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A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a Veritas Történetkutató Intézet és
a dr. Urmánczy Nándor Egyesület által szervezett
URMÁNCZY NÁNDOR
országgyűlési képviselő halálának 75. évfordulója
alkalmából megrendezett konferenciára
Fővédnök: Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
Védnök: Dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája
Helye: Maroshévíz, Kemény János Gimnázium
Időpontja: 2015. október 31.
Urmánczy Nándor a politikai folyamatokban és eseményekben betöltött szerepét a marxista és posztmarxista
történetírás minden eszközzel igyekezett eltorzítani. Urmánczy végigélte mindazt, ami a XX. századi magyar történelem szempontjából sorsfordító esemény volt. Tanúja volt az ország háborúba lépésének, a forradalmak korának és hazánk katonai megszállásának. A trianoni diktátum meghozatalát követően az ország
legjelentősebb társadalmi megmozdulásának, az Ereklyés Országzászló Mozgalomnak lett a vezéralakja.
Aktivitása és munkabírása szinte nem ismert határokat.
Fontos és szükséges ezért, a 16 évig országgyűlési képviselő és jelentős közéletformáló szerepet betöltő Urmánczy Nándor életművének feldolgozása és az utókor számára történő felmutatása.
A rendezvény a történész szakma a témában kiemelkedő kutatási tapasztalattal rendelkező képviselőit szólaltatja meg.

PROGRAM
9.00–9.30 Érkezés, regisztráció
Köszöntő
9.30–9.40
9.40–9.50

Szász Jenő (elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Köszöntő beszéd
Gortvay István (Urmánczy Nándor unokája): Megnyitó beszéd

Levezető elnök: Nagy Szabolcs (történész, levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár,
Veszprém Megyei Levéltára)

I. szekció
09.50–10.10 Fráter Olivér (történész, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Urmánczy Nándor szellemi
öröksége
10.10–10.30 Illésfalvi Péter (hadtörténész, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús
Kegyeleti
Főosztály):
A
Magyar
Királyi
Honvédség
bevonulása
Erdélybe,
1940
10.30–10.50 Kovács Ferenc (kutató, Hódmezővásárhely): Országzászló emlékművek az 1940-1944 között
visszatért területen
10.50−11.10 Gottfried Barna (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Levéltára): Pillanatfelvételek székelyföldi településekről (1939)
11.10−11.30 Orosz László (tudományos főmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet) Útkeresés és
érdekérvényesítés
az
erdélyi
szászok
nemzetstratégiai
gondolkodásában
(1867-1940)
11.30–11.50 Hozzászólások, vita
11.50–13.00 Ebédszünet
Levezető elnök: Illésfalvi Péter (hadtörténész, HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály)
II. szekció
13.00–13.20 Czirják Károly (helytörténész, dr. Urmánczy Nándor Egyesület): Az Urmánczy család
helytörténeti jelentősége Maroshévízen
13.20–13.50 Nagy Szabolcs (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém Megyei Levéltára):
Vasszékelyek az összeomlás idején – A székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. székely gyalogezred sorsa
a háború végét követően
13.50–14.10 Fülöp G. András (történész, KRE doktorandusz, NSKI): Kisebbségben és többségben,
meghatározó szellemi áramlatok Erdélyben (1920-1940)
14.10–14.30 Nagy József (történész, ELTE doktorandusz): Székely határőr kiképző tábor Maroshévízen,
1943/1944
14.30–14.50 Joó
András
(tudományos
főmunkatárs,
Veritas
Történetkutató
Intézet):
A magyar kiugrási törekvések és Erdély sorsának várható alakulása, 19421944
14.50–15.10 Hozzászólások, vita
Zárszó
15.10–15.20

