
Maroshévíz is Székelyföld része!
A múlt évben két alkalommal is olyan személyek állítottak

meg, akik azt mondták nekem, hogy Maroshévíz nem is volt
soha a Székelyföld része. Nem álltam meg vitázni, csupán
egy találkozót beszéltem meg, amikor régi térképeket és
dokumentumokat tártam eléjük, így bizonyítva, hogy igenis
Maroshévíz Székelyföld része. Igaz, főleg 2000 után olyan
térképek (tudtommal három) is jelentek meg, melyből
Maroshévíz és környéke ki van vágva, ugyanakkor több
térképen helyesen jelenik meg ez a régió, hisz tartalmazza
Maroshévízet és környékét is mint a Székelyföld része.
Hogy ez miért így jelent meg, csakis arról tesz tanulságot,
hogy akik ezt készítették nem ismerik a történelmet és nem is
kutattak utána, hol is volt az igazi Székelyföld. Maroshévíz
hivatalos alapító oklevele 1567-ben lett megírva. Ekkor

Petrosevics Horváth Kozma kapitány Bánffy Pál gyergyószéki birtokán megalapította a Taplócza elnevezésű
települést. Mivel ez a település név gyakran össze lett tévesztve Csík Taplóczával, 1662-ben Toplicza lett a
neve és mivel Gyergyószék része volt, 1710-től a legtöbb térképen és dokumentumon Gyergyó Toplicza
néven van feltüntetve, egészen 1861-ig amikor Maros Torda vármegyéhez csatolták és a neve ismét Toplicza
lett. Az 1848-49-es forradalom dokumentumaiban is Gyergyó Toplicza szerepel. A Maros Torda vármegyéhez
való csatolás sem változtat semmit, hisz Székelyföld fővárosa Székelyvásárhely, ma Marosvásárhely, része
volt Maros Torda vármegyének. Érdekes az is, hogy hiába csatolták el Maroshévízet Gyergyószéktől,
egyházilag csak Gyergyószentmiklóshoz tartozott. A régi térképeket vagy dokumentumokat tanulmányozva
megtudjuk, hogy nemcsak Maroshévíz, de a közeli Csobotfalva (Csobogány) és Gödemesterháza is része
Székelyföldnek. És ha már vannak olyanok akik nem igazán ismerik a Székelyföld történetét, azoknak aján-
lom olvassák el Orbán Balázstól: Székelyföld leírása (1868) című kitűnő munkáját, melyben leírja az akkori
Gyergyó-Toplicza történetét mely része Székelyföldnek, de ajánlom az alábbi könyveket is: Dávid József:
Székelyföld írásban és képekben, (1941), Nagyajtai Cserei Farkas: Magyar és Székely asszonyok törvénye
(1800), Dr. Endes Miklós: Csík, Gyergyó, Kászon székek (Csík megye) földjének és népének története
1918-ig, (1938), Székely Oklevéltár, Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek (1894), Emlékhangok a
Székelyföldről (1875), Dr. Hankó Vilmos: Székelyföld (1896), Bényei Zsigmond: A Székely vasutak, in

Erdély, 1903, és még sok más könyv, folyóirat, melyekből meggyőződhetnek Gyergyó-Toplicza (1891-1896
között Oláh-Toplicza, majd 1907-től Maroshévíz) hovatartozását. De kérdem azoktól, akik nem hisznek
abba, hogy a Maros-parti település Székelyföld része volt, hogy a településen miért alakult meg 1918-ban a
Székely Nemzeti Tanács, miért volt Székely Egylet, a helyi színtársulat neve 1901 és 1918 között miért
viselte a Székely Társaság nevet, miért volt olyan szobor 1945-ig melynek a neve „Székely katona szobra”
volt.

