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Az ősember nyomában Maroshévízen
Augusztus 1. és 8 között a Mag-len negyedbe régészeti ásatásokat végeztek gyergyószentmiklósi, kolozsvári és Târgoviste-i régészek. Az ásatásokat 8-án be is
fejezték. Csergő Tibor a gyergyószentmiklósi múzeum
igazgatója elmondása szerint az említett helyeken új
kőkorszaki telepek maradványaira bukkantak, melyek
i.e. 20.000 – 14.000 évvel ezelőttiek, így Erdélyben
ezek az első helyek, ahol ilyen régi nyomokra bukkantak. Ugyanakkor bronzkori leleteket is találtak melyek
i.e. 1.300 – 1.400 évesek lehetnek. Az igazgató úr

elmondása szerint ezek egyediek Erdély területén és
feltételezésük szerint e vidék mindig is lakva lehetett.
A kutatásokat szelvényben végezték, vagyis 2 x 2
négyzetméteres területet tártak fel. Ugyanakkor pattintott kőeszközöket is találtak a Mircea Anghelinu professzor által vezetett csoport régészei. Az igazgató úr
elmondása szerint az itt talált első emberi nyomok és
eszközök értékei felmérhetetlenek. A leletek arra serkentik a régészeket, hogy jövőben újabb ásatásokat
végezzenek. Czirják Károly

Kóbor kutyák Maroshévízen
Az utóbbi években Maroshévízen nagyon elszaporodtak a kóbor ebek. Már több mint öt éve nem foglalkoztak a gazdátlan kutyák összegyűjtésével, emiatt
mára a Maros-parti település központja tele van állatokkal. Nap mint nap falkák közti harcoknak lehetnek
tanúi az ott
élők,
arra
járók és a
turisták egyaránt, de sajnos
senki
nem
tesz semmit a
kutyák összefogásáért.

Számos esetben lakosokat, gyermekeket is megharaptak, megtámadtak már a kóbor ebek. Nemrég a Zöld
offenzíva folytatódik címet viselő kezdeményezés nyitóünnepségén Platon Stelu polgármester elmondta:
tudja, hogy autókkal hoztak, hoznak kutyákat, és
Maroshévízen engedik szabadon őket, de sajnálatos
módon sohasem tudják rajtakapni a tetteseket. A település központjának képét azonban nagyon elrontják a
gazdátlan állatok, hiszen többek között a polgármesteri hivatal előtt pihennek, verekednek, sétálnak a falkákba tömörült kóbor kutyák.Ideje lenne ismét kutyamenhelyet alakítani, és összegyűjteni a gazdátlan állatokat, mielőtt ismét elszaporodnak a támadások.
Sárig Csilla

Szovjet emlékművet tataroznak Maroshévízen
Maroshévíz központjában, a volt Urmánczy park
közepén a második világháború után létesítettek egy
szovjet hősök temetőjét ahová annak idején 74 katonát
temettek el. Maga az emlékmű a szintén központi parkban felállított „Székely katona” szobrából lett átalakítva, hisz ezt 1945-ben ledöntötték, így 1947-re orosz
emlékművé alakították át a Székely emlékművet. 1990
után ez a temető feledésbe merült, nem volt karbantartva, állapota ez évre igen rossz lett. Július havában a
helyi polgármesteri hivatal kezdeményezésére nekiláttak a felújításának. Itt nem térek ki, hogy mennyire
drága egy négyzetméternyi tatarozás, hisz sokkal drá-

