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Szeptember 2-4 között zajlott le Maroshévízen a IV.
Dr. Urmánczy Nándor emléknap. Ahogy egy jelenlevő
mondta „e nap a maroshévízi magyarságnak, de nem-
csak, a legfontosabb, és a legszebb rendezvénye, ahova
párttartozástól függetlenül sok közéleti személy eljön.
A mai napot még szebbé tette a szoboravatás és az a
sok fontos személyiség, aki eljött e napra, sok telepü-
lés irigykedhet, hogy itt a szórványban milyen kima-
gasló rendezvényt szerveztek a szervezők és, hogy
milyen sok közéleti, fontos személy is részt vett”.
Fontos megemlítenünk, hogy az Urmánczy Nándor
Egyesület már az alapításakor eldöntötte, hogy nem
tartozik egyetlen párthoz vagy szervezethez sem. Mi
sem bizonyítja jobban, hogy alapítói, tagjai különböző
pártok, szervezetek tagjai, és ami a legfontosabb, hogy
minden egyes emléknapra minden párt, szervezet meg-
hívást kap.

Az idei
emléknap
szeptember
2-án kez-
dődött,
amikor az
egyesület
tagjai
fogadták a

Budapest XV. kerületből érkezett és a pápai vendége-
ket. Szeptember 3-án a vendégek meglátogatták tele-
pülésünket és környékét, míg a budapesti vendégek a
helyi gyermekotthonnak hoztak ajándékot. Vasárnap
szeptember 4-én 10,30-tól szentmisével kezdődött az
ünnepség. Az esemény fénypontja kétség kívül a misét
követő neves politikust, írót ábrázoló szoboravatás
volt, melyre a templom udvari terén került sor.
Elsőként Dr. Kövér László a Magyar Országház elnö-
ke mondott ünnepi beszédet. „Egy feledésre ítélt
emberre emlékezünk. Urmánczy Nándor nevét, emlé-
két sokan megpróbálták kitörölni a magyarság tudatá-
ból, azért, hogy ne lehessen a mai és az utánunk jövő
nemzedéknek példaképe. Vitathatatlan, hogy
Urmánczy Nándornak éppolyan joga volt arra, hogy
szeretet hazájáért, nemzetéért küzdjön, amilyen joga

volt Maroshévíz – Toplicza másik híres szülöttjének,
Miron Cristeanak harcolni saját népe érdekeiért” hang-
zott el Kövér László házelnök úr beszédében, majd
folytatta: „Ahogy Miron Cristea életének legboldo-
gabb napja volt 1918. december 1, úgy Urmánczy is
élete legboldogabb napjának nevezte, amikor hazatér-
hetett az újra Magyarországhoz tartozó Maroshévízre.
Két ellentétes, de épp olyan jogos boldogság. Egyik
népnek sincs joga a másik tisztelt személyiségét ellen-
ségnek tekinteni. Nem a határok tologatása, hanem az
egységes magyar nemzet megerősítése kell legyen
most a cél. Magyaroknak és románoknak ma a múlt
kölcsönös tisztelete mellett az a közös feladata, hogy
egy határok nélkülivé váló Európában a 21. század
kihívásaira adjanak közös válaszokat”. Ezután Izsák
Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke mondott
beszédet, aki többek között kijelentette: „ a maroshéví-
zi szoborállítás hűségből, megmaradásból példát
mutathat egész Székelyföldnek. Bizonyíték arra, hogy
az eszmények nem tűnnek el akkor sem ha a település
lakosságának alig  negyedét teszi ki a magyarság.”

Még beszé-
det mondtak
Dr. Gortvay
István,
Urmánczy
Nándor uno-
kája, László
Tamás
országgyűlé-
si képviselő,
a Budapest

XV. kerület polgármestere és Czirják Károly az
Urmánczy Nándor Egyesület elnöke.  Ezek után szava-
latok hangzottak el. Szavaltak Orbán Zsolt, Nagy
Bernadett és Ladó Tihamér, majd hazafias énekeket
énekelt a Háromhatár Egyesület kórusa. A szobrot,
melyet Kövér László a Magyar Országház Elnöke ado-
mányozott a maroshévízi magyarságnak és mely szo-
bor Blaskó János alkotása, aki maga is jelen volt ezen
az eseményen, Kövér László házelnök úr leplezte le
majd László Áron és Balla Árpád papok áldották meg.
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Hírek