A kérdés csak az, hogy mikor fogják azokat a térképeket kivenni a forgalomból melyek nem hitelesek és
így sok embert félre tájékoztatnak e kis térség múltjával kapcsolatosan. Czirják Károly
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A maroshévízi Zsákhegyi Katonai temető rövid története
Nemrég Barticel Kiss Krisztián tiszteletes Úr tájékoztatott, hogy

a zsákhegyi katonai temetőt és a körülötte levő telkeket a református
egyházközség megvásárolta. Így a katonai temető sorsa is
remélhetőleg jobbra fordul, és ha 2008-től 2013 májusáig nem

gyalázták meg e temetőt, 2013-ban három ízben is, ismeretlen
barbárok meggyalázták a hősök sírjait. Alábbiakban a temető rövid

történetét ismertetjük olvasóinkkal.
1916. szeptember elején, a front közelsége miatt Maroshévízre

költöztették Nagyszebenből az 1305-ös katonai kórházat. Ez a kórház
egy 40 méter hosszú épületben kapott helyet a Magyaros negyedben,

a hasonló nevű patak torkolatánál. E kórházban két katonai főorvos
tevékenykedett. Ha már volt katonai kórház ez már maga után hozta a katonai temető létesítését is. A katonai temető
Maroshévíz egyik legszebb magaslatán létesült, szintén a Magyaros patak torkolatának közelében, a Zsákhegyen. E
temető 1916. novemberében kapta meg hivatalosan a katonai temető státuszát, mely temető tervét, tervrajzát
Karl Strauss készítette. Itt még fontos megemlítenünk, hogy még ma is létezik a temető 1918-as tervrajza a sírokkal,
a katonák neveivel, ugyanakkor minden egyes katona neve, születési helye és
dátuma, a halál oka és sír száma is ismert, melyeket jómagam, a cikk írója, a bécsi katonai levéltárban kaptam meg,
másoltam le. A magyarosi katonai kórházban 1916-18 között 190 katona hunyt el. Ezek közül 186-ot temettek el e
temetőbe, 3-at az izraelita és egyet a görög katolikus temetőbe hantoltak el. A katonai temető nyilvántartásait
(két nyilvántartás áll rendelkezésünkre egy, melyet Bécsben és egy, melyet Nagyszebenbe fedeztem fel)
tanulmányozva megtudjuk, hogy 77 magyar, 30 olasz, 17 osztrák, 15 galíciai (1923-tól Lengyelország része), 14 orosz,
12 német, 8 cseh, 7 román, 3 morva (Morvaország 1918-tól Csehország része), két – két katona lengyel, horvát és ukrán
nemzetiségű, míg egy sziléziai (1945 után Sziléziát felosztották, így egy része Lengyelországhoz, egy része
Csehországhoz és egy része Németországhoz lett csatolva) katonát temettek el. A trianoni diktátum után a temetőt
példásan rendben tartották a helyi lakosok. 1930. szeptember 8-12 között a 30 olasz katonát exhumálták és Bukarestbe
vitték, ahol egy olasz katonai temetőbe temették el őket. Következett a második világháború és az újabb áldozatok. A
második világháború végére még két parcellát létesítettek az elesett második világháborús hősöknek. Így a már
meglevő parcella mellett egy B parcellát létesítettek, ahova 27 magyar hegyivadász és határőr katona holttestét
temették el, míg e mellett kialakítottak egy harmadik parcellát (C) ahova az elesett németeket temették el.

Ide összesen 94 német katona holttestét hantolták el. A háború után a helyi Magyar Népi Szövetség tartotta rendben
a temetőt. 1948-ban felújították a kereszteket, a bejáratnál székely kaput állítottak, minden évben megemlékeztek a
hőseinkről, mígnem 1951 után a helyi hatóságok betiltották a megemlékezéseket. Elkezdődött a temető hanyatlása.
Lassan a fakeresztek kezdtek eltűnni, mígnem csak egy kincstári vaskereszt maradt meg. 1975-ben a székely kapu is
összeomlott. A rendszerváltás után az immár néhai Kolumbán Tihamér helyi RMDSz elnök nagy tervekkel látott neki
a hősök temetőjének rendbetételéhez, hisz több sírhanton a szemét vált úrrá. Kolumbán Tihamérnak köszönhetően
1994-1996 között a temetőt kitakarították, egy nagyobb méretű keresztet állítottak fel a temető közepén. 1996.
március 15-én, újból felavatták a temetőt, mely eseményre több helységből érkeztek küldöttek. Az itt felállított kereszt
előtt koszorúkat helyeztek el: Kolumbán Tihamér a helyi RMDSz részéről, Bene József és Antal Imre a volt
hadifoglyok szervezetének részéről, valamint Katona Ádám Székelyudvarhelyről. Kolumbán Tihamér a Halottak
napján is koszorúzást szervezett, míg a millecentenárium alkalmából a temetőt 1100 fenyőfa-csemetével vetette körbe.
Kolumbán tanár úr igyekezete, a hőseinknek járó tiszteletadása nem talált megértésre, kellő támogatásra, hisz halála
után (1996) újból feledésbe merült a temető, az elültetett facsemeték mára már nem léteznek, a kereszt is eltűnt, és újból
kezdtek a hősök sírjaira rátemetkezni, ugyanakkor egy valóságos szemétteleppé vált a hely. 2004. november 1-én a
helyi RMDSz gyertyagyújtással emlékezett meg a hősökről. 2007-ben a temetőt a Települési Székely Tanács és a
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére kitakarították, a tömérdek szemetet
elszállították. 2008. május 25-re, a Magyar Hősők Napja alkalmából, 75 keresztet és egy emlékfát állíttattak.A sírokat
újból felszentelte László Áron római katolikus plébános, Balla Árpád református tiszteletes, majd ünnepi beszédet
mondtak: dr. Garda Dezső országgyűlési képviselő és Czirják Károly. Koszorút helyeztek el: Dr. Garda Dezső ország-
gyűlési képviselő, a Települési Székely Tanács, maroshévízi MPP, maroshévízi PDL és a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület. 2009-ben a Magyar Hősök Napjára szintén a Települési Székely Tanács és a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület még 54 keresztet helyezett el.

