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Urmánczy Nándor szobor Budapesten 
  

             Október 1-én volt dr. Urmánczy Nándor 150 éves születési évfordulója. Urmánczy 1902-1918 között 

országgyűlési képviselő volt, ugyanakkor, író, politikus is volt az évek során. 

Alapítója volt az Ereklyés Országzászlónak, a Székely 

Nemzeti Tanácsnak, politikai hozzájárulásának köszönhetően 

fejeződhetett be a Székely-körvasút Gyergyószentmiklós – Déda 

vasútvonal.  

Szülőtelepülésén, Maroshévízen iskolát, újságot, 

színtársulatot, kórházat alapított. 2008-ban megalakult a dr. Urmánczy 

Nándor Egyesület, melynek egyik fő célkitűzése az volt, hogy 

Urmánczy elfelejtett munkásságát megismertesse a magyarsággal. Ez 

azért volt szükséges, mert az 1945 után hatalomra kerülő kommunista 

kormányok minden nemzeti érdekekért dolgozó, tevékenykedő ember 

munkásságát el akarták felejtetni.  

Ma nyugodtan lehet mondani, hogy Urmánczy Nándorról 

egyre többen hallottak, tudják életútját. Mi sem bizonyítja jobban, mint 

az, hogy 2011-ben Kövér László a Magyar Országgyűlés Elnöke egy 

Urmánczy Nándor szobrot avatott fel Maroshévízen, míg 2013-ban, 

Budapesten, a Margit szigeten vissza lett állítva az 1945-ben 

kommunisták által széttört Urmánczy Nándor emlékpad. 

     Október 1-én volt a születésének a 150. évfordulója. 

Szeptember 30-án a nevét viselő egyesület egy koszorút helyezett el 

sírjánál, míg születése napján, október 1-én Budapesten, a Csepelen 

levő Daru-domb nevű helyen, emberi nagyságú Urmánczy Nándort 

ábrázoló szobor lett felavatva. Az ünnepségen elsőként Borbély Lénárd polgármester mondott ünnepi 

beszédet: „Urmánczy Nándor nevével 2012-ben találkozhattunk először, amikor Csepel Önkormányzata ismét 

felállította a Szent Imre téren a trianoni békediktátum után elpusztított országzászlót. Ekkor kerültünk 

kapcsolatba Urmánczy emlékével, Maroshévízzel, illetve Czirják Károllyal, aki lelkesen őrzi Urmánczy 

Nándor emlékét Kárpát-medence szerte” - mondta Borbély Lénárd polgármester. Majd hozzátette: 2018-ban 

avathatta fel a kerület a Duna-parti országzászlót, a mai naptól pedig már szobor is emlékezik a „megalkuvás 

nélküli magyarra”. Ezt követően Czirják Károly a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnökének szavai 

hangzottak el. Beszédében hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés, hogy Urmánczy Nándor születésének 150. 

évfordulóján szobrot avatnak Csepelen. Az egyesület idén töltötte fennállásának tízedik évét, fő céljuk, hogy 

Urmánczy tevékenységét újból megismertessék a magyarokkal, emléke megmaradjon az utókor számára. 

Amint mondta – „szerencsére egyre többen érdeklődnek Urmánczy munkássága iránt. Mindez köszönhető 

azoknak, akiknek a szíve mélyén ott él az iránta érzett tisztelet. Nekik köszönhető, hogy 2011-ben 

Maroshévízen Urmánczy szobrot avathattunk, hogy a Margit szigeten 2013-ban visszaállították az Urmánczy 

emlékpadot és most Csepelen egy szobor is őrzi az emlékét” - tette hozzá Czirják Károly, majd köszönetet 

mondott minden nemzeti érzelmű embernek, aki gondol az elcsatolt országrészek területén élő magyarokra, 

segíti őket, tanácsokat ad, jelen vannak ünnepségeiken. Németh Szilárd államtitkár beszédében többek között 

elmondta: „Urmánczy Nándor politikai és közéleti tevékenysége rendkívül sokoldalú volt. De valójában 

mindig egy lényegi cél lebegett szeme előtt: a nemzeti összetartozás megőrzése. Ezért küzdött egy olyan  
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korban, amelynek farkastörvényei között is mindvégig hitt a nemzet felemelkedésében és az igazság 

mindenekfelett álló erejében. Gondolatai ma is megrendítően aktuálisak és fontos üzenetet hordoznak az 

