a szórvány élet volt. Itt elhangzottak különböző
vélemények a szórvány életről, hogyan lehetne a szórványban élők életét jobb életmódra megváltoztatni,
de szóba került a megmaradásért, a jobb életért vívott harc, ugyanakkor ötletek, javaslatok is hangzottak el e
témában. A nap további eseménye a helyi művelődési házban zajlott le ahol a Kemény János Elméleti Líceum
diákjainak a kitünő előadásainak tapsolhattak a jelenlevők. A nap egyik igen fontos eseménye az a pillanat
volt amikor a hévízi Kemény János Elméleti Líceum vezetősége és a szamosújvári Kemény Zsigmond
Szórványoktatási Központ - Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum között egy testvériskolai egyezmény született
meg. Szombaton, május 20-án a X. Urmánczy Nándor Emléknap zajlott le. Reggel igehirdetéssel kezdődött, a
római katolikus templomban. Igét hirdettek: Gál Hunor örmény katolikus plébános, Barticel Kiss Krisztián
református tiszteletes és László Áron római katolikus plébános. Ezek után az Urmánczy családi sírboltnál a
megemlékezés koszorúi lettek elhelyezve. Koszorúztak: Csepel önkormányzat részéről: Németh Szilárd
országgyűlési képviselő és Borbély Lénárd polgármester urak, a Budapest XV. kerület polgármesteri hivatal
részéről Németh Angéla alpolgármester és Agárdi János képviselő úr, az Örmény Szószólói Kabinet részéről
dr. Turgyán Tamás parlamenti szószóló, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről dr. Molnár Gergely
osztályvezető úr, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus részéről Lukács Bence Ákos konzul úr,
Dr. Gortvay István Budapestről, a Hargita Megyei Tanács részérő Barti Tihamér alelnök úr, az Erdélyi Magyarörmény Szövetség részéről: Kulcsár László és Buslig Gyula alelnökök, Erdélyi Magyar Néppárt részéről
Kolcsár András alelnök, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt elnök, a szamosújvári iskola
részéről Székely Melinda aligazgatónő, a maroshévízi RMDSz részéről: Bodor Attila elnök és Deme Károly
önkormányzati képviselő, a Kemény János Gimnázium részéről Deme Gabriella igazgatónő és Bodor Franciska
tanárnő, a római katolikus egyház részéről Molnár Árpád és Pop Edmond, a református egyház részéről Barticel
Kiss Krisztián tiszteletes úr, a Kemény János „Alma Mater” egyesület részéről Mohácsek Ákos elnök úr, a
Kemény János Alapítvány részéről Sajgó István elnök, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről
Czirják Károly elnök és Farkas Aladár alelnök. A Nemzeti Himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házban
folytatódott az ünnepség. Elsőként ez évi Urmánczy Nándor Dij átadása történt meg melyet Borbély Lénárd,
Csepel polgármestere vehetett át. A laudációt Németh Szilárd országgyűlési képviselő mondta el. Ezek után
ünnepi beszédek hangzottak el. Beszédet mondtak: Lukács Bence Ákos konzul úr mely egy Urmánczy idézettel
kezdte beszédét: „Ne féltse senki a magyar nemzet életét. Erősebb az az idők viharánál. Ezer esztendő örökös
küzdelme nem tudta kikezdeni életerejét. Az utolsó négy században állandóan letörésén dolgozott a hatalom.
Vérét csapolták, vagyonát pusztították, fejlődését gátolták. Golyó és akasztófa, üldözés, jószágkobzás, elnyomás
volt a nemzeti érzés díjazása. Körmöci arany az árulás jutalma. Földi javak, rang, hivatal az elnyomók bére.
És nem győzték le. Gyermekhalandóság, egyke, kivándorlás, gazdasági lekötöttség, szabad uzsora nem tudták
megrontani. Ennek a nemzetnek az életét a természet ereje védi. Emberi erő, hatalom nem bír vele. Emberi
gonoszság nem tudja kiölni.” Urmánczy Nándor 1915-ben leírt szavai akár ma is íródhattak volna, ma sem
sem veszítettek érvényességükből”.
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Tovább beszédet mondtak: Németh Angéla a Budapest XV. kerület alpolgármestere, aki megemlítette a két
testvértelepülés rövid történetét is, dr. Turgyán Tamás parlamenti szószoló, dr. Molnár Gergely az NSKI
osztályvezetője, dr. Gortvay István Budapestről, Barti Tihamér a Hargita Megyei Tanács alelnöke. A beszédek
elhangzása után Duha László művész fafaragászati kiállítását lehetett megtekinteni. A művész úrról és
munkáiról Szász Ávéd Rózsa mondott beszédet, míg Dénes Géza tanár úr egy verset mondott el, melyet Duha
úr tiszteletére irt. A nagyszerű kiállítás után a Gyergyói Szemle szerkesztősége bemutatta folyóiratukat. Mint
kiderült Nagy József beszédéből ez volt a 13 bemutatójuk. 16 óra körül koszorúzásra került sor a Zsákhegyi
Katonai Temetőben. Koszorút helyeztek el: Csepel önkormányzata, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Református
egyház és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői. A temetőnél egy nagyszerű előadásnak is szemtanúi
lehettek a jelenlevők, melyet a helyi református közössége adott elő. Este a helyi Művelődési Házban a népszerű
Kristóf Katalin és Milán népdalénekesek előadásának tapsolhattak a jelenlevők. Vasárnap a magyar felekezeti
templomokban szentmisékre került sor majd a hagyományé volt a nap, hisz a Művelődési Házban felléptek a
szamosújvári, a ditrói és a maroshévízi néptánccsoportok, nagy sikert aratva. A nap fénypontja Kilyén Ilka
művésznő előadása volt. Végezetül egy igen fontos, szép és esemény dús ünnepségsorozaton vagyunk túl
melyen minden korosztály, feltalálhatta magát. A siker kötelez, hogy jövőre még színvonalasabb ünnepség
sorozatot szervezzenek a szervezők. Végezetül a szervezők, akiknek köszönhetően létrejött az ünnepségsorozat:
Maroshévíz Polgármesteri Hivatala és önkormányzata, a Kemény János Alma Mater Egyesület, a Kemény
János Elméleti Líceum, maroshévízi RMDSz, dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a Kemény János Alapítvány.

