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Gyászol a maroshévízi 
magyar közösség

Czirják Károly
Egy újabb igazi magyar Embert veszített el a maroshévízi

magyar közösség. Február 28.-án, 61 éves korában elhunyt Szabó Árpád
rendező, a Maroshévízi „Víg” Színtársulat színésze, rendezője.

Mindenki, aki e világra jön, egy küldetéssel érkezik, Árpi
bácsi sem volt kivétel. Egy gyönyörű családot alapított, gyerekekkel,

unokákkal, ugyanakkor volt neki egy második családja is. Ez a színház
volt, ahol mindvégig ott volt mellette a szerető felesége, aki biztatta,
segítette, olykor tanácsokkal is. Árpi bácsi már 16 éves korától a színpad
szerelmese lett. A rivalda fény és a családja egyet jelentett neki, felesége

is sikeresen szerepelt több színdarabban. 1968-tól számos fellépése volt
a maroshévízi színtársulattal, majd 1984 és 1994 között a színtársulat
rendezője volt. Sikert sikerre halmozva. Sajnos 1994-ben a színtársulat
megszűnt. Amint Árpi bácsi mondta, az ezt követő évek ürességet is
jelentettek az ő és családja életében, hisz nagyon hiányzott a rivaldafény.
Nem tudott beletörődni, hogy a Maros parti településen nincs színtársulat.
2012-ben aktívan részt vett a Maroshévízi Magyar Napokon is, majd az
Urmánczy Nándor Egyesület vezetőségét kérte, hogy próbálják meg
együtt újból megalakítani a színtársulatot. Ez év január közepétől ez
sikerült is és hetente két próbát tartott az új és régi színészekkel
megalakult VÍG színtársulat. Már tervei voltak, hogy májusban a hévízi
lakosok előtt premierként bemutatják az „Élet az uborkafán” című
vígjátékot, majd jöhetnek a környékbeli települések. Sajnos az élet útja
kiszámíthatatlan. Távoznia kellett az élők soraiból. Az utóbbi
hónapokban kissé betegesen érezte magát, de mikor a próbák során a
színpadra lépett egyszerűen megváltozott, energiával tele emberré
alakult. Egyik próba alatt a formálódó színészek között lett rosszul, majd
kórházba került. Halála előtti napon beszélgethettem vele telefonon,
bármit is beszéltünk, visszatért a színházi teendőkre és bevallotta, hogy
nem érzi jól magát, de rendbe jön, nem is fog sokat a kórházban ülni, mert
kell próbákat tartani, ugyanakkor nyomatékosan azt is mondta, hogy
„bármi is fog történni, a maroshévízi színháznak tovább kell mennie”. És
megtörtént az, amire senki sem mert gondolni. Isten haza szólította, lehet,
azért hogy nemcsak a halandók tapsoljanak, hanem az angyalok is
megtapsolhassák színészi tehetségét, rendezői képességeit. 

De hiszem és bízom, hogy odafentről figyel és őrködik
családja felett, irányítja az utat a maroshévízi magyar kultúra szeretőinek.
Isten adjon örök uralmat neki. 

II. Maroshévízi Székely - Magyar Napok
U.N.E.

Amint tudják a múlt évben az Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége úgy döntött, hogy első alkalommal megszervezi a
Maroshévízi Magyar Napokat, melynek része legyen az Urmánczy Nándor Emléknap is. Ez a rendezvény nagy sikernek és
érdeklődésnek örvendett, hisz nemcsak a környékbeli településekről jöttek lakosok, hanem a testvérvárosból is, de még más
magyarországi települések egyesületei, alapítványai is jelen voltak, képviseltették magukat. Ez évben még január elején az egyesület
tagjai nekiláttak az idei Székely-Magyar Napok programjának elkészítéséhez. Így mára már kialakult egy program-tervezet. Most az
Önök segítségét kérjük, arra kérvén Önöket, hogy a szerkesztőség vagy az egyesület elektronikus posta címére juttassák el ötleteiket,
hogy mivel lehetne színesebbé, színvonalasabbá tenni a maroshévízi magyarság ünnepnapját. Köszönjük.  Program-tervezet 2013.
augusztus 31 – szeptember 1.
Augusztus 31., szombat – VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
11.00 óra - megemlékező mise a helyi római katolikus templomban
11.25 - kulturális műsorok 
11.40 - koszorúzás
12.00 óra - néptánc előadás
12.30 - szimpózium 
14.00 óra - álló fogadás
19 óra - az INSECT együttes fellépése a helyi Művelődési Házban. Ingyenes belépés.
Szeptember 1, vasárnap
9 óra - terem labdarugó kupa 
13 óra - főzőverseny a Bánffy fürdőn található református villa udvarán. A főzés alatt: Jurta bemutatása, fegyverbemutató, íj bemutató,
asztaltenisz verseny, asztali játékok (table) verseny, zsákbanfutás, vécé pumpadobás stb.
17 óra - a főzőverseny díjazása
19 óra - a helyi Művelődési Házban fellép a SZÉKELYLAND legújabb kabaré előadásával. Ingyenes belépés.