utókor számára, a mostani kihívások még hangsúlyosabbá teszik a magyarság 

összekapaszkodásának, a nemzet határokon átívelő lelki egységének jelentőségét 

és megvédését. Urmánczy Nándor magyar volt, aki szenvedélyesen szerette a 

hazáját.” Urmánczy életútját bemutatva, a politikus hangsúlyozta: Nagyon 

fontosnak tartja, hogy méltó módon ápoljuk és őrizzük egy ilyen kivételes sorsú 

és formátumú hazafi emlékét. Ugyanakkor büszkeség, hogy Urmánczy Nándor 

születésének 150. évfordulóján felállított szoborral Csepel is leróhatja tiszteletét 

egy olyan kivételes magyar államférfi előtt, akinek szellemi hagyatékából erőt és 

hitet meríthetünk és, aki mindannyiunk számára példát adva, felelősen 

gondolkodott a nemzet sorsáról. Ünnepi beszédét egy Urmánczy idézettel fejezte 

be: „Az a nemzet, mely nem bízik a maga erejében és beletörődik abba, hogy 

mások irányítsák a sorsát, az a nemzet megérett a pusztulásra.” (Urmánczy 

Nándor, 1921). Ezek után felolvasták Fráter Olivér ausztráliai vezető konzul 

ünnepi írását, aki sajnos nem lehetett jelen ezen a fontos eseményen. A szobrot leleplezték: Borbély Lénárd 

polgármester, Németh Szilárd államtitkár, Czirják Károly, valamint a szobor alkotója, Lelkes Márk. Ez után 

Kispál György római katolikus pap szentelte meg. Végezetül a himnuszaink hangzottak el.  

A felavatott szobor érdekessége, hogy a nemrég felszentelt Országzászló felé tekint, mely mozgalmat 

1928-ban Urmánczy indította el. Az eseményen jelen volt több Magyarországon élő, de Maroshévízen 

született személy is, így fejezve ki tiszteletét a legnagyobb maroshévízi személyiség iránt. UNE 

 

Maroshévízi zarándokok 
     Egy kisbusznyi maroshévízi zarándok látogatott el Máriaradnára. 

A zarándoklatot Molnár Árpád maroshévízi kántor szervezte és 

vezette. A kántor úr, kérésünkre elmondta, hogy a maroshévízi 

római katolikus híveknek egy régi álma teljesült e zarándoklattal, 

hisz már régóta szeretnének e zarándokhelyre eljutni. A beszélgetés 

során az is kiderült, hogy a két napos ottlét alatt a hévíziek 

feltöltődtek, élménydús emlékekkel térhettek haza, hisz a felújított római katolikus templomban 

olyan élményben is volt részük, hogy egyik nap Erdő Péter Magyarország hercegprímása prédikált. 

Nagy élmény volt a zarándokoknak, hogy a szentmiséket hét nyelven mondták. A zarándokok 

elmondása szerint élmény volt az ottani táj is, hisz sok nemzetiségű lakos van és a szentmiséken az 

imádságokat mindenki a saját nyelvén mondta el. (czirják) 

 

Kösöntyű Néptánccsoport Maroshévízen. 

 
Nemrég Maroshévízre látogatott a magyarországi Kösöntyű Néptánccsoport. A csoport több helyi 

nevezetességet látogatott meg. Köztük a Zsákhegyi Katonai Temetőt, a termál vízesést, a római katolikus 

templom udvarán levő Urmánczy családi sírboltot, valamint az Urmánczy Nándor szobrot. A vendégek 

„idegenvezetője” Laczkó Szentmiklósi Endre, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület alelnöke volt, aki minden 

helyszín fontosságát, történetét ismertette a magyarországiakkal. Siklodi Ildi 

 

Október 6  
Mindén év október 6-án az Aradi 13 vértanúról emlékezünk meg. Nemzetünk gyásznapja. Ez 

évben is a maroshévízi magyarság megemlékezett e fontos ünnepünkről Az idén is, csakúgy, mint a 

múlt évben, a Zsákhegyi Temetőben volt a megemlékezés. Beszédeket mondtak, László Áron római 

katolikus plébános, Madaras Mihály református tiszteletes úr, Czirják Károly, valamint Bende 

Sándor parlamenti képviselő. Az ünnepség további eseménye a koszorúzás volt. A megemlékezés 

koszorúit elhelyezte a Kemény János „Alma Mater” Egyesület, maroshévízi RMDSz, Kemény János 

Gimnázium, Bende Sándor országgyűlési képviselő, dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a helyi 

református egyházközség képviselői. Az ünnepséget szebbé tette a maroshévízi református IKE 

csoport. Szervező a maroshévízi református egyházközség. Cz. K. 



 
A borszéki városi könyvtár névadó ünnepsége 

 Kamenitzky Antal halálának harmadik évfordulóján került sor a városi könyvtár névadó ünnepségére. 

A gondolat már korábban megérett, a kivitelezésre most került sor. 