gább, mint bármelyik építkezési cégnél elvégzendő
ugyanilyen munkálat. Jó dolog, hogy egy katonai
temetőt felújítanak, hisz azok a katonák nem hibásak,
hogy itt lelték a halálukat, de ugyanakkor felmerül
bennem az a kérdés, hogy ha már a maroshévízi
Polgármesteri Hivatal felújítja a szovjet hősök temetőjét miért nem teszi ugyanezt a Zsákhegyi Magyar
Katonák temetőjével, hisz Románia és Magyarország
között e téren van egy megállapodás.
Vagy talán a szovjet emlékmű után a magyar katonák temetője következne? Kétlem.
Czirják Károly
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Színesebbé varázsoltuk együtt a szegény gyerekek
nyarát!
Vizeslufibajnokságnak, tábori postának, stafétajátékoknak, indián napnak, lovaglásnak és felhőnézésnek
örvendezhettek azok a Hargita megyei szegény gyerekek, akik részt vettek a Gyulafehérvári Caritas nyári
programjain.
A táborok, karavánok szervezésében óriási segítséget jelentett a Caritas és a Harmopan közösségi kampánya. A július végén zárult kampány során a Harmopan
az eladott péktermékek után a bevétel 2%-ával támogatta a gyermektáboroztató programot. Ezen összefogásnak köszönhetően 24.000 lej gyűlt össze, amit a
Caritas a nehéz körülmények között élő gyerekek nyári
foglalkoztatására fordított. A pénzösszegen kívül a cég
péktermékekkel is támogatta a programokat.
„Külön öröm számunkra, hogy vásárlóink is lelkesen fogadták a kampányt és a kezdeti számításainkat
felülmúlva, ilyen sok gyerek kirándulásokon, táborokban való részvételét tudtuk biztosítani. Fontosnak tartjuk, hogy nemcsak egyszerű nyaralásról, szórakoztató
foglalkozásokról van szó, hanem nevelő jellegű táborok voltak ezek, ahol az élménydús programok által a

gyerekek fejleszthették kreativitásukat, képességeiket.” – tette hozzá Ugrai Orsolya, a Harmopan marketing menedzsere.
A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyei
Családsegítő Szolgálata közel 800 gyereknek próbált
igazi nyári vakációs élményeket nyújtani a táborok,
karavánok által:
„Élmények halmaza volt ez a tábor, kezdve a mindennapi friss, illatos kenyérrel, kiflivel, a változatos,
finom falatokkal, folytatva a napok minden momentumával, az újdonságokkal, játékokkal, a személyes
figyelem, szeretet, elfogadás megtapasztalásával, és
hiszem azt, hogy ezek az élmények jó sokáig vissza
fognak köszönni ezeknek a gyerekeknek az életében.”
– véli a lókodi táborról a főszervező, Bíró Katalin.
A közösségi kampány sikerét jelentősen befolyásolta a tudatos vásárlók érdeklődése és a Harmopan
társadalmi szerepvállalásának felismerése. Csakis az
ilyen és hasonló összefogás által tudjuk szebbé varázsolni a nélkülöző gyerekek életét.
Neag Annamária Caritas-médiairoda.

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)
A nyeregben minden ember egyenlő
Habár még jó másfél hónap hátravan a vakációból,
léteznek olyan iskolai tevékenységek, amelyeken minden gyerek szívesen részt vesz. Ilyen a Soros
Alapítvány által finanszírozott CEDU projekt, amelynek a Szebb gyermekkorért címet adtuk.
A márciusi papírsodrás, az áprilisi tojásírás, a
májusi decoupage-technikás ajándékkészítés és a júniusi gyöngyfűzés célja az volt, hogy a gyerekek felfedezzék a saját képességeiket, illetve a saját kezűleg
készített tárgyak szépségét és értékét. A fogyasztói társadalomra épülő világban a gyerekeknek egyre kevesebb esélyük van arra, hogy felfedezzék az egyediségükben rejlő értékeket, hiszen olyan példaképeket
követnek, melyekkel soha sem lesznek képesek teljes
mértékben azonosulni. A kézműves foglalkozások
rövid időre kiragadják a lányokat és fiúkat ebből a
mesterséges álomvilágból és segítenek, hogy felfedezzék a hagyományaikat, és a bennük rejlő lehetőségeket.
A kézműves tevékenységhez hasonlóan, a lovaglóleckének is ugyanaz a célkitűzése: a gyerekek önbecsülésének és önbizalmának a növelése. Közismert
tény az, hogy a lovaglásnak mennyi jótékony hatása
van. Növeli az önbizalmat, a környezet iránti érdeklő-