Folytatás a következő oldalon!
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Isten nyugtassa a Bartha házaspárt

A Trianon Múzeum igazgatója Maroshévízen

E napon úgy a környékről, mint Maroshévízről több meghívott jelent meg az ünnepségen, ugyanakkor a bukaresti
Magyar Nagykövetség részéről Sándor Mátyás ezredes, katonai atassé ünnepi beszédet is mondott. Koszorút helyeztek
el: Magyarország Bukaresti Nagykövetsége, a helyi MPP, Települési Székely Tanács és a Dr. Urmánczy Nándor
Egyesület. 2010-ben az Urmánczy Nándor Egyesület még 20 keresztet állított a sírhantok felett, így e dátumra 150 sírhant
fölött volt kereszt. 2010 nyarán a szarvasi Viribus Unitis Alapítvány egy csoportja koszorút helyezett el a temetőnél,
hisz az egyesület egyik tagjának a nagyapja itt lett eltemetve. Íme a csoport tagjai: Roszik Zoltán történész (a Szarvasi
Tessedik Sámuel Múzeum igazgatója), Gulyás András régész (a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum régésze), Sőregi
Zoltán hadtörténeti kutató, Széplaki Gábor hadi sírgondozó, Varga Mihály történelem szakos egyetemi hallgató és
Lakos Zoltán.

Akik 1995-ben hozzájárultak a temető rendbetételéhez: Kolumbán Tihamér, Komán János, Molnár Árpád, Bir-
man József, Balla Árpád, Blénessy Zoltán, id. Szász Sándor, ifj. Szász Sándor, Simon István, Rokai János, Korpos Fer-
enc, Czirják Károly és a helyi Urmánczy János cserkészcsapat tagjai.

Azon személyek, akik 2008-ban valamilyen módon hozzájárultak a temető felújításához: Benedek Botond, Ladó
Lóránt, Karácsonyi Károly, Siklódi Ferenc, Balla Árpád, Ambrus József, Becze Sándor, Blénessy Zoltán, Strasszer István,
Csibi István, Vad Gábor, Schmutzer Zoltán, Dezső Ferenc, Czirják Károly.
2007-től napjainkig minden évben az Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére a temető ki lett takarítva, a Hősök
Napján és Mindenszentek napján az egyesület megemlékezéssel, illetve gyertyagyújtással hódolt azok előtt, akik életüket
adták a haza megvédéséért. Reméljük az elkövetkező években is a hőseink megkapják a kellő tiszteletadást a hévízi
lakosok részéről.

