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MaroshévíziHírlap
Kézműves tábor

Zarándokvonat Maroshévízen

Frankfurti fiatalok Maroshévízen

22 éves cserkészcsapat
A maroshévízi Urmánczy János cserkészcsapat nemrég ünnepelte alapításának 22. évét. Amint Rokai János
cserkészvezető elmondta, az eltelt évek alatt a cserkészek számos táborozáson, kiránduláson, portyákon, 
egyházi ünnepeken vettek részt, de jelen voltak a nemzeti ünnepnapi eseményeken és minden fontos
maroshévízi eseményen is. Az évforduló alkalmával a dr. Urmánczy Nándor egyesület a cserkészcsapat számára
több szükséges tárgyat vásárolt, melynek értéke meghaladta az 1.000 lejt. U.N.E.

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy nyári kézműves táborra kapott meghívást. Az öt napos tábor a nyári
vakáció alatt lesz megtartva Magyarvistán. A táborozás bérmentes és iratkozni lehet a 0744246875-as 
telefonszámon. Előnyben részesülnek azok a diákok, akik részt vesznek az egyesület által támogatott kézműves
körön. U.N.E.

Ez évben, május 12-én, ötödik alkalommal állott meg a Boldogasszony Zarándokvonat Maroshévízen. Így
Kolozsvár és Marosvásárhely után a vonat következő megállóhelye a kis Maros-parti település volt. És amint
a sok hévízi lakos jelenléte az állomáson mutatja évről évre többen csatlakoznak a zarándokok fogadására.
Már este kilenc óra előtt gyülekeztek a helyi vasútállomáson a lakosok, székely és magyar zászlók lengtek 
a magasban. A helyi lakosokkal együtt várta a vonatot Böjte Csaba ferences szerzetes is. 21 óra 15 perckor
megérkezett a várva várt anyaországi vonat. Elsőként Budai László, a zarándokvonat szervezője köszöntötte
a több mint 500 hévízi lakost (egyesek szerint közel 1000 lakos volt jelen), majd főtisztelendő Bíró László
püspök úr mondott beszédet és adta áldását a maroshévíziekre. Ezt követően Czirják Károly köszöntötte 
a zarándokokat, majd László Áron római katolikus plébános ünnepi beszéde hangzott el. A helyi lakosok
részéről Bene Emese az erre az alkalomra íródott „Zarándokok” című verset szavalta el, mely verset a hévízi
Dénes Géza tanár úr írt. A továbbiakban újból beszédeket mondtak Bíró László püspök úr és Böjte Atya. A
hátralevő percekben nemzeti himnuszainkat, egyházi énekeinket énekelték a jelenlevők. A vonaton olyan ismert
személyek is voltak, akik csatlakoztak e szép esthez, mint: Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnökhelyettese, Burbela Gergely verbita szerzetes, Görbe László piarista szerzetes, Tímár Asztrik ferences
szerzetes. A vonat 21 óra 55 perckor indult ki az állomásról, énekelve búcsúztak egymástól a zarándokok és a
helybeli lakosok. M.H.

A maroshévízi római katolikus egyház és a frankfurti római katolikus egyház 25 éve testvéregyházi 
kapcsolatban áll egymással. Az eltelt évek során a két egyháztól több alkalommal is meglátogatták egymás
közösségeiket. Április 30 és május 8 között 12 frankfurti diák tartózkodott Maroshévízen. Ők a bérmálkozáshoz
készültek fel a Maros-parti településen. Csütörtökön, május 5-én a római katolikus templomban német nyelvű
misén is részt vettek, de az itt tartozódásuk alatt meglátogatták Maroshévíz több nevezetességét is. (czirják)
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Anyák Napja

Divat lett a Bánffy elnevezés

Zarándokvonat

Örökségünk (8)

Minden év május első vasárnapján ünnepeljük az Anyák Napját. Ez évben, május 1-én,  a maroshévízi római
katolikus templomban a nagymise után a maroshévízi Szent Péter és Szent Pál Napközi Otthon diákjai egy
ünnepi kulturális műsor keretén belül köszöntötték az anyákat, majd ezt követően a dr. Urmánczy Nándor
Egyesület keretén belül működő kézműves kör diákjai több mint 140, általuk készített virágot adtak át a
jelenlevő anyáknak, jövendőbeli anyáknak. Isten éltessen minden anyát! U.N.E.