dést, a pozitív élmény serkenti a kommunikáció iránti
igényt, illetve a teljesítmény fokozatos növelésének
szükségletét. Ugyanakkor a lovaglás fejleszti a felelősségvállalás képességét, a döntésképességet, edzi a
türelmet, az önuralmat és segít leküzdeni a félelmeket.
A lélektani hatások mellett nem feledkezhetünk meg a
szociális vetületről: az állatok iránti tiszteletről, a tevékenységek alatt kialakult barátságokról sem.
Az augusztusi szeszélyes időjárást lesve sikerült
elkezdeni a lovaglóleckéket. Nehéz volt korán kelni,
hisz elszoktunk tőle, de az élmény felülmúlta a várakozást. A harmaton indult az álmos csapat a lovardába,
ahol már türelmetlenül vártak az oktatók, hogy bevezessenek a lovaglás rejtelmeibe. A munkavédelmi szabályok ismertetése után végre betekintést nyertünk e
nemes sport titkaiba. Dél fele már emelkedett hangulatban kísértük be az istállóba a türelmes állatokat, ahol
megjutalmaztuk őket a jól megérdemelt kockacukorral. Fáradtan, de boldogan indultunk haza, hisz
sokunknak sikerült legyőzni kezdeti félelmünket, és
így egy feledhetetlen élménnyel gazdagodva térhettünk haza, tervezgetve, hogy mi kerüljön a plakátra,
amelyet a leckék végeztével – Az ember és a ló címmel
– a záró tevékenységen fogunk majd elkészíteni.
Rabya Edith
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Egyházi szemle
„Az aratnivaló sok, a munkás
kevés!”
Nem kis bátorság kell ahhoz
ebben a korban, hogy valaki, mint
pap vállalkozzon Krisztus követésére. A papi hivatás hallatára az
emberek különféleképpen reagálnak. Találkozni magas fokú szimpátiával, közömbösséggel, de igen
gyakran az ítélettel, sőt a megvetéssel is. Különös életforma, melynek
belső folyamatait a kívülálló nem
ismerheti, ezért nehéz a megítélés.
Általában a gyakrabban megmutatkozó hibák vagy erények alapján
mondanak véleményt.
Szükséges a pap. „Ha nem
lenne pap, ki kellene találni.” –
mondta XXIII. János pápa.
Maroshévizről az utolsó évtizedben
ketten vállalkoztak erre a hivatásra.
Bakos István a nagyváradi egyházmegye és Táncos Levente a gyulafehérvári egyházmegye papjaként.
Táncos Levente eddigi útja közismertebb és itthon is többet látni.
Petrozsényban,
Sepsiszentgyörgyön teljesített szolgálatot és most a csíkszeredai Szent
Ágoston plébánián tevékenykedik.
Hol van és mi van Bakos
Istvánnal? Többen tették fel a kérdést. Az ő útja igen érdekesen alakult. Tudni kell, hogy a külföldön
élő magyar katolikus közösségek-

hez általában az itteni magyar egyházmegyék küldenek papokat. A
gyulafehérvári egyházmegyének
Amerikában,
Kanadában,
Olaszországban és Ausztriában
vannak papjai. A szatmári egyházmegyének Németországban. A
nagyváradi egyházmegye amerikai
és ausztráliai közösségekről próbál
gondoskodni. Így került Bakos
István először Amerikába. Onnan
visszatérve Szilágycsehben volt
plébános rövid ideig, majd
Ausztráliába, a Sydney-benn és
környékén élő magyar közösséghez
küldték. Minden szempontból megosztott helyzetbe került. Kardos
Béla, a Magyarok Szövetségének
elnöke így jellemzi az ottani állapotokat: „Amikor közénk érkezett
(István atya) – valljuk be őszintén, kaotikus állapotok uralkodtam a
magyar katolikus közösségben.
Békétlenség, egymásramutogatás,
bűnbakkeresés állapota jellemezte a
lelkipásztor nélkül maradt közösséget.” (Magyar Élet, 2010.augusztus
26.)
Sajnos nem csak a magyar
közösség papja lett, hanem a parramattai püspökség papjaként is eleget kellett tennie több feladatnak.
Ez a fizikai, lelki és szellemi erőt
próbára tevő feladat arra késztette,
hogy úgynevezett „sabbatical

leave”-t, vagyis tanulmányi időszakot kérjen, ami azt jelenti, hogy egy
időre megszakítja papi teendőit és a
tanulmányaira összpontosít. Eddig
elvégzett munkájáért hálásan
mondtak köszönetet. Kardos Béla,
a fentebb idézett beszédét így fejezi
be: „Most búcsút veszünk István
atyától, ideig-óráig, vagy örökre –
csak a jó Isten tudhatja. Azt kívánjuk, hogy az Atya Isten áldása és a
Szentlélek üdvözítő ereje legyen
rajta tanulmányi éve során, és akárhogy is alakul sorsa, azért ne feledjen el minket, a világ végére szakadt honfitársait, mint ahogy mi
sem feledjük el szeretetben Bakos
István Atyát.”. László Áron

Egyházi anyakönyv
Keresztelések: Bakos Dávid
(r.k), Covrig Andrada (r.k.), Bajkó
Mária Aranka (ref.), Péter Ferenc
(ref.).
Házasságok: György Szabolcs
és Bartha Hajnal (r.k.), Covrig
Adrian Ionel és Márton Katalin
(r.k.), Szász István Attila és Séra
Adél (ref.)
Temetések: Dr. Biró Edith 84
éves, Kimpián Rózália 69 éves,
Hompoth Mária 71 éves, Bodor
Ilona 91 éves, Ambrus Mária 71
éves, mind római katolikusok.

