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Amint a szervező Urmánczy Nándor Egyesület megszoktatta a résztvevőket, minden rendezvényre olyan 
eseményeket is szerveznek, amelyek addig Maroshévízen hivatalos keretek között soha nem kerültek 
megszervezésre. Így ha ezelőtt három évvel, első alkalommal főzőverseny lett szervezve, a múlt évben első 
alkalommal volt Árpád-kori ruha és fegyver bemutató, de első alkalommal került bemutatásra a huszár ruha
és fegyver bemutatása is. Ez évben pedig első alkalommal volt foto-dokumentum kiállítás az első és második
világháború eseményeiről Maroshévízen, mely alkalommal 42 képet tekinthettek meg a jelenlevők. Szintén első
alkalommal tekinthettek meg képeket a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőről, mely képek 1940-48 között
készültek és 11 értékes kép került bemutatásra. Ugyancsak első alkalommal tekinthettek meg az érdeklődők
Maroshévíz és környékről rovásírásos köveket, melyek vasárnap voltak kiállítva. 

Az ünnepségsorozat megnyitója pénteken, augusztus 29.-én zajlott le.  E napra Budapest XV. 
kerületből, Kup településről érkeztek a vendégek, de délutánra megérkezett Dr. Partl Alexandra Petra konzu-
lasszony, Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, Németh Szilárd országgyűlési
képviselő, Borbély Lénárd, Csepel alpolgármestere és mások. A megnyitó után fotó-dokumentum kiállítást
tekinthettek meg a jelenlevők az első világháború kirobbanásának a 100. és a második világháború 
befejezésének a 70. évfordulója alkalmából. Ezt követően Rokaly József Úr, A SZÉKI-TA. A székely eredet
kérdés tisztázása című könyvének bemutatása következett. 
A nap hátralevő óráiban a helyi Művelődési Házban, több évtized után operett estre került sor, melyen 
felléptek Szilágyi Nóra – énekesnő, Kosztándi Zsolt – színművész, Ráduj Gábor – zongora. Nagy sikernek 
örvendett, hisz a nézők mindvégig vastapssal viszonozták a jó előadást. Ezt követően egy újabb sikeres
előadás következett, Tamás Gábor Attila énekes koncertjével.
Az ünnepség második napja igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus templomban, melyet László Áron
atya mondott, ez után a Kup településről érkezett vendégek kulturális műsora hangzott el. Ezt követte a 
koszorúzás az Urmánczyak sírboltjánál. A kegyelet koszorúit helyezték el: dr. Partl Alexandra Petra 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának részéről, a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől Fráter Olivér 
elnökhelyettes, Csepel Polgármesteri Hivatalának részéről: Németh Szilárd országgyűlési képviselő – 
polgármester és Borbély Lénárd alpolgármester, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezetétől 
Sorbán Attila megyei tanácsos, a Háromhatár Kulturális Egyesülettől Portik Péter, a Pongrácz Gróf
Alapítványtól Dr. Bala Géza, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila és Szabó Kálmán, a dr. Urmánczy
Nándor Egyesülettől Czirják Károly és Hámos Mihály. A nap következő eseményeinek helyszíne a helyi
Kemény János Gimnázium volt, ahol bemutatásra került Almási Noémi 10. festmény kiállítása, majd az ez évi
Urmánczy Nándor Díj átadása történt meg. Díjban részesült Fráter Olivér, laudációt mondott Németh Szilárd
országgyűlési képviselő és Post Mortem dr. Öry Imre kapott Urmánczy díjat, melyet gyermekei vettek át.
„Mi magyarok a Kárpát-medencében, nyolc országban széttagolva szétszórtan élve, fel kell ismerjük, hogy a
történelmi hátrányok, a Trianon által okozott sebek ellenére előnyöket kell kovácsoljunk hátrányainkból.
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Az EU-integráció után eljött a nemzeti integráció ideje. Fel kell ismernünk közös céljainkat, félre kell tenni a
kisszerűséget, amelyek néha a politika vagy egyéni érdekek miatt fogságba ejtik a fontos nemzeti célokat” –
mondta Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese a díj átvételekor.