Fráter Olivér (elnökhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet)
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Gyergyói ekések Maroshévízen
Már hetedik alkalommal szervezte meg az Erdélyi
Kárpát Egyesület gyergyói osztálya 2015.
szeptember 13-án a Wass Albert emléktúrát,
melynek célja megemlékezni a hányatott sorsú
erdélyi íróról.
A Neagra falu fölött magasodó Sólyomkő
megmászásával indult a kirándulásunk. A 28 fős
csapat idén is hallhatott Wass Albert életéről,
munkásságáról Laczkó –Szentmiklósi Endre
túravezetőnktől. A csúcsról kínálkozó panoráma
felejthetetlen volt. A Maros völgyére csodálatos
kilátás nyílt. A felszálló köd mögött láthattuk az
Észak – Görgény legmagasabb csúcsait: Nagyerdős,
Fancsal,
Bérces,
Öreghegy
(Batrina),
Kecskekő, Kereszthegy, Délhegy.
Ezután Maroshévíz felé vettük az irányt. A várost őrző Tarnica hegységben, a tavaly elkészült kilátót a
Bájos (Beius) tetőn a helyi önkormányzat építtette a Dr. Urmánczy Nándor Közmüvelődési Egyesület
javaslatára, mely az országútról is jól látható. Az Őzike panzió közeléből indultunk a piros kereszt
turistajelzésen. Eléggé meredek ösvény vezetett a csúcsra, több mint egy órát vett igénybe a gyaloglás, de a
kilátás minden fáradtságért kárpótolt. Miután jóízűen falatoztunk, fotóztunk, visszaindultunk a kék pont
turistajelzésen a kelemenpataki kőbánya irányában, ahol autóbuszunk várt, így zárva körtúránkat. Maroshévízet
nem hagyhattuk el anélkül, hogy ne emlékezzünk meg a város jeles szülöttéről, Dr. Urmánczy Nándorról, az
örmény-magyar jogászról, parlamenti képviselőről, aki sokat tett Maroshévíz fejlődéséért (kórház, bíróság,
iskola, újság, vasútépítése). A katolikus templom kertjében egy főhajtással adóztunk a sírja és szobra előtt,
meghallgattuk turistavezetőnk méltató szavait. Ismertette a Maroshévízen működő Dr. Urmánczy Nándor
Közművelődési Egyesület munkáját, melynek célja a neves szülött emlékének ápolása, ismertté tétele.
Egy pillantást vetettünk az Urmánczy kastélyra, melyet a család visszakapott és jelenleg a helyreállításán
munkálkodik. A Maroson átvezető 1869-ben épült Urmánczy fedeles hídról is említést tett túravezetőnk,
melynek
faanyaga
dacol
az
idő
vasfogával.
Útunk utolsó állomása a ditrói Erdő Háza volt, melyet alig egy éve létesített a ditrói közbirtokosság.
A megyében (s talán Székelyföldön is) egyedülálló létesítmény, mely bemutatja vidékünk növény – és
állatvilágát. A kitömött madarakból és állatokból álló gyűjtemény a gyergyóremetei nyugalmazott
testnevelőtanár, Nagy Bulcsú József közel 40 évnyi gyűjtő –és preparáló munkáját dicséri. Érdemes ide betérni
akár
családdal
vagy
diákcsoportokkal,
mert
felejthetetlen
élménnyel
gazdagodunk.
A délutáni órákban ért véget a Wass Albert túra, melynek, reméljük jövőben is lesz folytatása egy más,
az író nevéhez fűződő helyszínen. Laczkó – Szentmiklósi Judit EKE-Gyergyó
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Kivándorlásom
1985. április 24-én, hagytam el drága Erdélyt. Bukarestből kellett repülőre szálljak, Nichitáéknál laktam az
indulásig. N-né. segített kivinni a vámhoz csomagjaimat, ami rettenetes volt. Egy nagy hangárban az ú.n.
“szégyenpadokra = kőpadok”-ra ki kellett rakni mindent a bőröndökből és várni, amíg oda méltóztattak jönni,
átvizsgálni mindent. Utána nem adtak elég időt a visszacsomagolásra, így alig fért vissza a holmi, amit azelőtt
szépen simán behelyeztünk. A porcelánjaimat, kristályaimat duplán megvámolták. Miután végre becsukhattam
a bőröndöket, ott kellett hagyjuk őket, mindenki, nem csak én. Utána még átnézték a kézi táskámat, abban
őrizgettem az apu ezüst óráját mint egy talizmánt, az kellett a vámosnak, hiába ajánlottam egy köteg
10 ezerlejest, félretolta, neki csak az a tárgy kellett.
Másnap reggel korán ki kellett menjünk a repülőtérre, ott egy folyosón a raktárból hozzánk vágták a
csomagjainkat, segítség nélkül 4 bőröndöt, nagyon nehéz volt araszolni. Két bőröndöt lehetett hivatalosan
vinni, de engedéllyel és magas vámért még megengedtek két másikat is. Azért annyi vámot kellett fizessek,
hogy a benne levő holmi félig sem érte meg az árát, de ilyen az ember, ragaszkodik földi javaihoz. Egy futószalag következett, 45 fokos szögben emelkedett, a kezelőnő kiszámította mikor nyomjon egy féket és az összes
csomag, nemcsak az enyém, tömegestől legurult a tetőről. Kiabálások hangzottak, volt, akit eltalált egy
csomag. A nő dollárt követelt, hogy újra megindítsa a szalagot, és hogy jól menjenek a bőröndök, nekem sajnos
nem volt, bár lett volna, megváltott volna egy csomó bajtól. Lejem volt elég, de az neki nem kellett és amerikai
cigim sem volt. Lehet még most sem túl késő elmondani miket csináltak a hordárok, liftesek, futószalag-kezelők
szegény kivándorlókkal. Érdekes, ezekre emlékszem, de hogy hogyan rakták fel továbbá a csomagokat a
repülőre és hogyan szálltam fel én a repülőre, arról semmi emlékem nincs. Annyi dobálás ellenére semmi sem
tört össze.
Miután a csomagok eltávoztak a liften, betereltek a nagy váróterembe. Ott találkoztam Ramonával, és a többi
személlyel, akik kikísértek. 50 ezer lej be volt varrva a pelerinem hátába, az már a bőröndben volt. 50 ezer meg
velem volt az általam varrt és kibélelt barna-bársony-kockás táskában. Egyedül a pénz használt szaga
árulhatott volna el. A pénz szaga nem árult el, a kicsi megmaradt ékszereimet nem vették el, de mindez, a pénz
megsemmisült, nem ért semmit.
Sohasem volt honvágyam. Távozásom saját döntésem volt, nem
kényszerített senki rá, hogy elhagyjam hazám. Kollégáim távozása ébresztette bennem a vágyat, hogy én is
távozzak.
Dr. Kovács Gabriella

