
Szeptember 8-án egész napos program-
sorozattal ünnepelte fennállásának 500.

évfordulóját a háromszéki kis falucska, Sepsi-
magyarós, s ezzel megmutatta a világ minden
tájáról hazasereglett szülötteinek és vendé-
geinek: a száztíz lelkes település lakói hisznek
megmaradásukban, hisznek a jövőjükben – sőt
nemcsak hisznek, sokat tesznek is azért, hogy
házaik, utcáik soha ne árvuljanak el teljesen. 

A sepsimagyarósiak tanújelét adták annak,
hogy Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét
– „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit
jelent, / nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt /
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. /
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, /
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. /
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel /
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, /
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az
úton” – akár róluk is mintázhatta volna, és hogy
Kőrösi Csoma Sándor intelmét is megértették.

varga gabrieLLa
- folytatás az 5. oldalon -

Elérkezett az Advent, az ember magábaszál-
lásának, lelki megújjulásának ideje. 

Az adventi időszak lényege, hogy ráhangol-
jon bennünket Jézus Krisztus születésének meg-
ünneplésére, és emlékeztessen második eljövetelére.

Az advent jelképe az adventi koszorú, amelyet
kezdetben 24, ma csak 4 gyertya diszít. Minden
gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény,
szeretet és  öröm. A kör alakú koszorú Isten örökké-
valóságát, a zöld színek az örök életet, míg a
gyertyák fénye Jézust, mint a “világ világossá-
gát” jelképezik. A világító gyertyák számának
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, me-
lyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.

Várakozzunk, készüljünk hát mi is e nagy
ünnepre, tele hittel, reményekkel.

„… az igazság az, hogy valóban új kezdetet
csakis az Úrjézus hozhat el erre a világra, azok-
hoz, akiket karácsony estéjén meglátogat majd.

Nincs szükség vakító villanygyertyák sokasá-
gára ahhoz, hogy ránk találjon ebben a vak-
sötét világban…

Egyetlen kicsi világocska elegendő, ami a szí-
vekben kigyúl, s szemünkön át kivilágít az éjbe.

… nyissátok meg a szíveteket mindenütt,
hadd fonódjanak egybe ezek a lángocskák
egyetlen nagy tábortűzzé.

Egymás kezét meglelve, együtt a szeretetben
az Úrjézus áldásával együtt induljunk egy
Karácsonyos szép újjászületés, egy Új Esztendő
felé!” (Vass Albert)

gáL eriKa TaníTónŐ

VIII. évfolyam, 3. szám, 2012. december           Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro      

engedjék meg, hogy ez úton is, már az első monda-
tommal kifejezzem hálámat, elismerésemet és tisz-
teletemet Önök iránt, akik 2012. június 10–én bizal-
mukkal tüntették ki személyemet. Továbbá, szeretném
megköszönni azoknak is, akik különböző okokból nem
tudtak megjelenni a helyhatósági választásokon, de
lélekben velünk voltak és a község fejlődését akarták.
Ugyanakkor köszönöm a másképp gondolkodóknak is,

bízva abban, hogy Ők is a községünk fejlődését akarták.
Köszönöm és ígérem, hogy ezen túl is úgy, mint eddig,
becsülettel, hittel és teljes ódaadással, mindent meg
fogok tenni községünk további fejlődése érdekében.
ebből nem alkuszom, nem engedek!

Dr. ráDULy iSTván poLgármeSTer
- folytatás a 2. oldalon -

Tisztelt Polgárok, 
Uzon község kedves lakosai
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Várakozzunk, készüljünk 
a nagy ünnepre

Ahogy az őszi kikeri-
csen megcsillan a harmat a
felkelő nap fényétől, úgy
ékesíti Sepsimagyarós szí-
vét a falunapokkor átadott
tájház. A gerendába vésett
felirat „1878 június 6
Fodor Mózes és Magya-
rósi Borbála” bizonyítja,
hogy ha van összefogás,
akkor van túlélés és gyara-
podás.  Hiszen ezt a 134
évet, amit megélt ez a ház,
csak úgy lehettett tovább
örökíteni, ha összefog a
Bordás család három
lánya, Ildikó, Zita-Katalin
és Ida, az uzoni község
polgármesteri hivatal, élén
dr. Ráduly István polgár-
mesterrel, egy szakértő

építész és a műgyűjtő
Bálinth Zoltán, illetve
falubeli polgárok és a
Csulak család, akik a kiál-
lított tárgyakat adomá-
nyozták. 

Az omladozó házat
2009. februárjában vásá-
rolta meg a polgármesteri
hivatal a Bordás család
örököseitől. Azon a nyá-
ron a csűr és az istálló új
fedél alá került. A háznak a
felújítása idén július elején
kezdődött, és a szeptember
8–án megrendezett falu-
napokkor lett átadva.
Méltó ünnepség volt ez a
tájház avatására, hiszen a
falu a fennállásának 500.
évfordulóját ünnepelte. A

szalagot ünnepélyes
keretek között Ko-vácsné
dr. Faltin Erzsébet,
M e z ő h e - g y e s
polgármestere, Márton
Árpád képviselő, Tamás
Sándor, a megyei tanács
elnöke jelenlétében vágták

el.  Köszönjük dr. Ráduly
István polgármes-ter úrnak
és Uzon község tanácso-
sainak, hogy meg-
ajándékozták a falut ezzel
a gyönyörű tájházzal.  

Simon LajoS,
SepSimagyaróS

Elkészült a sepsimagyarósi tájház

Mentve a tárgyi örökségünk! 

Sepsimagyarós
ötszáz éves

Áldott, szeretetben gazdag, 
békés karácsonyt, sikerekben teljes,
boldog új évet kívánunk olvasóinknak!

Az Uzoni Hírlap
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- folytatás az első oldalról -

Többen is megkérdeztek, hogy miért
is nem jelent meg az Uzoni Hírlap az
elmúlt hónapokban, hiszen e lap már köz-
kedveltté vált és hiányát érzik. Válasz-
ként ezzel a megcsinosodott, igényesebb
és szebb külalakú hírlappal próbálunk
kedveskedni a polgárainknak.

Községünk hírlapja az elmúlt években
is hiteles információkat nyújtott a kedves
lakosoknak, olyan tényeket, amelyek
tudatában a településeink polgárai folya-
matosan hírt tudtak szerezni a különböző
beruházásokról, elképzelésekről, illetve
ezek kivitelezéséről. Ezen hírek, infor-
mációk birtokában a lakosság folyama-
tosan tudta és tudja követni, ellenőrizni

és számon kérni a községi vezetőséget. A
visszajelzések pozitívak voltak.  

Most, a Karácsonyi Ünnepek
küszöbén, szeretném kirakni tarsolyom-
ból mindazt, amit ez év folyamán sikerült
összegyűjtenünk együtt a munkatársaim-
mal. Úgy ahogy már az év elején jelez-
tem, elkezdődtek a nagyszabású
beruházások, mint például a szentiván-
laborfalvi szennyvízhálózat és
ivóvízrendszer, illetve a bikfalvi szenny-
vízhálózat kié-pítése. A munkálatok
Szentiván-laborfalván jó ütemben halad-
tak, míg Bikfalván kevésbé. Bízok abban,
hogy jövő év tavaszán a bikfalvi, illetve
ezzel párhuza-mosan a lisznyói szenny-
vízhálózat és ivóvízrendszer kiépítése is
megfelelő ütemben fog folytatódni. Mind
három település esetében a kivitelezési
határidő 2013. decembere. A munkálatok
összértéke megha-ladja az 5,5 millió
eurót. Az beruházási érték nagyon nagy,
ennek ellenére a látványosság minimális.
Ezzel szemben egy más községben, ahol
2,5 millió euróért két kisebb település
összes utcáját kiaszfaltozzák, illetve
kialakítják az utcák melletti esővíz
levezető sáncokat és járdarendszereket,
ráadásul felújítanak egy-két műemlék
jellegű régi épületet - ott a látványossági
benyomás sokkal nagyobb. DE: azt is
kell tudni, hogy mindezen utólagos
munkálatokat csakis akkor szabad
elvégezni, amikor a kommunális infra-
struktúra a föld felszíne alatt már ki van
építve. Uzon községben ez egy pár éve
csak álom volt, de ma már a
községközpontban 95%-ban valóság,
illetve másik három nagy településen már
elkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
Ezeket fogja majd követni a még hátra-
maradt három település: Uzonfüzes,
Sepsimagyarós és Lisznyópatak.  

Nem mindegy, hogy a község hány

településből tevődik össze. Ott, ahol csak
kettő-négy településből áll, ott a gond, a
tennivaló is ugyanennyi, ám nálunk, ahol
hét település van (ebből a szempontból
Kovászna megye legnagyobb községe), a
falvakat egyforma szinten és ritmusban
kell fejleszteni - csak más-más léptékben.
Nem lehet csak Uzonra koncentrálni. De
elhanyagolni sem szabad. Ezért, mivel itt
elkészült a földalatti infrastruktúra (az
elmaradt szakaszokra most készül a
kivitelezési terv!), a 2013. év folyamán
szeretnénk elkezdeni a Gábor Áron út
mindkét oldalán a járdarendszer kiépí-
tését. Ezt 3–4 év alatt szeretnénk be-
fejezni (mert nincs elegendő pénzalap). 