Sport - Karate
Nemrég a maroshévízi Shodan
sportegyesület Székelykeresztúron
vett részt egy karate kupán. A hévízi sportolók 11 arany, 15 ezüst és 5
bronzéremmel tértek haza. A sportolók a 6-22 éves korosztályok
különböző korcsoportjaiban jeleskedtek. Íme a díjazottak: Kósa
Ervin 3. hely kumitéban, Dusa
Maria 2. hely kumitéba, Kiss
Andrea 2. katában és 3. kumitéban,
Szőcs András első katában, Truta
Bogdan 2. katában, Truta Andrei 2
katában, Rusu Alexandru 2. katá-

ban és első kumitéban, Kósa
Barbara első katában és kumitéban
is, Taran Alexandru 3. katában, első
kumitéban, Goia Sorin első katában
és kumitéban is, Goia Alexandru 2.
katában és kumitéban is, Böjthe
Szabolcs első katában és 2. kumitéban, Böjthe Máthé 2. úgy katában
mint kumitéban, Böjthe Endre első
katában és kumitéban is, Cazan
Edmond 3. katában, Blaga Gabriel
2. katában és első kumitéban, Klaus
Adriana 2. katában és kumitéban is,
Fodor Szilveszter 2. katában és

kumitéban, Bíró Zalán 2. katában
és kumitéban. A maroshévízi sportolókat Böjthe Attila 4 Dános és
Böjthe László 3 Dános mesterek
készítették fel. Czirják Károly
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (7.)
Augusztusban születtek
Dr. Draskonyi Aladárné, sz. Szántó Berta
(1895-1986) színésznő
Sajnos, életútjáról keveset tudunk. Budapesten és
Kolozsváron tevékenykedett színésznőként. Nyugdíjba
vonulása után jött vissza Maroshévízre az 1960-as
évek derekán. Itt tagja volt a helyi római katolikus dalegyletnek. Számos verset írt, ezek egy része kéziratban
található. Testvére a budapesti török nagykövetségen
dolgozott tolmácsként az 1970-es évek elején. Fiatal
korában több szobrot, szobrocskát is megformáztak
róla. 1984 körül öregotthonba került. A csíkszépvízi
temetőben van eltemetve.

Walter Ede (1851-1934) gyártulajdonos, képeslap kiadó
Szülei nagybirtokosok voltak Hévízen, iskoláit
helyben végezte majd a szülei sörgyárát vezette. 1886ban megnősült, Miklós Vilmával (1858-1937), egy
gyermekük született, Jenő (1891-1966). Maroshévíz
első hivatalos fényképésze, 1907-től saját kiadóhivatalt nyitott, amely 1929-ig működött. Főképp képeslap
kiadással foglalkozott az említett periódusban. Több
képeslapot adott ki településünkről így messzi földre
eljuthattak a Maroshévízet megörökítő lapok. 1934ben hunyt el, és a Bajkó-pataki temetőben nyugszik.

Régen történt (7.)
1931. augusztus 12-én (80 éve) felbomlott a helyi
Tanács, helyét egy ideiglenes tanács vette át. Elnöke:
Popescu Sabin, tagok: Gliga A. Toparceanu D., Voda
I., Taran N
1791 augusztusában, 220 éve, lett felszentelve a
helyi görög katolikus templom, Szt. Nicolae, védőszent nevére.
1916. augusztus 29, 95 éve, az első román betörés

Komán János: Változások
A bizalom házról házra járkál.
A bátorság lassan előkerül,
amikor látja, hogy nincs egyedül,
s bekopogtat mindenik barátnál.
A közömbösség épp most oldalog
bekerítve bizalmatlansággal.
A szabadság szervezkedve tárgyal,
s még olyan, mint egy félkezű, balog.
Az ajtóba szerelt kéziratok
kijöttek, arcuk csupa büszkeség.
Végre, egy melléd álló feleség!
Erre két kancsó bort is ihatok.
Egy rég nem látott ismerős keres,
s a börtönbe zárt gondolatok, szavak
úgy jönnek, mint a vándormadarak.
Ezért már meghalni is érdemes.
Maroshévíz, 1990. január 7.