Isten nyugtassa békében!
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Sport

Síverseny
Március 2.-án a Hargita fürdőn lezajlott alpesi sí versenyen a
maroshévízi sportolók által elért eredmények: 7-8 osztályos
korcsoportban: Kiss Tímea 2. helyen végzett, míg a fiuknál Walter
Richárd a 3. helyen végzett. 9-12. osztályos korcsoportban Hámos
Hunor az 5. lett, míg Copot Bianca a 2. helyen végzett.

Veterán Kupa
Március 2.-án zajlott le Borszéken a Veterán kupa elnevezésű
alpesi síverseny, melyre Gyergyószentmiklós, Csíkszereda,
Marosvásárhely, Borszék és Maroshévíz sízői neveztek be. A 45-
50 éves korcsoportban a maroshévízi Karácsony Sándor az első
helyen végzett.

Röplabda
Az országos ifjúsági röplabda bajnokság keretén belül márciusban
lezajlott mérkőzések eredményei: Tordai ISK – Maroshévízi ISK
3-0, Maroshévízi ISK – Marosvásárhelyi ISK 0-3.
Március 14-17 között zajlott le Maroshévízen egy megyeközi
lány röplabda selejtező a gimnáziumi csapatok részére. A
selejtezőbe nyolc csapat jutott be, de csak öt csapat jelent meg a
tornán. Hargita megyét a maroshévízi O. C. Taslauanu csapata
képviselte. Íme, az eredmények: Maroshévíz -  Marosvásárhely 0-
2, Maroshévíz – Brassó 0-2, Maroshévíz – Torda 2-0, Maroshévíz
– Szeben 2-0. A végső ranglista: ’. Marosvásárhely, 2. Brassó, 3.
Maroshévíz, 4. Torda, 5. Szeben. A következő fordulóba a
marosvásárhelyi csapat jutott tovább.

Sífutóbajnokság Hargitafürdőn
Március 10.-én, Hargita fürdőn zajlott le az országos kadet
sífutóbajnokság egy szakasza. A Maroshévízi ISK eredményei: az
egyéni 5 km-es távon Iulian Ababei 2. helyen végzett 25 sportoló
közül, míg 3x5 km váltó csapatban a Maroshévízi ISK szintén 2.
helyre futott be.

Edelweiss Kupa
Március 16.-án, zajlott le Brassópojánán az Edelweiss alpesi sí
Kupa. A maroshévízi Hámos Roxana a 2004-2005-ben született
sportolók korcsoportjában az első helyen végzett. Szintén Hámos
Roxana nevéhez fűződik a Hargita Kupa elnyerése is az ő
korcsoportjában, mely kupa Hargitafürdőn zajlott le.

Labdarúgás
Március 17.-én megkezdődött a megyei labdarugó bajnokság
visszavágó mérkőzései. Az első fordulóban: Maroshévízi
Tudomány – Gyergyószentmiklósi Jövő 1-2 (1-0) 

Labdarúgás
Március 23.-án a megyei labdarugó bajnokság keretén belül:
Szentegyházi Vasas – Maroshévízi Tudomány 4-1 (3-1). A hévízi
csapat gólját Buzila Alin rúgta a 39. percben. A Tudomány csapata
a 8. helyen van 16 ponttal, míg a csíkszeredai csapat 42 ponttal az
első helyen van.

Góbé Kupa
Március 23.-án zajlott le Hargita fürdőn a Góbé kupa elnevezésű
síverseny. A maroshévízi Hámos Roxána, aki a 2004-2005-ben
születtettek korcsoportjában az első helyen végzett.

Gondolatok a székely szabadság napján
Marosvásárhely északi szélén, az orvosi egyetem felé kígyózó út legalsó kanyarulatában, az egykori Postaréten áll egy

gránitoszlop, Jókai Mór soraival:
”Szent hely ez, óh vándor! Egy nemzet tette e jelt itt
Leghűbb gyermekei végzetes sírja fölé.
Élni szabadságban, vagy azért meghalni merészen
Ezt hitték, vallák és holtak érette híven.
Törvényes, szabad és független nemzeti állás
Intő szobra legyen, honfi, e drága jel itt!”