Folytatva a 2012. év nagy beruházá-
sait, meg kell még említenünk a 27–es

lisznyói községi út aszfaltozását. Ezt a
munkálatot korábban, még tavasszal
megszakítottuk a falu között, a leendő
szennyvízcsatorna és az ivóvízrendszer
kiépítési munkálatainak befejezéséig. De
mivel a leszerződőt aszfaltozási munká-
latokra a kormány pénzt küldött, nem
volt választásunk, így folytatni kellett az
aszfaltozást. Igaz, hogy ezt megelőzően
az úttest alá behelyeztük az összes szennyvíz-
hálózathoz és ivóvízrendszerhez szük-
séges átvágási védőcsövet azért, hogy
utólagosan ne kelljen majd feltörni az új
aszfaltszőnyeget. 

Még megemlíteném az uzoni szenny-
vízülepítőt, amelyet ez évben fejeztünk
be és adtunk át használatra, de nem
szabad elfelejtenünk az uzoni sportbázis
avatását sem, amely szintén ez évben
történt. 

Mindezek mellett mégis úgy gondo-
lom, hogy a 2012. év legnagyobb meg-
valósítása a sepsimagyarósi tájház
kialakítása volt, melynek átadása Sepsi-
magyarós „500. születésnapján” történt,
ünnepélyes keretek közt. Öröm volt nézni
a helybéli lakosokat, ahogy hozták a
különböző régi, talán a nagyszüleik által
használt kiállítandó tárgyakat. Külön
köszönet illeti a Csulak családot, akik a
tájház berendezésének a 90%-át adomá-
nyozták. Akkor, még a levegőben is ér-
ződőt, hogy nekünk, magyaroknak fon-
tos, hogy megvédjük identitásunkat és
megmutassuk a nagyvilágnak, hogy mi
ezen a földön már több száz éve itt
éltünk, vagyunk és leszünk. 

A megvalósítások listáját folytathat-
nám különböző kisebb tevékenysé-
gekkel, mint például az állattartó gazdák
kérésére fúrt mélykút a Cserén; a volt
szeszgyár összes kútjának a megvásár-
lása; fúvós hangszerek vásárlása 10 000
lej értékben (ezt megelőzően még vásá-

roltunk 12 000 lejre), hangszerek melye-
ket az díjmentesen bocsátottunk az
Atlantisz Kulturális Egyesület részére; új
játszótér kialakítása Sepsimagyarósón, stb. 

Fontosnak tartom, hogy a lakosság
tudomást szerezzen a 2012. év folyamán
megkötött testvérkapcsolatokról is. Ez év
májusában Uzonfüzes és a Tulcea megyei
Sarichioi község közt alakult ki testvér-
kapcsolat, ennek köszönhetően futbal-
listáink már részt vettek egy kétnapos
sportturnén a deltai községben. Egy
másik új testvérkapcsolat szeptember
8–án kötődött meg Sepsimagyarós és a
magyarországi Mezőhegyes város közt.
Már itt is sor került kölcsönös küldöttsé-
gi tapasztalatcserére. 

A kultúra terén megemlítendők a
különböző pályázati támogatások, me-
lyekben a községünkben tevékenykedő
egyesületeket részesítettük, ezzel is
segítve a különböző kulturális programok
megvalósítását.

Továbbra is finanszírozzuk a Gáspár
Attila tánctanár által működtetet uzoni
gyerek táncegyüttest. Az Atlantisz
Kulturális Egyesület fúvószenekarát és
mazsorett csoportját kérésemre a nagyká-
tai polgármester háromnapos álomkirán-
dulással jutalmazta meg, amelyet a ma-
gyarországi Kincsem Parkban töltöttek el. 

Megalakítottuk a Vénusz Sport-
egyesületet, amely keretén belül a futbal-
listáink kiváló eredményekkel zárták a
féléves idényt. Elismerésül, a Ganea Ior-
gu vállalkozótól kapott szponzorpénzből
a hivatal teljes sport felszereléssel látta el
a sportolókat. 

Az Uzoni Önkéntes Tűzoltók kérésére
a polgármesteri hivatal biztosította a
tűzoltószertár központi fűtés felsze-
reléséhez szükséges anyagokat
(fáskazán, csövek, stb) és az önkéntes
tűzoltók önerőből kivitelezték a munkát,
ezért elismerésül minden uzoni önkéntes
egy rend versenyzésre alkalmas
tűzoltóruhát kapott. 

A polgármesteri hivatal közbejárásá-
val sikerült megalakítani az uzoni és a
szentivánlaborfalvi fiatalok egyesületeit.
A hivatal biztosította a helységeket, a
javításokhoz szükséges építőanyagokat
és így mindkét egyesület fiataljai, ön-
erőből kialakították a helyi ifjúsági klub-
bot. Elismerésül egy-egy asztaltenisz fel-
szerelést kaptak. 

Tisztelt lakósok, gondolom, érzékelik
azt, hogy a polgármesteri hivatal ösztö-
nöz a valamit valamiért elvre. Az egyesü-
letek pénzt, kirándulásokat kapnak, a
futballisták meg az önkéntes tűzoltók fel-
szerelésekhez jutnak, a fiatalok lehető-
séget és támogatást, így stimulálva mind-
nyájuknál a saját munka édes ízű gyü-
mölcsének megbecsülését és megóvását.

Köszönetet érdemelnek az uzoni
Hagyományőrző Huszáralakulat tagjai is,
akik minden ünnep alkalmából becsület-
tel megállják helyüket. Ez évben is
sikerült bővíteni a huszárok ruhatárát. 

Tisztelt lakósok, még sok mindennel
lehetne folytatni a polgármesteri hivatal
széleskörű tevékenységeinek felsoro-
lását, de helyszűke végett erre nincs
lehetőség. Az eredmények elsősorban a
csapatmunkának, az összefogásnak és az
egyetértésnek köszönhetőek. 

Karácsonyi ünnepek küszöbén kívá-
nok minden egyes tisztelt polgárnak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
egy boldogabb új évet!

Uzoni Hírlap KözÉLET2. 2012. december

ÉRTESÍTÉS
felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a törvények értelmében kötele-
sek a gazdasági nyilvántartóban
nyilatkozni javaikról a 2013-as évre,
a következő időpontok alapján:

január 5. és március 1. között
a családtagokat; a saját valamint a
használt mezőgazdasági területek
nagyságát; az állatlétszámot; laká-
sokat valamint a melléképületeket.

május 1. és 31. között a
mezőgazdasági területek használati
módját, valamint a gyümölcsfák
számát.

Fizikai és jogi személyek köte-
lesek a gazdasági nyilvántartóba
bejelenteni minden változást, ami
javaikat illeti, a változást követő 30
napon belül.

Közérdekű

A terv a helyi önkormányzat
településpolitikai elképzeléseinek,
célkitűzéseinek olyan foglalata, a-
mely a település természeti, társa-
dalmi, gazdasági, műszaki és
környezeti adottságait figyelembe
véve meghatározza a helyi önkor-
mányzat településrendezési cse-
lekvési programját.

Az általános rendezési terv a
településre kiterjedő társadalmi,
gazdasági, tervezési és megva-
lósítási tevékenységek összessége,
melyek a lakosság életminősé-
gének, ellátási és környezeti viszo-
nyainak javítását, a települések
gazdaságának, műszaki-fizikai
állományának gyarapodását, fo-
lyamatos megújítását, természetes
és épített környezetének védelmét
szolgálják. Magába foglalja a
települések adminisztratív határain
belül a beltelek pontos elhatáro-
lását a külterületektől.

Mivel a településfejlesztési terv
hosszú távra vonatkozik, a
település fejlődési irányait meg-
határozó tervdokumentum, amely
egyben szabályozza a beépítendő
telkek határait is, ezért felkérünk
minden olyan természetes (fizikai)
és jogi személyt, akik szeretnék
„beltelkesíteni” az eddig csak
részben belterületi telküket,
illetve/vagy a település közvetlen
közelében található külterületű
besorolású mezőgazdasági terüle-
tüket (amelyre beruházási tervük
vagy elképzelésük van). 

Igényüket írásban tehetik le az
Uzoni Polgármesteri Hivatalnál,
legkésőbb 2013. február 1–ig. 

DanKó Éva,
referenS

Készül településünk
általános rendezési
terve

(pLan UrbaniSTic generaL)

Közvilágítási hibabejelentés:
Hétfő-péntek: 07.30-15.30

TEL.: 0267 351 009

Tisztelt Polgárok! 



Kozma Ferenc volt,
az, aki Mezőhegyes
mellett Bábolnán, Kis-
béren és Fogarason
újraszervezte a lóte-
nyésztést és azt európai
színvonalra emelte. 

Péntek délután a
sepsimagyarósi delegá-
ció tagjait kávéval és
pogácsával fogadták a
Centrál étteremben,
majd az egykori főé-
pítész villájába, a min-
den igényt kielégítő
szálláshelyre vezette
őket mentoruk, Soósné
Záluszki Mária (Maya).  

Rövid pihenő után,
este 6 órától a reformá-
tus templomban csodá-
latos koncertet adtak
elő, amelyben a női
kórust, egy hegedű-,
illetve zongoraművész
közös előadását, vala-
mint a fúvószenekar
színvonalas játékát hal-

hattuk, Krcsméri Tibor
karmester és tanácsos
vezényletében. Az est
fénypontjául szolgált a
„Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország”
című dal a fúvós zene-
kartól, amely érezhető-
en meghatott mindnyá-
junkat. 