Az eseményt Sárpátki Ágnes készítette elő és koreografálta. De, ezt megelőzően Móga Attila képzőművész a 

Kamenitzky hagyatékból kiállította azokat a szobrokat, domborműveket és plaketteket, amelyeket az 

örökösök a városi könyvtárnak adományoztak. 

 Az eseményt számos borszéki, és nemcsak tisztelte meg jelenlétével. A Kájoni János Megyei 

Könyvtárat Bedő Melinda könyvtáros képviselte, de itt volt Ferencz - Mátéfi Kriszta, a gyergyószetmiklósi 

könyvtár igazgatónője is.  A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesületet Czirják Károly elnök úr 

képviselte, az irodalmi kört Bajkó Zsigmond. 

 Mik József Borszék város polgármestere köszöntötte az esemény résztvevőit, 

majd vázolta a névadó profilját. Kolbert Tünde, Borszék nyugalmazott könyvtárosa 

Tóniról, az emberről beszélt. Bedő Melinda a Megyei Könyvtár köszöntőjét tolmácsolta, 

alulírott munkásságát ecsetelte. Közben a költő verseit szavalták: Sárpátki Ágnes, 

Kolbert Tünde, Cserkész Romina. Farkas Aladár felolvasta a maroshévízi Dénes Géza 

nyugalmazott pedagógus Tónihoz írt versét, Sárpátki Ágnes pedig Ungureanu Katalin 

borszéki költő Tónihoz írt versét szavalta el. Mosneág Gellért – Anna és zenekaruk egy 

saját szerzeményt, illetve egy megzenésített verset adott elő.  

 Márton József helyi plébános egy közös imával készítette elő a könyvtár és az új 

cégtábla megszentelését. A rendezvény végén meghallgattuk Pop Cristian hegedű koncertjét. Állófogadás 

keretében szabad beszélgetés következett, és a kiállított anyag megtekintése. Ez is Móga Attila munkáját 

dicséri. Meghitt hangulatban zajlott a városi könyvtár névadója. Mától, a Kamenitzky Antal nevet viseli, aki 

Borszék első költője. Kilenc verses kötete jelent meg nyomtatásban és még nagyon sok kézirata. 

 Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek ezt a felejthetetlen ünnepet. Farkas Aladár 

 

Mély nyomok (3) - Dénes Géza rovata 
Ballagás  

Marosvásárhely – B.F. Líceum – két évvel ezelőtt, még R.G. fiú líceum. 1959. június 12-én három 

osztály, 105 végzős diák. Sok szülő, rokon, ismerős. Vásárhelyiek nagycsokor virágokkal, bentlakók néhány 

szállal. Kezdődik a ballagás, mi „lelkesen” énekelünk! Milyen dalt? Forradalmit.  Nem a ballag már a 

véndiákot, nem a Gaudeamus igitur-t (pedig ezt H.A. tanárunk nekünk megtanította), hanem a következőt: „A 

biztos jövőben bízva remélünk, merre célunk biztatóan ragyog”. Ballagásnak vége, felénk közeledik apám, és 

ezt mondja: - „ha már idáig eljutottál, fiam, tanulj, hogy sikerüljön az érettségid”. Ez nekem mindennél többet 

ért. 

“Pap vagy te mindörökké…” 
 Szülőfalum, Nyikómalomfalva, a reformáció idején megőrizte katolikus hitét. Mivel saját temploma 

nem volt a XIX. század végéig, a szomszédos Székelyszentlélekhez tartozott, mint leányegyház. Majdnem 

minden században kitermelt magából egy-két papi hivatást. Voltak köztük ferencesek, jezsuiták, de a legtöbb 

egyházmegyés pap maradt. Az 1960-as és 70-es években egy olyan hullám indult el, hogy egymás után tízen 

jelentkeztünk a gyulafehérvári Római Katolikus Kántor Iskolába és utána a nagyszemináriumba, vagyis a 

Teológiára. Nyolcan vállaltuk a papi hivatást. Ketten Rómában folytatták tanulmányaikat. Dr. Székely Dénes, 

aki a mai napig a teológia tanára. A másik dr. Tankó Ferenc, aki magna cum laudeval, vagyis jelessel 

doktorált filozófiából. Ő először püspöki titkár, azután a Püspökkari Konferencia titkára, majd Kolozsváron a 

Teológia fakultás dékánja volt. Sajnos fiatalon elhunyt. Temetésére Szent II. János Pál pápa is részvéttáviratot 

küldött, mert személyesen ismerte. Szétszóródva az egyházmegye területén, ritkán adódott alkalmunk arra, 

hogy egyszerre mind találkozzunk. Így született meg bennem az évi találkozó gondolata, melyet először a 

Torda melletti Sínfalván, az akkori plébániámon tartottunk, aztán minden évben máshol. Néhány év 

megszakítással újból találkozunk. Az idén Maroshévízen volt és egybeesett az örökösszentségimádási nappal. 