1854. március 10.-én ezen a helyen kivégezték Török Jánost, Gálfi Mihályt és Horváth Károlyt a Makk József-féle összeesküvés
székelyföldi szervezőit. Ezzel a megtorlással véget értek a Habsburg-ellenes mozgalmak Európában. Sajnos az 1848-49-es forradalom
ezen utólángolása már az indulásnál kudarcra volt ítélve, mivel Török János a székelyföldi szervezkedés feje, nem válogatta meg elég
körültekintően az összeesküvés résztvevőit. Egyik legközelebbi munkatársa, Bíró Mihály fizetett osztrák kém volt, aki minden
részletről értesítette a császári hadsereg parancsnokát. 1852. január 24.-én éjjel mintegy hatvan résztvevőt letartóztattak, köztük volt
Török János, Gálfi Mihály és Horváth Károly is. Két éven át vallatták őket és végül mindhármukat kötél általi halálra ítélték. A város
polgárai küldöttséget menesztettek a katonai parancsnokhoz, kérve, hogy ha az elítélteknek meg kell halniuk, legalább a golyó általi
kivégzést alkalmazza, de ez nem sikerült. Az 1870-es években Lázár Ádám vezetésével szoborbizottság alakult. Az emlékmű
elkészítésével Aradi Zsigmond szobrászt bízták meg, és 1875. június 27.-én leleplezték le. A közadakozásból emelt obeliszk egy 6
méter magas gránitoszlop, alapkövén fekvő, nyíltól sebzett oroszlánnal, amely első lábai közt szorosan tartja a nemzeti lobogót, az
alatta keresztbe rakott két kardon a magyar címer áll.  Az avató ünnepségen a legnagyobb székely, Orbán Balázs eképpen szólt: „Ők
elhaltak, de éppen haláluk biztosítá a halhatatlanságot számukra, s míg magyar él e földön, a postaréti halom áldva és szent tisztelettel
lesz környezve!”

2013. március 10.-én, a Székely Szabadság Napján több tízezer vándor állta körül e szent helyet és egy emberként követelte a
Székelyföld önrendelkezését. Annak ellenére, hogy a jelenlegi hatalom megkérdőjelezi a létünket, van országunk, fővárosunk,
himnuszunk, zászlónk, címerünk és ettől a naptól kezdve nemzeti ünnepünk is. Kercsák József, Marosvásárhely
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Nem tudom kinek 
jó ez így

Nagy Orsolya
Elgondolkodtató az a kérdés vagy akár nevezzük tény-

nek, hogy csak az én menstruációs ciklusom közeledtével idege-
sít föl a tömeg és a bámészkodó, nemtörődöm emberek sokasaga
vagy tényleg valami  baj van?!

Rá kellett jönnöm, hogy egyértelműen az utóbbi. A problémára
nem a  belső hormonháztartásom fölbomlása  a magyarázat,
hanem az emberi nemtörődömség és a bambaság magas szintű
elsajátítása, amit minden nap tapasztalok, és szerintem nem
vagyok ezzel egyedül. Egy kis unalmas délutánon lelibbennél ide,
a szomszédos üzletecskébe, hogy  vegyél egy kis nassolnivalót a
jópofa kis rajzfilm mellé, amit épp megnézni készülsz. Szépen
felöltözöl, összeszeded magad, elballagsz az üzletig, bemész, ha
épp kijönni készül valaki, ügyesen, illedelmesen kiengeded,
esetleg az öreg nénikét/ bácsikát még előre engeded, hogy
haladjanak ők is; minden úgy megy, ahogy az meg van írva.
Elveszel egy helyes kis kosarat, közben körülnézel, hogy
betájolhasd, az üzlet melyik felébe kellene matematikai
pontossággal eljutnod. Ekkor beindulnak a cselekmények: te is
elkezdesz nézelődni, mint mindenki más,  elvégre ezért vagytok
ott, mert a lehetőségek tárháza óriási és nem szabad
elhamarkodni. Szerintem a nézelődésnek két formája létezik: az,
amikor nézelődgetnek, menegetnek és persze a tologatós kosárkát
ott hagyják azon a szent helyen, ahol megpillantották a kívánt
terméket, attól függetlenül, hogy az épp egy szűk sorocska a
polcok között vagy épp az egész üzlet közepe. Hamar oda kell
menjen a 20 darab ugyanolyan termékhez, hogy nehogy
megvegyék előle, és a nagy sietségben otthagy csapot-papot. Sem
oldalra, sem előre sem semerre nem néz, olyan szemellenzős
stílusban odakóricál az adott árucikkhez.  Mindeközben jössz te,
a másik stílus képviselője a nagy nyugodt lelkeddel és pihent

