
A dr. Urmánczy Nándorról elneve-
zett egyesület kezdeményezése-
ként a maroshévízi központi park-
ban kellene elhelyezni Urmánczy 
bronzszobrát. Az önkormányzat elé 
terjesztett kérést április 28-án kell 
elemezze, véleményezze a testület.
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Czirják Károly, a Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület elnöke ik-
tattatta azt a beadványt, mely-

ben Maroshévíz tanácsát kérik, jelölje 
meg azt a helyet a központi parkban, 
ahol a névadó szobrát felállíthatnák. 
A beadványban olvasható számos in-
formáció, melyek indokolttá tennék 
a szoborállítást: Urmánczy 1868-ban 
Maroshévízen születettn és ott is halt 
meg 1940-ben, tizenhat évig volt or-
szággyűlési képviselő olyan választási 
körzetben, ahol a többség román nem-
zetiségű volt, neki köszönhető az első 
maroshévízi helyi újság létrejötte, saját 
területén épített állami iskolát, anyagi-
lag is támogatta az ortodox katedrális 
építését. Szintén az ő segítségével lett 
bíróság Maroshévízen, közbenjárá-
sára sikerült véglegesíteni a Déda–
Gyergyószentmiklós vasútvonalat. 
Ma roshévíz díszpolgára megérdemli, 
hogy emlékét bronzszobor őrizze – a 
nemzetek békés együttélésének jelké-
pe lehetne – áll a beadványban.

A helyszínválasztást illetően Czi-
rják Károly lapunknak elmondta, 
a központi parkban három román 
egyéniség, Miron Cristea, Nicolae 
Bălcescu és Mihai Eminescu szobra 
áll, a település 25 százaléknyi magyar-
sága megérdemelné, hogy a negyedik 
szobor az Urmánczyé legyen. 

Szabó Kálmán, az Urmánczy-
örökös, RMDSZ-es önkormányzati 
képviselő elmondta, várja, hogy a 

kezdeményezés tanács elé kerüljön, az 
csak természetes, hogy támogatják az 
ügyet, de mivel a 17 tagú testületben 
csak két magyar foglal helyet, a döntés 
akár elutasítható is lehet.  

„Felajánlottam alternatívaként 
az egyesületnek egy másik helyet, az 
Urmánczy-kastély előtti teret. Saját 
tulajdonom, ott lehetne a szobor, 
igaz, hogy a parkban központibb 
helye lenne a műalkotásnak” – tet-

te hozzá a tanácsos. Stelu Platon, 
Maroshévíz polgármestere nem kí-
vánta saját véleményét ismertetni 
a szoborállítás ügyében: „A kérés a 
helyi tanácsoshoz volt címezve, én 
elő is terjesztem a legközelebbi ülé-
sen. A testület illetékes ennek meg-
vitatásában, a véleményformálás-
ban. Ezt követően tudok tehát több 
információval szolgálni” – közölte a 
településvezető. 
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Döntés előtt Maroshévíz tanácsa

Lesz-e Urmánczy-szobor a parkban?

a gyergyószentMiklósi és a gyilkostói csatornázási Munkálatokról egyeztettek 

Pénz van, csak a dokumentáció rossz

gyergyó

hírfolyam

> Kereszténydemokrata értékrend-is-
mertető. „A népet vezetni csak az tudja, 
aki szeretni is tudja” – fogalmazott Darvas-
Kozma József lelkipásztor a tegnap délután 
Gyergyószentmiklóson tartott kerekasztal-be-
szélgetésen. A Romániai Magyar Keresztény-
demokrata Mozgalom (RMKDM)  mint az 
RMDSZ platformja és mint társulás került be-
mutatásra annak érdekében, hogy a Gyergyói-
medence települései megismerhessék célkitű-
zéseit és gyarapítsák az azonos nézeteket valló 

tagságot. Kelemen Kálmán elnök egyik fő 
feladatként határozta meg a közösségi érdekek 
előtérbe helyezését, állítva: „Az RMKDM a 
22 év alatt azért szerzett népszerűséget, mert 
néha saját javunkról is lemondtunk, hogy a 
magyarság egységben maradjon.” Darvas-
Kozma atya pedig megbukottaknak nevezte 
azokat az embereket, akik az RMDSZ ernyője 
alatt nem találták meg helyüket, s rávilágított, 
hogy a kívülről számon kérők mekkora káro-
kat okoznak a magyar közösségnek. A Korona 
nagytermében tartott beszélgetésen a mozga-
lom iránt érdeklődtek Gyergyó térségéből az 

újfalviak és kilyénfalviak, korábban pedig bor-
székiek jelezték csatlakozási szándékukat.

> Nyolcadikosok előtt nyitotta ki kapuit 
a Batthyány-kollégium. Nyolcadikos diákok 
vették birtokukba tegnap a Batthyány Ignác 
Technikai Kollégiumot, nyílt napra érkeztek, 
hogy megismerjék az intézmény képzési le-
hetőségeit, a szaktárgyakat és a diákéletet. Az 
iskola korábban bemutatkozó körutat tartott, 
több általános iskolába látogattak el, hogy 
bemutassák a kollégiumot, és már akkor kide-
rült, sokan igénylik, hogy megtekintsék az in-

tézményt – részletezte Gál Enikő aligazgató. 
Hozzátette, a korábbi években azt tapasztal-
ták, a környék általános iskoláiba járó tanu-
lók nem tudták, milyen tevékenység zajlik a 
Batthyányban, és arról sem értesültek, milyen 
újítások történtek az utóbbi időben. A ren-
dezvény alkalmával tizenhat iskola tanulói 
keresték fel az intézményt, érkeztek a három 
gyergyószentmiklósi általános iskolából, a 
környező falvakból, de még a csíki falvakból 
is. A vendégek megtekinthették a felújított 
termeket, a tíz szakműhelyt, sőt az ott zajló 
tevékenységbe is bekapcsolódhattak. 