Czirják Károly

Évekkel ezelőtt, talán öt éve, írtam több cikket is az akkor
Maroshévíz legidősebb tanár házaspárjáról, hisz Bartha Béla és
Bartha Magdi a helyi tanügyben ledolgozott sok évtized alatt több
generációt tanított, és nem is akárhogy. Ekkor ismertettem az
olvasókkal életútjukat, a tanári pályafutásuk érdekességeit.
A Maroshévízi Hírlap 2010. decemberi számában tájékoztattuk
önöket, hogy Béla bácsi november végén, 92. éves korában
távozott az élők soraiból. Most három év és két hónap után Béla
bácsit követte felesége, Magdi néni is, hisz január végén 86 éves
korában ő is távozott az élők soraiból. Magdi néni nem tudott
beletörődni férje halálába, hisz közel 63 évet volt felesége.
Nagyon szerették egymást és bármikor lehetnének más házastársak példaképei, hisz ők igazán egymáshoz
tartoztak, nagyon szerették egymást. Magdi néninek nagyon hiányzott a férje, többször mondogatta, hogy
nem tudja az egyedüllétet megszokni, borzasztóan hiányzik az imádott férje. Sajnos, áldott férje halála után,
elkerült Maroshévízről, abból a lakásból ahol több mint ötven évet laktak. Ez egy újabb csapás volt Magdi
néninek, nem tudta megszokni új „otthonát”. De most már egymásra találtak odafent és újból boldogak. Ket-
tőjüknek sok hévízi diák köszönheti tanításait, hiszen sok helyi lakos a „kezük” közül került ki a nagyvilágba.
Isten nyugtassa őket, köszönjük intelmeiket, jó tanításaikat.

Czirják Károly

Február 13.-án Maroshévízen járt Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum igazgatója. Egy rövid városnézés
után találkozott az Urmánczy Nándor Egyesület vezetőségével. A találkozón többek között szó esett a közös
együttműködésről, közös kiállítások megvalósításáról is. U.N.E.
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Fontos a Maroshévíziek véleménye

A maroshévízi turizmusért

SPORT

Boldogasszony zarándokvonat

Amint arról már beszámoltunk, augusztus 29-31 között lesz megtartva a III. Maroshévízi Székely-Magyar
Napok, illetve a VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Erre az alkalomra az Urmánczy Nándor Egyesület várja
a lakosok véleményét is, hisz számít, hogy mit vár ezektől a napoktól a település lakossága, így telefonon vagy
az egyesület, esetleg újságunk elektronikus posta címére küldjék el véleményüket, mit szeretnének ezeken
a napokon látni, részt venni, úgy sport, mint kulturális téren. Ugyanakkor várjuk véleményeiket is, azzal
kapcsolatosan, milyen néptánc együttest és milyen könnyűzene, esetleg színház csoportot hívjunk meg erre az
alkalomra. Itt első sorban a környékbeli, székelyföldi, esetleg erdélyi csoportokra, együttesekre gondolunk.
Köszönjük szépen.

U.N.E.

Január 18-19 között Ukrajnában, Csernyivci /románul: Cernauti/ városában a romániai és ukrajnai turizmus
fejlesztéséről rendeztek találkozót. Maroshévízről Tőkés Attila és Balla Péter kapott meghívót erre a
találkozóra, mely a romániai nagykövetségen volt megtartva. Amint megtudtuk a hévízi meghívottaktól, ők
ismertették Maroshévíz és környékének turisztikai látványosságait és örömükre nagyon sok érdeklődő akadt,
akik el szeretnének jönni a Maros-parti településre üdülni. Tőkés Attila elmondása szerint ez az
együttműködés kétoldalú lesz, hisz az ukrajnaiak is ellátogatnak településünkre, ugyanakkor a maroshévízi
és a környékbeli lakosok is gyönyörködhetnek az ottani látványosságokban, szépségekben. Balla Pétertől azt
is megtudtuk, hogy már február havában egy ukrán parlamenti képviselő ellátogat Maroshévízre, de ővele
eljön egy televízió stábja is, akik filmet szeretnének készíteni környékünkről.

(cézéká)

Borvíz Kupa
Február 2.-án zajlott le Borszéken a „Borvíz” Kupa elnevezésű alpesi síverseny, melyre közel 100
Hargita megyei sportoló nevezett be. Íme, a maroshévízi sportolók eredményei: Kiss Tímea I hely
a 7-8 osztályosok korcsoportjában, Karácsony Renáta 3. a 9-12 osztályosok korcsoportjában,
Copot Bianca 2. a 9-12 osztályosok korcsoportjában, Karácsony Karina 3. és Hámos Roxána 4.
a 3-4 osztályosok korcsoportjában.