Szombaton kilenc
órakor kezdődött a
Nóniusz mének álló,
illetve mozgásbírálata
a ménes udvarában.
Hat darab csodálatos,
dinamikus mozgású
fekete nóniusz mént
vezettek fel az egykori
parancsnoki épület e-
lőtt, majd a fedeles
lovardában szakavatott
bírálóbizottság értékel-
te szabad mozgásukat
is. A kívülállók ked-
véért egy kommentátor
jellemezte a napfény-
ben tündöklő fekete

paripák tulajdonságait.  
Délután került sor a

József Attila Általános
Művelődési Központban
megrendezett ünnep-
ségre, ahol Mitykó
Zsolt alpolgármester és
Kovácsné dr. Faltin
Erzsébet polgármester
asszony beszédükben
megemlékeztek Kozma
Ferenc életéről és mun-
kásságáról, melyet a
lótenyésztésben illetve
a település fejlődése
érdekében végzett. 

Beszédet mondott
még Bődi János, az
Integrál Építő Zrt.
vezérigazgatója, aki a
Centrál éttermet és
egykori szállót újítja
fel. Ezután került sor a
partnerségi szerződés
aláírására, majd dr.
Ráduly István egy szé-
kely kapu makettjét a-
jándékozott a polgár-

mester asszonynak. 
Beszédében hang-

súlyozta: nagyon örvend
ennek a testvérkapcso-
latnak.

A delegáció tagjai
továbbá részt vettek
egy Kozma Ferenc
emléktábla avatón,
megtekintették a Hely-
történeti Múzeumot,
ahol majd Sepsimagya-
rósról is lesznek kiállí-
tott tárgyak. 

Ezután könyvbemu-
tatóra került sor a
ménesbirtok konferen-
cia termében, majd
Papp István, a ménes-
birtok vezérigazgatója
svédasztalos fogadás-
sal várta a vendégeket a
Nóniusz Hotelben. 

Vasárnap a vendé-
gek megtekintették a
Mezőhegyesen műkö-
dő SemEx nevű kana-
dai génbankot, ahol
Holstein bikákat te-
nyésztenek. Ezután
került sor a Kozma
Ferenc emlékmű ko-
szorúzására, ahol az
emlékverseny fogatai
is felvonultak. A búcsú-
vacsorára a Centrál
étteremben került sor,
ahol vendégek és ven-
déglátók egyaránt kifej-
tették, hogy további
találkozásokat szeret-
nének a kapcsolat
elmélyítése érdekében.
Nemcsak a polgármes-
terek, hanem a pedagó-

gusok is egyetértettek
abban, hogy szakiro-
dalom adományozásá-
val fogják támogatni és
segíteni egymást. 

A fúvószenekar kar-
mestere, Krcsméri Ti-
bor ígéretet tett arra,
hogy Uzonban és
Sepsimagyaróson is
előadják a koncert-
jüket, amikor a nyáron
megtartandó fúvósta-
lálkozóra térségünkbe
utaznak. A küldöttség
abban bízik, hogy ez a
kapcsolat hosszas és
gyümölcsöző lesz mind-
két település számára.

A székelyek büsz-
kén vállalják a magyar-
ságukat és keresik a
kapcsolatot az anya-
országi testvéreikkel,
hiszen valóban egy
vérből valók. A mag el
van vetve, a szerző-
déseket aláírták, és ha
tápláljuk ezt a kapcso-
latot, akkor biztosak
lehetünk benne, hogy
gyümölcsözni fog. 

Köszönet illeti dr.
Ráduly Istvánt azért,
hogy kiállt a magyarósi
közösség mellett, és
ezáltal valósággá vál-
hatott egy álom. 

Áldás szálljon min-
den magyarra határon
innen és túl. 

Simon LajoS, 
SepSimagyaróS
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Röviden„EGy VÉRbőL VALóK VAGyUNK!”

Sepsimagyarósiak Mezőhegyesen Uzoni labdarúgók
a Duna-deltában 
október végén Uzonfűzes testvér-
települése, Sarichioi (Tulcea megye)
vezetősége meghívta az uzoni lab-
darúgó csapatot a községben  tar-
tandó „pelin” sportversenyre. a
meghívásnak eleget téve Ábrahám
Csaba alpolgármester vezetésével 18
tagú csoport, labdarúgók látogattak
el a razim tó partján fekvő községbe. 

Az első nap a helyi látványossá-
gok megtekintésével, az ízletes
halászlé és a jó minőségű fehérbor
fogyasztásával telt el. Másnap lab-
darúgóink második helyezést értek
el az öt csapatból álló mezőnyben. 

Delegációnk tagjai tiszteltre
méltó cselekedetnek voltak tanúi:
legnagyobb meglepetésükre a
stadionban ki volt tűzve a székely
zászló. Minden elismerés az ott
élőembereknek és a község
vezetőségének. 

Simon LajoS
poLgármeSTeri referenS

ahogy a közismert ismerős arcok együttes „nélküled” című dala is mondja, mi, székelyek és a magyarországi
magyarok testvérek vagyunk. mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Uzon község egyik legkisebb faluja,

Sepsimagyarós nevében dr. Ráduly István polgármester úr és Kovácsné dr. Faltin Erzsébet asszony, mezőhegyes
polgármestere 2012. október 13-án aláírták a testvértelepülési szerződést. a községünk szempontjából igen fontos
eseményre az állami ménesbirtok Kft. és a mezőhegyesi Önkormányzat által szervezett Kozma ferenc-napok
keretén belül került sor. 

A programegyez-
tetés után vendégeinket
az uzoni kultúrotthonban
leptük meg egy székely
ízekben gazdag vacsorá-
val, amelyet az uzoni
polgármesteri hivatal
munkatársai készítettek. 

A rendezvény má-
sodnapján, péntek dél-
előtt barátainkat Sepsi-
szentgyörgyre a Székely
Nemzeti Múzeumba,
majd ezt követően egy
kellemes várossétára

kísértük el. 
Délután a frissen

felavatott Sepsimagya-
rósi Tájházat látogatták
meg, ahol a falu elöljárói
és polgárai köményes
pálinkával, zsíros ke-
nyérrel és pánkóval kí-
nálták az odaérkező
nagykátai és uzoni ven-
dégeket. A tájház meg-
tekintése után az Orgona
zenekar húzta a talpalá-
valót. Jó hangulatban,
felszabadultan táncoltak

a tájház udvarán. 
Harmadnap körútra

került sor, amelyen a
megye nevezetesebb te-
lepüléseit és turisztikai
látványosságait tekint-
hette meg a delegáció.
Délután az Uzoni
Polgármesteri Hivatal
előtti parkban koszo-
rúzással tisztelegtek az
aradi vértanuk emléke
előtt. Este egy varázs-
latos Mága Zoltán kon-
certre került sor a refor-

mátus templomban, a-
mellyel Kocsi János,
Nagykáta polgármestere
ajándékozta meg a köz-
ség polgárait. 

Vasárnap az uzoni
római katolikus tem-
plomban a reggeli szent-
misét követően a magyar
középcímeres zászló át-
adására került sor. Ezt
követte  az uzoni fúvó-
sok és a mazsorett
csoport fellépése, a ha-
gyományőrző huszárok

díszparádéja. Délután
baranta bemutató, a
Csere néptánc együttes
előadása, a szentiván-
laborfalvi Székely István
férfi dalárda és a nagyká-
tai fiatalok ének és nép-
tánc programjai voltak
láthatóak. A 2012-es ter-
mésnapok záró kon-
certjét az Angie és Jocó
Junior együttesek szol-
gáltatták.

Simon LajoS
poLgármeSTeri referenS

Nagykátai
küldöttség Uzonban

az október negyedike-nyolcadika között megszervezett Uzoni Termés-
napokra Kocsi János polgármester vezetésével 41 tagú delegáció érkezett
nagykátáról, az Uzoni polgármesteri Hivatal által elnyert európai Uniós
pályázat keretén belül finanszírozott közös programon való részvételre. 

Gondok 
a házőrzők
védelmében

Napjainkban városokon és
falvakon egyre nő a kóbor ebek
száma. A járókelőknek félelmet,
szánalmat jelentenek a leépült,
elhagyott házőrzők. Neveléssel
sokat tehetünk értük. Az iskola a
szülőkkel karöltve teszi a dolgát,
hogy a gyermekek felnőttkorban
gondozzák, védjék állataikat.

A házőrzők hasznára vannak az
embernek, védelmet biztosítanak.
Sok állattartó gazda, feledve a
védő-őrző ebek hasznát, embertelen
módon bánik állataival. Nem
ivartalanítják, felelőtlenül hoz-
zájárulnak szaporodásukhoz, majd
kegyetlen módon próbálnak meg-
szabadulni az utódoktól, utcára
teszik őket. Nem veszik észre a
szeretetre vágyó ebek hűségét,
ragaszkodását.

Felelősségteljes állattartásra van
szükség. Sokat javíthat a helyzeten,
ha kötelezővé válik az ebek mikro-
csippes megjelölése. 

Felmérések igazolják, egyre nő
az állatbarátok tábora. Próbálnak
tenni a jelenség ellen, de tehe-
tetlenek, az anyagiak hátráltatják a
megoldást. Kutyamenhelyekre van
szükség, hogy az ebek korszerű
ellátásban részesüljenek.