Koszorúkat helyezett el: Dr. Kövér László, a
Magyar Országgyűlés Elnöke, a bukaresti Magyar
Nagykövetség részéről Füzesi Oszkár, nagykövet úr, a
bukaresti Örmény Nagykövetség részéről Nelly
Matevossian, konzulasszony, Dr. Zsigmond Barna Pál
a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulja, László
Tamás a Magyar Országgyűlés, országgyűlési képvise-
lője a Budapest XV. kerület polgármestere, Izsák
Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Földi László
Cegléd polgármestere, Mezei János
Gyergyószentmiklós polgármestere és Kari Attila, a
németországi Magyar Szervezetek Országos
Szövetsége részéről Szilágyi Szabolcs alelnök, a
Háromhatár Egyesület részéről koszorút helyezett el
Portik Péter és Bostai Csilla, Rokaly József és Sikó
Gyula a gyergyószentmiklósi Városi Tanács részéről, a
Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt, a
Gyergyószéki Erdélyi Nemzeti Tanács részéről
Leopold Anna Mária és Bákai Magdolna, a maroshéví-
zi Települési Tanács részéről Ladó Miklós, koszorúzott
Bodor Attila és Szabó Kálmán,  és a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök és
Hámos Mihály alelnök. Ezt követően a jelenlevők az
Urmánczy kastélyt látogatták meg. 14 óra után a helyi
Kemény János Gimnázium adott helyet a további
ünnepi napnak. Itt a díszteremben Bukva Zsuzsanna és
Bodor Loránd előadása következett, majd az
Urmánczy díj átadására került sor, melyet Izsák Balázs
Marosvásárhelyről, Gortvay István és Nagy Zsolt

Budapestről kaptak.   Ezt követően elkezdődött az
Urmánczy szimpózium. Beszédet mondtak: Izsák
Balázs: “Megmaradás Erdélyben”, Puskás Attila, a
Magyar – Örmény Egyesület elnöke: “Örmény múlt és
jövő Erdélyben”, Nagy Zsolt, Budepestről: “Az
Ereklyés Országzászló kutatás aktuális eredményei”,
Nagy Kemény Géza, Galonyáról: “Báró Kemény János
és a marosvécsi várkastély”, Bodor Attila: “Urmánczy
Nándor életútja”, Portik Péter a pápai Háromhatár
egyesület elnöke, Ladó Miklós: “Beszámoló az
Urmánczy Nándor Egyesület ez évi tevékenységéről”. 

Ezek után a budapesti ClubNetCet, az Alkotók,
Művészek és Művészetpártolók Egyesülete és a Dr.
Urmánczy Nándor Egyesület által elindított „Mentsd

meg” című
környezetvé-
delmi rajzki-
állítás döntő-
seinek díjazá-
sa, valamint a
festmény- és
képkiállítás
megnyitása
következett.
Beszédet
mondtak

Mozga Márta a ClubNetCet elnöke és Csapó Lajos az
Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete
elnöke. (M.H.)

Marcaliak Maroshévízen. Szeptember 18-23
között egy küldöttség látogatott településünkre a
Somogy megyei Marcali testvérvárosból. A küldöttsé-
get Dr. Sütő László polgármester vezette. Viszonzásul
a maroshévízi polgármesteri hivataltól szeptember 28-
án egy küldöttség látogatott Marcaliba ahol többek
között részt vettek a hagyományos marcali-i
Nemzetközi Vásáron is.

Főkonzuli látogatás. Szeptember 21-én városunk-
ba látogatott Dr. Zsigmond Barna Pál, Magyarország
főkonzulja. A főkonzul úr többek között udvariassági
látogatást tett Maroshévíz polgármesterénél, de talál-
kozott az Urmánczy Nándor Egyesület vezetőivel is.
Ugyanakkor szeptember 23 és 24-én egy magán láto-
gatás során városunkba tartózkodott Semlyén Zsolt a
Magyar Kormány első miniszter helyettese.

Orgona koncert. Szeptember 25-én, 19 órától a
helyi római katolikus templomban emlékkoncertre
került sor: „In memoriam Váradi László” címen.
Felléptek: ifj. Molnár Árpád – orgona és Áment János
fuvola. 

Labdarúgás. A megyei labdarúgó bajnokság 3. és
4. fordulójában: Maroshévízi Tudomány –
Székelykereszturi Egyesülés 3-0. Góllövők: Mezei
Paul, Ungureanu Paul és Kelemen Cristian.
Homoródalmás – Maroshévízi Tudomány 3-2 (0-1) A
hévíziek góljait: Mezei Paul és Kelemen Cristian rúg-
ták. A Tudomány csapata a 3. helyen van.

Októberi események: Szüreti bál. Október 1-én 20
órai kezdettel az Izabella vendéglőben ”Szüreti mulat-
ság”-ra kerül sor. Fellép az Evergreen együttes.
Belépők: felnőtteknek: 7,50 ron és diákoknak: 5 ron.