Ezek után előadást tartott dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony (52 ismert és kevésbé ismert kirándulóhely
Tündérországban és azon túl), ezt az előadást a konzulasszony már több helyen is megtartotta és ez azért is volt
fontos számunkra is, hisz az előadásban bemutatásra került a maroshévízi termálvizesés, mely egyetlen az
országban és az 1862-ben épült Urmánczy födeles híd is. Ezt követte Laczkó Szentmiklósi Endre: Erdélyi
magyar családok előadása, majd Jancsó Antal bemutatta Pusztába kiáltó szó-Jancsó Benedek breviárium című
könyvet, 14 óra után pedig Rokai János retró fotó kiállítását tekinthették meg a jelenlevők. 
A nap ünnepségsorozatának folytatásaként a közismert Antal Tibor zenekarának és néptáncosainak sikeres 
fellépésén tapsolhattak a jelenlevők, ezt követte a Háromhatár Kulturális Egyesületének énekei és kabaré 
jelenetei. 
Az ünnepség zárónapján a reggeli órákban első alkalommal került sor rovásírásos kövek kiállítására a helyi 
református villa előcsarnokában. Itt bemutatásra került több rovásos kő és egy nemrég megtalált deszka, melyen
rovás írás található. Ugyanakkor olyan kövekről készült képeket is megtekinthettek a jelenlevők, melyek több
száz kilósak és szintén a településen vagy a környékén találhatóak. A kiállítás után öt magyarországi egyesület
és alapítvány egy gyergyószentmiklósi, egy csíkszeredai és két maroshévízi találkozója zajlott le, ahol az
egyesületek, alapítványok gondjairól, tevékenységéről esett szó. 10 óra után elkezdődött a főzőverseny is,
melyre öt csapat hét üsttel nevezett be. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a jobbnál jobb falatokat osztályozni.
A zsűri összetétele az alábbi volt: Jánossy Aliz, aki az egyetlen tagja Erdélyből a Magyar Ízőrző 
Lovagrendjének, Csapó Lajos Budapestről, dr. Bala Géza, és Portik Péter Kup településről. Hosszú 
kóstolgatások után a fődíjat a Népi Konyha Gyöngyszeme címen a Hidegségből érkezett Naskalati csapat kapta
(Almási Ildikó és János), továbbá díjat kapott a maroshévízi 70 évesek csapata, akik a leghosszabb testvéri
puliszka díját kapták, hisz 6,14 méteres túrós puliszkát készítettek, a következő díjat a maroshévízi Kolping
család vehette át, akik a legmagyarabb puliszkát készítették. Díjat kapott Dupla Ferenc csapata, akik kitűnő
dupla gulyást készítettek. A legtüzesebb csapat díját pedig a Tűzmadár akció csapata vehette át. 
A nap további óráiban lufiborotválásra is sorkerült, melyre 18-an iratkoztak fel. Itt a legjobb lufi borotváló
címet Bak Károly nyerte el. 
A lécen menésre is 12-en iratkoztak fel, itt az Almási Noémi – Nagy Ottilia páros nyerte a díjat. 
A táblé versenyre feliratkozott 14 versenyző közül az alábbiak voltak a legeredményesebbek: 
1. Balla Géza, 2. Czirják Csilla, 3. Tőkés Attila. 
A Kemény János Gimnáziumban teremfoci kupa is zajlott G-Old Boys néven. A nyolc benevezett csapat között
nagy küzdelem folyt. Benevezett csapatok: Marosvásárhelyi Liverpool, Nyárádszeredai FC Backa, Szászrégeni
Happy Boys, Galócási Old Boys, Gyergyószentmiklósi Mistiq, Gyergyószentmiklósi Mixt, Maroshévízi 
Transil és Old Pegas. A végső rangsor: 1. Galócási Old Boys, 2. Maroshévízi Transil, 3. Szászrégeni Happy
Boys. A legjobb játékos díjat Pap Károly (Szászrégen) kapta, a legtechnikásabb játékosi címet a maroshévízi
Turku Ioan kapta, míg a legjobb kapus címet a gyergyószentmiklósi Mistiq kapusa Hobay Ernő vehette át.
Késő délután a református villa parkjában karaokéra került sor, de ugyanakkor szabadtéri kabaré előadás is
volt, majd miccs és szalonnasütés zárta az ünnepségsorozatot.
Szervező a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Az események főtámogatója: Kövér László a Magyar 
Országgyűlés Elnöke. Támogatók: dr. Gortvay István, Harmopan kft, Axum kft, Magyar Élettér Alapítvány.
Külön köszönet a Gyergyószentmiklósi Földváry Károly Hagyományőrző huszárjainak és a maroshévízi 
Urmánczy János cserkészcsapatnak, akiknek a jelenléte színesebbé tette az ünnepséget. 