Főzzünk együtt
Ha nyár, akkor lecsó! És ha lecsó, akkor ahány ház,
annyi szokás. Húsos lecsó, hozzávalók: 25 dkg füstölt
kolozsvári szalonna, 50 dkg darált sertéshús, 2 fej
hagyma, 8 gerezd fokhagyma, 50 dkg paprika, 1 kg
sárga paprika, 6 paradicsom,2 db hegyes erős paprika,
1 evőkanál vaj, só, bors, pirospaprika.
Elkészítés:
A szalonnát kis kockára vágva a vajon kisütjük. Az
egyik hagymát kockára, a másikat hosszában csíkokra
vágva megdinszteljük, beleaprózzuk a fokhagymát,
majd rádobjuk a darált húst, és egy sűrű, pörköltszerű
alapot készítünk sóval, borssal, kis pirospaprikával.
Ezután a nagyobb kockára vágott paprikákat beleforgatjuk, szinte sütjük, nem lefedve, állandó forgatás és
keverés mellett! Csak a legvégén kerül bele a paradicsom, 1x1 cm-s kockákra vágva, és csak 3-5 percig
főzzük.
Megjegyzés:
Kiadós és sűrű lecsó lesz, nagyon hasonló a bográcsban készültekhez.
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VISSZAEMLÉKEZŐ
(A Dr. Urmánczy Nándor egyesület oldalai)
Első Dr. Urmánczy Nándor Emléknap - 2008
Szeptember 6. Reggel 10 órától szentmise a helyi
római katolikus templomban, ahol László Áron katolikus és Balla Árpád református papok ünnepi szentmisén emlékeztek meg Urmánczyról. Ezek után a templomban egy emlékplakettet szenteltek fel, mely a volt
országgyűlési képviselőt ábrázolja. Ezt Nagy Zsolt
budapesti országzászló-kutató adományozta. Ezt követően Urmánczy sírjánál felavattak egy szimbolikus

országzászlót jelképező emlékművet, melyet a maroshévízi Csibi István készíttetetett és adományozott erre
az alkalomra. Ezek után a templomudvaron lévő sírjánál koszorúzás következett. Koszorúkat helyeztek el: a
csomafalvi Borsos Miklós Művészetért Alapítvány
részéről, a Magyarok Világszövetsége részéről, továbbá Dr. Garda Dezső parlamenti képviselő, a
Gyergyószentmiklósi Székely Tanács, a Marosszéki
Székely Tanács küldöttjei, a Magyar Polgári Párt
országos elnöksége, Szotyori Melinda és Szotyori
Zsuzsanna New Yorkból, a maroshévízi Magyar
Polgári Párt és a helyi Székely Tanács részéről, valamint a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről. Ezt
követően a helyi Urmánczy-kastélyban a résztvevők
megtekintettek egy fotó-dokumentum kiállítást, melynek képei által az érdeklődők betekintést nyerhettek
Urmánczy életébe, pályafutásába. A kiállítás után egy
kerekasztal-beszélgetésnek lehettünk szem- és fültanúi. Felszólaltak: Dr. Gortvay István – Urmánczy
Nándor unokája –, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke, András Imre, a Magyarok
Világszövetsége részéről, Dr. Garda Dezső képviselő,
Borsos Géza, a Székely Tanács alelnöke, Fodor Imre, a
budapesti Nagy Zsolt és Czirják Károly.
II. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap - 2009
Szeptember 12-én tartották Maroshévízen a II. Dr.
Urmánczy Nándor Emléknapot, amelyet a nemrég alakult hasonló nevű egyesület szervezett. Az emléknap