A hivatal, az igazság szolgálatában.
Beszélgetés Vancu Almasan Vasile volt titkárral
Egy polgármesteri hivatal titkára mindig készséges kell legyen és mindig
a lakosok törvényszerinti érdekeit kell képviselje, kezdte a beszélgetést a
nemrég nyugdíjba vonult maroshévízi polgármesteri hivatal volt titkára
Vancu Almasan Vasile, aki jól beszéli a magyar nyelvet is, majd folytatja…”a
múlt megtanított, a jelen előkészíti a jövőt, így remélhetőleg a lakosoknak
mindig a legjobbat kell tenni. Mindig a törvények betartására törekedtem,
minden nemzetiségűekkel jó viszonyban voltam és az egyházi felekezetekkel
is jó kapcsolatot tartottam mindig, ezért is lehettem Maroshévízen 23 éven át
titkár. Mindenki be kell tartsa a törvényeket, megkülönböztetnie a jót a rossztól.
Egy titkár mindig diplomatikus kell legyen, minden egyes létesítésnek vagy
kudarcnak, ami Maroshévíz városához tartozik, része van a titkárnak is, közösen
a polgármesterrel, alpolgármesterrel, a tanácsosokkal. Így megérhettem, hogy
47 évet ledolgozva, melyből 23 évet a polgármesteri hivatal titkára voltam,
emelt fővel hagyom el e tisztséget és nézhetek szembe mindenkivel.
Egy pár szót az eltelt 47 évről...
Főleg az 1994-2017 évek közötti időszak nőtt a szívemhez, míg titkár voltam. Ebben az időszakban tudtam,
hogy sokkminden függ tőlem, sokat várnak tőlem, de mindig az igazság oldalán álltam, amiért lehet többen
meg is haragudtak rám. A polgármesteri hivatal titkára már a régi időkben is volt, így időszámításunk előtt a
IV. században, Aristotel idejében is, Athénban is igen fontos szerepe volt a titkárnak. Azóta ez a munkahely
mindig is létezett és igen fontos szerepet töltött be. A titkár vigyáz arra, hogy a hivatalánál minden esetben a
törvények be legyenek tartva, a polgárok jogai sértetlenek legyenek, én is igyekeztem mindezeket betartani
és szerintem sikerült is.
A maroshévízi polgármesteri hivatalnál betöltött titkári állása alatt több polgármester is volt, hogy
egyezett velük?
Együttműködtem mindenikkel, kölcsönösen megbecsültük egymást, a munkánkat és vigyáztam a törvények
betartására. Sokszor ellentétbe kerültem egyes polgármesterekkel, de a törvény betartása mellett sikerült közös
nevezőre jutnunk. A legtöbb gondok a visszaigényléseknél voltak, de büszke vagyok, hogy a törvényeket
betartottuk.
Köszönöm a beszélgetést.
(czirják)
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Európa védőbástyája