Az állatvédelem egyre nagyobb
teret hódít térségünkben. Emeljük
fel szavunkat az embertelen bánás-
mód ellen, védjük kedvenceinket.

vereS erzSÉbeT
nyUgDíjaS TaníTónŐ



Adventi himnusz
Jöjj el Jézus, jöjj sebesen,
Téged áhit az én lelkem,
Téged vár a földnek ágya,
Jöjj ó napfény, siess már.

Jézus te vagy mennynek éke,
Jöjj el drága földnek fénye,
Fényes lánggal, lobogással,
Jöjj sietve példaadással.

Nálad nélkül nincs nyugalmunk,
Szomorúan vakkoskodunk,
sóhajtozunk, várva-várunk,
Jöjj, ó napfény, világunk.

Életünknek te vagy fénye,
Mindeneknek nagy reménye,
Megpihenni, lelkendezni
Veled akar a lelkünk.

móra LáSzLó:
Karácsonyi imádság

Ó, édes Jézuska, 
Hallgasd meg szavunk! 
Nagy országért síró 
Bús magyarok vagyunk.

Szent karácsony estjén
Halld meg ezer jajunk…
Igazságot kérő
Bús magyarok vagyunk.

Küld el angyalkáid,
Tedd fényessé napunk!
Hiszen csak sötétben
Botorkálók vagyunk.

Széttépett Hazánkban
Nézd városunk, falunk!
Alig-alig élők 
Meglopottak vagyunk.

Ne küldj sok játékot!
Karácsonyfár se adj!
Ó, csak tudhassuk,
Hogy most közöttünk vagy.

Hogy közibénk jöttél
S két áldott kezeddel
Földi csodát teszel
Síró nemzeteddel.

Ó, édes Jézuska
Hallgasd, amit kérünk:
Szent István országát 
Adjad vissza nekünk!

ÖSSzeáLLíToTTa:
gáL eriKa TaníTónŐ,

SepSimogyoróS

Ráhangolódás

A mindennapok küzdelmei
mellett a mai világban nagyon
nagy szüksége van az em-
bernek a lelki támaszra, lelki
menedékre, ahová a gondok, a
mindennapok problémája
mellett el tud vonulni, magába
tud szállni, lelkileg fel tud
üdülni.

A Szentatya, XVI-ik Bene-
dek pápa a folyó év október
11-én megnyitott Hit Éve
kapcsán többek között erre is
rá akarja irányítani a figyel-
met: ember, vedd észre, is-
merd fel, hogy te egyedül nem
vagy elég! Melléd még kell
egy Megváltó, akinek tanítása
és vezetése alatt életedet jó
útra terelheted, és a megváltás
szent műve által, az Istennel
való találkozásban beteljesít-
heted életed célját.

Minden Karácsonykor en-
nek az embert szerető Meg-
váltónak az eljövetelét, a
közénk születését ünnepeljük,
nagy örömmel emlékezve e
szent és csodálatos ese-

ményre. Szomorú azonban az
a mai modern világszemlélet,
mely sok embert megakadály-
oz abban, hogy a Karácsony-
ban a sok szín, dísz, ajándék
és szeretet-szlogen mellett
felismerje a LÉNYEGET,
felismerje azt, hogy az embe-
reket - és köztük engemet is -
végtelenül szerető Isten az Ő

Fiát küldi a világba, hogy
engem, bennünket megváltson
és üdvözítsen. Természetesen
ennek felismeréséhez, megér-
téséhez és elfogadásához
mély hitre van szükségünk.
Hitre, melyen keresztül képe-
sek leszünk arra, hogy elfo-
gadjuk a láthatatlan Istent,
hálát adjunk Teremtőnknek az

eddig kapott kegyelmi aján-
dékaiért. Hitre ahhoz, hogy
most, Karácsony szent ün-
nepén, a sokszor a bűneinkben
megkérgesedett szívünkbe
befogadjuk a földre szálló
Krisztust, az Isten Fiát.

Ezt a hitet szeretné a
Szentatya felpezsdíteni ben-
nünk a Hit Éve folyamán,
kérvén mindnyájunkat, hogy
Isten szándéka szerint, bátran
újuljunk meg lélekben, és
megjobbítva életünket, most,
Karácsonykor különösen mély
hittel és tiszta lélekkel fogadjuk
a közén kérkező Megváltót!

„Ne féljetek! Ma meg-
született a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr!” (Lk 2, 10; 11)

Ezekkel a gondolatokkal
kívánok az „Uzoni Hírlap”
minden kedves olvasójának
kegyelemben gazdag, áldott
karácsonyt és boldogabb új
esztendőt.

nagy LáSzLó-eÖrS
SzenTivánLaborfaLvi

pLÉbánoS

Közhelynek számít, hogy
december az ajándékozás, a
szeretet és a béke ünnepe.
Azért írom, hogy közhely,
mert nagyon sok ember nem
szívével, lelkével készül a
keresztyén világmindenség
legszentebb ünnepére. Egész
évben szaladunk és úgy gon-
doljuk, hogy valami aján-
dékkal pótolni tudjuk a sok-
szor elmaradt mosolyt, a sok-
szor elfelejtett szeretetet. 

Mi, lisznyóiak nem így
akarunk ünnepelni, vagy leg-
alábbis szeretném, ha nem így
ünnepelnénk. Számunkra az
ünnep december másodikán
(nem elsején) kezdődött.
Advent első vasárnapján az
úrvacsoraosztás az adventi
ajtó kinyításának alkalma.
Kinyitod és belépsz a ka-
rácsony felé vezető útra. 

Eszembe jut gyermekko-
rom adventje, karácsonya.
Falvaink, városaink nem

voltak így kivilágítva, de a
szívünk igen. Egy almának,
egy diónak, egy szaloncukor-
nak is örvendeni tudtunk, mert
abban szeretet volt, mert
abban mosoly és béke volt.
Ha ilyen lelkülettel lépünk be
az adventi kapun, akkor kará-
csonykor megtapasztalhatjuk
a Megváltó születésének
csodáját. 

November tizenhatodika
ünnepi alkalom volt a lisz-
nyóiak számára. Sor került
Lisznyó monográfiájának be-
mutatására. Eszter lányom, a
tanulmány szerzője is úgy
érezte, úgy éreztük, hogy
azoknak emléke előtt tisztel-
günk, akik nehéz, embert
próbáló időkben képesek
voltak hitükért, magyar-
ságukért harcolni és azt meg-
tartani. 

A könyvbemutatót a
lemhényi Manna csoport
szegény sorsú gyermekei

fogják színesebbé, ünnepélye-
sebbé tenni. Azok a gyer-
mekek fognak eljönni
Lisznyóba, akiknek nem
adatik meg a karácsonyt édes-
apjuk vagy édesanyjuk tár-
saságában megünnepelni. 

A monográfia azért is
fontos tanulmány, hogy a mai
lisznyóiak tudják meg, ismer-
jék meg, hogy mit jelent ma
lisznyóinak lenni. Erőt

meríteni, magyarságunkat
megtartani és elődeinkre fel-
nézni. Én felnézek rájuk, de
rátekintek életem úrára is,
Jézus Krisztusra. 

Így kívánok mindenkinek
Áldott Ünnepeket. 

DerzSi gyÖrgy
LeLKipáSzTor
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Karácsony előtt

Karácsonyi készület a Hit Évében

Hagyományos karácsonyi vásár
az uzoni Tatrangi Sándor Gimnáziumban

Fogcsikorgató hideg, gyermekzsivaj,
ünnepi hangulat, bőséges kínálat. Így
foglalhatnánk össze címszavakban az
immár hagyományosan megrendezett
karácsonyi vásár élményeit, hangulatát. 

A dermesztő hideg ellenére senki sem
bánta, aki ellátogatott az iskola udvarán
megrendezett vásárba. Öröm volt gyönyör-
ködni az igényesebbnél igényesebb kéz-
műves munkákban, adventi koszorúkban. Mindenki talált kedvére valót,
hiszen nem volt hiány a finomabbnál finomabb süteményekben, darázs-
fészekben, kalácsban, forró teában, csokoládéban sem.

Lelket melengető érzés volt hallgatni a diákok lelkes szavalatát és a
szebbnél szebb kórusműveket, melyek az ünnep közeledtére próbáltak még
inkább ráhangolni. Versekkel, énekkel, munkájukkal hírdették, üzenték a
község lakóinak a megújulást, a megtisztulást, a Megváltó közeledtét. 

Szabó margiT iSKoLaigazgaTó

Ünnepi Kívánság

Jövő héten itt a Karácsony. De mi is a
Karácsony? Sok helyen csak a pénzt és az
ajándékokat szimbolizálja, de közben elfelejtjük,
hogy Jézus Krisztus megszületését jelenti. A
gazdagabb és a kevésbé gazdagabb családok
egyaránt ünneplik a Karácsonyt, csak hogy
néhány helyen csupán az ajándékokra várnak, míg
más helyen szeretettel és boldogan, meghitt
Karácsonyt ünnepelnek. Mikor a család együtt
van, egészség van, annál nagyobb ajándék nem
kell. Ne feledjük el azt sem, hogy Jézus Krisztus
Úrunk egy istállóban született, állatok között, nem
pedig egy hatalmas palotában.  