10 óra 30 perckor kezdődött a helyi római katolikus
templomban, ahol László Áron római katolikus és
Balla Árpád református papok megáldották az egyesület zászlaját és lobogóját. A magyar és székely himnuszokat követően a templom udvarán, Urmánczy
Nándor sírjánál koszorúkat helyezett el Árus Zsolt és
Madaras Albert, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről, Borsos Géza, a Magyarok Világszövetsége képviseletében, Radics Ernő és Putnoki Tibor, a magyarországi Szeretet Fénye Alapítvány, Iszák Balázs és
Andrási Árpád, a Székely Nemzeti Tanácstól, Bende
Sándor és Bodor Attila, a maroshévízi RMDSZ részéről, Szabó Kálmán, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
nevében, Benedek Botond és Balla Péter, a helyi MPPtől, Blénessy Zoltán és Nagy Ferenc, a Települési
Székely Tanácstól. A koszorúzás után Deme Erika
Dalma és Orbán Zsolt szavaltak, majd a Szeretet Fénye
Alapítvány tagjai ősi magyar ruhába öltözve ősi
magyar zenét adtak elő. A jelenlévők a múlt évhez
hasonlóan csoportképet készítettek az Urmánczy család kriptája előtt. Az emléknap az Urmánczy kastélyban folytatódott, ahol a jelenlévők egy fotó-dokumentum kiállítást tekinthettek meg Urmánczy Nándorról.
Czirják Károly az egyesület alapítóiról és tagjairól
beszélt, majd röviden ismertette Urmánczy Nándor
életútját. A továbbiakban Bodor Attila felolvasta
Urmánczy Nándor unokája, a Budapesten élő Dr.
Gortvay István levelét, majd a Bécsben lakó Dr. Száva
Tibor Sándor sorait hallhatták az érdeklődők. Beszédet
mondott
Izsák
Balázs
és
Fodor
Imre
Marosvásárhelyről, Bende Sándor Maroshévízről,
Borsos Géza Gyergyócsomafalváról, Árus Zsolt
Gyergyószentmiklósról, Farkas Aladár Borszékről,
Putnoki
Tibor
és
Nagy
Kemény
Géza
Magyarországról. Az ebédszünetet követően az
Urmánczy fürdőnél kötetlen beszélgetés keretében
folytatódott a rendezvény, majd délután 5 órakor annak
reményében búcsúztak el egymástól a jelenlévők, hogy
jövőben ismét együtt emlékezhetnek Urmánczy
Nándorra.
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VISSZAEMLÉKEZŐ
(A Dr. Urmánczy Nándor egyesület oldalai)
III. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap - 2010
Szeptember 12-én rendezték meg Maroshévízen a
III. Dr. Urmánczy Nándor emléknapot, mely mára a
hévízi szórványban élő magyarság egyik legismertebb,
legfontosabb napjává nőtte ki magát. Az ünnepség reggel fél kilenckor ünnepi szentmisével kezdődött, majd
Deme Erika, Orbán Zsolt és Balla Péter hazafias énekei és versei hangzottak el. Urmánczy Nándor sírjánál
koszorút helyezett el a Hargita Megyei Tanács, Székely
Nemzeti Tanács, Gyergyószéki Székely Tanács,
Borsos Miklós Egyesület, Csomafalvi Települési
Tanács, Maroshévízi Települési Tanács, maroshévízi
RMDSZ, maroshévízi MPP és a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület küldöttjei. A magyar és székely himnuszok
után a jelenlevők az Urmánczy-kastélyban vettek részt
egy konferencián. Beszédet mondott Dr. Gortvay
István (Budapest), Dr. Kincses Előd (Marosvásárhely),
Pál Árpád országgyűlési képviselő, Bodor Attila, a
maroshévízi RMDSZ részéről, Petres Sándor, a
Hargita Megyei Tanács alelnöke, Iszák Balázs, az

SZNT elnöke, Andrássy Árpád (Marosvásárhely),
Márton Zoltán (Szováta), Farkas Aladár (Borszék),
Borsos Géza (Csomafalva) és Czirják Károly. A konferencia után a résztvevők közül sokan a helyi
Urmánczy-fürdőben folytatták a napot.
Egyesületünk 2011-es évi tevékenysége
Január 10-től a helyi COMPET céggel közösen
egy honosítási-tanácsadási irodát létesítettünk, mely
irodának szolgáltatásait eddig több száz maroshévízi és
környékbeli lakos vette igénybe.
Szintén januártól egyesületünk 100 év után egy
helyi újságot létesített Maroshévízi Hírlap néven, mely
újság 500 példányszámban minden hónap utolsó hetén
jelenik meg.
Februárban egy barátságos jégkorongmérkőzés
előtt díjaztuk a gyergyószentmiklósi Huszár Gábor