Más októberi események: a maroshévízi EMNP
alakuló gyűlése, az RMDSz nyitókampánya a csíksze-
redai Székelyland részvételével, az EMNP nyitókam-
pánya egy néptánc együttes részvételével.

Október 23 az 1956-os forradalom kezdete. A
Budapesten kezdődött forradalommal Maroshévízen is
akadtak szimpatizánsok. Így 18 személyt meghurcol-
tattak, néhányukat letartoztattak.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

„A hegyek azért vannak,

Hogy kimagasodjanak,

S magányos homlokukon

Megpihenjen a fény s a tisztaság.”

LAUDÁCIÓ
SIMON MIHÁLY, FIZIKA
SZAKOS TANÁR

Furcsa érzés, hogy minden
tanév végén vagy tanév elején
pedagógust búcsúztatunk. Ezen pil-
lanatok Simon Mihály, fizika sza-
kos tanár úrról szólnak, aki szep-
tember 1-től nyugdíjba vonult. 

Simon Mihály tanár úr 1950.
június 9-én született. Tanulmányait
Galócáson kezdte, a líceumot
Maroshévízen végezte, majd a
marosvásárhelyi Tanárképző-
Pedagógiai Főiskola fizika-kémia
szakának hallgatója volt 1972-ig.
Tanári pályafutását 1972-ben kezd-
te a Maros megyei görgényszentim-
rei-kincsesfői Általános Iskolában,
fizika-kémia szakos tanárként.
1975-ben a borszéki Általános
Iskola alkalmazottja, majd 1979-
ben Maroshévízre került, ahol
1980-tól a 8-as számú Általános
Iskola tanára lett. 1990-től a 6-os
számú Általános Iskolában, a
különvált magyar iskolában taní-
tott, majd 1991-ben igazgatói kine-
vezést kapott a Hargita megyei
Tanfelügyelőségtől. Ezt a szolgála-
tot lelkesen teljesítette a különleges
gazdasági és szociális körülmények
között működő tanintézményben
1992-ig, amikor szétszórtan külön
épületben működött a magyar tany-
nyelvű iskola. Pedagógusi tevé-
kenysége mellet vállalta a nyári,
meszelési munkálatokat. 1999-
2000 között aligazgatói megbízást
teljesített. Erről az időszakról isko-
lánk emlékkönyvében a következő-
ket jegyezte le: „Összehasonlítva
igazgatóságom idejével előrelépés
történt úgy az oktató nevelő tevé-

kenységben, mint a gazdasági hely-
zetben. Ebben az időszakban, bár
csökkent a tanulók száma, mégis
sikerült a létszámot stabilizálni és
az eredményeket javítani.”

1990-től napjainkig a most
Kemény János Elméleti Líceum
néven ismert iskolában tanított és
társtanárként dolgozott a Miron
Cristea Általános iskolában.

Két gyerek édesapja és már
nagytata is. Legkedveltebb szabad-
idős tevékenysége a kanyargós
Maros vízében történő halászat. Ez
számára kikapcsolódás, megnyug-
vás és feltöltődés is egyben. Biztos,
hogy nyugdíjas éveiben több időt
fog erre a sportra szentelni és uno-
káit is bevezeti ezen tevékenység
rejtelmeibe.

39 éves pályafutása alatt sok
generációt tanított, majdnem végig
osztályvezető volt. Szívesen kirán-
dult a tanulókkal és nekünk kollé-
gáinak többször mesélte el ezen
szép élményeit egy-egy szünetben.
A gyerekek kedvelték személyét,
tisztelték és ma is szeretettel gon-
dolnak vissza a mosolygós, kiváló
humorérzékű osztályfőnökükre. A
diákokhoz végtelen türelme volt.
Szerette és elfogadta őket. A tanár
úr egyenes tartása értelmet, őszinte-
séget, jóságot sugárzó szeme tekin-
télyt parancsolt. Minden iskolán
kívüli nevelési tevékenységen meg-
jelent és lelkesen besegített a szer-

vezésben. Ezen kívül mindig elvé-
gezte feladatait, amivel iskolánk
megbízta. Betegsége ellenére kitar-
tó volt munkájában, ezért csak cso-
dálni lehet őt és vele hasonlóan
méltónak kell maradni a nevelői-
oktatói hivatáshoz. 

Kedves nyugdíjba vonuló kollé-
gánk! Fogadja szeretettel a szülők
őszinte elismerését, iskolánk diák-
jainak, egész munkaközösségének
háláját. Isten áldását kérjük életére,
családjára, szeretteire. Kívánunk
hosszú, nyugodt, csendes és boldog
nyugdíjas éveket. Szeretettel várjuk
vissza, amikor csak teheti, látogas-
son meg minket. 