A kommunista diktatúra alatt igyekeztek mindent, ami magyar megsemmisíteni, eltüntetni. Így Maroshévízen
is a Bánffy fürdőt Bradu-nak fordították le, az Urmánczy fürdőt Tineretului-nak keresztelték. Az 1989-es 
államcsíny után a régi tulajdonosok kezdték visszakapni volt tulajdonukat. Maroshévízen is a Bánffy család
már közel 25 éve igényli a fürdőt, a szántó földeket és az erdőket. Nem kaptak semmit vissza. Azonban az
utóbbi években kezdtek feltűnni a Bánffy elnevezésű létesítmények. Így mára a polgármesteri hivatal Bánffy
elnevezésű élményfürdőt létesített, de van Bánffy vendéglő és Bánffy panzió is. Ez mind jó, de sok
Maroshévízre járó azt gondolhatja, hogy a család tulajdonai ezek. Csalódnak, még bár nem is magyaroké. 
Ez mind jó dolog, hogy magyar neveket adnak, de vajon mit szól hozzá a család, akinek a nevét használják, az
a család, aki nem kapott vissza semmit sem Maroshévízen? Czirják Károly

Harmadik alkalommal vettem részt Maroshévízen e fontos eseményen. Várakozás közben elgondolkoztam,
hogy-hogy kis településünkön is megáll a vonat, hisz sok nagyobb magyarlakta településen is áthalad és 
Erdélyben mindössze öt településnek adatik meg ez a tisztelet. Várakozásom közben néztem a boldog emberi
arcokat, amint lengetik a zászlainkat. Minden magyar érzelmű hévízi az állomáson várta a szerelvényt, a 16
vagonos, közel ezer zarándokot szállító vonatot. Mindenki boldog volt. Megjött a vonat, sok szép beszéd,
tanulságos mesék, vers, himnuszok, imák, egyházi énekek hangzottak el. Hamar eltelt a 40 percnyi találkozó
a zarándokokkal. Integetve búcsúztunk egymástól. Nagy élmény, esemény ez. Egy ilyen eseményt csak az tud
leírni, megmagyarázni, aki jelen van, együtt él az eseménnyel. Hazafele indulok, indulunk, saccolgatunk hányan
is voltak az állomáson, hisz nagy tömeg volt. Egy előttem járó férfi 600-800 közötti tömeget említ, egy másik
1000-et. Egy idős néni is beleszól, hogy ő bizony tudja, mert férjével számoltak, hisz lassan végigjárták az 
állomást számolgatva a jelenlevőket. A néni szerint egész pontosan 857 ember volt jelen. Egy másik hazafele
igyekvő kacagva odaszól, hogy beleszámolta-e a rendőröket és a csendőröket. Kacagás, jó hangulat. Lehet
nem voltak nyolcszázan vagy ezren, de maga a jelenlét a fontos, hogy kimentünk és fogadtuk testvéreinket,
együtt énekeltünk, imádkoztunk egy szebb magyar jövőért. Siklódi Ildi

