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Miklós (hegedű, ének) ihletett előadása
népes közönséget vonzott.
ArendezvénymásodikrészétaBartók 

Béla Énekkar szereplése töltötte ki.Ma-
gyar,németésrománnyelvencsendültek
fel Bárdos Lajos Szent karácsony éjjel,
GruberStilleNacht(Csendeséj),Händel
Örvendj világ, Liszt Ferenc Ave Mária,
valamintCharpentierTeDeumkórusraírt
vagyátdolgozottműveiGáspár Mária ve-
zényletével.

Ohánovics Miklós, aki neves karna-
gyokkal dolgozott együtt, köztükWasek 
Ferenccel és Wittman Pállal, megköszönte 
ajelenlegiplébánosnak,NicolausPaternak
az együttműködés lehetőségét és a hang-
verseny támogatását. A zene szolgálatá-
baneltöltött éveire emlékező, és az aktív
zeneiélettőlbúcsúzóOhánovicsMiklósta
BartókBélaÉnekkartagjaiésajelenlevők
hosszan tartó tapssal ünnepelték.

Szekernyés (Forrás: Nyugati Jelen)

Köszönöm,Julikanéni!
Nagyzenebarátvoltazapám,mostmárnemzenél(denemgond,afiaifolytatják,igaz
hogyéninkábbajazzfelé,bátyámpedigarockzeneterén).
AzértkeresemolyanlázasanMihályszüleitmertvalószínülegbeletorkolnaacsa-

ládfánkalengyelörménygaliciaicsaládba.
lásd:http://www.ormianie.pl/files/drzewa_gen/ohanowicz/aqwg01.htm#56
Már két éve gyűjtöm az anyagot, hogy egy poszter formájában grafikusan 

megjelenítsemalengyeléserdélyiágat(107+34reprezentáns),
Kellemesestétkívánok,

Zoltán

„Nemsokaság,hanemléleksszabadnép
tesz csoda dolgokat” – ezen Urmánczy-
idézet jellemzi leginkább azt, ami a hét-
végén Maroshévízen történt. Nagy ese-
ménynekszámítanakmindenesztendőben
aMaroshévíziMagyar Napok, amelynek
része az Urmánczy Nándor Emléknap is.
Idén,anévadószületésének150.évfordu-
lójánalegrangosabbvendégekkörébenke-
rültsorajövőneküzenőemléktáblalelep-
lezésére,díjátadásraéskönyvbemutatóra.
A színes programkavalkádból a szom-

batemléknapkéntemelkedettki.Főhajtás

Balázs Katalin
Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja 

veszni a múltat (részlet)

  

volteza150éveszületettdr. Urmánczy 
Nándor előtt, akinek munkája és tar-
tása tette feledhetetlenné, példamuta-
tóvá őt a maroshévízi magyarság szá-
mára. Több vendég is nagyra értékelte,
hogy e nap programja ökumenikus ige-
hirdetéssel kezdődött, az ünnepségre a
gyergyószentmiklósiGál Hunor örmény 
katolikusplébánostelkísértékavöröskö-
pönyegesek is. Urmánczy sírjának meg-
koszorúzását követően a templomkerti
közösségiházfalánlepleztékleazemlék-
táblát,rajtaafelirattal:
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Leleplezte Tóth László főkonzul és
Gortvay István, Urmánczy Nándor
unokája. 
A nagy ellenállással szemben is meg-

születni akaró, immár tíz esztendeje lé-
tezőUrmánczyNándorEgyesületelmúlt

évtizedérőlBodor Attila alelnök számolt 
be.Czirják Károly (az egyesület elnöke)
erre az alkalomra, Csepel város önkor-
mányzatánaktámogatásávalkiadtaköny-
vét Dr. Urmánczy Nándor élete és mun-
kássága címmel. Hosszas kutatómunka
állatöbbmintháromszázoldalas,hiány-
pótlóalkotásmögött,aszerzőUrmánczy
unokájánakköszöntemeg, hogy sokdo-
kumentumot bocsátott rendelkezésére.

Gortvay István határozottan kijelentette:
őtartozikköszönettelmindazoknak,akik
nagyapjaemlékétéletbentartják,ígysegí-
tőtársaiabban,amireőtettígéretet.
„Köszönömsok-sokembernekaztase-

gítséget, hogy egy elsüllyedt, neve sem-
mivéváltpolitikust,akiéletébenmindent
megtettamagyarságésMagyarországér-
dekében, gyakorlatilag kiásták. Anyám
kilencvenévesen,halálaelőttaztmondta:
„neked az a kötelezettséged, hogy nagy-
apádat megpróbáld visszatenni arra a 
helyre, amit megérdemel, annak arányá-
ban és tükrében, amit tett.”

 Én ezt próbálom,
és meg kell monda-
nom, mindenki se-
gítségével óriási si-
kerrel. Ezért tarto-
zom én köszönet-
tel” – fogalmazott az
Urmánczy-unoka, to-
vábbitervekrőlisbe-
számolva.Jótudnite-
hát, hogy ősszel Bu-
dapest,amagyarpar-
lament ad otthont
azon rendezvények-
nek, melyek célja az 
ígéret végrehajtása, 
Urmánczy nevének 
feledhetetlenné téte-
le, amelyben elévül-

hetetlenérdemeket szereztekszülőváros-
ának,Maroshévízneklakói.
(Megjelent:
h t t p s : / / s z e k e l y h o n . ro / a k t u a l i s /

marosheviz- 2018. május 13.)

Emléktábla hirdeti Urmánczy Nándor halhatatlanságát 
(Fotó: Balázs Katalin)

„Dr.UrmánczyNándor(1868–1940)
író,országgyűlésiképviselő,azerek-
lyésországzászlóésaSzékelyNemzeti

TanácsAlapítójaszületésének
150.évfordulójaemlékéreállíttattaa
Dr.UrmánczyNándorEgyesület.”
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