(czirják)

MMeeggkkeezzddőőddöötttt  aazz  iisskkoollaa
Szeptember 15.-e az iskolakezdés dátuma is. Maroshévízen reggel 8 órakor tanévkezdési ökumenikus misével
kezdődőt a helyi római katolikus templomba, majd a Kemény János Gimnázium udvarán tanévkezdési 
ünnepségre került sor, ezt követte az osztályfőnöki órák. Ez évben a dr. Urmánczy Nándor Egyesület az em-
lített gimnázium minden egyes első osztályos tanulójának egy csomaggal kedveskedett, mely csomagokban
fűzetek, rajztömbök, ceruzák, gyurmák, ollók, színes papírok és más szükséges tanszerek mellett volt egy
mesés-kifestős könyv is melynek címe: Szent László a kegyes király, melyet a Jancsó Alapítvány adományozott
erre az alkalomra. A Kemény János Gimnáziumban több mint 250 diák tanul. (Cz. K.)
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AArraannyymmoonnddáássookk  ((1144))

Elkezdődött a román labdarúgó bajnokság 4. ligája. 
Az első fordulóban: Maroshévízi Tudomány – 
Homoródalmási Homoród 2-2 (1-1). A hévízi csapat
góllövői: Daniel Roca (149 és Marc Siliga (80). 
Második forduló: Karcfalvi Hargita- Maroshévízi 
Tudomány 4-0 (2-0). Harmadik forduló: Maroshévízi
Tudomány–Székelykeresztúri Egyesülés 4–1 (3–0).
Gólszerzők: Péter Krisztián (9. és 15.), Újlaki Alex
(21.) és Roca Ádám (60.), illetve Bokor Zoltán (51.).

Szeptember 5-9 között egy öt fős csoport tartózkodott
vidékünkön a Budapest XV. kerület Polgármesteri 
Hivatalától. A Tajti Réka vezette csoport a 
gyergyószentmiklósi Ifjúsági Táboron is részt vett,
míg Maroshévízen az Urmánczy Nándor Egyesület
vendégszeretetének is örvendhettek. A vendégek a
hévízi tartózkodás alatt meglátogatták a várost,
lubickoltak a termál medencékben, meglátogatták a

helyi hivatalt, ahol régi ismerősöket kerestek fel. 
A csoport szeptember 9.-én reggel távozott 
Maroshévízről. 

M.H.
A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a
pusztaföldvári Mag Ház Egyesület több éve jó 
kapcsolatban áll egymással. Évente ellátogatnak úgy a
pusztaföldváriak Maroshévízre, de a hévíziek is  a
magyarországi településre. Ez évben is 
Pusztaföldvárról egy 47 fős csoport tartózkodott
Maroshévízen, mely csoportban helyet kapott a föld-
vári polgármester is, dr. Baranyi István úr. 
A szeptember 19-21 közötti időszakra az Urmánczy
Nándor Egyesület egy újabb meghívást kapott, hogy
vegyen részt a Pusztaföldvári Napokon. A Maros parti
településből erre az alkalomra négy személy tett eleget
a meghívásnak, ahol részt vettek a már említett
napokon, ugyanakkor tárgyalásokat is folytattak a két
egyesület kapcsolatáról, együttműködési terveikről.

U.N.E.