agyaddal, mert lehet, hogy pont aznap reggel vágtak el egy
vizsgán - amúgyis olyan jó kedved van, türelmed határtalan, de
persze ezt a kívülállók nincs honnan tudják, de ki is várja el tőlük
– és egy jó nagy adag édességben akarod kiélni a veszteséget.
Normálisan haladsz az előtted lévő útvonalán, aki ugye az első
számú technikával bocsátkozik vásárlási tranzakcióba, amikor ő
elkezd ott idétlenül cikázni. A kicsi kosárkáddal előzni szeretnél,
hogy ha lehet akkor te haladhass egy hangyányit gyorsabban.
Döntöget, hogy a jobb oldali polchoz menjen hamarabb vagy a
baloldalihoz vagy a kosarat engedje el vagy a táskáját szorítsa,
vagy a telefont vegye föl, vagy a gyermeket fogja, vagy hogy
legyen. Te mindeközben összezsugorodsz a legkisebb egészséges
méretedre, úgy próbálkozol a haladással, körülnézel, hogy kit
akadályoznál egy ballépéssel, kit egy jobbal, szépen
körültekintően, ahogy az egy homo sapiens sapiens-hez illik. A
hátadnál állók nézik, hogy mit szerencsétlenkedsz, mert
természetesen mindenki siet, egyedül csak te nem, gondolják ők.
A vércukorszinted mindeközben egyenesen arányosan nő a
globális felmelegedés folyamatával. Ez persze senkit nem
érdekel, mert ilyen társadalomban élünk. Valahogy kicselezed az
egyént, aki a harmadik ugyanolyan terméket fogja a kezében s
tanácstalanul álldogál; rámosolyogsz szépen miközben a
polcokhoz préselődve komoly hadműveletet viszel véghez. Ő
kicsit hátranéz, mert mintha-mintha valami zavart érezne a
levegőben, odavet egy pillantást, hogy megvan-e a kosár, de még
akkor sem jut eszébe, hogy lehet, hogy nem azért tapadtál rá, mert
úgy megkívántad a testi érintkezést vele. Megtörtént a jópofa
zsugorodás, elhaladsz. Hátranézel, hogy minden rendben volt-e,
akkor észreveszed, hogy a hátadnál jövők meg se teszik a
szituációt, félre kosarat, félre asszonyt, kölyköt, itt haladni kell,
nincs mese. 

Ekkor jön el az a szent pillanat, amikor lefáradsz magadon, az
ott lévő embereken és az egész társadalmon, melynek minden jele
arra mutat, hogy bánod, hogy tagjává születtél. 

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Testvérvárosi hírek 

Marcali városházán is lobog a székely zászló
Maroshévíz testvértelepülésén, Marcali városházára február végétől ki lett tűzve a székely zászló. A

testvértelepülés így vállal szolidaritást a székelyföldi magyar és székely szimbólumok szabadon való
használatával. Maroshévíz másik testvérvárosa a Budapest XV. kerülete, itt februárvégén tartottak
Önkormányzati gyűlést a székelyzászló városházára történő kitűzése végett. A testület döntött és két zászlót
tűztek ki. A testületi szavazáson 16 képviselő a zászló kitűzése mellett döntött, 2 tartózkodott, míg két képviselő
ellene szavazott. Március 7.-től lett itt is kitűzve a székely zászló.

Maroshévíz utca Marcaliban
Maroshévíz egyik testvérvárosában, Marcaliban a múlt héten testületi gyűlést tartottak. A gyűlés egyik

pontja az volt, hogy a Somogy megyei településen egy utcát nevezzenek el Maroshévíz utcának.  A testület
elfogadta a javaslatot, így Marcali egyik legszebb szőlőhegyi részén egy utcát Maroshévíz városáról fognak
elnevezni. A Maros parti településről már 1999-ben neveztek el egy utcát Budapesten is. Vajon Maroshévízen
mikor lesz Marcali vagy Rákospalota utca?

www.marosheviz.info
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Helytörténeti sorok (1)
Az Állami  Óvoda  életéből

Budapest, 2013. február 26-án Karácsonyi István
A tulajdonomban levő fényképen Székelyné Szántó Erzsébet és