Őrtüzek Maroshévízen is
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére október 24-én este őrtüzekkel és fényszórókkal kivilágítják
Székelyföld külső határait. Az eseményt támogatják az erdélyi pártok, civil szervezetek is. Maroshévízen a
Települési Székely Tanács szervezi az eseményt mely 17,30 órakor kezdődik a római katolikus templomnál.
Mivel az esemény lapzárta után ért végett, bővebben a következő lapszámunkban fogunk róla beszámolni.

Novemberi előzetes
November 1, Mindenszentek Napja. Ez alkalommal is a Zsákhegyi Katonai Temetőbe gyertyagyújtásra kerül
sor,
mely
16
órakor
fog
kezdődni. A szervezők
szeretettel
várnak
mindenkit.

Régen történt
1860. október 9-én (155 éve) az itteni román lakosok, kihasználva az 1848-as forradalom vívmányait, kérik,
hogy a román nyelvet hivatalos közigazgatási nyelvként ismerjék el Topliczán. Arra hivatkoznak, hogy a
településen 2800 román és csak 300 magyar lakos él. 1861. február 3-tól a roman nyelv hivatalos nyelv lesz
a helyi közigazgatásban.
1865. október elején (150 éve), településünkön tartózkodott Orbán Balázs, aki A Székelyföld leírása, című
munkájához a településünkről szóló dokumentumokat gyűjtött. Orbán Balázs itt tartózkodása alatt a helyi
Urmánczy család vendégszeretetének örvendett.
A maroshévízi, akkori topliczai, római katolikus felekezeti népiskola 1870. októberében alakult (145 éve).
Első lelkész- tanára Csíki János volt.
1940. október 31-én (75 éve), Maroshévízen, elhunyt Dr. Urmánczy Nándor politikus, író.
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Örökségünk (3)