Ezekkel a gondolatokkal mindenkinek áldott,
békés Karácsonyt kívánok!

ráDULy HeLÉna
vi. oSzTáLyoS TanULó
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„TISzTELD A MúLTAT, ÉS ÉLTESD ToVÁbb!” - KőRöSI CSoMA SÁNDoR
EGy KIS FALU NAGy ÜNNEPE – JUbILEUM HÁRoMSzÉKEN

Sepsimagyarós ötszáz éves
- folytatás az első oldalról -

Sepsimagyarós Erdélyben,
Kovászna megyében, Sepsi-
szentgyörgytől 12 kilométerre
délkeletre fekszik festői kör-
nyezetben, a Cseretető alatt, a
Bodzai hegyek északi nyúlvá-
nyainak előterében, a Mocsár-
patak völgyében. 

A trianonibékeszerződésig
Háromszék vármegye Sepsi
járásához tartozott. 

Közigazgatásilag hosszú
ideig önálló falu volt, majd
Lisznyóhoz,  később pedig a
kilenc kilométerre lévő Uzon-
hoz csatolták. Nevét mogyoró-
bokrokban gazdag vidékéről
kapta. Fél évezreddel ezelőtti
első írásos említésekor, 1512-
ben Monyijoros néven szere-
pelt, Sepsimagyarósnak 1834-
tőlhívják. 1910-ben 428 lakosa
volt, ma száztíz magyar lakja.
Szeptember 8-a óta azonban
joggal érezheti úgy bárki, hogy
lakosainak száma immár nem
csökkenni, hanem emelkedni
fog a közeljövőben. 

A jubileumi programsorozat
ünnepi istentisztelettel kezdő-
dött délelőtt 10 órakor a refor-
mátus templomban. Igehirde-
tésében Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület
püspökhelyettese elmondta:
Krisztusba vetett hittel senki
nem gondolja azt, hogy az élet-
ben csak rossz, csak nyo-
morúság van, hogy el fogunk
veszni. “Ez az a látásmód, amit
itt ezekben a padokban tanultak
meg az eleink és adtak át
nekünk. Így lehetett ezen a
tájon megmaradni,  továbbvin-
ni az életet. Az a sok-sok
évszázad azért lehetett ennyire
hosszú, mert hittek és bíztak.
Tudták, hogy Isten nem hagyja
el az ő népét” – buzdította a
jelenlé-vőket Kató Béla, majd
beszédét a hálaadás és a falu
lakóiért való fohász szavaival
zárta. Az istentisztelet foly-
tatásában dr. Ráduly István,
Uzon község polgármestere
szólt az ünnepre egybe-
gyűltekhez. Átadta „a kicsiny
templom fehér falán” elhe-
lyezett hatalmas, a kiegyezés
utáni középcímert ábrázoló
nemzeti lobogót, amely azt
üzeni: „Őseink megküzdöttek
földjeikért, jogaikért, fenn-
maradásukért, és nekünk is har-
colnunk kell. Harcolnunk kell
most, 500 év után is azért, hogy
itt tudjunk állni magyar tem-
plomainkban és magyarul
tudjunk imádkozni. Őseink
arcát már nem látjuk, de itt él a
szellemük a templom falai
között, és ők azt kívánják tő-
lünk, hogy megálljuk a he-
lyünket. Tőlünk függ, hogy
újra szabadok leszünk-e.

Tőlünk függ, hogy hogyan
fogunk gondolkodni és érezni.”
A polgármester hozzátette: ha
mindenki dolgozni fog és tel-
jesíteni fogja a maga feladatát,
„büszkék leszünk arra, hogy
magyarok vagyunk, arra, hogy
honnan jöttünk, és tudni fogjuk
azt is, hogy hová tartunk”. 

Kifejezte reményét abban,
hogy ez az ünnep mindenki
lelkében termékeny magként
vetődik el, és a szülők, nagy-
szülők úgy nevelik majd gyer-
mekeiket, hogy azok „soha ne
hagyják nemzetüket”. Dancs
Rózsa, a Sepsimagyarósról

elszármazott, Kanadában élő,
Szervátiusz-díjas író, a Kalej-
doszkóp angol-magyar kultu-
rális folyóirat alapító-kiadó-
főszerkesztője Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, vala-
mint Répás Zsuzsanna nemzet-
politikáért felelős helyettes
államtitkár üzenetét hozta el és
adta át a jelenlévőknek. Az
istentisztelet után a templom-
kertben együttműködési megál-
lapodást írt alá dr. Ráduly
István és Kovácsné dr. Faltin
Erzsébet, Mezőhegyes polgár-
mestere. Az esemény jelen-
tősége azért is nagy, mert
Sepsimagyarósnak korábban
nem volt testvértelepülési
kapcsolata. Simon Zsuzsa
kezdeményezésére ez most
megvalósult. Kovácsné dr.
Faltin Erzsébet a szerződés
aláírása előtt elmondta: „Ezzel
a kapcsolattal egyszer s min-
denkorra szeretnénk hosszú-
hosszú évszázadokra megol-
dani azt,  amit a nagypolitika
nem tudott: hogy ne legyenek
határok közöttünk, mert hisz’
nem is lehetnek”, a szerződés
aláírása után pedig átadta dr.
Ráduly Istvánnak Mezőhegyes
város kulcsát, ezekkel a
szavakkal: „Akkor is haza tud-
jatok jönni, ha nem lennénk
otthon.” Hozzátette: őszintén
reméli, hogy „ez a jelképes
kulcs mindenkor nyitja a
szíveket, az elméket és min-

denkor tettekre sarkall bennün-
ket”. Ráduly István polgár-
mester az átvett kulccsal így
fordult a sepsimagyarósiakhoz:
„Soha ne feledjék el azt, hogy
bármikor hazamehetünk ott-
honról.” 

A gyülekezet a templom-
kertből az Ugron Ernő karnagy
által vezényelt uzoni
ATLANTISZ Fúvószenekar és
Mazsorett-csoport, valamint a
szintén uzoni Hagyományőrző
huszáralakulat felvezetésével
az újonnan létesített Tájház
udvarára vonult, ahol a meg-
nyitó- és köszöntőbeszédek

után megtörtént annak fel-
avatása és megáldása. Az
épületet az önkormányzat kife-
jezetten erre a célra vásárolta
meg, a felújítást pedig a szen-
vedélyes árkosi régiséggyűjtő,
néprajzkutató, Bálinth Zoltán
végezte. A ház döngöltföld
padlójával, kis ablakaival,
tapasztott oldalaival a régi
székelyek mindennapjaiba
nyújt betekintést, és mérete
arról árulkodik, hogy gazdái
tehetősebb emberek voltak: az
udvaron méretes csűr és
kemence is található. A megny-
itó ünnepségen felszólalók
között jelen volt az épület haj-
dani tulajdonosának, a Bordás
családnak az egyik lánya is, aki
több mint 50 évig élt ennek az
építménynek a falai között.
Beszédében háláját és örömét
fejezte ki, hogy az a ház, ame-
lyik oly sokáig otthonául szol-
gált, megmenekült az enyé-
szettől, mi több, a közösség
szolgálatába került. 

A tájház berendezéséről a
helybéliek gondoskodtak. Érte-
sülve arról, hogy a faluban
múzeum készül, sokan hoztak
korabeli tárgyakat, bútorokat,
szerszámokat, berendezéseket,
köztük Csulak Ernő és családja,
Sándor Imre sepsiszentgyörgyi
műgyűjtő-műkereskedő és
sokan mások. Az ünnepi be-
szédek között Vajda Éva
Sepsimagyarós történetéről

tartott ismertetőt, majd Kis-
györgy Zoltán újságíró lelkes,
anekdotikus hozzászólása szí-
nezte a műsort. Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának
elnöke az ötszáz és még annál
is több év zavarba ejtő táv-
latáról, a székelyek rendezett
portákat, sokszáz éves isko-
lákat, égbe nyúló templomokat
eredményező közös alkotásáról
beszélt. Végül hangsúlyozta:
„Önök nélkül mi nem tudunk
semmit tenni. Csak együtt van
és lesz  erőnk ahhoz, hogy
előrevigyük Székelyföldet,
Székelyföld közös ügyét.”