A magyarság, akárhogy is hívták országukat, Magyarország, Szkítia, Meleg vizek országa stb,
évezredek óta Európa védőbástyája volt. Mivel a Kárpát-medence volt mindig a magyarság őshazája és innen
indult ki Európa minden irányába a civilizáció és az írás, minden egyes ország, birodalom irigyek voltak a
magyarokra. Irigykedtek, próbálták a Kárpát-medencét meghódítani, a magyarokat megsemmisíteni.
Ez sok évezres próbálkozás után részben sikerült. Itt csak egy csatát említenék, melyben az európai hadak
elindultak Magyarországot megsemmisíteni, ez volt a Pozsonyi csata 907-ben, mikor a magyar hadsereg a
fölényben levő európai hadat megsemmisítette. Ezek után már nem is próbálkoztak az európaiak nagyobb
csatákba keveredni, de idegen nyelvet beszélő hercegnőket ajánlottak fel a magyar királyoknak és végül így
sikerült a magyarok meggyengítése... Védőbástya volt a magyarság Európának és ezt soha nem köszönték
meg. Védtük Európát a törökök, a tatárok, a mongolok betöréseitől, de mindig a más nemzetek a magyarság
meggyengítését, az ország szétdarabolásán törekedtek. A Hun világbirodalom Attila halála után esett több
darabra, idegenek hódították meg területeiket, majd jött a …trianoni diktátum, amikor Magyarország nem volt
felelős a háborúért, de mégis ezt az országot darabolták föl nem azt az országot, amely kirobbantotta a háborút
és így volt a második világháborúban is, amikor megint a magyarokat sújtották a legjobban, nem azokat, akik
a háború kitöréséért voltak a hibások. De a magyarok most is védőbástya szerepet töltenek be, hisz már egy
pár éve törvénytelenül jönnek a kontinensünkre idegen civilizációból emberek, más kultúrából, más vallásúak,
köztük nagyon sok terroristával. Mi magyarok, de nemcsak, szigorúan hivatalos okmányokkal utazhatunk
bármilyen más országba, ők nem. Nekik nem kell okmány, mehetnek, sőt hívják a kontinensünkre, pénzelik
őket, útbaigazítják őket. És most is csak a magyarok védik Európát, vajon ezek után is egy újabb Magyarország
feldarabolására készülnek a nagyhatalmak??
Czirják Károly