Köztudott, hogy Maroshévíz történelmi központját 1977-1986
között megsemmisítették. Ekkor 98 épületet tüntettek el,
köztük a település egyik legszebb épületét is, az 1872-ben
épített Urmánczy palotát, mely 1928-ra 100 szobára bővült.
A jelenlegi központban 6 olyan épület van, melyet az 1800-as
években építettek. E sorozatunkban olyan épületeken levő
érdekes alkotásokat közlünk, melyekre büszkék vagyunk.
Sajnos sokan nap, mint nap elmennek mellettük és nem veszik
észre, ezért aki felismeri, hogy a képen levő megörökített rész
hol
van,
milyen
épületen
(nem föltétlenül a főtéren) és aki elsőnek beküldi a helyes
választ a szerkesztőségünk e-mail címére, vagy telefonon
értesít, értékes könyvajándékokban részesül. A múlt hónapi
nyertes a Kornis negyedben lakó Ferenczi (Szabó) Márta volt,
aki az újság megjelenésének a második napján betelefonált és
megmondta a helyes választ. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy
eddig még soha nem nyert semmit. Gratulálunk és további sok
szerencsét kívánunk. A szeptemberi lapszámunkban egy
ablakdíszt tettünk közzé. A megörökített kép a borszéki út 20
számnál található és anno az épület a Walter Kladiuszé és családjáé
volt. E hónapi fényképünkön látható faldísz az egykori görög katolikus parókia falán található, mely parókia
alig 100 méterre volt a görög katolikus templomtól.

SPORT
Röplabda
Nemrég Maroshévízen zajlott le egy felkészítő röplabda torna. Eredmények, nagyifjúsági fiúk: Maroshévízi
ISK – Balázsfalvi ISK 3-0 és 3-1 (két mérkőzés zajlott le). A nagyifjúsági lányoknál a hévízi csapat
eredményei: Maroshévízi ISK – Marosvásárhelyi ISK 1-3, Maroshévízi ISK – Balázsfalvi ISK 2-3 és
Maroshévízi ISK –Brassói ISK 3-0.
Labdarúgás
A megyei labdarugó bajnokság októberi eredményei: Maroshévízi Pro Mureșul SK–Csíkszentsimoni Szefite
4–1 (1–0). A hévízi csapat gólszerzői: Alexandru Roca (52. és 83.), Silviu Tararache (5.) és Kercsó László
(76.). Maroshévízi PRO Muresul – Homorodalmási Homorod 2-3 A hazaiak góllövői: Újlaki és Roca.
A hévízi csapat a következő felállításban játszott: Dunca - Bor - Balázs - Maximiuc - Radu (Platon) Covrig (Gliga) - Crăciun - Tararache S. (Tararache T.) - Kis (Urzică) - Ujlaki - Roca
Karate edzőtábor
A maroshévízi Shodan S. E. szeptember 27-28 között egy két napos karate edzőtáboron vett részt
Gyergyószentmiklóson. Az edzőtábor országos szintű volt, hisz majdnem minden karate klub képviseltette
magát, közel 70 fekete öves mester is jelen volt az eseményen, melyet a Gyergyói Karate Klub szervezet, de
a jó színvonalú edzőtábor oroszlán része a gyergyószentmiklósi Kiss Károly 4 Danos mesternek köszönhető.
Az edzőtábort a többszörös világbajnok Shingji Nagaki mester tartotta. A hévízi klubot képviselték: Bőythe
János Attila 4 Danos, Böythe László Zoltán 3 Danos mesterek, valamint Bodor Levente, Sípos Nelu és
Böythe Máté.