tanár urat, aki 1971 februárjában alapította az első jégkorong csapatot településünkön.
Április 11-én a Kemény János Alapítvány és az
„Alma Mater” Kemény János Egyesülettel közösen
megszerveztük a „Költők Napja” című rendezvényt.
Május 16-17 között egy öt fős csoport látogatott
településünkre a magyarországi Háromhatár Kulturális
és Sport Egyesület részéről, akikkel egyesületünk
együttműködési egyezményt írt alá
Május 21-én lett megtartva 3. alkalommal a diákok részére a Dr. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő, Maroshévíz és Borszék után ez évben a gyergyóremetei Balás Jenő Általános Iskolában 21 diák részvételével.
A júniusi iskolavégzéskor egyesületünk első alkalommal adományozott két diáknak „Dr. Urmánczy
Nándor” tanulmányi ösztöndíjat. A maroshévízi
Kemény János Gimnázium VI-os és X—es diákja 200
– 200 lejes pénzjutalomban, valamint egy-egy könyvet
és Székelyföldet ábrázoló falitérképet vehetett át.
Július 22-24 között vendégeink voltak a vajdasági
Székelykevéről a „Tinet” Klub által szervetett
„Székely Túr 2011” elnevezésű biciklisták. A „túr”
résztvevői
Amerikai
Egyesült
Államokból,
Magyarországról, Szerbiából és Romániából származó
bicikli túra kedvelők.
Július 22-én
első alkalommal
szerveztünk
Urmánczy
Nemzetközi
teremfoci kupát,
melyre hollandiai,
vajdasági és erdélyi
csapatok
neveztek be.
Július 23-án
szintén első alkalommal volt megtartva
az
Urmánczy
Nemzetközi asztaltenisz kupa. E vetélkedőre magyarországi, vajdasági
és romániai sportolók jelentkeztek.
http://urmanczynandoregyesulet.marosheviz.info
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A IV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap programja
2011. szeptember 4
10 – 10,30 óra a vendégek fogadása a helyi római
katolikus templomnál
10,30 óra Megemlékező szentmise Urmánczy Nándor
tiszteletére

12,50 „Mentsd meg” festmény és kép kiállítás és díjazás a helyi Kemény János Gimnázium dísztermében,
beszédet mondanak Mozga Márta a ClubNetCet
Egyesület elnöke, míg Csapó Lajos művész az Alkotók
Művészek és Művészetpártolók Egyesületének elnöke
verset szaval, mindketten Budapestről.

11,20 Kulturális műsor, Portik Péter bemutatja
Háromhatár Egyesületet majd fellép a Háromhatár
Egyesület kórusa, ezt követően a helyi Urmánczy
János cserkész csapat műsora következik, szavalnak
Nagy Bernadett és Ladó Tihamér.

13,05 óra Bukva Zsuzsanna és Németi Pál népdalénekesek rövid műsora Budapestről, hegedűn kíséri Bodor
Loránd (Maroshévíz)

11,30 Szobor avatás. Beszédet mondanak: Dr. Kövér
László, a magyar országgyűlés elnöke, László Tamás,
Budapest XV. kerületének polgármestere, Dr. Gortvay
István, Urmánczy Nándor unokája, Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke, Czirják Károly, a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület elnöke. Szaval: Orbán
Zsolt. A szobrot megáldja László Áron római katolikus
plébános és Balla Árpád református tiszteletes.

13,25 Szimpózium. Beszédet mondanak: Bodor Attila:
„Urmánczy Nándor életútja”, Ladó Miklós:
„Egyesületünk ez évi tevékenysége”, Izsák Balázs
Marosvásárhelyről, Dr. Száva Tibor Bécsből: "Az
Urmánczy hagyaték időszerűsége", Puskás Attila, a
Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Egyesület elnöke,
Nagy Kemény Géza: „Báró Kemény János és a marosvécsi várkastély”, Nagy Zsolt, Budapestről, és mások.

12 óra Himnuszok Urmánczy Nándor sírjánál, csoportkép készítése.

14, 40 óra állófogadás

13, 10 Urmánczy Nándor díj átadás

15, 50 óra az Urmánczy termál strand meglátogatása.
12,15 Az Urmánczy kastély meglátogatása
Szeretettel várunk mindenkit!