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 képünkön egy ablakdíszt közöltünk mely az Urmánczy
kastélyon található. Sajnos egy jó megfejtést sem kaptunk. E hónapi
képünkön egy faragott ablakráma látható, melyet 1911-ben készitettek.
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Bájos tetői kilátó
A napokban a helyi polgármesteri hivatal felavatta a Bájos tetői kilátót. Habár már egy éve kész van a kilátó,
érdekes, hogy csupán most, kampányidőszakra tették a kilátó hivatalos felavatását. Vajon miért is?? Sajnos
úgy látszik sem a hivatal, sem egyes tévék és újságok nincsenek tisztában, hogy milyen hegyetetőn is lett
felépítve a kilátó, hisz mind a Tárnica (szláv szó, jelentése magyarul: nyereg) hegyet említik, miközben a 
Tárnica (1047 m) több kilométerre van a Bájos (978 m), vagy még Bánffy szőlőse nevű hegytől, ahova lett a
kilátó felépítetve. Tény, hogy az elkészített kilátóról a kilátás lenyűgözi az embert, hisz belátható a felső Maros
völgye. Érdekes, hogy ismét az avatáskor, de más alkalommal is az illetékesek elfelejtik tudatni, hogy honnan
is volt az ötlet e kilátó készítésére. Nos még 2012-ben a jelenlegi polgármesterrel való beszélgetés során említést
tettem olyan helyekről, melyeket be lehetne foglalni a maroshévízi turizmus fejlesztésébe. Látván, hogy e téren
nem történik semmi, 2013-ban a dr. Urmánczy Nándor Egyesület nevében egy beadvány lett beiktatva 
a Maroshévízi Polgármesteri Hivatalhoz és a helyi önkormányzathoz több turisztikai látványosság kiépítéséről.
Pár ezek közül: 1. a Bájos tetői kilátó építése, 2. a Zsidó fürdő melletti termál forrás felújítása, 3-4. a Bájos
tetőn levő Jégbarlang és a Lakatosok (ma egyesek Cristea barlangnak nevezik) barlangok kiépítése, kivilágítása,
5. termál vízesés fele vezető út kikövezése és a vízesés mellett egy kilátó építése, 6. az Urmánczy födeles híd
kijavítása és az idevezető út felújítása, 7. A Kis Margit sziget kitakarítása, padok, sétányok létesítése,
kivilágítása és az ide vezető lebontott híd helyébe egy újabb híd építése. 8. a Kőgombákhoz vezető út felújítása.
Mindezek 2013. január 31-én lettek beadva a hivatalhoz ahol 1123-as iktatószámmal be is iktatták, de sajnos
mind ez idáig válasz nem jött ezekre a javaslatokra, de ugyanakkor örvendetes, hogy ezek közül máig már
kettőt megvalósítottak. A Bájos tetői kilátó régen, évezredekkel ezelőtt is egy igen fontos hely lehetett (lehet
szakrális hely is), hisz itt is rovásírásos kövek vannak és ami a legérdekesebb, a Bájos tető és a távolabb levő
Tárnica tetőnek is a teteje aránylag egyenes, akárcsak az Isten székének. Czirják Károly

SPORT
Asztalitenisz

Ditróban zajlott le a Ditró Kupa asztalitenisz verseny, melyre 72 versenyző iratkozott fel. A maroshévíziek
az alábbi helyezéseket érték el: - amatőr szinten Campean Zoltán 17, Eigel Csaba 18, Vita Emil 38. Haladó

szinten: Barabás Sándor 7, Fazakas Attila 11, Colcer Nicolae 27.
Maros-völgyi asztalitenisz bajnokság

Nemrég egy Maros-völgyi asztaltenisz bajnokság indult el, melyre az alábbi csapatok neveztek be: Gyer-
gyószentmiklósi Tic Tac Boys, Hodosi Maros, Salamási Demarco, Ditrói Old Boys, Tekerőpataki Pro, Cso-

mafalvi Délhegy és a Maroshévízi P.C.2016. A maroshévízi csapatnak gyenge kezdés után, hisz négy
alkalommal vereséget szenvedtek, megjött az első győzelem is, így Maroshévíz – Ditró 6-4 és Maroshévíz –

Tekerőpatak 7-3. A hévízi csapat játékosai: Campean Zoltán, Málnási Eke Ferenc és Balla Péter.
A Maros-völgyi asztalitenisz bajnokság 7. fordulójában: Maroshévízi PC 2016 – Salamási Demarco 7-3.

Országos asztalitenisz bajnokság
Szászrégenben zajlott le az Országos Amatőr Asztalitenisz Bajnokság egyik fordulója melyre 144 versenyző

iratkozott fel. A maroshévíziek közül Colcer Nicolae a 41., Eigel Csaba 78., Campean Zoltán 79. és Balla
Péter a 80. helyezést érték el.