A tájházat Sánta Imre bik-
falvi református lelkész – aki a
nyár folyamán ötvenhét napon
keresztül tüntetett és folytatja
küzdelmét ma is a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó
Kollégium visszaállamosítását
célzó szándék ellen – áldotta
meg. Az ünneplő közösség a
tájházavatás után a település
központjában lévő helyi ál-
talános iskola elé vonult, ahol
annak névadója, Fodor János
(1899–1969) egykori igazgató-
tanító tiszteletére emléktáblát
lepleztek le. A sepsimagyarósi
iskolában harminc éven át
közel félezer gyermeket oktató-
nevelő pedagógus alakját
lánya, Fodor Irma nyugalma-
zott mérnök elevenítette fel. Az
iskolaépület közvetlen szom-
szédságában a megelőző
napokban fából készült já-
tékelemekkel vadonatúj gyer-
mekparkot létesítettek a
szeptember 8-i falunap alka-
lmával ennek a felavatása és
ünnepélyes átadása is meg-
történt. Szemet-lelket gyönyör-
ködtető látvány volt, ahogyan a
szalagátvágás utáni pillanatok-
ban a gyerekek máris birtokba
vették a játszóteret! Az ünnep-
ségsorozat második része dél-
után 17 órakor kezdődött.
Ekkor a kultúrház névadója, a
falu szülötte, Kóréh Ferenc
(1909., Sepsimagyarós– 1997.,
Englewood) jogász, író, új-

ságíró, a Székely Nép című
háromszéki napilap szerkesz-
tője, a Szabad Európa és az
Amerika Hangja rádiók
munkatársa tiszteletére lányai,
Ilona és Enikő, illetve dr.
Ráduly István polgármester
emléktáblát lepleztek le. Ezt a
kultúrotthonban a Sepsima-
gyarósért Egyesület zászlajá-
nak átadása követte: Kovács
Zsombor falufelelős, a szer-
vezet alelnöke vette át azt a
polgármestertől. Dr. Ráduly
István a zászló átadás után az
iskolának is jelentős ajándékot
nyújtott át: egy új számítógé-
pet. E kellemes meglepetések
után a színpadon színes kul-
turális műsor vette kezdetét.
Kónya Emese óvónő és Gál
Erika tanítónő betanításával
először a sepsimagyarósi
óvodások és kisiskolások adták
elő mesés-játékos összeállítá-
sukat, majd az Uzoni Polgár-
mesteri Hivatal által működ-
tetett, Gáspár Attila koreográ-
fus vezette Csere Néptánc
együttes örvendeztette meg a
közönséget műsorával. Végül,
de nem utolsósorban a méltán
népszerű szentivánlaborfalvi
Székely István Férfidalárda
nyújtotta át nép- és katonadalc-
sokrát Kelemen Alpár ve-
zényletével. A kora délután
megkezdődött élőzenés sza-
badtéri mulatság a kultúrműsor
után folytatódott. Egészen
éjfélig kóstolgathatták a frissen
sült finomságokat és az étvá-
gygerjesztésre, szomjoltásra
alkalmas nedűket, illetve rop-
hatták a táncot a mulatni
vágyók – majd a szombat
éjszaka lassan-lassan vasárnap
hajnalba hajlott és az ötszáz
éves születésnap szép ünnepza-
jai elcsendesedtek. A 2012.
szeptember 8-i sepsimagyarósi
falunap emléke azonban sosem
csendesedik el – hatása élénken
él tovább az emberekben, s a
jövő talán igazolni fogja
Márton Árpád országgyűlési
képviselő szavait, aki a Tájház
udvarán a következőket mond-
ta: „Az a közösség, amelyik az
500 éves évfordulóján tájmú-
zeumot avat, amelyik megem-
lékezik a nagyjairól, amelyik
gyermekparkot avat, arra
készül, hogy ide költözni
fognak felnőttek és születnek
majd gyermekek. Hiszem,
hogy a falu eldugottsága, nyu-
galma egyre több embert fog
idevonzani. Én hiszek ennek a
falunak a jövőjében.”

a fenTi ciKK megjeLenT az Új
KaTeDra, peDagógUSoK Lapjá-

ban, bUDapeSTen, 2012.
oKTóberÉben. a SzerzŐ

jóváHagyTa a ciKK megjeLen-
TeTÉSÉT az Uzoni HírLapban



Semlyén zsolt
Miniszterelnök-helyettes
köszöntő levele
Magyarós polgáraihoz:

Dr. ráDULy iSTván poLgármeSTer,
SepSimagyaróS

Tisztelt Polgármester úr!
Sepsimagyarós 

Tisztelt Polgárai! 

Megbecsüléssel és szeretettel
köszöntöm mindannyiukat jubileu-
muk alkalmából. Sepsimagyarós
gyökerei 500 esztendővel ezelőtt
kapaszkodtak meg Erdély földjében
és a történelem viharaiban mind-
máig megtartották anyanyelvünket
és kultúránkat. Köszönöm a
helybéliek hűségét, ragaszkodását
a magyarsághoz. Amikor nem-
zetünk határok feletti egyesítésének
küldetésében járunk, az Anya-
ország kezét nyújtjuk Sepsima-
gyarós felé, hívjuk az itt élőket,
legyenek teljes jogú állampolgárai
nemzetünknek. Összetartozásunkat
pecsételjük meg az állampolgári
esküvel, mely elszakíthatatlanul köt
egymáshoz magyart a magyarral,
éljen bárhol is a nagyvilágban.
Isten éltesse Sepsimagyarós min-
den polgárát! 

bUDapeST, 2012. SzepTember 3. 

üDvÖzLeTTeL:
SemjÉn zSoLT

Nyílt levél
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A délelőtti órákban
megtekintettük a ter-
méskiállítást, a száraz
nyarunk ellenére el-
mondhatjuk, hogy lett
termésünk. 

Sokféle zöldség, na
meg az elmaradha-
tatlan csemegeszőlő is
kínálta magát a sok-
színű őszi virágok tár-
saságában. A kisiskolá-
sok kézügyességét
tanúsította a sok-sok
kifaragott töklámpás.

A helyi Református
Nőszövetség is kép-
viseltette magát. Az
asszonyok kedves kis
elsárgult falevél min-
tákat készítettek papír-
ból, a levélkékre egy-
egy evangéliumi mon-
datocska is került.
Finom, meleg pánkóval
kínálták a nézelődőket,
a kis elsárgult levélkék
jelezték, hogy ősz van
újra már.

Az őszi vásárban a
látogatók fogyaszthat-
tak sült kolbászt, sört,
bort és egyebeket, jó
zene is szólt.

Délután istentisz-
teleten és koszorúzáson
vettünk részt, emlé-

kezve az aradi tizen-
három vértanúra, kik
életüket, vérüket ál-
dozták a szabadságért.

Este a református
templomunkban adott
ünnepi koncertet Mága
Zoltán hegedűművész.
A művész úr polgár-
mesterünk, dr. Ráduly
István meghívására
érkezett községünkbe a
száz templomi koncert
sorozatának keretén
belül. A koncerten jelen
volt községünk, apraja,
nagyja,  mellettük a
testvérvárosunkból,
Nagykátáról érkezett
vendégeink is.

A művész úr nagy
tehetségéről adott ta-
núbizonyságot - ereiben
hangjegyek csörgedez-
nek, ugyanis a közel
kétórás koncertet kotta
nélkül játszott a végig,
két hölgy kíséretében.
Talán soha nem volt
még ilyen hangulat
templomunkban, a hall-
gatóság egy-egy elját-
szott zeneszámot halk
énekszóval kísért.
Utolsó két zeneszámát,
a Radeczky  indulót és
a székely himnuszt

felállva tapsoltuk meg,
utóbbit számot énekel-
tük is.

A koncert végén
könyvek és virágok
cseréltek gazdát, a
művész úr ajándék CD-
ket is osztogatott. Uzon
község polgármestere a
vendégeknek négy
miniatűr székelykaput
ajándékozott, szim-
bolizálva ezáltal, hogy
községünknek négy
bejárata van, bármelyik
irányból beléphet azon
a látogató. Köszönjük
az uzoni református
lelkésznek, hogy helyet
adott eme gyönyörű
koncertnek, mindnyá-
jan jól éreztük
magunkat.

A nagykátai alpol-
gármester asszony ér-
tékes szavakkal üd-
vözölt bennünket.
Német Lászlót idézte:
„A csillagok nem azért
vannak olyan magasan,
hogy ne érjük el őket,
hanem azért, hogy utat
mutassanak” - utat mu-
tassanak önöknek,
hogy maradjanak meg
olyannak, amilyenek
önök, igaz magyarnak -
mondta.

Ünnepünk más-
napján a katolikus tem-
plomban volt ünnepi
mise, utána a hagyo-
mányőrző huszárok
felvonulása követke-
zett, az Atlantisz Fú-
vószenekar és a ma-

zsorett csoport mutat-
kozott be. 

Délután szabadtári
előadás volt. Az uzoni
ífjak Csere Táncegyüt-
tese szórakoztatott, a
szent ivánlaborfalvi
Székely István Dalárda
igen szép előadását
ismerhettük meg, élü-
kön a dalárda veze-
tőjével, Kelemen Al-
párral, aki szépen
ecsetelte a dalárda
múltját és jelenét. A
nagykátai ifjak szava-
lattal, énekekkel és
népi táncukkal mutat-
koztak be. 

A kétnapos ün-
nepséget az ifjúságnak
kedvező koncert zárta.

vereS iboLya, Uzon

ősz elei ünnepek, termésnapok
Uzonban
október 6-án az aradi tizenhárom vér-

tanúra emlékeztünk, valamint ter-
mésnapokat is tartottunk községünkben.
Szép, ősz elei napsütés volt, kellemes volt
sétálni, bámészkodni.

Vers a zászlóról

El ne hagyd a Magyar zászlót
Hazánk ifjúsága!
új ezer év Szent Hajnalán
Álljatok alája.

örökségül hagyták reánk
A Magyar hősök
Ezt a dicső zászlót
Vegyétek át tőlünk.

Tudjátok-e miért oly piros?
Sok vér hullott rája.
Tudjátok-e miért oly fehér?
Erkölcs a varázsa.

Tudjátok-e miért oly zöld?
örökzöld a színe,
Mert az örök szabadságért 
Dobog a Magyar szíve.

a verSeT a magyarorSzági paTon
ÉLŐ anTaLicS viLmoS nyUgaLma-

zoTT evangÉLiKUS eSpereS KüLDTe

Október 21-én az uzoni polgármesteri hivatal
14 munkatársa a Tolnai Polgármesteri Hivatal által
elnyert Európai Uniós pályázat keretén belül
finanszírozott közös programra utazott ki Tolnára.
Október 22–én a delegáció tagjai Budapesti kirán-
duláson vettek részt, ahol meglátogatták a magyar
parlamentet, Buda-várát és környékét, valamint a
Hősök terét és a Városligetet. 