Viccek
A lagzin Juli néni a boldogságtól sugárzik és elérzekenyülve azt mondja:
- Drága gyerekeim! Azt kívánom hogy úgy süssön
rátok a boldoság fényes napja mint ahogy annak idején
apátokra és rám sütött.
Erre meszólal Pista bácsi:
- Na gyerekeim, ti se fogtok napszúrást kapni!
Egy férfi egy álláshirdetésre jelentkezik az állatkertben. Kiderül, hogy az állatkert legfőbb látványossága,
a gorilla, nemrég pusztult el, és attól félnek, ha ez kiderül, nem jönnek majd a látogatók. Az állatkert igazgatója magas fizetést igér a férfinak, ha jól eljátsza a
gorilla szerepét jelmezbe öltözve.
A jelentkező megdöbben az ajánlaton, de mivel nagyon
kell neki a pénz, elfogadja az állást. Beöltözik és bezárják a ketrecbe. A produkciója egészen jól sikerül, a
látogatók odavannak a gorilláért. A férfi egyre jobban
belejön a mókába, le-fel ugrál, mászik, hintázik.
Egyszer azonban egy akrobata mutatvány rosszul sül
el, a magasban ugorva nem tud elkapni egy kötelet, és
áttörve a rácsokat átzuhan az oroszlán ketrecébe. Míg

a földön fekszik, az oroszlán egy hatalmasat üvölt. A
férfi rémülten kiabálni kezd: "Segítség! Segítség!"
Erre az oroszlán közel hajol hozzá és a fülébe súgja:
- Ne ordíts, te őrült! Mindkettőnket ki fognak rúgni!
- Egyszer olyan éhes voltam - meséli egy felfedező a
barátjának -, hogy megettem a papagájomat.
- Milyen íze volt?
- Mint a pulykáé, a vadlibáé vagy a bíbicé. Az a papagáj bármit tudott utánozni.
Találkozik a kismalac a bátor nyúllal.
- Szia, bátor nyuszi! Te tényleg nem félsz a rókától?
- Tényleg.
- Veled tarthatok? Hallottam, hogy pont erre vadászik,
és nagyon félek.
- Gyere.
- Te nyuszi, már érzem, hogy itt a róka. Nem félsz?
- Nem.
- Már látom is, ott vicsorog. Hogyhogy téged nem esz
meg?
- Néhanapján viszek neki egy malacot.
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Megy a csiga a sivatagban és beszél magában:
- Jaj, de hülye vagyok, én olyan hülye vagyok! Ilyen
nincs, én vagyok a leghülyébb!
Megy tovább és újra megszólal:
- Nem is vagyok én olyan hülye, nem is vagyok hülye!
Ki mondta, hogy hülye vagyok? Gyorsan lekopogom!
Lekopogja, majd:
- Ki az?
- Jaj, de hülye vagyok!

Reklámok, apróhirdetések

Három sün megy az erdőben és eltévednek. Nagyon
fáznak. Arra jár egy tündér és azt mondja:
- Teljesítem három kiváságotokat , mivel hárman vagytok, mindegyikőtöknek egyet.
Az első azt kéri a tündértől, hogy juttassa haza. A
második is azt kéri:
- Nagyon fázom, juttass haza.
A harmadik azt mondja:
- Nagyon fázom, egyedül vagyok, bárcsak itt lennének
a testvéreim!

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit,
melyeket e-mail címünkre küldhetnek.

Eladó természetes méz előnyös áron. 10 kilogramm vásárlás után egy kilo ingyen. Érdeklődni a
0744693028-as telefonszámon lehet.
A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165
Masszázst (reflexo-, anticellulitisz-, gyógy-,
stb.) vállalok az érdeklődő otthonában.
Szakszerűség, komolyság és higiénia biztosítva.
Telefonszám: 0758-673-169
Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.
Jégszekrény javítás
Tel: 0744693028

a

legolcsóbb

áron.

Sofőriskola a legelőnyösebb áron csak nálunk
(800-850 lej). Érdeklődni. 0727413604
Eladó 29 ár terület az „M ház” mellett.
Tel: 0744829149
Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

Fordítóiroda Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Ugyanitt lakás-, autó-, nyugdíj- és életbiztosítások
köthetők – Omniasig, Tiriac, Astra, BCR Asigurări,
Euroins, Carpatica, Asirom.
Elérhetőségeink: 0742-130-01 , 0744-829-149.
Villanyszerelés.
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879
Minőségi áruk, kedvező árak.
0745666054 Eper utca 7
Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, Bartha
Hajni, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Papp Edmond, Puskás József, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Toriay Antal, Tőkés Attila,
Kerekes Éva

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