Kemény János Elméleti
Líceum munkaközösség

KOMÁN JÁNOS: ÁRULÁS

Elárulom a jövőnek, hadd tudja:
mikor mosolyogtunk jobban,
azt, hogy milyen tartalom
bujkált a mi mosolyunkban,
azt, hogy milyen boldogság jár-

kált köztünk,
és mi volt az álmunk,
azt, hogy a sok könnyebbségtől
mit is érez a mi vállunk.
Elárulom a részleteket,
amikről még egy szót sem szól-

tak,
hadd tudják meg majd holnap is:
mikor volt jobb íze a kosztnak,
mikor volt jó meleg a blokkban,
mikor nem fagytunk meg a

buszban,
mikor beszéltek szebben velünk,
mikor törődtek újra velünk,
mikor lettünk mi fontosak,
mikor nem voltunk gondosak,
mikor lettünk jó dolgozók,
mikor nem voltunk boldogok,
s miért csak apró örömök
könnyű felhője gőzölög?

Maroshévíz, 1980. február 8.
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Vedd és olvasd! 
Szent Ágoston, mint pogány szónok és filozó-

fus, sokat töprengett élete értelméről. A legenda sze-
rint, egy  alkalommal, kertjében sétálgatva ezeket a
szavakat hallotta: „Vedd és olvasd!” A Biblia volt kéz-
nél. Olvasni kezdte és megtért. A nagy pogány szónok-
ból az ősegyház nagy szentje lett.

A 2008-as esztendő a katolikus és protestáns
egyházakban a Biblia éve volt. A katolikus egyház
minden évben egy vasárnapot külön a Bibliának szen-
tel „Szentírás vasárnapja” névvel. Teszi ezt azért, mert
„fejlett” világunkban olyan sok információval találjuk
szembe magunkat, hogy már válogatni sem tudunk. A
jó kereszténynek mégis meg kell őriznie azt a képessé-
gét, hogy Isten üzenetét és érintését a Biblián keresztül
felismerje. 

A Biblia szó könyvtárat jelent. Összesen het-
venkét könyvet tartalmaz és majdnem minden irodalmi

műfaj megtalálható
benne. Izgalmas
olvasmány, ha vala-
ki veszi hozzá a
fáradtságot. Mátyás
királynak a zsoltá-
rok voltak a ked-
vencei. Bethlen
Gábor fejedelem
26-szor olvasta
végig a teljes
Bibliát. Rákóczi
György fejedelem
az Ószövetséget
tizenháromszor,
míg az Újszövetsé-
get harminckétszer
olvasta el. 

A Biblia magyar nyelvre való fordítása igen
fontos volt nyelvi szempontból, de azért is, mert erköl-
csi megújulást hozott és keresztény-magyar öntudatot
adott. Világhírű tudósok és egyetemek foglalkoznak a
Biblia hiteles feltárásával. Aki megízleli, tanulékony
szívvel forgatja, annak egy egészen más, új világot tár
fel. 

Hogy miről szól? Arról, hogy jó az Isten.
Szeretete, türelme és irgalma kifogyhatatlan. Ő jobb
életet és szebb világot szánt az embernek, mint ami-
lyent az teremtett magának. Mégsem hagy magunkra
és „Ne Félj!” biztatása életünk mélypontján is elkísér.
És szól arról, hogy milyen az ember. Megmutatja,
milyen nagy szentek és milyen nagy bűnösök tudunk
lenni. „Jól teszi minden szülő, aki kezébe adja gyer-
mekének a Bibliát. Ismerje csak meg a gyermek is:
hova született, kik közé és mi lakik benne is.” – írja Dr.
Gyökössy Endre.

Helyezzük vissza a Bibliát az őt megillető
helyre. Legyen ezután is az, ami az Egyház számára
mindig volt: a könyvek Könyve. Ha nincs, szerezzük
be és olvassuk naponta, hetente, mert benne tárul fel
Isten szépsége, életünk értelme, a szeretet, igazság,
szabadság titka. Pilinszky János költő tapasztalata, de
másoké is: „A Biblia az egyetlen könyv, amely a leg-
végsőbb pillanatban is érvényes marad.” László Áron

Egyházi anyakönyv

Keresztelések: Bercán Barbara Eszter (r.k.), Fórika
Hajnalka Angéla (r.k.)

Házasság: Péter Levente és Portik Kinga
Magdolna (r.k.)

Temetések: Korpos Ferenc 46 éves (r.k.),
Mohácsek Erzsébet 92 éves (r.k.), Ambrus László 57
éves, (r.k.), Hahn Éva 77 éves (r.k.).

Egyházi szemle

Régen történt (8.)
1896. szeptember 1-re (115 éve) elkészült az első álla-
mi iskola, mely építkezésének az anyagi költségét
Urmánczy Nándor állta, sőt az iskola is az ő telkére lett
építve. Ma ez az iskola az Andrei Saguna nevet vise-
li!!!