Csütörtökön, szeptember 11.-én városunkba látogatott
Victor Ponta miniszterelnök. Ez alkalommal az első
miniszter 4 mentőautót (egyet Maroshévíznek) és 3
iskolás-buszt adományozott megyénk különböző
településeinek. Ugyanakkor Liviu Dragnea 
miniszterelnök helyettes részt vett a Székely-tetői híd
és Bélbor közötti út felavatásán is. Itt sajnos Dragnea
Úr nem vágta el a székely színű szalagot, csupán a
piros sárga kék színűt. Ugyanakkor a maroshévízi 
polgármesteri hivatal előtti téren levő Ponta 
fogadáson is belekötöttek egy székely zászlóba. Itt egy 
tömbház lakás erkély ablaka volt nyitva és a szoba
falán levő székely és magyar zászlók miatt volt gond
egyesek számára. A lakás tulajdonosát a hivatal 
alkalmazottai két alkalommal is felhívták, hogy a
szoba faláról vegye le a zászlókat vagy csukja be az
ablakot. Miután a lakás tulajdonosa elmondta, hogy a
szóban forgó zászlók a saját lakásának belsejében 
vannak és senkinek semmi köze, hogy a lakásban mik
vannak, maga Dusa Mircea ment az erkély elé és 
magyarázta meg a tulajdonosnak, hogy a 
miniszterelnök beszédekor épp a szóban forgó lakás
nyitott ablakán keresztül beláthat a lakásba és nem
éppen lenne jó, hogy székely és magyar zászlókat 
lásson. Rövid beszélgetés után a további vita elkerülés
kedvéért a zászlókat a saját lakása faláról a tulajdonos
levette. Visszatérve a miniszterelnök látogatására, a 
központban mindössze 100-120 lakos fogadta és nem
mindenki tapssal, hisz voltak, akik kifütyülték. 

A kampány elkezdődött. 
(Cz. K.)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr
42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól 
elhangzott vicces mondásokat közöljük.
Aranymondások a középkori arab történelemből:
1.Iszlám egy ember volt. Egy nagyon nagy ember volt.
Ő egy koporsóban halt meg.
2.Az araboknak egy istenben kell hinni: Allahh Ákbár-
ban.
3.Mohamed minden nap hat misét tartott, ez az ISEM.
4.Az iszlám= szalám és társai, ők állatbőrből éltek.
5.Iszlám jól ki volt fejlődve.
6.Iszlámnak volt egy temploma: Szaud. Mikor ha-
rangoztak, akkor tárgyaltak és imádkoztak. Csak ők
tudták, hogy kell letérdepelni.
7.Az arabok egyenes lécekből és gyalult deszkából
épített sátrakban állva éltek.
8.Az araboknál egy kő leesett, megütötte Mohamedet és
így lett az iszlám.9.Az araboknak olyan érzékszervük
volt, hogy messziről érezték Mekkát.
10.Az arabok ágakból készült sátrakban éltek, állathús-
sal és tejjel táplálkoztak.
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AA  MMoollnnáárr  ttaannyyááttóóll  aa  kkaannáálliissiigg  ((1166))  
((aaddaalléékkookk  aa  mmaarroosshhéévvíízzii  aallppeessii  ssíí  ttöörrttéénneettééhheezz))

