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Urmánczy Nándor szellemiségében 
ünnepelt Maroshévíz magyarsága

Gergely Imre, 
Kertész László

Urmánczy Nándorról, te-
vékenységéről  nem-
csak a szülővárosa, 

Maroshévíz magyarsága tud 
keveset, hanem Magyaror-
szágon is kevesen ismerik ezt 
a nevet. Urmánczy Nándor 
1918-ban megalapította a Szé-
kely Nemzeti Tanácsot, az ő 
kezdeményezésére született a 
Nemzeti Hiszekegy, az ő indít-
ványozására indult el az Or-
szágzászló mozgalom. Nevét 
igyekezett kitörölni a köztu-
datból a második világhábo-
rú utáni rendszer, és ma is 
kevesen tudják, ki volt ő. Em-
lékének, örökségének tovább-
vitelére jött létre 2008-ban 
Maroshévízen a Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület. 

Az egyesület a hétvégén 
immár hatod ik a lka lom-
mal szervezte meg a Dr. 
Urmánczy Nándor Emlékna-
pot, amely most másodszor 
maroshévízi Székely-Magyar 
Napokká bővült. 

Amint Czirják Károly, az 
egyesület elnöke és a rendez-
vénysorozat főszervezője el-
mondta, az esemény kezd a 
maroshévízi magyarság igazi 
ünnepévé válni. Minden aka-
dályoztatás ellenére több száz 
résztvevőt sikerült megmoz-
gatni, ugyanakkor szélesebb 
körben is növekszik ismert-
sége, Erdély és Magyarország 
számos településéről érkez-
tek vendégek. 

A Székely-Magyar Napok 
keretében Maroshévízen szá-

mos kulturális rendezvény-
re, megemlékezésre, sport- és 
szórakoztató eseményre sor 
került, emellett más telepü-
léseket is érintett az ötna-
pos rendezvény, Marosvécstől 
Gyergyószentmiklósig.

A leghangsúlyosabb ese-
ményekre szombaton, a Dr. 
Urmánczy Nándor Emlékna-
pon került sor. 

VERESS LÁSZLÓ: 
A DÍJ KÖTELESSÉGET IS JELENT

A hévízi római-katolikus 
templomban bemutatott ün-
nepi szentmise és kulturális 
műsor után néma főhajtásra 
és koszorúzásra került sor 
Urmánczy Nándor szobránál 
és sírjánál, majd a Kemény Já-
nos Gimnázium dísztermében 
Czirják Károly ötödik alkalom-
mal adta át az Urmánczy-díjat. 

Amint elmondta, ezt olyan 
személyiségeknek adják át 
évente, akik az össz ma gyar-
ságért, illetve Ur  mánczy Nán-
dor tetteinek, hagyatékának 
meg ismertetésé ért, továbbél-
tetéséért tevékenykednek. 

Korábban megkapta a díjat 
Gortvay István, Urmánczy Nán-
dor unokája, továbbá Izsák Ba-
lázs SZNT-elnök, Nagy Zsolt 
történész-kutató és Kövér Lász-
ló, a Magyar Országgyűlés Al-
elnöke. Idén Veress László 
vehette át a kitüntetést. 

A méltatásban elhangzott: 
Veress László Maroshévíz 
szülöttje, jelenleg az Or-
szágház elnöki kabinetjének 
vezetője, sokat tett és tesz 
szülővárosa magyarságáért, 

az Urmánczy-emlék meg-
maradásáért, nagy szerepe 
van abban, hogy a városban 
Urmánczy Nándor-szobor áll. 

A díj átvétele után Veress 
László elmondta, a megtisz-
teltetés ugyanakkor köte-
lességet is ró rá, amelynek 
igyekszik legjobb tudása sze-
rint megfelelni. 

„Ez a díj kötelez arra, hogy 
Maroshévíz magyar üzene-
tét, Urmánczy Nándor üze-
netét lehetőségeim szerint 
hordozzam, hirdessem. (…) 
Urmánczy Nándor egy olyan 
folyamatot változtatott meg, 
amely már az ő kora óta is 
hosszú időn át jellemző volt, 
vagyis hogy minden nem-
zedék rosszabb állapotban 
adta át utódainak nemze-
tet, az országot, mint ahogy 
elődeitől kapta. Zsugorodott 
az ország, apadt a nemzet, 
és fogyott a lélek is. Min-
den nemzedék megpróbálta 
a balsorsot megtörni, job-
bá tenni az örökséget, amit 
kapott. Urmánczy Nándor 
megélte a nagy veszteséget, 
és megérte azt, hogy nem-
zedéke jobb állapotban ad-
ta át a magyar világot. Ma 
nehézségeink, aggodalma-