Kelemen Anna, valamint 24 óvodás látható. A kép 1952-ben
készült. Készítője minden valószínűség szerint Nalevajkó
fényképész lehetett. Ez a kép megörökítette azt a pillanatot,
amikor a vegyes csoportból az iskolaköteles, nagycsoportos
óvodások búcsúznak társaiktól, hiszen ősszel már első
osztályosokként fogják tudásukat gyarapítani. A fénykép egy új
környezetben, az akkori központban készült, a település
központjában, a Transilvania épületegyüttes hátsó udvarán, a volt
görög keleti iskolából ideiglenesen átköltöztetett  óvodásokról.
Ebben az épületben volt vendéglő (Lásd. Farkas Aladár, Czirják
Károly: Borszék és Maroshévíz a korabeli képeslapok fényében.
Borszékért Alapítvány 2002., 71.oldal. A továbbiakban: ua.)
kultúrterem és kisebb termek, helyiségek is. Az egyik ilyen
helyiségben működött a magyar  óvoda. Az épületet lebontották,
a márismert új városközpont kialakítása végett. A háttérben, a
református templom, valamint a már szintén nem létező városi
könyvtár épülete látható (ua. 59. oldal, alsó kép). A képen, a
mosolygó, a könnyeiket visszatartó vagy nagyon figyelő
óvodásokat  "nem zavarja" az, hogy az "udvar" ahol ők fotóznak
tulajdonképpen,  az akkori valóságban egy multifunkcionális
közterület volt. Itt tartották a heti, hétfői vásári napokat. Ekkor a
település  külső kerületeiből (catunok) a vásárba érkező román
gazdák ide kötötték ki lovas, ökrös illetve tehénvontatású
szekereiket a vásárban tartózkodás és a közeli vendéglőben
(Tranziban) történő poharazgatás és italfogyasztás, "aldamas"
idejére. Ezen a téren nyaranta a körhintások és szabadtéri cirkuszi
előadások is voltak. A főszereplő, Csernezcki Károly, hévízi
születésű, megkopott artista volt, aki 15-20 méter magas fenyőfa
rúdra erősített, fémből készült alkalmatosságon ügyeskedett,
tornázott. Ugyancsak ő, kötéltáncosként a Válya hídja mellett
kifeszített drótkötélen táncolt. Mutatványai közben és a produkció
végén  kalapozással gyűjtötték a bevételt, a pénzt. Az
épületegyüttes mellett volt a szűk városi piac, barátságtalan
fabódéival, ahol esőben sártengerré változott a bejárat és a bódék

előtti terület. Itt, ezen  a piacon árulták, kínálták, rikoltozva
egymást túlkiabálva  áruikat a piaci kofák. Zöldséget, gyümölcsöt,
tejtermékeket és más apró házi készítésű süteményeket,
pogácsákat árultak. Volt a piacon egy állandó nyitva tartású
fabódé. A Zonda család itt árulta saját készítésű kézműves,
nyereményes és szerencsejátékos termékeit: a "similabdák"-at
(ezek fűrészporral töltött, krepp papírral bevont színes labdácskák,
hosszú, vékony körbetekert és a gyűrűs újhoz rögzített ügyességi
játékok voltak), fa furulyákat, a kerámiából készített, vízzel töltött
madárhangot kiadó sípokat (kakukk), házilag készített csavart,
enyhén pergelt cukorka rudacska " cigánycukorka" és sok más
egyéb, a gyermeki szemnek tetsző és vonzó termék. Működött itt
egy úgynevezett szerencsekerék, amelyet ha megforgatott a
kíváncsiskodó és szerencsét próbáló vásárló, minden esetben
nyert egy giccses készítésű, kisebb vagy nagyobb gipszből
készült, festett szobrocskát. Ez a család bemutatta óriási
érdeklődés mellett a kultúrteremben a János Vitéz bábjátékot. Sok
csalódott néző távozott a telt házból az előadás után. Visszatérve

a fényképre megjegyzem, hogy a képen csak három hajdani
óvodást sikerült beazonosítanom. Ők a legfelső padon állnak,
középen. Ők a legmagasabb gyerekek: Karácsonyi Erzsébet+, a
húgom, Mohácsek Ákos és Karácsonyi Istvánné Székely Ibolya.
Tudtommal az óvoda rövid ideig működött itt, majd újra
elköltözött a Borszéki út és a volt Moglanesti út (ma Avram Iancu
) sarkán levő épületbe. Abban az épületben ahol ma, a jelenben,
többek között egy állatorvosi gyógyszertár is működik. 