Románia Kupa
A labdarugó Románia Kupa keretén belül: Vaslábi Maros – Maroshévízi Pro Maros 0-7 (0-6). Góllövők:

Roca (4), Marin, Mera, Ungureanu. A hévízi csapat felállítása: Truta - Covrig - Bor (Todirita) - Marin - Bük-
feyes - Craciun (Dunca) - Ungureanu - Morar (Mera) - Maximiuc S. ( Urzica) - Roca (C.) - Tararache S.

Labdarúgás
Ma a megyei bajnokságban: Gyergyószentmiklósi Jövő – Maroshévízi PRO Maros 2-5 (1-2). A hévízi csapat

góllövői: Maximiuc, Roca, Craciun, Újlaki és Ungureanu.
A hévízi csapat az alábbi felállításban játszott: Petrescu - Covrig - Maximiuc R. (C) - Kiss - Marin (Olariu) -

Craciun (Urzica) - Dunca (Gliga)- Bükfeyes - Ungureanu - Roca - Újlaki (Platon). Edző: Dunca Marius.

Maroshévízi PRO Maros – Balánbányai Bányász 1-3 (0-1). A hévízi csapat gólszerzője: Olariu.
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English 101 ( így ejtik ki: „inglis-vanovan) (9)

A székely-magyar rovásírás története és emlékei, 18.rész

Amikor kivándoroltam, már átvettem egy angol könyvet, a kiejtésem és a szavak memorizálása nem volt
eszményi. Volt egy-angol magyar és egy magyar-angol szótáram, megvannak máig is. Louisvilleben bekellett
iratkozzak egy un. „English 101”-ba, ahol mind idegenek voltunk, sokkal fiatalabbak, mint én. Itt találkoztam
egy valódi kínai kislánnyal, akivel ha beszéltem, annyira ferdék voltak a szemei, hogy nem tudtam egyszerre
beszélni a két szemével, el kellett forduljak tőle. Jó drága könyveket kellett vegyek, vérbeli fiatal amerikai
angol-tanárnőnk volt, legnagyobb emlékem a tőle hallott „Thésis” és „Funnell” kifejezések. Mindig elképzeltem
egy tölcsért ahogy a thésis belemegy. Megtanított egy „dolgozat” vagy „beszéd” bármilyen hosszú vagy rövid
felbontására: bevezetés, azután alcímekre: I_II_III _IV_V, stb., utána ezeken belül ABCDEF-re. Ezen belül
meg 1-2-3-4-5-6, amennyi kellett, és ezen belül is: a-b-c-d-e-f-g végül a záró szavak. Szavak kiejtésére, 
szótagolásra, nyelvtanra nem tanított, úgy látszik az nem volt fontos, találjuk ki magunktól. A feladataimat
megoldottam a könyvből és a fogalmazást is a füzetbe, de nem kaphattam B-nél jobb jegyet, mert hibás volt a
mondat-szerkesztésem és a nyelvtanom. Ki voltam ábrándulva, nagy kő esett le a szívemről amikor kicserélték
ezt a tanárnőt és egy tapasztaltabb jött helyette. Na, itt volt már nyelvtan és szépolvasás. Beadtam a 
dolgozatomat és nagyon megdicsért érte, azt mondta, a szövegem kitűnő, „A”, de az angol az „B”. Hát ha
nekik csak az kellett hogy rákapcsoljam az írói tollam gombját, akkor elkezdtem mesélni az én hazámról.
Ezután jött az English 102, ami sokkal nehezebb volt és csupa amerikaival jártam az órákra, itt bizony észleltem
az irigységet és megkülönböztetést. A-t kaptam, értelmes középkorú angol-tanárnő volt. A feladatunk az volt
hogy egy könyvet elolvassunk és az egyik szereplő sorsát tovább fejlesszük. Jól sikerült, mert megint 
rácsavartam az írói tehetség gombot. 2 párhuzamos osztály volt és az egyikből hallatszott, ahogy a drága
tanárnő idézetet olvas fel egy dolgozatból, az pedig az enyém volt, nagy dicséret volt, megszólalt egy fiatalem-
ber,” hogy na így bízzunk az idegenekben”, aki ugye én voltam.
Az English 103 még rosszabb volt, egy fiatal tanárnő annyit javított, vagyis átíratta és újrafogalmazta helyettem
is a dolgozatomat, úgy nézett ki, sohasem akar átengedni már. Megmagyaráztam, hogy úgy igazgassa a dolgokat
hogy én nem akarok C-t vagy B-t, mint osztályzatot. Dr. Kovács Gabriella