marosheviz.info
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Karate
Október 3-án zajlott le Szépvízen egy országos szintű karate verseny melyen hét klub képviseltette magát.
A Szépvíz Kupa elnevezésű rendezvényen részt vett a maroshévízi Shodan S. E. is. A Bőythe János Attila 4
Danos és Böythe László Zoltán 3 Danos mesterek által edzett csapat különböző korosztályokban összesen
15 éremmel térhetett haza. A díjazottak: Kósa Barbara 3. katában és 2. kumitéban, Truta Bogdan 3.
kumitéban, Galdau Raluca 3. katában és 3. kumitéban, Dusa Marius 3. katában és 2. kumitéban, Rugina
Vlad 2. katában és 2. kumitéban, Böythe Máté első úgy katában mint kumitéban, Böythe Renáta első
katában és kumitéban is, Böythe Endre első kumitéban és katában is. Gratulálunk nekik.
Kárpáti Barátok Kupája
Október 10-én volt megtartva a Salamáson levő sportcsarnokban a Kárpáti Barátok Kupája elnevezésű
teremlabdarúgó kupa melyen hat csapat szerepelt. A torna szervezője a maroshévízi Kósa Attila kérésünkre
elmondta, hogy a tornán részvett csapatok az alábbiak voltak: Székelykapú Baráti Társaság csapata Ócsárol
(Magyarország), a gyergyószentmiklósi Önkormányzat csapata, a gyergyószentmiklósi Mistiq, a tölgyesi
Korona, a maroshévízi Phönix és a maroshévízi Young Boys csapata. Miután mindenik csapat játszott
mindenkivel az alábbi ranglista alakult ki: 1. Ócsa, 2. Korona, 3. Önkormányzat. Különdíjban részesült a
maroshévízi Young Boys csapata, akik a Rabona díjat vehették át.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 11. rész
A kő örök…a Tászok-tetőről és
Tászok –tetői kutatásaink eredményeit Farkas
Aladár borszéki tanár és helytörténész segítségének is
köszönhetjük. A Tarisznyás Márton Múzeumnak egy
több napig a Tászok-tetőn táborozó csoport
létrehozását javasolta,
régész
szakember
irányításával, hogy a kövek maradványain még
meglévő jeleket alaposan fel lehessen gyűjteni.
Ez természetesen az egymásra hányt kődarabok
elmozdításával is járna, ami nem kis fizikai
teljesítményt és ügyességet igényelne, s az óvatosság
sem árt, mert a területen viperák is vannak. Jómagam
egy, a fennsíkon lévő, szabadtéri, de tetővel
rendelkező kiállítóhelyet javasoltam a leltározott feliratos
kövek
számára.
2007-ben egy kivételével a Tászok-tetőn már csak összetört, többségében ötven-hatvan centiméteres
darabokra robbantott köveket találtunk. A szétrobbantott darabok többsége egy távvezeték oszlop tövében
hever, de az úton és a fennsík többi részén is találhatók szanaszét. Még ezeken a töredékeken is feltűnik
egy-egy jel. A kövek történetét a Tászok-tetőtől a Bosnyák piramisokig című, Szakács Gáborral közösen írt
könyvben lévő tanulmányban foglaltam össze. Véleményem, hogy a Tászok-tető a világon mindenütt
megtalálható megalit műveltség része, talán kiindulópontja. Míg másutt a hatalmas kőemlékeket
megbecsülik, turisták és kutatók sokasága keresi fel őket, lásd többek között Angliában Stonehenge, Avebury;
Bretagne-ban a carnaci kősor, addig nálunk felelőtlen vagy tudatos pusztítás és elhallgatás a sorsuk.
Pedig
a
mi
kőemlékeinken
található
a
legtöbb
jel
és