Körkép

Maroshévíz központi parkja román közéleti személyiségek szobraival. Az Urmánczy-emlékmű is itt kaphat helyet  fotó: balázs katalin
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Páratlan vers-  
és meseszeretet

verssel, mesével ünneplik a köl-
tészet napját csomafalván. teg-
nap az v–viii. osztályosok elő-
adására megtelt a köllő Miklós 
általános iskola díszterme. az 
elemisták mesemondó versenyé-
re ennél is nagyobb tér kell, ők 
ma, a művelődési házban lépnek 
színpadra.

B. K.

Szülők, nagyszülők, gyerekek 
hallgatták tegnap huszon-
négy csomafalvi diák szava-

latát. A selejtezők nyomán kivá-
lasztott kis versmondók a kötelező 
József Attila-vers mellett családról 
szóló, választott költeményt is 
előadtak. Szőcs Margit magyarta-
nár, és kolléganője, Kercsó Teréz, 
az iskola egykori növendéke, aki 
több szavalóversenyen is részt vett, 
szervezték meg a versenyt. Érdek-
lődésben nem volt hiány, a verse-
ket mindenki saját ízlése szerint 
választhatta ki. 

A zsűri összetételénél arra fi-
gyeltek, hogy átfogják a települé-
sen tevékenykedő értelmiségieket:  
a könyvtáros, a hivatal kulturális 
referense, a lelkipásztor és az isko-
la aligazgatója bírálta el a szavaló 
gyerekek teljesítményét. „Miköz-
ben a versenyzőkkel gyakoroltunk, 
az egész osztály megtanulta a ver-
seket, ez is egy módja, hogy köze-
lebb kerüljenek egy-egy költőhöz, 
az irodalomhoz” – fogalmaztak a 
felkészítő tanárok a próbák idő-
szakáról. A versmondó verseny 
komoly múltra tekint vissza, már 
a múlt rendszerben is hozzátarto-
zott az iskolai tevékenységhez, a 
hagyományt tizennyolc esztendeje 
élesztették újra.

Ma 11 órától az elemisták mé-
rettetnek meg. Tavaly szűknek 
bizonyult előadásukon a díszte-
rem, olyan sokan voltak kíván-
csiak a produkciókra, így most 
a művelődési ház lesz a helyszín. 
Amint Csata Levente pedagógus 
elmondta, 28 kisiskolás egy-egy 
mesét ad elő. Egyetlen kitétel van, 
a résztvevőket mindössze arra 
kérték, hogy lehetőleg rövid, ma-
gyar és tréfás mesét válasszanak. 
Tizenhárom éves múltja van e 
mesemondó versenynek, a díjakat 
a helyi iskola adja.  

van pénz a gyergyószentmiklósi 
csatornázási munkálatokra, il-
letve a gyilkostói csatornázási 
munkálatok folyatására is – de-
rült ki a tegnapi környezetvédel-
mi minisztériumi egyeztetésen. 
Barti tihamér városi rMDsz-
elnök a tegnapi találkozóról azt 
nyilatkozta, hogy nem a pénzhi-
ány, hanem a hibás dokumen-
táció miatt stagnálnak ezek a 
munkálatok. 
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A hiányos dokumentáció mi-
att nem lehet folytatni a ta-
valy elkezdett közművesítési 

munkálatokat – derült ki tegnap, 
miután Barti Tihamér, a gyer-
gyószentmiklósi RMDSZ elnöke, 
valamint Lázár Zoltán miniszteri ta-
nácsos a környezetvédelmi minisz-
tériumban egyeztetett. A megbeszé-
lésnek az volt a célja, hogy a kátyúba 
jutott munkálatok folytatására be-
azonosítsák a lehetséges forrásokat, 
illetve áttekintsék az indokokat, 
amiért a munkálatok leálltak. Barti 
Tihamér lapunknak azt nyilatkozta, 

hogy Pricina Luciával, a minisztéri-
um beruházási osztályának igazgató-
jával folytattak tárgyalásokat, és meg 
is találták a gyilkostói csatorna-kor-
szerűsítési munkálatok elakadásának 
okát, illetve a gyergyószentmiklósi 
csatornázási munkálatok elkezdését 
késleltető indokokat. „A miniszté-
riumban nyert információk szerint 
a hiányos dokumentáció okozza a 
problémát, és a tisztázás érdekében 
jövő kedden Gyergyószentmiklósra 
érkezik egy minisztériumi küldött-
ség” – számolt be Barti Tihamér. 
Hozzátette: „Megtudtuk azt is, van 

pénzalap félretéve a munkák folyta-
tására.” Az RMDSZ-elnök szerint 
több olyan projekt is folyamatban 
van, amit a korábbi, RMDSZ-es ön-
kormányzat indított útjára. Ezek kö-
zül jó néhány az utóbbi években el-
akadt. „Valamilyen okból kifolyólag 
nem haladnak előre ezek a projek-
tek, nem folytatódnak az elkezdett 
munkálatok” – fogalmazott Barti. 
Elmondta azt is, hogy projektenként 
megkeresik azokat az okokat, amik 
miatt stagnálnak, és közbenjárnak 
majd, hogy ezek kimozduljanak a 
holtpontról. 