Nagyszentmiklósi kincs, II.Rész

A megrongált és beolvasztott edények miatt Vuinéknál vizsgálatot 
rendeltek el, ahol ők maguk még egy keresztet is és egy fülbevalót 
bevallottak. Egy szemtanú pedig több, az eddiginél is nagyobb 
korsóról beszélt. 
Szeptemberben a császári és királyi Régiségtár igazgatója, Neumann
abbé értesítette Ferenc császárt a leletről és javasolta annak 
megszerzését. Így a kincs 1799. október 2-án a Régiségtárba került.
Ikonia Vuin mezítláb és gyalog indult Bécsbe, némi jutalom
reményében. A kincstár szerény összeget ítélt meg mind a földesúrnak,
mind Vuinéknak, erről azonban nem értesítették őket. A pénz csak
1813-ban jutott el Nákó Kristóf fiához, aki abból házat építtetett
Vuinéknak, őt magát bárói rangra emelték. A kincs 1799 óta kétszer
került vissza rövid időre szülőföldjére, 1884-ben a budapesti Országos
Ötvösművészeti  kiállítás idejére, valamint 2002-ben a Fidesz 
kormánynak köszönhetően.  Hampel József  régész szerint  lehetséges,
hogy a termésarany, melyből a kincs készült, Erdély aranybányáiból
származik (1884/48). Bécsben az 1891-ben megnyitott

Művészettörténeti Múzeumban (Kunsthistorisches Museum) tekinthető meg, ott láttuk a felháborító „óbolgár
kincs” felirattal.1 4 edényen van rovásírás és ezen belül 2 tálkán görögös jellegűre alakított rovásbetűkből álló
szöveg is. Ezen kívül, tehát a 14-en kívül, egy tálkán görög betűs, de nem görög nyelvű felirat van. 
A mellékelt képen a két bekarikázott betű újabb észrevétel. Folytatjuk, Friedrich Klára 
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Maroshévízi adomák (8-9) Dénes Géza rovata

Rólunk, magyarokról írták (9)

P. János mondókája. 
János bácsi a vágóhídon dolgozott, munka végeztével hazafelé betévedt egy-egy kocsmába. Téli hideg volt,
megivott egy-két deci pálinkát, ilyenkor ez volt a szavajárása: "Fiúk, igyunk, mert sápadtak vagyunk".

Matyi és a nagy ugrások. 
Nagy Árpád (Matyi), igen vakmerő síző volt, a mezsgyéken nagyot ugrott és sokszor egyensúlyát veszítve
esett ki a versenyekből. Látta ezt Pista bácsi és így szólt Matyinak: „Ezt nem jól csinálod Matyi, a léceket
szorítsad le, ne repülj, egyensúlyt és időt veszítesz vele! Erre Matyi így válaszolta: „Dehogy nem ugrok 
Pista bácsi, akkorát fogok ugrani, hogy még az ég is laskás lesz”. 

Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak, mondtak
neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féleképpen nevezték, így Szkíta,
Hun, Magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket hamisították, régi
gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos a görög, indiai, kínai,
japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, mivel ezekben megmaradt az ősi történelmünk,
hisz a szkíta-hun-magyar világbirodalom minden idők legnagyobb birodalma volt egészen Attila haláláig.
Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy a
rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így neveztek és nemcsak minket, magyarokat, de a
gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a Szkíták vagy Hunok 24 ősi törzsből tevődtek
össze és ezeken belül volt több kisebb törzs is.
POLIBIUS (élt Kr.e. 240 körül): Philoteria ama tó mellett fekszik, mely a Jordán nevű folyóba ömlik.
Kiömölvén, a szkíták városán, Skitapolison folyik át.
PTOLEMAEUS CLAUDIUS (Kr.e. 170-90) írja egyik könyvében, hogy a szkíta alánok fölött laknak az
ophlonok, roxolánok és a hunok, mint a testvérek.
REGINO, a prümi apát, évkönyvében így szól a szittyákról:“A férfiak vitézsége mögött nem maradt el az 
asszonyoké sem, minthogy amazok a párthusok és bactriaiak országát, asszonyaik pedig az amazonok
országát alapították meg, úgyhogy ha az ember a férfiak és asszonyok viselt dolgait szemügyre veszi, 
egyenesen bizonytalan, melyik volt náluk a híresebb nem.” (Igen, volt nekünk is Zrínyi Ilonánk, Dobó Kat-
icánk, a 48-as szabadságharc fegyvert forgató asszonyai: Bányai Júlia, Pfeiffner Paula, Lebstück Mária, ki a
huszárhadnagyi rangig vitte, hogy csak néhányat említsünk.)
RHODOSI APPOLONIUS (sz.: Kr.e. 230-ban): Van egy folyó az óceán legvégsőbb szarva, mely hajóval
átjárható. Iszternek nevezik, mely keresztülszeli a szkíták országát. A forrása a Boreás szélén túl, a 
Ripai-hegyekben van.