Állandó programunk a közös szentmise, vacsora és beszélgetés. Mindenkinek beszélnie kell önmagáról. 

Örvendünk egymásnak, „lelket verünk egymásba”, tréfálkozunk, vitatkozunk és mindig az a lényeg, hogy 

mindenki jól érezze magát. Ha időnk engedi, még rászánunk egy napot, amit igyekszünk hasznosan kitölteni. 

Az elmúlt évben például Déva és Vajdahunyad várait látogattuk meg. A csoporthoz tartoznak a szülőfalum 

állandó plébánosa és a szentléleki születésű Kiss Endre, aki most a gyulafehérvári teológia spirituálisa, vagyis 

lelkivezetője.  

          Ragaszkodunk kezdeti célunkhoz: szolgálni Krisztus nyáját és úgy hordozni világosságát, hogy mások 

is utat találhassanak. Ebben erősítgetjük egymást. László Áron plébános 



 
Október 23 

     Ezen a napon az 1956.as forradalomra emlékezünk meg, és nemcsak a magyarországi forradalmárokra 

emlékezünk, hisz településünkön, Maroshévízen is, több szimpatizánsa volt a forradalomnak, sokukat le is 

tartoztatták, hónapokon át meghurcolták. Ez évben a Zsákhegyi temetőben szervezett megemlékezést a helyi 

református egyházközség. Ez alkalommal felolvasásra került az „1956. október 23. Erdélyi hatásai” című 

pályázat győztese. 

Közvélemény-kutatás 
   A múlt hónapban egy közvélemény-kutatásra kértük fel olvasóinkat, hogy megismerjük az Önök 

véleményét is. Kérdéseink az alábbiak voltak: 1. Mi a véleménye, a helyi polgármesteri hivatalnak mit kellene 

tennie városunk fejlődéséért? 2. Milyen együttest szeretnének látni a jövő évi Magyar Művelődési Napokon? 

3. Mi az, amivel megvannak elégedve, amit a helyi polgármesteri hivatal létesített az utóbbi években és mi az, 

amivel nem? 4. Hogyan látják Maroshévíz jövőjét? 5. Javaslatok a városunk egy szebb jövőjéért. 6. A helyi 

magyarságért mit szeretnének, hogy tegyen a város vagy más szervezetek? 7. Egyéb javaslatok. 

   Az eltelt egy hónap alatt 87 személy vette fel velünk a kapcsolatot. Legtöbben telefonon hívtak, de email 

címünkre is jöttek válaszok és voltak akik, megkerestek, személyesen mondták el véleményüket. A személyek 

elmondásai nagyjából megegyeznek majdnem mindenki okolja a helyi hivatalt, hogy az elmúlt években nem 

törődtek új munkahelyek létesítéséért, habár ezt megígérték,  sokan mondták, hogy inkább park fejlesztést 

visznek végbe mind hogy az emberek jólétéért vagy munkahelyek teremtésén törődjenek. A városunk jövőjét 

úgyszintén a vélemények egyformák, hisz nem látnak jó jövőt, hisz nincsenek munkahelyek és sok roma 

telepedik be akiknek segélyeket adnak. A magyarság jövőjét sem látják rózsásan hisz egyre fogy a gyerek 

létszám, sokan telepednek ki. A Magyar Művelődési Napok fellépői között már sok az eltérés, javaslat. A 

legtöbben a Székelylend együttesét (31-en) látnák szívesen. Az említett együttes sajnos augusztusban 

felbomlott, de a hévizeik az elmúlt 10 évben három alkalommal is láthatták színpadunkon. 14-en az Insect 

együttest látnák szívesen, 8-an a Hahotát, 7-en a Székely Góbékat. Több válasz az volt, hogy nem számit kik 

fognak fellépni csak vígjáték, kabaré legyen, mert így is keserves az élet. Sokan panaszkodtak, hogy a 

fizetések nagyon kicsik míg az árak nagyon magasak más településekhez képest. Páll D. lakos, többek közt 

azt javasolta, hogy szociális segélyt csak az kapjon aki több éve helyi lakos, adózik az államnak. Szabó S. azt 

is nehezteli, hogy ő az európai út mentén lakik, de télen soha senki nem dobja el a havat az út széléről. Azt is 

nehezteli, hogy a legutóbbi választások előtt megígérték, hogy fa lerakat lesz ahonnan mindenki jó árban 

vehet fát, ez is csak ígéret maradt. Szabó úr azt is szeretné ha a gázt bevezetnék, hisz az erdőből fát nem lehet 

venni, lerakat nincs így szerinte jobb lenne ha a gázt bevezetnék. M. H. 