MMiinnddeennkkii  KKöönnyyvveessppoollccaa  MMaarroosshhéévvíízzeenn  iiss

Versenyzőink részéről ez a kitartó gyakorlás meghozta a várva�várt eredményeket. Meglepően sok ifjúsági és
felnőtt tartományi bajnoki címet, meg nagyon sok második, harmadik helyezést értünk el. A rendszeresen
versenyző sízők száma 15-20 fő között volt. Ők továbbra is a Maros sportegyesület sí szakosztályának voltak
a leigazolt sízői. Ebben az időben egy érdekes helyzet, egy változás volt. A versenyzők egy része csak az
egyesület színeiben versenyzett, a versenyzők egy másik része, az egyesület és a Vasile Roaita Középiskola,
középiskolás sportegyesületének színeiben is. Csak a Maros egyesület színeiben versenyeztek: Gazda József,
Moldovan Ioan, Kiss Vilmos, Kulcsár János, Karácsonyi István, Moldovan Voichita, Szőke Rozália, Karácsonyi
Erzsébet, Krammer Franciska, mint felnőtt versenyzők, valamint György Antal, Wild Gábor, Lukács István II,
Karácsonyi Sándor, Nap Zsuzsa, Nap Ági ifjúsági versenyzők. A Maros egyesületet és a középiskolát, 
Szabó Kálmán, Szabó Zsolt, Scruba Petru, Moldovan Horica és Hada János középiskolás és ifjúsági versenyzők
képviselték. Az egyesület versenyzői 1958�1961 között 4 ifjúsági tartományi bajnoki, 5 második, 3 harmadik
helyezést értek el. A legeredményesebb versenyzők: Kiss Vilmos, Karácsonyi István és György Antal voltak.
Felnőtt versenyzőként is folytatták sikersorozatukat. Az 1962-1967-es időszakban, én, Karácsonyi István, 
5 felnőtt tartományi bajnoki, 2 tartományok közötti első helyezést szereztem. Szinaján, a Valea lui Carpon,
1963 februárjában az országos alpesi sí bajnokság óriás műlesiklás versenyszámában a 10. helyen végeztem
és ezért első osztályú sí versenyzői képesítést kaptam. Ebben az időszakban az 5 második, a 2 harmadik tar-
tományi, illetve az egy tartományok közötti helyezésen, Kiss Vilmos, Gazda József és Karácsonyi István 
osztozott. 

Karácsonyi István

A napokban a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
könyvadományt kapott. A több mint 300 könyv
a „Mindenki Könyvespolca Erdélyben” című
program keretén belül érkezett az Erdélyi
Magyarok Egyesületétől. Az Urmánczy 
Nándor Egyesület a második Erdélyből, mely
bekapcsolódik ebbe az akcióba. A kapott
könyvek a római katolikus egyház 
hittantermében vannak kiállítva, és ami
érdekes, hogy ez nem kölcsönző, hanem
akinek megtetszik valamelyik könyv azt 
hazaviheti örökre és mindezt ingyen. A
könyvespolcot állandóan fogják bővíteni, 
pótolni, egyelőre havonta, de ha kialakul, hogy
más települések is benevezzenek akár hetente
is pótolni fogják az üres polcokat. Mindezért
nagy köszönet jár az Erdélyi Magyarok
Egyesületének akik fáradtságot, munkát nem
ismerve küldik Erdélybe a könyvszáll
ítmányokat. Köszönet értük. 