A turbános indiai fizika tanár

60 éves lehetett, a kor nem látszott rajta, magas sovány ember volt. Az orvosi fakultáson fizikát tanított,
jövedelmük jó volt, nagy emeletes házat vettek az Eastern Parkwayen, sárga téglából épült, ott éltek gyűlölködő
feleségével és valahány gyermekével. Nem vezetett, gyalog tette meg az utat a háztól az egyetemig. Ennek
ellenére gutaütés érte, azután bottal járt, még így is tanított egy darabig. Házi orvosuk lettem, megvizsgáltam,
vért vettem hetente kétszer, mert véralvadás-gátló gyógyszert kellett használjon. A vért elvittem a laborba, az
eredményt szívességből meg szoktam mondani telefonon az asszonynak, és aszerint változtattunk a következő
napi adagon. A februári hideg, latyakos havas időben nem volt kellemes várni a teraszukon, amíg méltóztattak
beengedni. Nem tudtam kiszámítani percre, mikor érkezek oda, ha hamarabb érkeztem sohasem engedtek be.
Ott toporogtam a teraszukon, amíg végre kinyitották az ajtót. A beteg a szófán szokott ülni egy nappali szoba
formában, turbánnal a fején. Lassan megértettem, hogy a turbán elkészítése előtt az ő rítusuk szerint nem
kerülhetett idegenek szeme elé. Az indiai férfiak sohasem vágják le a hajukat, ezért kontyszerűen a fejük tetejére
tekerik. A turbán az egy fejtekerentyű, az ő különleges indiai szőttesükből készül, több méter hosszú kb. 40
cm széles, színes, selymes anyag. Befoglalja a kontyot, és tornyos lesz a fej tőle. Különleges szokásaik vannak
ezeknek a népeknek, naponta készítik a kenyerüket, az asszony a konyhában mindig gyurkált valami masszát,
amiből sohasem kívántam volna egy falatot sem. Sikh kendő helyes megkötése, 8 m. színes anyag.
Állítom hogy az asszony gyűlölködő és irigy volt, haragudott arra is, hogy miért adták meg nekem telefonon
az INR eredményt és neki nem, meg kellett volna neki magyarázzam, hogy mert én vagyok az orvos és engem
ismernek. A gyermekeik felnőttek voltak már, mindannyian jó állásokban, diplomákkal, tanárok, mérnökök
voltak, ők elnézést kértek az anyjuk magatartásáért.
Dr. Kovács Gabriella.

Anyák napja
Május első vasárnapján ünnepeljük az anyák napját. Maroshévízen is már több éve ünnepléssel
emlékeznek meg az anyákról. Ez év sem volt kivétel, hisz a déli mise után a római katolikus templomban
ünnepi előadást tartottak a Pobereznic Melinda által felkészített Szent Péter és Szent Pál Napközi otthon diákjai,
ezt követően az Urmánczy kézműves kör részéről Bajkó Hajnalka mondott verset, majd énekelt, miközben a
Rebendici Erika által felkészített kézműves kör tagjai több mint száz, általuk készített papírvirág csokrot adtak
át a jelenlevő anyáknak. Az ünnepi előadás után a Kolping család tagjai a templomban jelenlevő gyerekeket
meghívták a székházukba, ahol édességekkel, otthon készített szörppel kínálták, majd távozásukkor minden
egyes szereplőt édességkel teli szatyorral ajándékoztak meg. UNE
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SPORT

Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokság rájátszásában: Maroshévízi Pro Maros – Székelykeresztúri Egyesülés
4-2 (1-1). Góllövők: Tararache (3) és Craciun. A maroshévízi csapatnak egy olyan hazai mérkőzésen sikerült
győznie, melyen a bírók a vendégcsapattal tartottak.
A maros-parti egyesület továbbra is az első helyen van. Íme, a hévízi csapat felállítása: Petrescu Bor (Covrig) - Maximiuc - Dolhescu - Ungureanu - Crăciun - Kercso (Vodă) - Tararahe T. - Ujlaki Tararache S. (Boythe) - Ciocania (C.).
Szépvízi MŰ–Maroshévízi Pro Mureșul SK 2–2 (2–2), gólszerzők: Antal Hunor (21. perc) és Pályi Sándor
(30.), illetve Silviu Tararache (9. és 22.).
Asztalitenisz
A Gyergyó-Maroshévízi körzeti asztalitenisz bajnokság 15 és 16. fordulójában: Szárhegyi Bástya –
Maroshévízi PC 2016: 6-4 (Eigel 3, Balla 1). Maroshévízi PC 2016 – Csomafalvi Délhegy 8-2 (Eigel 3,
Balla 3, Campean 2).
Április 29-én zajlott le Gura Humorului-on az A osztályú asztalitenisz verseny, melyre 250 sportoló
nevezett be, három csoportba (open, haladók és kezdők). A maroshévízi sportolók eredményei: az open csoportban, 60 versenyző közül: Fazakas Attila 17., Barabás Sándor 18. A haladók csoportjában 93 versenyző
közül: Colcer Nicolae 5, Balla Péter 17. és Eigel Csaba 82.
Karate edzőtábort és verseny
Május 14-én a maroshévízi Shodan karate csapat tagjai egy hasznos edzőtáboron vettek részt, mely egy
versennyel zárult. A versenyen a Böythe József Attila 4 Dan-os és Böythe László Zoltán 3 Dan-os edzők állttal felkészitett sportolók 13, arany, 10 ezüst és 13 bronzéremmel tértek haza.
Íme a hévízi sportolók eredményei: Precup Alex, 9 éves, 3. katában és kumitéban, Citiriga Razvan, 9 éves, 3.
katában, 1 kumitéban, Citiriga Tara 6 éves, első katában és kumitéban, Bájas Eduárd 9 éves, első katában és
kumitéban, Páll Attila 12 éves, 3. katában, első kumitéban, Cotrus Darius 8 éves, 1 katában, 2 kumitéban,
Moldován Krisztián 9 éves, 2. katában, 1 kumitéban, Preda Ilinca 8 éves első kumitéban és katában, Szász
Krisztina 12 éves, 3. katában és kumitéban, Cioba Mara 13 éves, 2. katában, Bakó Andrea 13 éves, 3. kumitéban, Böythe Máté 14 éves, első katában és kumitéban, Böythe Endre 15 éves, 2. katában első kumitéban, Böythe Szilárd 17 éves, 2. katában és első kumitéban, Galbau Raluca 16 éves, 2. katában első
kumitéban. Buzila Riana 7 éves, kumitéban 2, Lőrincz Karina 7 éves, 3. kumitéban, Lőrincz Amira 7 éves,
3. katában és kumitéban, Trif Iacob 5 éves, második kumitéban és katában is. Simon Ingrid 6 éves, 3. kumitéban, Simon Árpád 7 éves 3. kumitéban.