betű.
A székely - magyar rovásírás jelei közül az ábrán lévőket találtuk meg útitársainkkal vagy a cikkekben.
Friedrich Klára
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Requiem egy barátért, egy igaz emberért
Vannak dolgok az életben, melyekt nehezen tudunk
megérteni. Szinte hihetetlen, hogy egy barát, akivel nap,
mint nap találkozol, beszélgetsz, egyik napról a másikra már
nincsen. Semmi jelét nem adja annak, hogy szervi
problémája volna, ha csak a melankólia, vagy az enyhe
depresszióra való hajlam nem nevezhető tünetnek. Talán
édesanyjának elvesztése, akihez nagyon ragaszkodott, vagy
feleségének kevesebb, mint két hónappal ezelőtti eltemetése
már túl sok volt, nem tudta feldolgozni. Ezt igazolják
verseinek tucatjai, melyeket halála után írt volt feleségéhez.
A Források augusztusi számában közöltük Csillagsziporkák
c. versét, amelyben értetlenül áll felesége halála előtt.
Az írja: „a halál is csodálkozott miközben elvitt téged.” Most
mi csodálkozunk, és értetlenül állunk halálhíre hallatán.
Megfoghatatlan
és
érthetetlen,
ami
velünk,
körülöttünk történik.
Egy jó barátot veszítettünk el, sokunknak hiányozni fog. Elkötelezett lokálpatrióta volt. Évek óta
(2006-tól) múzeumkalauzként, idegenvezetőként tevékenykedett, turisták százait, ezreit kalauzolta, ismertette
meg
velük
településünk
értékeit,
szépségeit.
Dolgozott a volt Apeminnél beszerzőként, revizorként, bérszámfejtőként, oktatómester volt 19 éven át
a volt Pionírháznál, majd a Romaquánál fejezte be szakmai pályafutását. Lelkiismeretes, gerinces ember volt.
Munkatársai
tisztelték,
becsülték.
Igazi művészlélek volt: festett, szobrászkodott, verseket írt. Kilenc verseskötetet hagyott az utókornak.
Verseit rendszerint közöltük helyi újságunkban, a Forrásokban, de rangos folyóiratok is közöltek írásaiból.
Versei jelentek meg a Hargita Népe Kalendáriumban, a Romániai Magyar Szóban, a Helikonban, a
Hazanézőben, stb. Tiszteletbeli tagja volt 2003-tól a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Irodalmi Körnek.
Az általuk megjelentetett Találkozások antológiákban is helyet kaptak versei. Alapító tagja volt a maroshévízi
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület Irodalmi Körének is, ahol 2014-ben olvasott fel verseiből.
Komán János kortárs író, költő egy tavaly megjelent esszéjében méltatta szonettjeit. „Igazi, művészi
lírának” nevezi. Faludy György szonettjeihez hasonlítja. Volt, aki Szabó Lőrinchez hasonlította. A Költészet
Napján, az idén Marosszentgyörgyön mutatták be utolsó napvilágot látott könyvét, 100 válogatott költemény
című kötetét. Újabb kéziratot küldött válogatás, szerkesztés végett Burján Emil költőtársának, volt
osztálytársának. Ez, valószínű, már csak kéziratban marad fenn az utókornak. Remélem, a városi könyvtár
méltó
helyet
biztosít
köteteinek,
emlékének.
Kamenitky Antal egy fogalom volt, és az is marad városunk életében. Sajnos, egy fiatalkori betegsége
miatt utód nélkül halt meg. Így szellemi öröksége mindnyájunké. Őrizzük meg szívünkben,
lelkünkben mindörökké.
Emléke legyen áldott. Nyugodjék békében! Farkas Aladár