Aranymondások (26)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól el-
hangzott vicces mondásokat közöljük.
1.A Kőmíves Kelemenné egy olyan ballada, ahol a főhőst feldolgozzák.
2.A Toldi kezét a cseh vitéz vasmarokkal fogta.
3. Ady sokat járt külföldön: pl. Debrecenben.
4.Janus Pannonius 15 éves korában terjedt el  Európában.
5.Mikszáth Kálmán Szklabonyán született. Ez ma Görögországban van.
6.Mikszáth Kálmán hozzáment Mauks Ilonához.
7.A Szózatot Weöres Martin Mihály írta.
8.A lovag a földesúr edzett változata.
9.A rigó emlős állat. A hal testét szőr borítja.
10.A gáz olyan anyag, ami nem látszik, nincs színe, nincs szaga, tehát nincs is.
11.Többféle kerek számot ismerünk, de a legkerekebb szám a nulla.
12.A Föld nappal a nap körül kering, éjjel a Hold körül kering, tehát bolyong
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Kemény oldal
A maroshévízi Kemény János Gimnázium oldala 

4. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 

2016 május 18-22 között zajlott a 4. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok rendezvénysorozata. Szervezők:
Alma Mater Kemény János Egyesület, Kemény János Elméleti Líceum, maroshévízi RMDSZ, dr. Urmánczy
Nándor Egyesület, Kemény János Egyesület, Communitas Alapítvány, a maroshévízi Római Katolikus Egyház
és Református Egyház, a Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács támogatásával.
Szerda, május 18 - Megnyitó Nap: Ökumenikus istentisztelettel indult ünnepünk a református templomban,
ahol a helyi református kórus előadása és a lelkészek beszéde után fellépett a szászrégeni Sófár együttes,
legkisebb tagjaival. Este 19,00 órától  a Bagossy Brothers Company koncert gondoskodott a jókedvről a 
helyi Művelődési Házban. 

Csütörtök, május 19 - Kultúra Napja:
Este 19,00 órától színdarabbal örvendeztették meg a szervezők a jelenlévőket, Moliére: A nők iskolája című
művet adta elő a marosvásárhelyi Spectrum Színháztársulat a helyi Művelődési Házban.