A Nagybetűs
Az a bizonyos 21-es terem. Ott gubbasztott mindig a tanárival szemben. A folyosó legvégében volt, és talán
minden zajtól ami a második emeleten felcsendült elzárttságot biztosított, viszont ha csínytevésről, vagy az
általuk okozott lármáról volt szó, ők voltak az elsők akiket leghamarabb kézügybe lehetett keríteni.
Újabb 16 diák, aki mit sem sejtve, vagy talán sejtve lép ki, Madarász Kinga osztályvezető segítségével, abba
a Nagybetűsbe. Igen..., abba a sokat emlegetett Nagybetűsbe. Sosem értettem, és a mai napig nem értem,
hogy a legtöbb bucsúszövegekben is, vagy akár a felnőttek tapasztalataikat, meséiket , történeteiket amikor
elmesélik, amelett, hogy biztatják a végzösőket, mindig elmondják, hogy milyen nehéz lesz nekik, sok
akadály elé lesznek állítva, mesélnek pénzről, munkáról, szenvedésről.
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Mért nem hallanak a végzösők olyanokat, hogy majd milyen könnyű lesz nekik,
hogy ha néha majd történik is velük rossz, jusson az az eszükbe, hogy utánna csak
jó
következik,
hogy
merjenek
nagyokat
álmodni,
merjenek tenni azért amiben hisznek, merjenek szeretni, merjenek boldogak
lenni, egy szóval merjenek élni?
Nem igazán tudok sokat a Nagybetűsről, viszont titeket, végzösőket arra
buzdítalak, hogy ha nem érzitek jogosnak, vagy nem értetek egyett azzal a sok
nehézséggel, meg rosszal amit hallotok a Nagybetűsről, és márpedig ti úgy érzitek,
hogy ezekkel az akadályokkal megtudtok birkozni, legyen szó pénzről, hatalomról,
munkáról, vagy akár szenvedésről, akkor álljatok ki az elképzeléseitek mellett, és
ne hagyjátok, hogy bárki is ezt megváltoztassa bennetek, és jusson az eszetekbe,
hogy bizony ott van a jó oldala az életnek is, mint minden másnak, csak
egyszerűen észre kell venni.
Egyszer azt hallottam valahol,
hogy csak azon múlik, hogy valaki milyen életet él, hogy ő
azt hogyan alakítja, milyen döntéseket hoz meg, tehát azon
valójában, hogy ő mennyire jó ember. Tehát egy dolgotok
van csak, hogy elmondhassátok, nektek van a legszebb
Nagybetűsötök, csupán annyi, hogy JÓ embereknek kell
lennetek, és így sokkal könyebbé válik minden.
Szeretem azt a bucsúszövegekben, hogy egyben buzditó
szövegek is. A legtöbb próbálja a végzösőket arra sarkallni,
hogy ne adják fel az álmaikat, ha valamit elterveznek maguk
elé, akkor azért küzdjenek. Viszont hát ott vannak azok a
diákok is akiknek nincs igazán elképzelésük jövőjükkel
kapcsolatban, bizonytalanok, vagy akár valamilyen okból
kifolyólag nem engedhetik meg maguknak, hogy nagy
álmaik legyenek, így gyorsan le is mondanak róluk.
Senki se beszél arról, hogy mi történik azokkal a
végzösőkkel akiknek nincsenek terveik. Mondjuk ki, a
céltudatlan végzősökkel. Számos olyan példa volt, van és lesz
is a történelem során,hogy valakinek nem volt konkrét
elképzelése, csak hagyta, hogy az élet menjen vele, és utánna
mégis vitte valamire. Köszönheti ezt a szerencsének?
Valamilyen szinten igen, de szerintem sokkal inkább
magának!
Ne csüggedjetek! Nem kell tökéletesnek, elhívatottnak, megszállotnak lennetek ahhoz, hogy legyetek
valakik. Mindenben egyszerűen csak lássátok meg a jót.
A 11. osztály részéről kivánom, hogy 2017. 05.25.-i napotok legyen emlékezetes és csak a jóra koncentráljatok. Emlékezzetek meg a múltban töltött csodálatos emlékekre, viszont e mellett nézzetek szembe a jó,
sikeres és hatalmas Nagybetűssel.
Mindenki nevében sok sikert kivánunk!
Kolozsi Szabolcs
XI. osztály