1931. szeptember 1-től (80 éve) bezárta kapuit az
Elemi Inasiskola

1931. szeptember 2-án (80 éve) Maroshévízre látoga-
tott Pop Valer miniszter
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Ismerkedjünk nagyjainkkal (8.)
Szeptemberben születtek

MARC AUREL (1941-1997) tanár, újságíró,
levéltáros

1941. szeptember 2-án született, apja román-
örmény volt, míg anyja egy magyar-örmény családban
született. Elemi és középiskoláit a szülővárosában
végezte el (1959), ezek után öt éven keresztül a helyi
vasútállomáson dolgozott. 1965-1968 között a helyi
„Néptanács” alkalmazottja, az 1968-1972-es időszak-
ban a maroshévízi kultúrház igazgatói tisztségét töltöt-
te be. 1972-1977 között a szintén hévízi bútorgyár
alkalmazottja, ahol kultúrfelelősként tevékenykedett.
Szintén e periódusban (1973-1977) elvégezte a buka-
resti Újságírói Főiskolát. 1977-tól javító és szerkesztő
a csíkszeredai helyi Tanácsnál. Egy évre rá, 1978-ban,
a szintén csíkszeredai Megyei Népi Artista Mozgalom
(Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi
a Mişcării Artistice de Masă) alkalmazottja, mint főel-
lenőr. 1990. június 26-tól, pedig a Hargita Megyei
Állami Levéltár igazgatója. Újságíróként számos cik-
ket közölt a maroshévízi „Forestierul Văii Mureşului”
c. helyi újságban 1963-1975 között, majd a megyei
román nyelvű lapban az „Informaţia Harghitei” újság-
ban mely 1990 után felvette az „Adevărul Harghitei”
nevet, de cikkei jelentek meg a „Curierul Poliţiei” és az
„Angustia” lapokban is. A Miron Cristea Keresztény-
Kulturális Alapítványnak az egyik alapító tagja, és
egyik fő szorgalmazója a Hargita és Kovászna megyei

ortodox püspökség létrehozásának. Aktív tagja volt a
Romániai Újságírói Egyesületnek. Az eltelt évek során
számos cikke mellett több tanulmányt írt, rövid telepü-
lés-monográfiát szerkesztett különböző Hargita
megyei településekről. 1997. július 13-án hunyt el.

Dr. MIHALI TEODOR ALEXANDRU (1948)
orvos, plasztikai sebészeti klinika alapítója

Maroshévízen született 1948. szeptember 18-án,
apja Désen született.. Anyja a maroshévízi Fülöp csa-
ládban látott napvilágot. A maroshévízi tartózkodása
idején a Malom utcában lakott (Libertatii). Elemi isko-
láit Maroshévízen, Ratosnyán, majd az V-VIII. osztályt
Szászrégenben végezte. Középiskoláit a marosvásár-
helyi Papiu Ilarian Líceumban folytatta. Ezt követően,
1968-1974 között a marosvásárhelyi orvosin tanult.
1973-1975 között a bukaresti 2-es sebészeti klinikán
dolgozott, dr. prof. Pop De Popa irányítása alatt. Egy
sikeres szakképesítés nyomán kinevezték plasztikai
sebésznek a bukaresti 1-es klinikára, de magán okok
miatt ezt elutasította, és ezek után szatmárnémetibe
kérte áthelyezését. 2003-ban megalapította az
ELISESTET magán sebészeti klinikát, ahol plasztikai
műtéteket is végeznek. Jelenleg főorvos, a Szatmár
Megyei Korház igazgatója, a plasztikai sebészeti egy-
ség főnöke. Felesége Maria szintén orvos a szatmári 2-
es korháznál és két gyermeke van.

Főzzünk együtt
Rakott krumpli

Hozzávalók:
Héjában főtt burgonya
Füstölt, vagy lángolt kolbász
Föttojás
só
vaj vagy margarin
tejföl.
Hozzávalók mennyiségét nem is írtam, mivel az alko-
tóelemek mennyisége, és aránya tetszés szerinti is
lehet, javasolt, hogy a burgonya legyen túlsúlyban.

Alaprecept: A hozzávalókat karikára vágom, és kiva-
jazott tepsibe rakom a következő sorrendben: gy réteg
burgonya, amit sózok, ételízesítőzök. Utána a főtt tojás
(ugyancsak sózom)  majd erre a kolbászkarikák. Jó, ha
a kolbász a tojás tetején van, mert a kisült leve ellensú-
lyozza a tojás szárazságát. Az egészet befedem a főtt
burgonya másik felével, amit közben megint sózok.