 

Aranymondások (48) 
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól 

elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

  1. Az ipari forradalom lényege a tengeri kábelek lefektetése. 

  2. Az ipari forradalom következménye, hogy Anglia útjain megjelent a gőzmozdony. 

  3. Az ipari forradalom a mezőgazdaságban fejlődött ki. 

  4.A lengyel forradalmárok lerázták a Szent-Szövetséget, de a parasztjaik miatt dugába dőltek. 

  5. A burzsoázia és a polgárság harcából az utóbbi, tehát a nemesség került ki győztesen. 

  6. Az angol munkásosztály lába alól az utolsó pillanatban kihúzták az utolsó falat kenyeret. 

  7. Az I. Internacionálé 1864. évben jött létre. Először frakciókból állt és ezek hajtották végre az ítéleteket. 

  8. Azt hívjuk Internacionálénak, amikor a nacionálék egymás között vannak. 

  9. 1905. évben már a munkásosztály dörömbölt a történelem kapuján. 

  10. Az imperializmus a tőkés fejlődés tetőfoka, míg a szabad versenyes kapitalizmus csak egy lépcső a tető 

felé. 

Labdarúgás 
     A megyei bajnokság eredményei: Maroshévízi PRO Maros – Csíkszentgyörgyi Fiság 2-1 (1-0). A 

Maros az alábbi felállításban lépett pályára: Petrescu-Zaharia-Olariu-Gál-Stan (Cotfas)-Craciun-Baico-Kercsó 

(Psibel)-Flesier (Avram)-Tararache S.-Ciocania Gólszerzők: Flesier, Craciun! Szentntsimoni Szefite – 

Maroshévízi PRO Maros 0-1 (0-0). Góllövő: Flesier. A hévízi csapat felállítása: Petrescu - Zaharia - Bor - 

Kercso - Cotfas - Crăciun - Psibel (Gál) - Baico - Fleșier - Avram (Tararache S.) - Ciocania. Maroshévízi 

PRO Maros – Balánbányai Bányász 1-2 (0-1). A maroshévíziek gólját Tararache S szerezte. A helyi csapat 

felállítása: Petrescu - Bor (Cotfas) - Gál - Olariu - Stan - Crăciun - Ciocania - Psibel (Tararache S.) - Zaharia - 

Avram - Fleșier (Ujlaki). A Maros továbbra is az első helyen van. 



 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (13.) 
    Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a Maros-

parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról „faggattuk” és ha az 

idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is megismerjék kulturális 

tevékenységét. 

    Ősz van. Eszembe jut, hogy ilyenkor tartották Magyardécsén és Marosvécsen az úgynevezett „leányvásárt”. 

Ekkor voltam szervezni egy hosszabb turnét Maros és Beszterce megyében, amikor bepottyantam egy ottani 

ismerős kollegámmal a marosvécsi leányvásár forgatagában. Egy gyönyörű tisztáson tartják: van ott kérem 

minden, ami szemnek szájnak ingere. Jó zene, flekken meg sör, ringlispíl (körhinta), vattacukor, s nem utolsó 

sorban sok gyönyörű lány. Egy adott pillanatban mondom a kollegának, gyere, próbáljuk ki a körhintát, de 

előbb igyunk egy pohár „szilvát”. Megittunk két szilvát, felültünk. Leszálltunk. Megint megittunk két szilvát. 

Forgott velünk a világ. Már fel sem kellett ülnünk a hintára úgyis forgott velünk az egész vásár. Ekkor 

kezdődött  a java. Bementünk a faluba, ahol már javában folyt a tánc. A kollegám, akinek ott volt a barátnője, 

elé kapta és már forogtak is. Szikrázott a csizma, perdült a szoknya, gyere Jocó a táncba, de kivel? 

Meghúztam magamat a csempekályhánál az ajtó mellett, körülnéztem a teremben 

és a fal mellett, mint egy fekete karmantyú körben ültek valakik, édesanyák, 

nagymamák, keresztmámik. Na, mondom magamba – Jóska ezek ha itt a szájukra 

vesznek, soha nem mossa le a pletykát rólad senki sem – ekkor vettem észre, hogy 

a terem túlsó felén, a másik csempe kályhánál, ül egy szőke szende kislány. 