U.N.E.
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MMeeggeemmlléékkeezzééss  aazz  eellssőő  vviilláágghháábboorrúúrraa
Maroshévízen, szeptember 7.-én a Zsákhegyi Katonai Temetőben megemlékezést tartottak ez első-világháború
kitörésének a 100. évfordulója alkalmával. Ez egy nemes dolog főként, hogy  újabb szervezetek kezdnek
rájönni, hogy Maroshévízen vannak magyar hősök is, akik vérüket adták a hazáért. A megemlékezés 
igehirdetéssel kezdődött melyet László Áron atya és Barticel Kiss Krisztián tiszteletes mondtak. Beszédeket
mondtak: Petres Sándor prefektus, Barti Tihamér a megyei tanács részéről, Bende Sándor Gyergyó Területi
RMDSz elnöke, Szarka Gábor konzul, Mohácsek Ákos mint házigazda, Nagy József történész. Az ünnepséget
szebbé tette Kilyén Ilka színművésznő, a csomafalvi fúvószenekar és a gyergyószentmiklósi Ipartestületi 
Férfikara. Sajnos sok volt a beszédekben a pontatlanság is, és én ezen személyesen nem is csodálkozom, hisz
senki nem járt utána, hogy pontos adatokat megtudjanak. Egyik beszélő többek között azt mondta, hogy közel
100 éve nem voltak megemlékezések a szóban forgó temetőben. Pedig voltak, hisz a két világháború között a
Maroshévízi Székely Társaság évente megemlékezést szervezett, míg 1945-51 között a helyi Magyar Népi
Szövetség is évente többször megemlékezést tartott. Egy másik beszédben elhangzott, hogy a 
millecentenáriumkor Kolumbán Tihamér diákokkal 1100 fenyőfacsemetét ültetett a temetőben. Ez így igaz, de
a 9 diák mellett, akik a helyi Urmánczy János cserkész csapatot képviselték, ott voltak mások is, éspedig:
Kolumbán Tihamér, Komán János, Molnár Árpád, Birman József, Balla Árpád, Blénessy Zoltán, id. Szász
Sándor, ifj. Szász Sándor, Simon István, Rokai János, Korpos Ferenc, Korpos Ferencné, Pál Magdolna, Vad
Gábor, Czirják Károly. Sajnos egy beszélő sem mondta el, hogy az 1996 után feledésbe merült temetőben
csupán 2004 novemberében a helyi RMDSz ifjúsági szervezete egy gyertyagyújtásos megemlékezésen vett
rész, de arról is szándékosan hallgattak, hogy 2007-től 2013-ig a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület e temetőt
gondozta, és 2007-ben tömérdek szemetet eltávolítottak a temetőből, 150 keresztet állítottak és a temető újbóli
felszentelésén a helyi magyar felekezetek képviselői mellet a Bukaresti Magyar Nagykövetség is jelen volt,
valamint más országgyűlési képviselők is. Elfelejtették mondani, hogy a szóban forgó egyesület 2007-től évente
(még ez évben is) megemlékezést, koszorúzást szervezett a Magyar Hősök Napján, Mindenszentek Napján
pedig gyertyagyújtást szervezett, mely eseményekre több helyi lakos eljött. De szó esett arról, hogy e temetőt
több alkalommal meggyalázták. Felteszem a kérdést, ha nem volt karban tartva, nem voltak megemlékezések,
akkor miként gyalázhatták meg. Az a kijelentés, hogy sokszor meggyalázták nem helyén való, mert azok, akik
nem tudják, gondolhatják azt is, hogy évente meggyalázták hőseink sírját és ez nem így van, hisz 2007 és 2013
májusa között nem gyalázták meg a temetőt, nem tűntek el, nem törtek össze kereszteket, csupán 2013-ban 
„ismeretlenek” elloptak, majd összetörtek jó néhány keresztet. Az ünnepség legszebb beszédei közé tartozott
Nagy József történész beszéde, de amint ő maga bevallotta nem tud semmit a hévízi harcokról és szintén nem
tud semmit a katonai temetőről, és akkor elérkeztünk oda, ami a leginkább hiányzott erről az ünnepségről.
Megemlékezni az itt eltemetett katonákról. Pontos adatok vannak minden egyes eltemetett katonáról. 
Nevét, születési helyét, szüleinek nevét, hadtestét, halálának okát, halálának dátumát, a sírhant számát és a pap
nevét is lehet tudni, aki eltemette. Sok lett volna ezeket elmondani, de bár meg kelletett volna említeni, hány
magyar, olasz, német, osztrák, orosz, horvát, román, cseh, lengyel katona nyugszik e temetőben és bár névileg
említeni a három maroshévízit, akik e temetőben nyugszanak, de meg lehetett volna említeni azt is, hogy ki volt
e temető tervezője, hogyan kerültek a katonák holttestei e temetőbe. Végső következtetés, hogy csak olyan
beszédeket mondtak egyesek, amilyeneket ők akartak hallani és több valóságot elhallgattak, hogy ha netán
van valaki, aki nem tudja a temető történetét, azokat ne is tudja, ne is szerezzen tudomást, mert azok 
másoknak az érdemei. Még egy érdekesség is elhangzott, egyik beszélő azt mondta, hogy ezen az ünnepségen
nem lesz koszorúzás mert nincsen hol koszorúzni a hősök emlékeire. Megint ez nem valós hisz 2007 és 2014
között minden évben volt koszorúzás a hősök temetőjében az ott felállított szerény emlékoszlop előtt. Szóval
az említett években minden egyes Hősök Napja meg lett ünnepelve volt koszorúzás is melyre mindig
több meghívott koszorút helyezett el.
Lehet majd legközelebb mindezeket bepótolják, lehet....De ami a legfontosabb, hogy olyanok jöttek rá, hogy
hőseinkről meg kell emlékeznünk, akik ezt soha vagy nagyon ritkán tették.
Reméljük nem politikai okokból jöttek erre rá és teszik azt, amit tesznek a hőseinkért, akik nem pártpolitikai
okok miatt nyugszanak itt. 