Aranymondások (1)
Az alábbi rovatban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett diákjaitól elhangzott

vicces mondásokat fogunk közölni. Mindezt az 1984-1998-as időszakban jegyezte le. Néhány Lincoln Ábrahámmal
kapcsolatos mondás:

1. Lincoln Ábrahámot egy déli fantasztikus ölte meg.
2. Lincoln Ábrahám egy írástudatlan ember volt, de elnök lett.
3.  Lincoln azt javasolta a négereknek, hogy szökjenek meg, bújjanak el. Ezért őt egy coboly lőtte le.
4. Lincoln egy szolnok volt.
5.  Lincoln egy magas, gyors ember volt, de nagyon csúf.
6.  Lincoln egy szegény farmer  ember gyereke volt. Egyedül tanult meg írni, olvasni ezért tutajos volt. Farmerje is volt.
7.  Lincoln idején Amerikához nagy szigetek tartoztak: Balfék, Husszein, Mervick, Zorile és  Variola.
8.  Lincoln egyedül tanult meg írni, olvasni. Volt favágó, trapper, majd sokat tutajozott.
9.  Lincoln apja favágó, anyja tutajos. Ő szomorú volt, mégis farmer lett.
10. Lincoln Ábrahám egy mélabús állami férfi volt.
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Olvasóink írják

Egy önmagát kereső fiatal…

Mélyen tisztelt Olvasók, bár nem vagyok tagja a
maroshévízi közösségnek, azért figyelemmel kisérem a
MAROSHÉVÍZI HÍRLAP - ban megjelent cikkeket.

Be kell vallanom nem túl régóta, hadd szolgáljon
mentségemül, hogy egy húszas évek elején járó fiatal ritkán
olvas újságot. De hát mit sem keresünk jobban, mint az
önmagához hasonló fiatalok gondolkodását/gondjait, hogy
csak mi vagyunk olyan furcsák vagy más is küszködik az
önfelfedezés gondjaival, sajátos meglátásaival /
életfilozófiájával. Ekkor bukkantam Tóth Krisztina cikkeire
- gondolataira és hála az online újságnak sikerült a régebbi
cikkeibe is betekintést nyernem.  Azonnal sikerült
azonosulnom a történetekkel és szinte szerelmes lettem
ebbe a tüneményes hölgyeménybe, aki úgy tud írni, akinek
gondolataiból a fiatal bátorságot meríthet és talán
válaszokat is kap azokra a kérdéseire, amelyeket még a
barátaival sem mer megosztani. Ezért elsősorban meg
szeretném köszönni az eddigi munkáját, másodsorban
viszont buzdítani szeretném, hogy több cikket is írjon, hadd
legyen a hozzá hasonló fiataloknak egy szókimondó és nyílt
személyük, aki ihletet és bátorságot ad, hogy figyeljenek
oda egymásra és magukra s ne szégyelljenek néha megállni
és mélyen magukba nézni, aztán elmerengeni, akár az
önismereten gondolkodni. Üdvözlettel, egy önmagát kereső
fiatal!

Március 15.-e Maroshévízen

Tisztelt Szerkesztőség! Egy szerény véleményt
szeretnék közölni Önökkel, ami nemcsak az én
véleményem. Örömmel vettem tudomásul, hogy 23 évnek
kellett eltelnie itt településünkön, hogy Nemzeti
Ünnepünket, március 15.-ét ezen a napon megünnepeljük.
Igen, így van, habár eddig is voltak megemlékezések, de
legtöbb esetben 15-16-17-18.-át, vagy 19.-ét ünnepelték,
nem is tudom ekkora eltéréssel néhányan, hogy tűztek
kokárdát a kabátjukra, hisz nem is volt már ünnep. Nem
tudom mi volt ennek az oka, pedig e világon mindenhol a
tizenötödike, az tizenötödike. Nálunk ez sajnos eddig nem
így volt, lehet ezentúl mindig az említett napon lesz eme
ünnepünknek a megünneplése. Még egy jó dolgot szeretnék
megemlíteni, ami városunkba zajlik. Ez az Urmánczy Nap.
Én személyesen eddig 4-en vettem részt, de megható hisz
eddig az eseményig nálunk soha nem volt felvonulás a
központon. Meghat a látvány amint a templomból a magyar
iskoláig a jelenlevők magyar és székely zászlókkal a
központon átvonulnak. Ezt eddig senki nem tette meg, lehet
egyesek féltek. Sz. Péter maroshévízi lakos.

Szerkesztőségi válasz. Tisztelt Sz. Péter!