Odatolakodtam a táncosok között és mint jól nevelt székely legény odaszóltam az 

egyik fekete ruhás hölgynek: „kezeit csókolom, Gyergyószentmiklósról jöttem, 

szeretnék a kislánnyal egyelt táncolni. Hogyne úrfi, tessék.” Hát addig nem is volt 

semmi baj, míg a kislány fel nem állt és elkapta a nyakamat, már jártuk is a 

csárdást. Csak annyi volt a baj, hogy egy fejjel magasabb volt, mint én, szóhoz 

sem tudtam jutni, alig kaptam levegőt. Mondtam is neki, ereszd el a hajamat, hogy 

tudjak beszélni, mikor „megszabadultam” mondtam én is neki egy bókot: „ó, 

Vilmácska mikor veled táncolok, mintha a felhőkön járnék”, mire ő  ezt felelte: „ 

Ó Jocókám, oh ne mond, o ne mond, amit te felhőknek képzelsz, azok az én 

piciny 43 lábujjacskáim”.  

   El tudják képzelni a bál tovább hömpölygését. Azért ajánlom minden fiatalembernek és fiatal lánynak, hogy 

menjenek el minden táncba, bálba, mert csak itt lehet találkozni az élete sava, borsával.   

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  46. rész 
A  Csíkszentmihályi, Csíkszentmiklósi  és Csíkszentmártoni  Rovásfeliratok 3. Rész 

 
    1844. Jerney  János  utazó, őstörténész, nyelvész  (1800-1855) Moldvában járva  összetalálkozott  Benő 

István csíkszentmiklósi  jegyzővel, aki elmondta, hogy látta a feliratot: beépítették a templom falába.  

   1866. Szabó Károly történész, könyvtáros  1866-ban jelentette meg a  Marosvásárhelyi Teleki Könyvtárban 

tett kutatásai eredményét, mely szerint  a Marosvásárhelyi Kéziratban  megtalálta a felirat másolatát két 

példányban, 1751-ből.  De nem a két soros változatban, hanem 6 sorban. A  6. sor betűi nem szerepeltek a 2 

soros  változatban. Továbbá az egyik 1751-es 6 soros másolat  megfejtést is tartalmazott. Szerzője ekkor még 

ismeretlen. A  marosvásárhelyi kézirat 3. és 5. lapján  

Csíkszentmárton szerepel  helyszínként, a 7. lapon viszont 

Csíkszentmiklós.  

   1868. Orbán Balázs írja  a Székelyföld leírása című könyvében:  

„Két ilyen hun-szkíta felirat volt még Csíkban, a csíkszentmiklósi és 

gyergyószentmiklósi templomokon, hanem mindkettő a tudatlan 

papok által pogány maradványnak tekintvén, megsemmisíttetett…” 

   1909. Sebestyén Gyula  néprajzkutató  1909-ben megjelent könyvében, a Rovás és rovásírás-ban  Fischer 

Károly Antal alapján  ismerteti  az eddigieket. Bemutatja a Dezsericzky könyvében 1753-ban  megjelent  

másolatot, azonban ezt tévesen Szilágyi Sámuel 1749-es másolatának nevezi.  Megjegyzi, hogy szerinte az 

eredeti felirat  bizonyára két soros volt. Friedrich Klára Kép aláírás: Simonchicz Ince 4 soros  változata   

1793-ból.  

 



 

Novemberi előzetes 
100 éves Székely Nemzeti Tanács. 

     1918. november 9-én a Budapesten, Jancsó 

Benedek, Sebess Dénes, Ugrón Gábor és 

Urmánczy Nándor megalapították a Székely 

Nemzeti Tanácsot. Ez alkalommal a 

magyarországi Jancsó Alapítvány és a 

maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy 

megemlékezésre hívja meg Önöket Maroshévízre. 

2018. november 9-én Maroshévízen: 

Helyszín: Kemény János Gimnázium 

díszterme 

   15 óra: Rekita Rozália színművésznő 

előadása. 

   15,10: Kerekasztal beszélgetés: Székely 

Nemzeti Tanács, múlt, jelen és jövő. 

   16 óra: Rekita Rozália színművésznő 

szavalatai. 

   16,10: Könyvbemutató: „ Politikai hullámok. 

Egy tárca élete a XX. század első éveinek 

viharaiban (Jancsó Benedek írásai a Budapesti 

Hírlapban” című kötet, Jancsó András 

szerkesztésében. 

   17 óra: megemlékező szentmise az SzNT 

alapítók lelki üdvéért 

   17,40: koszorúzás az Urmánczy Nándor 

sírjánál 

Szervezők: a Jancsó Alapítvány és a dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület 

A szervezők szeretettel várnak minden kedves 

érdeklődőt. 

 

 

 

Tökös sütemény – Sárig Csilla rovata 
 
Hozzávalók: A tésztához:  25 dkg liszt, 10 dkg 

margarin , 10 dkg porcukor, 2 db tojássárgája , kevés 

tejföl. A töltelék hozzávalói: 1 főzőtök, 15 dkg 

porcukor , 3 dl tejföl, 2 csomag vaníliás cukor , 4 

tojássárgája, 4 evőkanál gríz, 6 tojásfehérje kemény 

habja  

Elkészítés: 25 dkg lisztet elmorzsolok 10 dkg 

margarinnal, 10 dkg cukrot teszek bele, 2 tojás sárgáját 

és annyi tejfölt, hogy jól nyújtható legyen. 