Czirják Károly
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TTáábboorrii  ééllmméénnyybbeesszzáámmoollóó

BBaallaattoonnii  nnyyaarraallááss

Márai Sándor szavaival élve, „a tenger a másik haza, a végtelen”. 
Ezzel a gondolattal érkeztünk meg mindannyian július 30-án este a vonatállomásra. Hosszas és viszonylag

kimerítő utazás után megérkeztünk a tengerpartra, és megpillantottuk július 31-én reggel a várva várt 
“végtelent”. Érkezesünkkor minden gondolatunk a puha ágyon járt, de azonnal elfelejtettük, hogy milyen fárad-
tak is vagyunk, amint megláttuk a homokos tengerpartot. Harminchét diák és öt felügyelő tanár érkezett meg
ekkor a Năvodari vakációs gyerektáborba. Mi először vettünk részt ebben a táborban, és rengeteg új élménnyel
gazdagodhattunk. Amikor meguntuk a fürdést, napoztunk és kukoricát ettünk vagy akár részt vettünk 
különböző tábori versenyeken, ahol jó eredményeket értünk el úgy kicsik, mint nagyok egyaránt. A tábor 
kihagyhatatlan eleme volt a főtt kukorica és a csokis fánk, s a hét végére az árusok törzsvendégei lettünk. 
Mivel öt kitűnő tanár volt velünk, akik már többször is voltak ott, tudták, hogy lehetetlen, hogy egy nap ne 
menjünk el Konstancára, a delfináriumba és felfedezni az akváriumok csodás világát. Ezen a napon több volt
a fényképezőgép által készített képek száma, mint az egymásnak mondott szavainké, de úgy hiszem, hogy egy
ilyen nap is kellett. Másnap a nagyobb és elszántabb diákok megkísérelhették a hajnali öt órai kelést, és 
megcsodálhatták a napfelkeltét. 

Talán soha nem fogjuk elfeledni a parton töltött napsütéses délelőttöket, a hullámok kellemes csapódását,
az együtt történő étkezéseket, majd a délutáni csobbanásokat. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk
ebben a táborban! 

Siliga Benjámin László és Veress Eszter Orsolya

Augusztus 16-án reggel találkoztunk a megbeszélt helyen, majd elindultunk a hosszú útra, Zánka felé. Én
Szászrégenig aludtam, majd felkeltem, és vártam, hogy a következő két csoport is velünk utazzon. 
Őket Marosvásárhelyen vettük fel, Nyárádmagyaróról érkeztek 20-an. Már a buszon elkezdődött az 
ismerkedés. Sokat nevettünk, és énekléssel, beszélgetéssel próbáltuk kibírhatóbbá tenni a fárasztó utat. Az
autópályán még egy forgalmi dugóba is belekeveredtünk, de itt is feltaláltuk magunkat, hisz azzal töltöttük
az időt, hogy a mellettünk haladó autókban levő személyeknek integettünk, s figyeltük, hogy hányan intenek
vissza nekünk (de a többsége mosolyogva visszaintett). 

Amikor megérkeztünk, mindenkinek megmondták, hogy hol lesz a szobája, és kiosztották az ágyneműket.
Mi a Székelyudvarhelyhez közeli kisfaluból érkező fiúk közé kerültünk. Azonnal összebarátkoztunk velük.
Majd mikor mindenki evett és lefürdött, kezdődött az ismerkedés. 

Másnap reggeli után ellátogattunk Tihanyba, ahol elmentünk a Levendulaházba és a tihanyi apátságba. 
Itt sok érdekes dolgot láttunk és tanultunk. 
Ebéd után elmentünk a Balaton partjára, ahol egy jót fürödtünk. Este pedig egy kis pihenés után kimentünk 
focizni, majd a térre, ahol esténként összegyűltek a táborlakók, és különböző programokon vehettek részt
(például színházi előadáson, Bojtorján koncerten, táncházon, bulikon). 

Az esti program után mi még jókat szórakoztunk a szobában, kitaláltunk egy “showt” is, amin sokat 
nevettünk, és a többi szoba lakóit is odavonzottuk. Jó hangulat volt a Mikkamakka házban! 