Tetejére terítem a tejfölt, majd vaj vagy margarinda-
rabkákat. Forró sütőben a tejföl pirulásáig sütöm. Túl
sokáig nem szabad, hogy ne száradjon ki.

Gombás rakott burgonya 
20 dkg gombát feldarabolok, kevés vajon, sóval borss-
sal fűszerezve előpárolok. A burgonyát három rétegben
teszem a tepsibe, és az első rétegre terítem a gombát.
Erre burgonyát, és azután jön a tojás, és kolbász. A
többi ez előző módon folytatódik. (Sárig Csilla)
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„Valamikor régen e vidéken víg élet folyt, nem vol-
tak a mindennapi nehézségek, gondok, békességben
éltek a lakosok. Ezt a területet akkoriban egy idős her-
cegnő birtokolta, akit jóságáért tiszteltek az itteniek. A

monda szerint a
hercegnő férje
egy csata közben
vesztette életét,
amikor észak-
kelet felől idege-
nek törtek be bir-
tokukra. Az
özvegy sokat
síratta elhunyt fér-
jét, miközben két
fiát nevelte, akiket
Kelemennek és
Görgény-nek hív-
tak. Évek teltek
el, míg egy napon

újból meg nem zavarták a birtokuk csendes életét
ugyanazok az észak-keletről jövő emberek, akiket egy
Jézer nevű vezér vezetett. Az idős hercegnő megparan-
csolta két fiának, hogy a betolakodókat birodalmukból
űzzék ki, és vezérüket méltóképp büntessék meg.
Kelemen és Görgény össze is gyűjtötték seregüket, és
harcba szálltak az ellenféllel. Kemény ütközetre került
sor, amelyen sok katona elesett, köztük a hercegnő
nagyobbik fia, Kelemen is. Végül Görgény győzedel-
meskedett seregével, megölte Jézert, így megbosszulva
testvére halálát. Az idős hercegnő, megtudván fia halá-
lát, sokat sírt, és könnyeiből melegvizű források fakad-

tak. Ezek a források a kastélya környékén, -amely nem
messze a Maros folyónál feküdt- törtek a felszínre. A
nagyobbik fia tiszteletére a birtoka keleti részén levő
hegyláncolatot Kelemen-havasoknak nevezték el. Az
évek múlásával azon a helyen, ahol Görgény megölte
Jézert, egy forrás fakadt, melynek vize egy kis völgy-
be gyűlt össze. Ezt a helyet Jézer-tónak nevezték el, és
vize kristálytiszta volt. Egy napon a hercegnő távozott
az élők sorából.  Végakarata szerint holttestét a kasté-
lyához legközelebb eső hegycsúcson temették el. Így
lett e hegy neve Öreg-tető, melyet a mai napig is meg-
tartott. Görgény egy évig gyászolta anyját, eközben
Jézer utódjával békét kötött. Egy napon Görgény fülé-
be jutott, hogy az immár halott Jézernek van egy
ügyes, dolgos, szép lánytestvére. Lóra ült, átkelt a
Kelemen havasokon, és meg sem állt ennek a lánynak
a kastélyáig. Megismervén e gyönyörű teremtményt,
akit Taplóczának hívtak, megkérte a kezét. A lakoda-
lom negyven napig tartott, ezek után mindketten
Görgény kastélyába költöztek, mely a Maros folyó és
Lomás pataktól nem messze állt. Itt is éltek boldogan,
míg meg nem haltak. Haláluk után a falut, amely a kas-
tély környékén alakult ki, Taplóczának, míg a hegylán-
colatot, amely a kastély mögött húzódott, Görgényi-
havasoknak nevezték el. 

Hát ez lenne a szép monda, a neveket ma is
őrzi a táj, a Görgényi-, valamint a Kelemen havasok,
az Öreg-tető (1634m), és a Jézer – tó, amely 1750 m
tengerszín feletti magaslaton fekszik”.

(Czirják Károly: Taplóczától Maroshévizig,
Csikszereda 2010, 16-17. old)

Maroshévízi Monda

Urmánzcy Nándor: Toplicza
„Ritka nagy falú Toplicza. A hivatalos czime is

„nagy-község”. De nemcsak a lakosok számáért,
hanem főképpen kiterjedéséért. Jól hajtva két órán át
mindig Topliczán megy az ember. A falú Göde felöli
végétől, a hol ki van téve a tábla: „Maros-Torda
megye, Toplicza nagy község. Régeni felső járás.” tíz
kilométernyire van a falú központja (Domb tízes).
Innen kétfelé ágazik az út. Mind kettő Csíkba visz. Az
egyik Borszék felé a falú és egyúttal a megye határáig,
12 km a másik Ditrófelé 7 km hosszú a határig. És
ekkora területen (58.000 hold) mindenütt látunk,
hegyek lábánál, útszélén házakat, gazdasági épülete-
ket, vízi malmat, vízi fűrészt. Csak malom és fűrész 64
jár a faluban. A házak száma meghaladja az ezret, a
lakosok száma az ötezret. Ezek közül ezer székely, a
többi oláh. Van öt temploma és egy kápolnája.
Legnagyobb köztük a gör. kel. kéttornyos templom,
(posta, sürgönyhivatal, gyógyszertár, orvos, takarék-