Termés Napja
Nemrég volt Maroshévízen is megtartva a hagyományos „Termés Napja”. Visszaemlékszem gyermekkoromra,
amikor a 70-es évek végén, a 80-as évek derekáig ezen a napon mentünk ki szüleimmel a piacra bevásárolni.
Igen, ezen a napon volt a nagy bevásárlás, hisz ekkor minden olcsóbb volt, mint máskor és sokkal bővebb volt
a választék. Közel húsz év után újból alkalmam volt a termésnapi ünnepségre, vásárra, kimennem. Vártam az
idei termésnapot, hisz emlékezetemben a hajdani napok voltak. Csalódtam. A választék nem volt sokkal nagyobb, mint egy átlagos piaci napon, de ami a legfurcsább volt, hogy sok termék ezen a napon sokkal drágább
volt, mint egy nappal korábban. Elgondolkoztam, hogyan is lehet ez, de semmi logikus gondolat nem jutott az
eszembe, hogy hogyan is lehet, hogy e napra minden drágább legyen, mint a hétköznapokon. Igaz Románia a
furcsaságok országa is. Ezen a napon a maroshévízi piacon volt miccs, sör, must, füst és népzene. Siklódi Ildi
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In memoriam Vlad Todirita
A maroshévízi PRO Muresul labdarúgó csapat, szombaton,
október 3-án rajtolt az ifjúsági A1 (Under 19) megyei labdarugó
bajnokságban, ahol Gyimesközéplok hasonló csapatát fogadta. A
mérkőzést egész végig a hazaiak uralták, amit az
eredményjelző
tábla
is
jól
mutatott
hisz
11-1 lett a végeredmény. A mérkőzést a néhai csapat alapítójáért,
edzőért, Vlad Todirita, emlékére játszották. A helyi csapat támogatói: A Hargita Megye Tanácsa, a „PRO Muresul újraéled”
elnevezésű
terv
keretén
belül,
más
támogatók:
Adria Prod Com, Emma Cremma és a kolozsvári Association for
the Study of Gambling. A mérkőzésen jelen voltak a csapat
alapító gyermekei Ramóna és Vlad, akik úgyszintén családjaikkal
támogatják a csapatot. Ugyanakkor támogatták Sebastian Buzilă,
Berindei Iustinian, Böythe László, Kercso László, Antal Ilie,
Mera Raul, Ujică Alexandru és Buzilă Andrei.
Ki is volt Todirita Vlad? Egy családszerető, jó ember, akiről oldalakat lehetne írni, így emlékszik Maroshévíz
rá, aki sokat tett úgy a város, de a megye labdarúgásáért. Játékosként játszott a Balánbányai Bányász és a
Maroshévízi Maros csapatainál. Edzőként a Maroshévízi Maros csapatával 1989-ben a harmadik ligába jut, míg
a legnagyobb teljesítményét a Borszéki Apemin csapatával érte el, mely csapatot a második ligáig vitt el.
A későbbiekben a családjával üzletemberként is tevékenykedett, a Hargita Megyei Labdarugó egyesület
elnöke is volt, de soha nem tudott távol lenni a labdarúgástól, így 2012-ben megalakította a PRO Muresul
labdarugó iskolát, mely ifjúsági csapattal a 2014-2015-ös idényben megyei ezüstérmet szerzett. Így hát élete
fontos része volt a labdarúgás, a fiatalok nevelése és a család, ezért is október 3-án egy Todirita Vlad
emlékmérkőzésen emlékeztek meg róla, tevékenységéről, hisz a PRO Mures csapat nem más
mint Todirita Vlad.
Maroshévízi PRO Muresul – Homorodalmási Homorod 11-1
A mérkőzés késéssel kezdődött hisz az elsősegély (SMURD) helikopterének a pályára kellett leszállnia egy
gyors beavatkozás végett. A mérkőzés kezdete előtt a „medvék” csapatának a csapatkapitánya Todirita Ionut
érmet adott át a csapat alapító a feleségének, Todirita Máriának, mindazért, amit a néhai férje tett a sportért.
Ugyanakkor ez alkalommal egy hatalmas molinó is ki lett függesztve a lelátóra melyen az alapító fényképe is
látható, így is mutatva, hogy soha nem fogják elfeledni. A mérkőzés különösebb gondok nélkül zajlott le és
amint az eredmény is mutatja, a hévízi csapat uralta a mérkőzést. Roca edző a következő játékosokkal játszta
végig a mérkőzést: Gruianu – Olariu, Marin, Todirita, Ambrus – Moldovan, Ripan, Platon, Craciun – Avram,
Gliga. Még játsztak: Tökés, Teches, Chirila és Raita.A mérkőzés góllövői: Avram (4), Olariu (2), Craciun (2),
Gliga
(2)
és
Raita.
Bükfeyes – Rákossy Zsombor