Reklámok, apróhirdetések
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elküldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb használtruha üzletében. Megtalál bennünket a központba,
a Maros híd mellett.
A Natúr Tourist Iroda, dr. Bala Géza vezetésével és Bögözi
Gellért aligazgató vezetésével, munkatársakat keres.
Ugyanakkor az iroda bel és külföldi kirándulásokat szervez
kedvező árakon, kitűnő feltételek között. A szállások a legbiztonságosabb szállodákban és panziókban. Szállítás
repülővel, autóbusszal a legkényelmesebb feltételek
között. Külföld: Bosznia – Medjugorje, Franciaországba,
Olaszországba – Roma, Görögországba – Kréta szigetek,
Magyarország, Bulgária, Törökország, Málta, Norvégia,
Moldávia. Belföldre: Moldvai kolostorok, Cacica-i
kegytemplom és sóbánya, Máramaros, Duna delta,
Törcsvár, Peles kastély, Vajdahunyad vára, Kazán szoros,
Gyimesekbe, Targu Ocna, Slanic Moldova. Az iroda 100%
garanciát vállal mindenért. Elérhetőségek: dr. Bala Géza:
0760341351, drgezabala@yahoo.com vagy Bögözi Gellért: 0787745166. Köszönjük.

Fordítóiroda Maroshévízen a
polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:
0742130010, 0744829149.

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok
között válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!
Eladó kedvező áron hat ajtós szobabútor. Érdeklődni a
0749568650-es telefonszámon.
Csempekályha építés, javítás és pucolás… Víz és
lefolyószerelés (réz, ppr, pvc…). Külső és belső burkolás.
Konditerem hölgyeknek… Munka és tűzvédelmi
eszközök, ruhák kaphatók. Gázpalackcsere… Érdeklődni
a 0740990165-ös telefonszámon.
Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve bármilyen
építkezési munkát vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os
telefonszámon lehet.
Eladó két szobás lakás a Murelor utca 30-as szám
alatt, közel a központhoz. Érdeklődni lehet a:
0757845597-es vagy a 0746872805-ös telefonszámokon.

Alkalmi munkásokat keresünk Magyarországra,
eperszedésre. Biztosítunk: szállást (tévé, internet is a
szobákba), háromszori étkezést, Erdélyből a busz
árának a megtérítését. Napi kereset 6000-7000 Ft.
között. Érdeklődni a +36203523312-es telefonszámon.

Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon.
Eladó jó állapotban levő, 2011-es gyártású Gilera
robogó. Irányár 1200 euró és 16.000 kilométert tett
meg. Érdeklődni a 0744842807-es telefonszámon.

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő,
Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th Csaba. Köszönjük
Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi újság
utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info
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