pénztár, népiskolák.). Topliczán két természetes hőfor-
rás fakad (26–26,5 C fok). Az egyik a Maros bal parti
magaslatán van csinos fürdőházzal. Ez a br. Bánffy
családé. A fürdő kifolyó vize a magaslat szélén szép
eséssel szakad a Marosba. A másik forrást szin tén für-
dőnek használják. És a Maros és Toplicza patak össze -
folyá sá nál kis szigeten van és az Urmánczy családé.
Régi rozoga fürdő épülete alapos javításra vár. Tetejét
is le kellett szedni, hogy össze ne omoljon a megkor-
hadt alkotmány. Toplicza a marosi tutajozás egyik
főhelye. A turista nem is gondolja, hogy milyen élénk,
népes télen a Maros völgye. Akkor vontatják a tutajfá-
kat az erdőből a Maros mellé. Hihetetlen mennyiségű
fát szállítanak ki egy télen. Ide jön egész Gyergyó szé-
kely népe is és a Maros partját egész Ratosnyáig tele-
rakják fatörzsekkel. A Maros mentén soha sincs hóaka-
dály, ha méteres hó hullott egy éjjel, már reggelre,
simára csiszolják min denütt a szánok ezrei.” (1896)
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144 éve történt
„Oláh-Toplicza népünnepély 
Szokásban vannak Székelyföldön a vallásos ünnepé-
lyek, illetőleg a búcsújárás: különösen Gyergyó,
Csíkszékben. Ilyen a pünkösdi búcsú, a csíksomlyói s
a többi; melyek közül a mai napon itt Oláh- Topliczán
megtartottakról akarok egy pár észrevételt közölni.
E búcsú nem régen csak majálisi időtöltésként gyako-
roltatott, most azonban vallásos ünnepéllyé nőtte
magát, s a mellett, hogy a vallásosságnak megfelel,
időtöltéssel egybekötött közhasznú érdekkel is bír,
mint a mai alkalommal is, az ezzel együtt rendezett
műkedvelői színi előadás, a helybeli római katholikus
imaház felépítése czéljához 55 forint tiszta jövedelmet
hozott. A mulatság külszíne program szerint szokott
megállapítva lenni, s mint a mainak szemtanúja valék
magam is, a következőleg megyen véghez. Kora reggel
taraczkdörgédek jelentik a bekövetkezett ünnepnapot,
mely tart 10 óráig, azon időig, mikor az áhítatos hívek
a búcsú helyére ki szoktak menni, itt végezve a temp-
lomi istentiszteletet, a minden felől oda sereglett
tömeg, a szabadban tánczra kel, és ez eltart estve, úgy
6 óráig, ekkor haza vonul a sereg és a jótékony czélú
estvéli mulatságra, készül. Estve 8 órakor a rendező,
minthogy majd minden házon zászlók lengenek, egyet
kezébe vesz és azt egyenesen a magasba feltárva, egy
sereg sorakozó nép élén nagydobbal ellátott czigány-
banda kíséretében, a Rákóczy-indulóval megindul az
utczán le és fel, hirdeti, hogy kezdődik a színi előadás.
Erre a színházban, a künn is alig férő nép betömegül s
elkezdődik az előadás, s a felhúzott függöny mögül
előtérbe jön a király, melyet ez alkalommal rendesen
szoktak adni. A királyt követi az oldala melletti cseléd-