Átadási ünnepség
2015 október 17-én zajlott Maroshévízen a szüreti mulatság előtt a Csillagszem tánccsoport részére megnyert
pályázat átadási ünnepsége. 2015 tavaszán a Hargita Megyei Tanács által meghirdetett kulturális- népviseleti
pályázati kiírására az Alma Mater Kemény János Egyesület nevében tettünk le pályázatot. A pályázat cime
Székelycsizma beszerzése a Csillagszem tánccsoport fiú tagjainak. A pályázatot arra a megfogalmazott igényre
írtuk meg, amit a tavalyi pályázat által megvásárolt népviseletek átadásán fogalmaztak meg a szülők, hogy
nincs a fiúknak székelycsizmájuk, amit az új népviselettel felvennének. Ezt a hiányt akartuk pótolni.
A pályázat lebonyolítási időtartama 2015 június 1 és 2015 október 30. A pályázat összértéke 5750 lej,
amelyből 4600 lej a Hargita Megyei Tanácas finanszírozása és 1150 lej a maroshévizi Alma Mater Kemény
János Egyesület önrésze. A páyázat során sikerült 13 fiú székelycsizmát készíttetni a maroshévizi Teranzol cég
által, aki a tánccsoportot egy ajándékcsizma készítésével is meglepte. Köszönet a Hargitai Megyei Tanácsnak,
az Alma Mater Kemény János Egyesületnek és a Teranzol cégnek, hogy segitettek a Csillagszem tánccsoport
hiteles arculatát továbbfejleszteni.
Deme Gabriella, pályázati felelős
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(A Kemény János Gimnázium oldala)
A szülőkkel való kapcsolattartás megerősítésének éve
A tanárok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú szövetsége, akik egymást kiegészítve
felelősen fáradoznak gyermekek és fiatalok, a felnövekvő nemzedék szellemi és testi fejlődésén. Összefogásuk, közös gondolkodásuk és harmonikus együttműködésük fontos tényezője a nevelésnek. Találkozásaik –
melyek részben szervezettek (fogadóóra, szülőértekezlet stb.), másrészt rugalmasan alkalmazkodnak a felek
igényeihez – a kölcsönös tájékoztatást és a felmerülő problémák együttes megoldását szolgálják.
A tanár a tanuló előmeneteléről, magaviseletéről köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket, a szülő az iskolával kötött Oktatási szerződésben vállalja, hogy hónaponként érdeklődik gyerekéről. A család és az iskola közötti
érintkezésben kulcsszereplő az osztályfőnök. Az iskola munkájában épít a szülők hathatós közreműködésére,
ebben a szülői munkaközösség tölt be döntéshozó és szervező funkciót. Ahhoz, hogy a szülők és az iskola
nevelői
közötti
együttműködés
valóban
eredményes
legyen,
kívánatos,
hogy:
•
A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön;
•
Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes, jóindulatú;
•
A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, kinek-kinek a feladatából fakadó sajátosságokra, álljanak készen arra, hogy közösen keressék a legjobb megoldást.
A pedagógusok és szülők közötti pozitív kapcsolat (kölcsönös feladat és felelősségvállalás) hatására kiegyensúlyozottabbá válhat a szülő - gyermek, gyermek - pedagógus viszony. Egy jó kapcsolatrendszeren
belül pedig a gyermekeknél tapasztalható nehézségek eredményesebben megelőzhetők és kezelhetők.
A kapcsolatfenntartás formái:
1.
Nyílt nap szervezése az osztályban/iskolában
2.
Családi nap szervezése
3.
Családlátogatás
4.
Szülői értekezlet, legalább 2 egy évben osztályonként
5.
Szülőfogadó órák tartása
6.
A szerződésben foglaltak betartása
7.
Telefonkapcsolat a szülőkkel
8.
Elégedettség mérése az osztályfőnökök által
9.
Más együttműködési formák bevezetése
A fentiek szellemében intézményünk tantestülete a 2015-2016-os tanévet A szülőkkel való kapcsolattartás
megerősítése évének nevezte. A tavalyi évben a Minőségellenőrző Bizottság az osztályfőnökök segítségével
felmérte az elégedettségi szintet és a felmérés eredményeit közölte ebben a tanévben az osztály
szülőbizottságokkal, a szülőfogadó órák tervszerűsítése az iskolai hirdetőn szerepel, adatbázist létesítettünk a
szülők elérhetőségéről, készül az új Oktatási szerződés. Újdonság az, hogy minden osztályvezető 2
tevékenységet tervezett, egyet-egyet félévente, amelyre szívesen várja a szülőket. A tevékenységek között
szerepel: teadélután, találkozás pszichológussal a gyerek korának megfelelő témákkal, közös kirándulás,
gulyásozás, szánkózás, nyílt nap, adventi készülődés stb. A részletekről az osztályfőnökök időben fogják
értesíteni a szülőket.
Séra Ilona, igazgató
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Reklámok, apróhirdetések
Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info
Kiváló német minőségű ruhák között
válogathat Maroshévíz legnagyobb
Bútort akarsz vásárolni?
választékú és legolcsóbb használtruha
Mi segítünk!
üzletében. Megtalál bennünket a
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
központba, a Maros híd mellett.
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita
Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!
Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
gyártású, irányár 2650 lej.
Elérhetőségeink:
Érdeklődni: 0749549888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
Méhkaptárok
minden nap 9-17 óra között.
gyártását,
Eladó Maroshévízen 9 ha legelő (erdő is rajta) és 88
hűtőszekrények
és mosógépek
ár kaszáló és szántóföld. Mindkettő a Régen fele
javítását
tartó főút mellett, nem messze az Őzike vendéglőtől.
vállaljuk.
Érdeklődni lehet a: 0744136068-as telefonszámon
Érdeklődni a
Bőrdíszműves cég várja az
0744693028
érdeklődőket. Vállalunk
0743507482
kabátfestéseket, kárpitozást,
telefonszámokon lehet.

Tel: 0266-363-777

nadrágszíjak, női és férfi
táskák készítését és
javítását, pénztárcák
készítését. Elérhetőségeink:
0748985010, valamint a
Szarvas (Cerbul) vendéglő
mellett, Cerbului út 6-os
szám.

KÖNYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes üzlet)

Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0747602088-es telefonszámon

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Támogatóink:
Becze Sándor, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Lukács Zsuzsanna, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba,
Tőkés Attila.
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