ink ellenére ismét egy olyan 
időszakot élünk Budapest-
től Maroshévízig, amikor is-
mét megkísérlünk egy jobb 
állapotban lévő világot átad-
ni, mint amit kaptunk, no-
ha az idők járása nem biztos, 
hogy kedvező erre. A lélek-
tani állapot ugyanaz, mint 
Urmánczyék esetében, va-
gyis hogy a magyar nem-
zet addig él, amíg hiszünk 
ben ne.  Míg g yermekein-
ket vállaljuk világra segíte-
ni, megtanítani csodálatos 
anyanyelvünkre, és hiszünk 
a magyar világban, addig az 
létezni fog. Ha hiszünk eb-
ben, akkor ennek a magyar 
nemzetnek lesz egy olyan ál-
lama, amely oltalmazni tud-
ja a nemzetet, és a magyar 
emberek szülőföldjükön, a 
Kárpát-medence bármelyik 
sarkában otthon érezhetik 
magukat.”

A díjátadást követően tör-
ténelmi előadásokat hallgat-
hatott meg a közönség, majd 
Gyer gyó szentmiklóson, a te-
metőben kopjafaavatással foly-
tatódott az eseménysorozat.

SZÉKELY KATONÁKNAK 
ÁLLÍTOTTAK KOPJAFÁT

A Nemes Székely Gyalogre-
giment gyergyói zászlóaljának 
emlékére állíttatott kopjafát 
Gyer gyószentmiklóson a ma-
gyarországi Jancsó Alapítvány. 
A kopjafa felavatására augusz-
tus 31-én, szombat délután ke-
rült sor a gyer gyó szent miklósi 
katolikus temetőben.

Az Urmánczy Nándor Em-
léknap keretében sorra került 
eseményen Mezei János  pol-
gármester elmondta, ez egy 
újabb fontos pillanat Gyergyó-
szentmiklós számára, ugyanis 
a kopjafa emlékeztetni fogja az 
embereket azokra a gyer gyói 
katonákra, akik annak idején 
életüket is odaadták a hazáért. 

Ezt követően dr. Garda De-
zső történész tartott előadást a 
székely regiment történetéről 
és tetteiről. Elmondta, a szé-
kely katonák szinte minden-

hol ott voltak, ahol a történelem 
csdatatereken formálódott. 
„A Habsburg Birodalom je-
lentősebb háborúiban részt 
vettek. Gondolok itt elsősor-
ban a bajor örökösödési há-
borúban való részvételükre, 
a török–orosz–osztrák há-
borúban való részvételre, 
hisz ezekben a harcolkban 
a Habsburg Birodalom hadere-
jét a székelyek adták. Szinte 
mindegyik csatában ott talál-
juk őket, és olyan nagy vérál-
dozatot vállaltak a Habsburg 
seregekben, mint senki más. 
Mindezek mellett a gyergyói 
katonák az 1848-as magyar 
szabadságharchoz is rendkí-
vül ragaszkodtak” – fejtette ki.

Dr. Garda Dezső kiselő-
adását követően Bíró Sán-
dor református lelkész kérte 
Isten áldását az elesett ka-
tonákra, valamint a jelenlé-
vőkre. Elmondta, lesz olyan, 
aki többször fog megállni a 
kopjafánál, és lesz olyan is, 
aki kevesebbszer, azonban 
ez semmit nem vesz el a hő-
sök tetteinek jelentőségéből. 

Az esemény a magyar, illet-
ve a székely himnusz közös 
eléneklésével zárult.

A Székely-Magyar Napok-
nak mind az ünnepélyesebb, 
mind a szórakoztató vagy kul-
turális eseményei a hévízi 
magyarok nagyszámú részvé-
telével zajlottak. A jelek sze-
rint nem ijesztette meg őket a 
helyi polgármesteri hivatal til-
tása. Mint ismeretes, arra hi-
vatkozva, hogy augusztus 31-e 
a román nyelv ünnepnapja, Du-
mit ru Olariu alpolgármester 
felszólította az eseménysoro-
zat szervezőit, hogy más idő-
pontra tegyenek át egy, arra a 
napra tervezett koncertet. Az 
Urmánczy Nándor Emléknap 
és a Székely-Magyar Napok 
szervezői, valamint az ezen 
részt vevő hévíziek megmu-
tatták, ha a városban magyar-
ként többszörösen nehezebb is 
a sorsuk, mint Székelyföld más 
településein élőknek, nem ad-
ják fel, kiállnak magyarságu-
kért, ünnepeikért.

A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 

szervezésében hatodszor ünnepelték meg a 

város nagy szülöttjének emléknapját. A rendez-

vény kibővült, idén második alkalommal került 

sor a hévízi Székely-Magyar Napok eseményei-

re. Ünnepélyes, kulturális és szórakoztató ren-

dezvénye volt ez a maroshévízi magyarságnak.