Október 23-át Tolnán, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében megtartott konferenciával kezdték.
Dr. Ráduly István és dr. Sümegi Zoltán bemutatta a
két település EU-s projektjeit, az egybegyűltek
ezekkel kapcsolatos szakmai eszmecserét folytat-
tak. A konferencia után a delegáció tagjai
Szekszárdra utaztak, ahol megtekintették a felújí-
tott Vármegyeházát. Délután a Bezerédi Pál
Szabadidőközpontban megemlékeztek az 56-os
magyar szabadságharcról. Ezt koszorúzás követte
a Hősök Terén. A napot közös vacsorával zárták a
polgármesteri hivatal protokolltermében. Az uzoni
küldöttség október 24-én utazott haza.

Simon LajoS, poLgármeSTeri referenS

Szentivánlaborfalván
s Bikfalván a szennyvíz
hálózatot és az ivóvíz
rendszert építik, ezeket
legkésőbb 2013. de-
cember 31–ig fejezik
be.  Lisznyóban 2013.
tavaszán kezdik el
ugyanezt a beruházást.

A befektető a Kör-
nyezetvédelmi és Erdé-
szeti Minisztérium. 

Szentivánlaborfalván
a munkálatok kivitele-
zésével a jászvásári
DAS KFT, Bikfalván a
bukaresti Gecor KFT
van megbízva. A

munkálatok összértéke
meghaladja az 5 millió
eurót. Aszfaltburkolat
került a lisznyói közsé-
gi útra (Dc 27),
összességében 5,3 km.
A munkálat összértéke
meghaladja a 650 ezer
eurót. Jövő év tavaszán
szintén aszfaltburkolat
kerül a Lisznyó–Bikfava
(Dc 27 B), a Heveder-
Sepsimagyarós (Dc 26
B),  illetve a Sepsi-
magyarós-vásáros út
(Dc 26) útvonalakon
(ennek összértéke
meghaladja az 1,2 mil-
lió eurót). 

(a poLgármeSTeri
HivaTaL KÖzLemÉnye)

Modernizálódnak 
a község falvai

Uzoni delegáció Tolnán

jelenleg több nagyméretű munkálat is kivitelezés alatt áll községünkben. 
az érintett települések Szentivánlaborfalva, bikfalva, Lisznyó,
Sepsimagyarós.



Te r m é s z e t e m t ő l
fogva már kicsi gye-
rekkoromtól minden
érdekel a természet
világában. Főképp a
geológia, a biológia és
a történelem. A geo-
lógiát nem tanultam
elemi iskolában, mert
csak egyetemen taní-
tották. Én ezt a szakmai
területet több mint 60
éve kutatom. Figyelem,
hogy milyen geológiai,
illetve fizikai erők
hatottak 10 ezer, 100
ezer vagy 100 millió
évekkel ezelőtt. 

Gondoljunk csak
vissza, az uzoni Likas-
Kő nevű dűlőnkben
több kőbombát talál-
hatunk,  csak úgy dug-
ják ki orrukat a földből

- és mi is itt vagyunk.
Honnét kerültek ide,
mikor a hegyek 8-14
kilométerre vannak?
Égből pottyantak le?
Némaság a felelet.

Özönfa temetők
vannak Uzon alatt és
határában. A 8–25
méteres cserefákat mi-
lyen orkán erejű szelek
tartolták földig? Vagy
Észak Amerikából ide
jött tornádók voltak?
Talán meteorit esett
Sepsiszékre, és annak a
légnyomása tartolta le
őket - mint észak
Szibériában, ahol
leesett egy meteorit,
melynek légnyomása
több száz hektár erdőt
tarolt földig? Némaság
a felelet.

Kérdem az egyik
özönfát: milyen özön-
víz temetett be négy,
vagy akár nyolc méter
mélyen? 

Egyik túlélő me-
sélte 1975-ben, hogy
mikor a Feketeügynél
kiásták az új medret,
több özönfa került
napvilágra. 

“Egyik ágamat va-
laki le akarta vágni. A
fejsze éle 2-3 centis
vágást hagyott bennem,
csak az a személy
tudná elmesélni” –
emlékezhet a fa.

Itt, Uzon körül
akkor is éltek emberek,
ugyanúgy egész Sep-
siszéken. Rétytől le
Uzonig a Feketeügy-
nek a jobb partján 7-16

méteres terasz-part
húódik, amit az Uzo-
niak így neveznek: Már
martja.   

Kérdem a martot :
itt milyen özönvíz volt,
hogy ilyen óriási
terasz-partot mosott?
Következőt mesélheti:
ezt az üledéket az Olt
mosta le Felcsíkból. A
Szent Anna tó tűzhányó
hegye a jégkorszakban
elzárta az Olt medrét
Tusnádfürdő között.
Csík felső fele tenger
volt és ahogy eljött a
globális felmelegedés,
kezdtek olvadni a
hóhegyek, hómezők és
az Olt-tó tenger óriásra
nőtt, amely elszakította
a gátat és lemosta
üledékét Sepsiszékre.
Itt akkor minden víz
alatt volt. Nemcsak az
Olt volt nagy, hanem a

Feketeügy folyó is,
még a Tatrang pataka is
óriásira nőtt a globális
felmelegedéssel. Itt a
legnagyobb tengerjáró
hajók is mehettek fel s
alá, a tenger mélysége
80 méter is lehetett. A
Sepsiszékiek, Uzont is
bele értve, a Felcsíkból
lehordott üledéken ter-
melik meg a minden-
napi kenyerüket, amit
nem is tudnak sem a
sepsiszéki, sem a fel-
csíki gazdák.

Uzoni anTaL bÉLa, 
TermÉSzeTKUTaTó,

2012. november 30.

A dalárda az akkori
formációban 10 évet
működött, és nagy sik-
ereket ért el itthon és
vidéken, versenyeken
és dalos találkozókon.
A dalárda szubjektív
okok miatt 1956-ban
ideiglenesen megszűnt
tevékenykedni, elné-
mult.

Az ötvenes évek
második felében Kele-
men Árpád tanító-kar-
nagy ismét újraszer-
vezte és indította a
dalkört, amelyik akko-
riban 29 tagból állt és
három szólamban éne-
kelt. Ez a dalkör néha
együtt énekelt az uzoni
dalosokkal is.

25 év megszakítás
után 1991-ben a faunk-
ba visszajött (haza
költözött) Ferencz
János kántortanító is-
mét életre hívta a szent-
iváni dalárdát. Az újra
szervezett dalkör akkor
41 tagot számlált.
Ezek közt nagyon
sokan voltak, akik már
az előbbi dalos csopor-
tokban is énekeltek. Ez
a dalkör is három
szólamban tudott éne-
kelni. 1999-ben a kar-
nagyunk elhalálozása
után Kelemen Alpár
mérnök–karnagy át-
vette a dalkör vezetését
és a mai napig is
működteti azt. 

A mindenkori dalár-

da szerepelt itthon és
vidéken, dalolt népi,
világi és egyházi
énekeket. Nagy presz-
tízst és elismerést ér-
demelt ki az elmúlt 66
esztendőben, dicsősé-
get és hírnevet hozott a
mi kis falunknak.

A dalárda énekelt
kultúrotthonban, isko-
lákban, templomokban,
kulturális és sport ren-
dezvényeken, történel-
mi és nemzeti ünne-
peken, a temetőkben is.
A kiszállások szinte
megszámlálhatatlanok,
csak néhányat említve
is hosszúnak tűnik a
sor. Így énekelt Sepsi-
szentgyörgyön, Gyer-
gyószen tmik lóson ,
Kézdivásárhelyen, U-

zonban, Lemhényben,
Szentléleken, Cserná-
tonban, Rétyen és
Komollón, Ilyefalván,
Keresztváron, Bodo-
kon, Vargyason, Vajda-
szentivánban és más
kisebb településeken
(az ötvenes években
még kollektív gazdasá-
gok avató ünnepélyén
is). Amelyek mégis a
leghazafiasabb szere-
pléseknek számítanak
azok az Úz völgyi
szereplések (1944-ben
ide tört be először mag-
yar földre az orosz–
román hadsereg). A
dalkör minden év
augusztus 26-án, szá-
mos más kísérettel,
elzarándokol az Úz
völgyi katonai teme-

tőbe, ahol az általunk
felállított kopjafát
meg-oszorúzzuk, és
emlékezünk arra a 40
szentivánlaborfalvi
székely határőrre, aki

akkor és ott védte ha-
záját a betolakodókkal
szemben.

Az újra és újra szer-
vezett,  a mai nap is
működő dalárdában
voltak olyanok, akik
végig énekeltek min-
den korszakot. Ilyenek
voltak a néhai Bokk
Miklós és Szőcs Vilmos
basszusok, a tenor
Jánosi József dalostár-
saim.

A kitartó, szép
munkáért teljes elis-
meréssel és örök hálá-
val tartozunk, és kí-
vánjuk, hogy a jelen és
a jövő dalosai még
sokáig, örök időkig
énekeljenek, fújják az
indulót és ne a takaro-
dót.

n-KányáDi miHáLy, 
SzenTivánLaborfaLva

Kedves
Polgármester úr!