Péntek, május 20 - Kemény János Iskolanap
Délelőtt az iskola óvodás és elemi osztályai illusztrációkat készítettek Kemény János verseiből. Minden óvodás
részvételi oklevelet kapott, az elemi osztályban rangsoroló oklevelekkel jutalmaztuk a kisiskolásokat. 
A gimnáziumi és líceumi tanulók iskolánk zászlótervezetével dolgoztak és munkájuk alapján a zsűri 
4 tanulócsapatot díjazott.
Az igazgatónő köszöntő beszéde után következett a líceumi diákok számára megszervezett Kemény János
vetélkedő az iskola dísztermében. A jelentkező négy csapat a következő helyezést érte el: I díjat a XII. osztály
Kakukkfiókák csapata érdemelte, a II. díjat a XI. osztály Vécsiek csapata és a IX. osztály Kakukkfiókák csapata
nyerte el, a III. díjat a X. osztály Tutajosok csapata szerezte. A vetélkedő díjazását a Csillagszem tánccsoport
előadása követte. Ezután az iskola udvarán levő Kemény János szobor koszorúzásával fejeztük ki tiszteletünket
iskolánk névadója előtt. Koszorút helyezett el a Kemény János Elméleti Líceum, az Alma Mater Kemény János
Egyesület, a helyi RMDSZ, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a Kemény János Alapítvány.
Délután 17,00 órától a Kemény János Elméleti Líceum Évi Iskolaműsora került bemutatásra a helyi Művelődési
Házban: gitárelőadás, népdalok előadása, divatbemutató, Buckó és az elrejtett kincs című színdarab, gyertyás
tánc, hegedűelőadás, zongoraelőadás, néptánccsoport előadások követték egymást
. 
Szombat, május 21- dr. Urmánczy Nándor Emléknap
Május 21-én, szombaton volt megtartva a IX. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap, mely délelőtt 11 órakor 
ökumenikus igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol László Áron római katolikus
plébános és Barticel Kiss Krisztián református tiszteletes úr hirdettek igét. Ezt követően az Urmánczy sírboltnál
a megemlékezés koszorúit helyezték el: a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus részéről dr. Zsigmond Barna Pál
főkonzul és Lukács Bence Ákos konzul, Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, 
dr. Gortvay István, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt, dr. Kincses Előd ügyvéd úr, a Jancsó
Alapítvány részéről Jancsó Antal, Bala Géza és Bögözi Gellért a Pongrácz Gróf Alapítvány részéről, 
a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila elnök és Deme Károly helyi tanácsos, a Kemény János Gim-
názium részéről Séra Ilona igazgatónő, a Kemény János Alma Mater Egyesület részéről Mohácsek Ákos
elnök és Szabó Kálmán, a maroshévízi Települési Székely Tanács részéről Bajkó Zsigmond és a dr. Ur-
mánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly. 
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Ezt követően a közösségi házban folytatódott az ünnepség ahol miután Czirják Károly köszöntötte az
ünneplőket, Bajkó Annamária egy erre az alkalomra íródott verset szavalt el, melyet a hévízi Dénes Géza írt
és melynek a címe „Urmánczyak”. Ezek után Gortvay István és Fráter Olivér ünnepi beszédeik hangzottak el,
majd megtörtént az idei Urmánczy Nándor Dij átadása melyet dr. Ugron Gáspár Gábor a Rákóczi Szövetség
alelnöke vehette át. A díjazottat dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul laudálta. Továbbá Szász István Tas és Jancsó
András könyvei kerültek bemutatásra. Este 6 órakor a helyi művelődési Házban a neves Insect 
együttes kabaréjának tapsolhatott a helyi közönség.

Vasárnap, május 22- Hagyományőrző Nap
Az Urmánczy strand mellett sátrak várták a csapatokat, akik felvállalták a tánccsoportok tagjainak a 
hagyományos ételek készítését. Közben asztalitenisz bajnokság zajlott, 24 beiratkozott játékos bizonyította a
sport és mozgás fontosságát. Díjazottak: I. díj Barabás Sándor, II.díj Fazakas Attila, III. díj Colceriu 
Nicolae és Eigel Csaba.
A hagyományőrző nap hangulatáról a fellépő néptáncosok gondoskodtak: a gyergyóditrói Pergettyű 
néptánccsoport kisebb és nagyobb tagjai, a borszéki Czifrasarok néptánccsoport és a maroshévízi 
Csillagszem kis és nagy tagjai. 
Köszönet minden szervezőnek, intézménynek és mindazoknak a résztvevőknek, akik biztosítják azt, hogy 
minden esemény élményt nyújtson és megerősítsen annak a ténynek a felvállalására, hogy magyarok  és
maroshévíziek vagyunk.