Részben igaza van, de csupán annyit szeretnénk
véleményéhez hozzáfűzni, hogy 2008-ban is március 15.-ét
az említett napon ünnepeltük, sőt mi több e napon több
neves magyarországi politikus is jelen volt az ünnepségen,
köztük Lezsák Sándor az Országház alelnöke is, akinek
annyira megtetszettek a kulturális műsort előadó diákok,
hogy meghívta őket egy 10 napos, ingyenes kirándulásra,
Lakitelekre.

A maroshévízi Destine Broker garantálja a
legkedvezőbb árakat:

kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan,
orvosi malpraxis és életbiztosítások terén.

Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( pol-
gármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben )

tel: 0266343434, mobil: 0742247269,
0724247269; e-mail: destine@toplita.net

www.skilive.eu
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Beiratkozási tervezet
Séra Ilona, iskolaigazgató

A Tanügyminisztérium március 16.-án kiadott egy tervezetet, mely az óvodába,
előkészítő osztályba és I. osztályba való beiratkozás módszerét és kalendáriumát tartalmazza. Nagyon részletes
és nem igazán számíthatunk sok változásra, habár hagytak némi időt arra, hogy a tanügyi káderek
véleményezzék. Néhány fontos tudnivaló:

1.Előkészítő osztályba azok a gyerekek iratkozhatnak, akik 2013. augusztus 31-ig betöltik a 6. évet. A
szülők kérésére és sikeres pszichoszomatikus fejlettségfelmérés után azok is iratkozhatnak, akik szeptember 1
és december 31 között töltik be a 6. évet.

2. I. osztályba azok a gyerekek iratkozhatnak, akik 2013. augusztus 31-ig betöltik a 7. évet. A szülők
kérésére és sikeres pszichoszomatikus fejlettségfelmérés után azok is iratkozhatnak, akik szeptember 1 és
december 31 között töltik be a 7. évet.

3. Minden más különleges helyzetet a tanfelügyelőséghez beadott kéréssel lehet megoldani (például,
ha a gyerek a 6. évet 2013. december 31.-e után tölti be).

4. Beiratkozási periódusok: 
I. szakasz: április 2-22 között- mindenki a saját beiratkozási körzetében (Mivel a Kemény János Elméleti
Líceum egyedüli magyar iskola a városban, minden maroshévízi gyerek ekkor iratkozik!) 
II. szakasz: május 8-17 között- azok iratkozhatnak, akik nem jutottak be sehová, helyhiány miatt, nem abba a
körzetbe tartoznak vagy más okokból kifolyólag.

5. SZÜKSÉGES IRATOK:
Beiratkozási típuskérés (az iskolától kapja vagy akár kitöltheti online is. Az utóbbi esetben nem szükséges

bejönni az iskolába.)
A szülő vagy hivatalos gyám személyi azonossági igazolványának másolata
A gyerek keresztlevele
A pszichoszomatikus felmérés eredménye, ott ahol ez esedékes

6. Információkat szerezni az iskolánk hirdetőjén, titkárságán és honlapján lehet (
www.kemenyweb.marosheviz.info ), vagy a minisztérium honlapján (www.edu.ro) március 25.-e után, az
óvodákban április 1-12 között szülőértekezleteken, telefonon hívható az ingyenes 0 800 816 266-os szám
április 2.-a után 8-16 óra között. Ezen kívül április 2.-ára iskolánk A Nyitott kapuk napját tervezi, amikor a
szülők és a gyerekek meglátogathatják az óvoda és  előkészítő osztály tantermeit, beszélgethetnek a mostani
előkészítő osztály tanítójával és azzal, aki a jövő tanévtől ezt az osztályt vezetni fogja.

Az előkészítő osztály tanterme
Beiskolázási tervünk a 2013-2014-es tanévre:
1 óvodai csoport. Óvónő: Csibi Gabriella
1 előkészítő osztály. Tanító: Csíki Ildikó Mária
1 első osztály. Tanító: Puskás Éva
2 V. osztály
1 IX. osztály, természettudomány szak
Amint újabb információkat tudunk meg, értesítjük a
magyar közösséget. 

Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP
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Március 15.-e Maroshévízen 
(czirják)

Maroshévízen is, akárcsak más magyarlakta
településeken, ez évben is megemlékeztek az 1848-1849-
es forradalom és szabadság harcról.  