Tepsibe rakom, és a tetejére a következő tölteléket 

teszem: 1 

normál méretű 

főzőtököt apró 

kockára vágva 

puhára 

megfőzők, majd 

nagyon jól 

összetöröm. 

Hozzákeverek 

15 dkg cukrot, 3 

dl tejfölt, 2 

vaníliás cukrot, 

4 tojás sárgáját, 

4 evőkanál grízt 

és összesen 6 

tojás fehérjét / 2+4/ keményre felverve. A tésztára 

simítom, és szép világosra megsütöm. Ha kihűlt, 

felszeletelem, porcukorral meghintve kínálom. 
 

Rólunk, magyarokról írták (13) 
 Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak, 

mondtak neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt többféleképpen 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.  

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia Nobel díjas író – Párizs, 1957 októbere:„… A magyar vér oly 

nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai 

évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a 

mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az 

elnyomókkal szemben. …A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, 

mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a 

fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most 

már alvad az emlékezetben.” 

 

Szakképzett- és segédmunkásokat alkalmazok építkezési céghez, kedvező bér. Érdeklődni: 0748903310. 



Egy emlékezetes osztálykirándulás 

 
Az osztálykirándulás első állomása Korond volt. Itt Józsa László és felesége, Márta fogadott minket. 

Először Laci bácsi bemutatta nekünk hogyan formázza meg az agyagot, majd elmondta, hogy az agyag 

Korond melletti dombról származik. Elmesélte, hogy Korondon minden ember ebből él, agyagból készítenek 

tárgyakat és ezeket vagy maguk adják el, vagy átadják a kereskedőknek. Eközben Márta néni kifestett egy 

kerámia malacperselyt. A festés szabad kézzel történt, 

nem használt semmilyen sablont. Ezután megnéztük a 

kiállított tárgyakat és vásároltunk is ajándékot a 

családtagoknak. Nagyon sok dolgot és érdekességet 

tudtunk meg Korondról. (Novák Annamária)  

Néhány kilométer utazás után megérkeztünk 

Farkaslakára. Már mindenki kíváncsi volt, milyen is 

lehet Tamási Áron Emlékháza. Leszálltunk és gyönyörű 

őszi táj fogadott az udvaron. Előttünk volt még egy 

másik csoport, várnunk kellett. A ház gondnoka Sípos 

Mátyás, Tamási Áron Erzsi testvérének a fia. Sajnos 

betegsége miatt nem tudott jelen lenni, helyette felesége 

fogadott minket nagy szeretettel. A házban minden nagyon otthonos volt.Meghallgattuk a bemutatót Tamási 

Áron életéről és munkájáról, majd mindent meg is néztünk. Az osztályfőnöknő készíttetett egy nemzeti 

szalagot, amin ez állt: „Maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum, VII. osztály, 2018.X.13.” Ezt 

felkötöttük Tamási Áron egyik székére, írtunk az emlékfüzetbe, hogy nyoma maradjon ottlétünknek. Az 

udvaron levő óriási diófa termésének egyikünk sem tudott ellenállni, miután engedélyt kaptunk rá, hogy 

megkóstolhassuk. (Málnási Rebeka Beáta) 

Tamási Áron Emlékháza után utunk Szejkefürdőre vezetett, Orbán Balázs sírjához. A sírhoz 14 

székely kapun keresztül vezetett az út és megtudtuk, hogy az utolsót maga Orbán Balázs építtette. A sír már 

megérkezésünkkor nemzeti szalagokkal volt tele, de mi magunk is akasztottunk egyet. Mindent 

csodálatosabbá tett a szép őszi táj, a sír mögött magasló megsárgult levelű erdő. (Bodor Zsuzsanna) 

Székelykeresztúrhoz érve meglátogattuk Petőfi körtefáját a Gyárfás kúriában. Odaérve egy nagy, 

rendezett kertbe értünk. Sajnos a több mint száz éves fa már kihalt, de az egyik hajtását újraültették, így ma ez 

a fiatal fa terem ízletes körtét. A régi, elkorhadt fa törzse is ott ál mellette, de ezt már láncok tartják. A fa 

mellett emléktáblák is találhatók, amelyek  a hely történetét tartalmazzák. Ezek előtt elhaladva Petőfi 

megzenésített verseit hallgathatjuk. A fa története: Petőfi Sándor 1849. július. 25.-én csatlakozott a Bem 

tábornok vezette erdélyi haderőhöz, amely 30-án este Székelykeresztúron pihent meg. A vacsora végeztével 

kimentek a kertbe, és az akkor még fiatal körtefa alatt álló padra telepedve beszélgettek, énekeltek. A legenda 

azt tartja, hogy 31.-én reggel a körtefa alatt szavalta el Petőfi az ,,Egy gondolat bánt engemet című versét’’. A 

körtefát körülzáró kerítésre is kitettük nemzeti szalagunk.  (Pop Áron) 