A hét folyamán voltunk vizibiciklizni, illetve hajókáztunk is. 
Összesítve én nagyon jól éreztem magam. Sok új barátot szereztem, akikkel most is tartom a kapcsolatot.

Nagy Zsolt
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Már nagyon vártam azt a napot, amikor már végre készülhettem az indulásra. A bernecebaráti táborba
augusztus első szombatján indultunk, este 10 óra körül. Nagyon izgatott voltam, mivel nem ismertem senkit
a csapatból.

Az út során sikerült összeismerkednem a csapat tagjaival, és így nagyon hamar eltelt az idő. Másnap reggel
megérkeztünk Budapestre, ahol egy bentlakásban voltunk elszállásolva. Egy kis pihenő után kirándultunk egyet
a városban, s másnap elmentünk a " törzshelyünkre", a bernecebaráti táborba. Itt megismerkedtünk az ottani
csapattal, illetve a tanárokkal. Mindannyian nagyon kedvesek és barátságosak voltak. Minden napra volt 
programunk, amelyek mind nagyon érdekeseknek, illetve szórakoztatóknak bizonyultak. Mivel ez egy
kézműves tábor, ezért a fő hangsúly az „alkotáson” volt. Különböző technikákkal és alapanyagokkal 
( gyapjúval, fával, textillel, bőrrel és gyönggyel) dolgozhattunk, és rengeteg érdekes és szép tárgy elkészítésére
tanítottak meg bennünket. 
Esténként összegyűltünk és csapatjátékokat játszodtunk,  ami szintén nagyon szórakoztató volt. 

Induláskor a búcsú nagyon nehezünkre esett, mivel nagyon megszerettük a tábort és az ottani csapatot. 
Az út hazafele hamar eltelt, hiszen még utoljára közösen átbeszéltük és felidézhettük az egyhetes 

élmenyeinket. Reggel 6 körül érkeztünk haza, kicsit fáradtan, de elégedetten.
Azóta is nagy szeretettel gondolok vissza a táborra! 

Málnási Jesszika

2014. augusztus 16-án, szombaton tizenegyen indultunk el Maroshévízről Zánkára, a Balaton partjára.
Reggel 6.45-kor volt az indulás, és este későn, 21-22 óra között értünk oda. 

A tizenegy személy között én is ott voltam. Amikor odaérkeztünk azt reméltük, hogy mi, a maroshévízi fiúk
majd külön szobába leszünk elszállásolva. De végül mégsem így alakult, mert még négy nagygalambfalvi
személy csatlakozott hozzánk. Utólag belegondolva azonban ez jó is volt így, mert nagyon összebarátkoztunk
a fiúkkal, és egy jó csapat alakult ki.

Természetesen volt közöttünk egy-két kisebb vita, ugrattuk a szobatársainkat és éjjelenként fogpasztáztunk
is, takarodó után pedig még jókat beszélgettünk. De ezek nélkül az élmények nélkül nem is tábor a tábor. 

Természetesen remek programjaink voltak, sok érdekes tevékenységgel. Kalandpark, bérelhettünk biciklit
meg különböző sporteszközöket, és a fürdés a Baltonban sem maradhatott ki (habár azon a héten elég rossz
idő volt). 

A tábor egyik programja a bemutatkozás volt, ahol minden csoport egy rövid előadást kellett bemutasson,
amivel előzőleg készült.  Én nem vagyok tagja a néptánccsoportnak, és ezért a bemutatkozásban nem kellett
részt vegyek, de a társaim nagyon ügyesek voltak. Viszont ha jövőben megyek, akkor táncolok is, mivel 
tettem egy ígéretet a magyartanárnőmnek és az egyik osztálytársamnak. És mint tudjuk ígeret szép szó, ha 
betartják úgy jó!

Remek élményeim voltak a táborban, de mind közül a legfontosabb, hogy kötöttem egy életreszóló 
barátságot! 

Böythe Szilárd - Zoltán
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Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.

Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a

Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:

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

Méhkaptárok
gyártását,

hűtőszekrények
és mosógépek

javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482

telefonszámokon lehet.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr,
pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.

Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)

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

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita
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