Deme Gabriella

Iskolánk nyertes pályázatai:
Az Alma Mater Kemény János Egyesület 2 sikeres pályázatot nyújtott be a magyarországi  Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-hez: a Hatékonyabb tanítási órák című pályázat célja didaktikai eszközök beszerzése fizika,
kémia, biológia és testnevelés órákra. A pályázat értéke 700.000 Ft, pályázati felelős: Séra Ilona. A Magyar
kultúránk szellemi és fizikai értékeinek megismerése című pályázat célja egy székelyföldi kirándulás, 
melynek értéke 400.000 Ft, pályázati felelős: Séra Ilona.
Az Alma Mater Kemény János Egyesület sikeres kulturális pályázatot nyújtott be a maroshévízi Polgármesteri
Hivatal és Helyi Tanácsnál. A pályázat címe Maroshévízi Magyar Művelődési Napok, összértéke 11.000 lej,
amelyből önrész 1000 lej. A pályázat felelőse Deme Gabriella.
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Reklámok, apróhirdetések

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Gyor̈gy Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglo,̋
Németh Levente, Papp Edmond,Puskás Noémi Tünde Szász Károly, SzabóErzsébet, Tót́h Csaba. Köszönjük

Az ingyenes aproh́irdeteśi rovatunkba vaŕjuk olvasoínk hirdeteśeit. Ezeket elkul̋dheti az e-mail címun̈kre:
hirlap@marosheviz.info

Kivaĺo ́neḿet minos̋eǵu ̋ruhaḱ koz̈oẗt vaĺogathat
Maroshev́íz legnagyobb vaĺaszteḱu ́eś

legolcsob́b hasznaĺtruha u ̈zleteb́en. Megtalaĺ
bennun̈ket a koz̈pontba, a Maros híd mellett.

But́ort akarsz vaśaŕolni? Mi segítun̈k!
Lat́ogass el u ̈zletun̈kbe, ahol kivaĺó

kul̈fol̈di but́orok koz̈oẗt vaĺogathatsz.
Címun̈k: Garoafelor ut́ 1. tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Izabella vendeǵlo,̋ legjobb aŕak,
legjobb kiszolgaĺaś!

Villanyszereleś
Megtalaĺ bennun̈ket a Sport utcab́an a

Harmopan kapujav́al szemben 
Tel/fax: 266342947
Mobil: 0745641879

Bőrdíszműves cég várja az érdeklődőket. Vállalunk
kabátfestéseket, kárpitozást, nadrágszíjak, női és férfi
táskák készítését és javítását, pénztárcák készítését.
Elérhetőségeink: 0748985010, valamint a Szarvas
(Cerbul) vendéglő mellett, Bicazului út 6-os szám.50 éve kortárstalálkozó

A szülőföld hívó szavát küldjük el most neked: 
hazahív a fenyvesek hangja, a Maros csobogása.
Jöjj haza megpihenni, erőt meríteni itt ezen a tájon,
ahol első lépéseidet tetted. Szülőfölded, kortársaid, 
szeretettel várnak egy találkozó erejéig, ahol az
elmúlt ötven évre együtt emlékezzünk. 
Program: 10.30 – gyülekező a római katolikus 
templom előtt, 11.00 – szentmise, 12.00 – cso-
portkép készítése. A részvételi szándékot legkésőbb
július 15-ig várjuk a következő telefonszámokon:
0748515818 (Tóth Csaba) és 
0752216619 (Kőműves László)
A találkozó augusztus 20-án lesz.

Fordítoíroda Maroshev́ízen a polgaŕmesteri 
hivatallalszemben. 
Eleŕhetos̋eǵeink:

0742-130-010 , 0744-829-149

Meh́kaptaŕok gyaŕtaśat́, hut̋os̋zekreńyek eś mosoǵeṕek
javítaśat́ vaĺlaljuk. 
Eŕdeklod̋ni a 0744693028 /  0743507482
telefonszaḿokon lehet.

KO ̈NYVESBOLT Szeretettel vaŕunk minden
eŕdeklod̋ot̋ . Sport utca B.I.2 szaḿ alatt

(szaḿítoǵeṕes u ̈zlet)60 éves kortárstalálkozó
2016. augusztus 6-ám 60 éves kortárstalálkozóra
kerül sor a maroshévízi római katolikus templomnál.
Feliratkozni lehet legkésőbb július 15-ig. 
Érdeklődni lehet: Bucur Olga: 0752786060, vagy
Fazakas István: 0742617731.
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