Az utunk folytatódott Nagygalambfalva felé, Kányádi Sándor sírjához. Beérve a faluba útbaigazítást 

kértünk néhány embertől, de félrevezettek. Így leszálltunk a buszról és 

gyalog kerestük meg a költő szülői házát. Bementünk egy csodaszép, 

rendezett udvarba, de senkit nem találtunk. Az osztályfőnök hátrament 

a kertbe, ahol egy nagyon kedves öreg néni a lehullott diókat szedte 

össze. Nagyon kedvesen fogadott minket. Miközben a szalagot 

felkötöttük a sír mellett álló fára, a néni hátrahozta Kányádi Sándor 

„Felemás őszi versek” kötetét és az osztályfőnök felolvasta belőle a 

„Kertünk végében” című verset, amely a költő végrendelét tartalmazza. 

Ezután tudtuk meg, hogy Róza néni, aki fogadott minket, Kányádi Sándor testvére. A sír mellett fényképeket 

készítettünk Róza nénivel közösen. Ezután megnéztük a házat és bejegyeztük az osztályt az emlékfüzetbe. 

Róza néni útravalóul almával kínált minket. Itt is a fákon levő csábító gyümölcsök a fiúk áldozatául estek. 

(Csíki Róberta Tekla) 

Kirándulásunk a Zetelaki gát megtekintésével és egy számháborúval fejeződött be. 

Kemény János Elméleti Líceum, VII. Osztály, 2018. október 13 

 



 

 

 
Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási 

szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre: 

cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita 

 

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, Gyo ̈rgy Hajnal, Hámos 

Mihály, Izabella vendéglő, Németh Levente , Papp Edmond , Szász Károly , Szabó Erzsébet , Tó́th Csaba . 

Köszönjük  Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi 

újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 

http//hirlap.marosheviz.info INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó 

szombatján. ISSN2069-5721 Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra),  Czirják Károly, 

Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla, Siklódi Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). 

Elérhetőségek:: hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 

2018. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesüle 

Eladó egy 2 személyes 

és egy 1 személyes 

ágy, egy nagyobb 

méretű gyermekágy, 

egy ruhaszekrény, 

egy hűtőszekrény. 

Telefon: 0733319423. 

 

 

Eladó jó állapotban levő 

aragázkályha (300 lej). 

Érdeklődni a 

0747602088-os 

telefonszámon  

 

 

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központba, a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között 

válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz 

istállók).tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

 

Csempekályha építés, javítás és 

pucolás…Víz és lefolyószerelés 

(réz, pvc, ppr….). Külső és belső 

burkolás. Konditerem 

hölgyeknek… munka és 

tűzvédelmi eszközök, ruhák 

kaphatók. Gázpalackcsere. 

Érdeklődni a 0740990165-ös 

telefonszámon. 

 

Geröserv Plus Constructii kft. 

zsalu ácsot és vasbetonszerelőt 

alkalmaz brassói munkapontra. 

Szállás és szállítás biztosítva, 

bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni György Endre: 

0752589797 

 

Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve 

bármilyen építkezési munkát vállalok. 

Érdeklődni a 0746603326-os telefonszámon 

lehet 

========================= 

Eladó zománcozott asztali kályha, 

zománcozott csővel, jó állapotban, valamint 

egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert 

alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár 

rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy 

pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm 

darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók 

készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m 

széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4 

db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla. 

Érdeklődni: 0742779344. 

 

Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri 

Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a 

0721332708-as telefonszámon 

 

***************************************** 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is), 

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

 

Eladó méz, méhkaptárok gyártását, 

hűtőszekrények és mosógépek 

javítását vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028, 0743507482 

telefonszámokon lehet. 

--------------------------------------------- 

 

Elárusítót alkalmazok Gyimesbe. 

Szállás, étkezés, biztosítva. Kedvező 

bérezés. Érdeklődni:  0787856712 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával együtt, 

valamint  egy fürdőkád. Érdeklődni 

a 0749607976-os telefonszámon lehet. 

 

 

B kategóriájú sofőrt alkalmazunk 

full time-ba. Érdeklődni dr. Bala 

Géza, telefonszám: 0787856712 

=========================== 

 

Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 
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