Mindenek előtt köszönetet
mondok Önnek és az Önt segítő
stábnak a Sepsimagyarós fennál-
lásának 500. évfordulója alkal-
mából szervezett ünnepség elő-
készítésében és levezetésében való
fáradozásáért. 

A falunapi ünnepség messze
felülmúlta a várakozásokat.

Az egyházat nt. Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházkerü-
letének püspökhelyettese, míg a
világi előjáróinkat Márton Árpád
parlamenti képviselő, Tamás Sán-
dor, Kovászna megye tanácselnöke,
dr. Ráduly István, Uzon pol-
gármestere, dr. Kovácsné Faltin,
Erzsébet Mezőhegyes polgármes-
tere és Telchné Dancs Rózsa, a
Kanadában megjelenő Kaleidosz-
kóp magyar-angol havi folyóirat
szerkesztője képviselte.

Közreműködött az Uzoni
ATLANTISZ fúvószenekar, a
mazsorettek és a hagyományőrző
huszárcsapat.

Gazdagította a műsort a sep-
simagyarosiak, az uzoni Csere tánc-
együttes és a Szivárvány mazso-
rettcsoport, valamint a Laborfalvi
Székely István dalkör fellépése.

Felejthetetlen ez az ünnepség a
sepsimagyarosiak és az innen
elszármazottak számára.

Az ünnepségen jelen lévők
örömmel nyugtázták, hogy az
utóbbi időben a templom, a
parókia, a kántori lak, az iskola és a
kultúrotthon feljavítása mellett több
mint 1000 kötettel létrehozták a
Kese Kálmán közkönyvtárat, a
gyermekjátszóteret, a falumúzeu-
mot, és márványtáblát helyeztek az
iskolára és a kultúrotthonra Fodor
Sándor és Koréh Ferenc nevével.

Új perspektívákat nyit a
Mezőhegyessel való kapcsolat,
aminek mindannyian örvendünk.

Polgármester úr!
Én, mint Sepsimagyarósról

elszármazott, újból megköszönöm
mindazt, amit a falunkért tett.

Isten éltesse sokáig!

maroSváSárHeLy, 2012. SzepT. 18.

üDvÖzLi:
foDor SánDor

Nyílt levél
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az alábbi levelet a Sepsimagyarósról
elszármazott Fodor Sándor maros-
vásárhelyi tanár küldte dr. Ráduly
István polgármesternek a Sepsi-
magyarós 500. születésnapját ün-
neplő falutalálkozó után.  
fodor tanár úr készítette el a
Sepsimagyarós monográfiáját is.

66 éves a szentivánlaborfalvi 
Székely István Dalkör
1946 karácsonya táján lépett először színpadra a Székely István kántortanító által szervezett dalkör. Saját

elbeszélése szerint a második világégésből hazatért kántor-tanító nagy fába vágta a fejszéjét, mikor meg-
szervezte a község dalos csoportját.  amikor először a színpadra álltak, alig fértek azon, a színpad kicsi volt, a tagság
viszont népes. 66 tagból állott! ebből 36 nő és 30 férfi.

Töprengés

TISzTELT oLVASóINK!
Továbbra is várjuk a község
életével, mindennapjaival,
ünnepeivel kapcsolatos leveleiket,
melyeket lehetőség szerint közlünk
az Uzoni Hírlap hasábjain.
A leveleket a polgármesteri
hivatalban személyesen lehet átad-
ni, vagy elküldhetik e-mailon a
primaria@ozun.ro címre  

Az első ének, amit előadtak, a
dalárda jeligéje volt, amelyet a karnagy
saját maga komponált. 

Ez az ének így hangzott:

„Szívből jövő magyar nóta dalosoknak ajkán
Zengjen– engjen örök időn Feketeügy partján”
Következett a négy szólamban énekelt dal:
„Hej rózsa-rózsa ékes vagy, hajnali csillag fényes
vagy” és a „Siófokhoz megy a hajó” .
Tisztán emlékszem ara a hatalmas örömri-
valgásra, amivel a tömve telt akkori kultúr-
otthon közönsége meghálálta a fellépést.
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Szilveszteri koccintás

Az év utolsó napján, december
31-én, az éjjel fél tizenkettőkor
kezdődő istentisztelet után a ha-
gyományhoz híven a polgárok a
községháza előtt koccinthatnak
egy-egy pohár pezsgővel. 

Mindenkit szeretettel várnak!

Uzonról a rádióban

Január 11-én, pénteken a Ma-
rosvásárhelyi rádió Vendégségben
című műsora Uzonból sugároz. Az
adást 12,15 és 13 óra között  hallhatják. 

A műsorvezető dr. Ráduly István
polgármesterrel, Tamás Sándor
megyeitanács elnökkel és egy me-
zőgazdasági szakemberrel beszél-
get közösséget érintő témakörben.

Csomagok 
a rászorulóknak

Idén is gondol a rászorulókra,
nélkülözőkre és gyerekekre a pol-
gármesteri hivatal “angyala”.

A gyerekeknek 560 darab é-
dességcsomagot ajándékoztak. Az
75 évesnél korosabb polgároknak,
rászorulóknak 500 csomagot sike-
rült összeállítani, főképp alap-
élelmiszerekből.

A polgármestei hivatal is kö-
szöni az akciót támogató vál-
lalkozóknak az önzetlen segítséget!

Ne feledjék!

UUzonizoni HHírLapírLap

feLeLŐS KiaDó: DR. RÁDULy ISTVÁN PoLGÁRMESTER
a SzerKeSzTŐSÉg címe: UZoN, GÁBoR ÁRoN ÚT ,

75. SZ. KoVÁSZNA MEGyE
LapSzerKeSzTÉS, TÖrDeLÉS: BoKoR GÁBoR
megjeLeniK 1.500 PÉLDÁNyBAN.  
nyomDa: T3infó

Az Uzoni Önkormányzat
boldog karácsonyi Ünnepeket

s egy sikerekben gazdag
boldog Új évet kíván 

a község minden  lakójának!

az Uzoni 
aTLanTiSz művelődési egyesület
2012. december 25-én 20 órai
kezdettel tartja hagyományos
Karácsonyi díszelőadását az uzoni
Kultúrotthonban. 
Utána Karácsonyi bál ! 
mindenkit szeretettel várunk!
az egyesület minden tagjának,
családjukkal együtt áldott
Karácsonyt és sikerekben gazdag
boldog Új Évet kívánunk!

aazz   uuzzoonnii   ééss   
ss zzee nntt ii vváánnllaabb oorr ffaa ll vv ii   ii ff jj aakk   
bboollddoogg  KKaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett
ééss   eeggyy   ss ii kkeerree kkbbeenn   ggaazzddaagg
bboo llddoogg   ÚÚ jj   ÉÉvvee tt   kk íí vváánnnnaakk   
aa   kköözzsséégg   mm iinnddee nn     llaa kkóó jjáánnaakk!!   

Az uzoni plébánia és filiái híveinek 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket, 

és egy boldogabb új Évet Kívánok! 
Szeretettel, 
uzoni Albert Imre plébános

Az Uzoni Vénusz Sportegyesület 
vezetősége és sportolói 

a község minden lakójának 
Áldott Karácsonyt és 

sikerekben gazdag 
boldog új Évet kívánnak!

Uzon község önkéntes Tűzoltói 
áldott Karácsonyi Ünnepeket 

és tűzmentes 
boldog új Évet kívánnak 
a község lakóinak!

a reformáció ünnepe alkalmá-
val dr. ráduly istván pol-
gármester középcímeres
magyar zászlót adományo-
zott a bikfalvi református
egyházközségnek. az ese-
ményt a Duna televízió
közvetítette. az adás
nyomán a polgármesteri
hivatalba több elismerő
levél is érkezett.
egyikükből az alábbi ver-
set emeltük ki. Szerzője az
erdélyből elszármazott,
most a magyarországi
ajkán lakó Felsőrákosi
Trimfuly Mihály.

A zászló
Padlások szuszékiba
Rejtettünk TÉGED
A mindennapi kenyerünk közé  
Pajták kövén és pelyva ágyán
Bársonyod repedt megkopott
Szalmazsákok nászéjszakáin
Csűrdöngölőt járt
Rajtad a rettegés
Pincék mélyén befalazva
Veled és benned élt
Az öregek suttogása
Csattogva lobogni
Utoljára tán
Negyvennégybe láttak
Egy idő óta újra
Szabadon loboghatsz – lenghetsz
DE MINEK?

AA  bbiikk-- MMaakkkk  KKuull ttuurráá ll ii ss
EEggyy eessüüll ee tt   vveezzeett őőssééggee
mmii nnddeenn   ee ggyyeess   ttaaggjj áánnaakk
ééss   kköözzsséé gg ii   llaakkoo ssnnaakk
bbéé kkééss ,,   ÁÁll ddoott tt
KKaarráá ccssoonnyytt   ééss   bbooll ddoogg
úújj   ÉÉvveett   kk íí vváánn!!   

Az Uzoni
Hagyományőrző
Huszáralakulat

huszárjai 
minden egyes 
Uzon községi 

lakosnak áldott,
békés Karácsonyt és

boldog új Évet
kívánnak! 

A „Sepsimagyarósért Egyesület” vezetősége  
boldog Karácsonyi Ünnepeket,

és sikerekben gazdag,    
boldog új Évet kíván 

a község 
minden lakójának!