ség, s ennek elmentével, megjelenik egy torzonborz
bajuszú kántorforma családapa, kinek férjhezadó
leánya van, s a király és a szegény paraszt leány közti
viszonyt tolmácsolja, nem hiába, híven, miután a néző-
közönség is, az arisztokrácia és népszerűség oly szépen
összesimul.
Czélja az előadásnak mindig jótékony czélu, melyet
azért mindenki egyiránt pártol. Nem tesz az semmit, ha
szerepében valamelyik túlérzelgő, érzékeny vagy
nevetséges, azt megbírálni tiltva van és lenni is kell,
mit a népünnepélyektől várhatni. A színi előadás végé-
vel, a közönség hirtelen átöltözkedése után, a tánczte-
rembe megy, hol kivilágos virradatig mulat, míg künn
a dínomdánom folyt. Azelőtt, az alatt s azután, másnap
is folytonosan működik, pedig az egész ünnepélyen át,
a taraczkok dörgése.
Vége lévén a búcsúünnepélynek, ki-ki hazamegyen,
áhítatosság és üdvözlettel telten, és kétértelmüleg
emlékezik vissza a jókedvű napokra, egy felöl lelki
megelégedéssel, továbbá testi elbágyadsággal, kinek,
ahogy az osztalékból jutott. Megjegyezendő a mai
alkalommal, hogy a vagyoni szórakozottságot is érin-
tetlen ne engedjen -hétféle, hét helyről jött u.m Torda,
Bukovina, M.- Vásárhely, Abafája, Véts, Gy.-Szent-
Miklós és Remete helységekből, összesen 87 - hihetet-
len számmal bíró, - a publikumot kétszeres számmal
túlhaladó czigánybanda vett részt, s midőn e sorokat
végzem, a publikumot is egy taraczk dörrenés tisztelé
meg, pedig ennek ma már másodnapja, hogy az öröm
ki nem fogyott, s a jó emberek barátságával magamat
különösen megtisztelve érzem.
Ilméri.”

Viccek
Az öreg székely ül a hintaszékében az udvaron.
Egyszer csak egy limuzin gurul a ház elé. Kiszáll belő-
le egy öltönyös ember és azt mondja:
- Emlékszel rám, apám, én vagyok a fiad, akit elküld-
tél 10 éve a városba dohányért. Azóta meggazdagod-
tam, megnősültem és híres lettem.
- Jó, jó, - mondja a székely - de hol a dohány?

Az öreg székely bemegy a kocsmába, és kér egy felest.
Egy pár fiatal ott vidámkodik, majd összesúgnak, hogy
hogyan toljanak ki az öreggel. Szépen kivárják, és egy
alkalmas pillanatban bedobnak egy Viagrát a pálinká-
jába. Az öreg komótosan felhajtja. Kis idő multával
kimegy a WC-re. Ahogy jön vissza, látják, hogy össze-
vissza van vizelve a nadrágja.Kérdezik tőle:
- Mi történt magával bátyám?
- Kimentem, elővettem, hát láttam, hogy nem az
enyém, és visszatettem. 

Megkérdeznek egy angol írót, hogy mi volt a legked-
vesebb bókja, amit kapott.
- Egy skót egyszer azt mondta nekem: Olyan jó a köny-
ve, hogy alig bírtam megállni, hogy meg ne vásárol-
jam.

A szőke nő pincérkedik:
- Tessék, itt van a pacal és a korsó sör.
- Elnézést, de én nem ezt kértem, ezt a szomszéd asz-
talnál ülő úr kérte.
- Akkor cseréljenek gyorsan helyet!

- Főúr kérem - szól a vendég a pincérnek -, hozzon
nekem egy fél pohár sört!
- Sajnálom uram, de mi fél pohárral nem szolgálunk ki.
- Nem? Érdekes, mert az előbb is annyit hozott, amikor
rendeltem.



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

Eladó 29 ár terület az „M  ház” mellett. 
Tel: 0744829149

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

Minőségi áruk, kedvező árak. 
0745666054 Eper utca 7

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.

Támogatóink: Bodor Attila, Német Levente, György
Hajnal, Becze Sándor, Deák Attila, Fazakas István,
Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Ladó András
Miklós, Papp Edmond, Puskás József, Sánduly
László, Szabó Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés
Attila, Balla Tünde Éva

Villanyszerelés. 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879

Sofőriskola a legelőnyösebb áron csak nálunk
(800-850 lej). Érdeklődni. 0727413604

Jégszekrény javítás a legolcsóbb áron.
Tel: 0744693028

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Masszázst (reflexo-, anticellulitisz-, gyógy-,
stb.) vállalok az érdeklődő otthonában.
Szakszerűség, komolyság és higiénia biztosítva.

Telefonszám: 0758-673-169

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

Eladó természetes méz előnyös áron. 10 kilog-
ramm 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)

- Papa, mikor részeg az ember?
- Például akkor, ha ott a túloldalon két ember helyett
négyet lát.
- De papa, ott csak egy ember áll!

- Figyelj rám, barátom! Ha a vendégek megérkeznek,
Jeannak foglak szólítani.
- Értem, és én hogyan szólíthatom a gróf urat?
- Marha!
- Igenis, uram.

- Mondd, komám, ha végigpiálod az egész éjszakát,
akkor összetörve éberdsz?
- Nem komám, én még nőtlen vagyok!

A műtőben operációhoz készülődnek. A sebész meg-
szólal:
- Nővér, kérek egy kis alkoholt.
Erre a beteg ijedten felül a műtőasztalon:
- Nem tudna várni a műtét utánig, doktor úr?