Ez évi ünnepség fontosabb volt a hévízi magyarságnak
hisz emléktábla avatással volt egybekötve, melyet a
maroshévízi harcok és a helyi hősök emlékére avattak
fel. Már jóval az ünnepség előtt fontos személyiségek
érkeztek a Maros-parti településre. Dr. Partl Alexandra
Petra konzul asszony és Fráter Olivér úr személyében, ez
utóbbi a Magyarországi Miniszterelnökség
Nemzetstratégiai Kutatóintézetének elnökhelyettesi
tisztségében érkezett Maroshévízre. A vendégek
meglátogatták a helyi Urmánczy födeles hidat, az
Urmánczy kastélyt és a Bánffy termál vízesést. Az

ünnepség 17 órakor kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol szentmise vette kezdetét. Ezt követően
Séra Ilona a Kemény János Gimnázium igazgatónője méltatta ünnepnapunkat majd az iskola diákjainak
gyönyörű zenés-kulturális műsora következett, mely műsort Madaras Melinda és Rokai János tanárok állították
össze. A továbbiakban Czirják Károly a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke ismertette a zsúfolásig megtelt
templomban jelenlevőkkel a maroshévízi 1848-49-es harcokat és a helyi hősöket, akik részt vettek ezeken az
eseményeken. Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony Orbán Viktor levelét olvasta fel, majd Fráter Olivérnek,
a Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének ünnepi beszéde hangzott
el. Ezt követően a templom udvarán leleplezték az emléktáblát, mely egy nagy travertin kőre lett fogatva. Miután
László Áron plébános megáldotta az emléktáblát, koszorúzások következtek. Koszorút helyeztek el: Dr. Partl
Alexandra Petra konzul a Csíkszeredai Főkonzulátus részéről, a Miniszterelnökség Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökhelyettese, Fráter Olivér, a Gyergyószéki EMNP részéről György Endre széki elnök és
Danguly Ervin megyei tanácsos, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről Bákai Magdolna elnök és Márton
Csaba. Koszorút helyezett el Bende Sándor a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke, valamint Bodor Attila a
maroshévízi RMDSZ elnöke, a maroshévízi EMNP részéről Hobaj Lóránt elnök, a Települési Székely Tanács
részéről Ladó Miklós elnök, és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök. Ezt követően
nemzeti himnuszaink hangzottak el. Az ünnepnapot színesebbé tette a helyi Urmánczy János cserkészcsapat is

A jól sikerült ünnepségen a maroshévízi pártok, szervezetek közösen vettek részt, de ami a legfontosabb, nem
hangzottak el politikai beszédek és ugyanakkor ez egy kezdet is lehet egy közös összefogásért a maroshévízi
magyarságért. 

Áprilisi előzetes
Április 11.-e a Költők Napja. Ez évben is marosvásárhelyi, csíkszeredai, Gyergyószentmiklósi, borszéki és
maroshévízi költők találkozója lesz a helyi verskedvelőkkel együtt megtartva.

Frankfurti vendégek
M.H.

A maroshévízi római katolikus egyházközséghez március14-18 között vendégek érkeztek Frankfurt városából. A
két település római katolikus egyházai 22 éve testvéri kapcsolatban állnak.  A három napos itt tartozódásuk alatt, a Klaus
Dieter Then által vezetett küldöttség tagjai meglátogattak több maroshévízi nevezetességet, ugyanakkor találkoztak más
felekezetek elöljáróival is. 



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info  
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Reklámok, apróhirdetések

Eladó kalcium sertéseknek és szárnyas állatoknak, valamint
cirkulapad 4 kw-os motorral és egy billenős favágó cirkula.

Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.

Támogatóink: 
Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Laczkó Szentmiklósi Endre, Ladó András
Miklós, Ladó Loránt-Levente, Németh Levente,
Papp Edmond, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet, Szabó Kálmán, Tőkés Attila.

Köszönjük!

Villanyszerelés 
Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben 
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó három szobás felújított lakás. Érdeklődni:
0747879120 vagy 342416-os telefonokon.

Eladó Maroshévíz központjában 3 szobás félig
berendezett lakás. Tel: 0747355165

A sepsiszentgyörgyi Continental cég 
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon. 

(György Hajnal)

Fordítóiroda Maroshévízen 
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását

vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482 

telefonszámokon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak, 
legjobb kiszolgálás!

Eladó egy natúr színű hálószóba bútor, francia ággyal,
irányár 1200 lej és egy szekrénysor 500 lejért. Érdeklődni a

0728044614-es telefonszámon lehet.

MAROSHÉVÍZI HÍRLAP

Bútort akarsz vásárolni? 
Mi segítünk! 

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz. 

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

e-mail: deak_zsolt@ymail.com