Corona Kupa
Február 8.-án zajlott le Brassópojánán a „Corona” Kupa alpesi sí kupa. Az esemény országos
szintű volt és az első hat helyezett országos pontozásban részesült. Maroshévízről Karácsony
Karina volt jelen, aki habár 4. osztályos, ő az V. osztályos korcsoportban versenyzett, ahol az
előkelő VI. helyezést érte el.

V. ProTekerőpatak Kupa
Február 8.-án zajlott le Tekerőpatakon a ProTekerőpatak Kupa. A sífutó kupára 70 versenyző
nevezett be. Íme a Maroshévíziek eredményei:2005-ben született fiúk: Grozea Cristian I hely,
2003-2004-ben született fiúk: Ferencz Csibi Arnold I hely. 2001-2002-ben született fiú korcsoport:
Pop Costel Emil II hely, Tompea Razvan III. hely. 1999-2000-ben született fiúk: Ababei Iulian I
hely, Pop Nicolae III. hely. 1997-1998 korcsoport fiúk: Ráduly Andrei III. hely.

Az Urmánczy Nándor Egyesület kérésére az idén harmadik alaklommal fog megállni a zarándokvonat településünkön.
Amint már hírül adtuk november hónap folyamán a szervezők Maroshévízre látogattak és tárgyaltak az egyesület
vezetőségével. Ez évben a zarándokvonat június 5.-én 19 órakor fog megérkezni és az eddigi évekhez képest más ú
tvonalon, így más településeken fog megállni. Ezek szerint Románia területén meg fog állni: Nagykároly, Zsibó, Dés,
Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Gyimes állomásokon. A vonat 10 percet fog állni a maroshévízi
vasútállomáson. (Cz. K.)
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Ökumenikus Imahét a Krisztushívők egységéért– 2014.
Isten iránti hálával tekintünk vissza a Református Egyház által

szervezett Imahétre, mely február 2-9 között zajlott.
Úgy tapasztaltuk, hogy Isten áldása tette teljessé együttlétünket. Két
nap kivételével minden nap több mint százan vettek részt az
Istentiszteleteken, melyek több mint másfél órásra sikeredtek. Az
imahét mottóját a kanadai egyházak képviselői választották: „Hát
részekre szakítható-e a Krisztus?” – 1Kor 1,17. Aktuális üzenete van
a kérdésnek a megosztott egyháztest tekintetében, de nem csak a
felekezetek közötti kommunikációhiányra hívja fel a figyelmet, de a
gyülekezeteken belüli pártoskodásokra is. A mottó kérdése nem csak

ténymegállapítás, de egyben feladat is, melynek teljesítése ránk vár. Minden nap különböző szolgáló
csoportok zenei programmal és szavalattal gazdagították az élményekben dús együttlétet. A gyülekezetünk
tagjai váratlan összefogással és szeretettel látták el az egy hétig itt tartózkodó lelkipásztorokat és családikat,
mely gondoskodást ezúton is köszönünk. Külön örömöt jelentett látni, hogy nem csak református híveink
vettek részt Istentiszteletünkön, így valóban megélhettük az ökumenét. A szolgálattevő lelkipásztorok a
következők voltak: Barticel-Kiss Emese borszéki lp, Szász Lóránd kőrispataki lp, Bántó-Tamás Szilveszter
kalotadámosi lp, Bántó-Tamás Csilla kispetri lp, Sikó Csaba kolozskarai lp, László Áron maroshévízi róm.
kat. plébános és Jári Zsolt brassói segédlelkész. Hála és dicsőség az Úrnak! Barticel-Kiss Krisztián ref. lp.
Van református temetőnk!

Hálát adunk Istennek, hogy anyagi gondokkal küszködő egyházközségünk minden nehézség ellenére egy
már régen kívánatos nagy lépést tehetett meg január végén: megvásároltuk a Zenkányi Sbârcea-féle temetőt,
melynek része a Hősök Temetője is. Ezzel a lépéssel várhatóan megoldódik az évenként megismétlődő
sírvandalizálás kérdése is. Komoly temetőrendezési terveket készítünk elő, melyek megvalósításával egy
szép és modern temetőt alakíthatunk ki. A sírhelyeket előre felparcellázzuk és utakat, ösvényeket alakítunk
ki a sírhelyek könnyű megközelítése érdekében. Terveink között szerepel egy székely stílusú
ravatalozókápolna felépítése is, mely nem csak hasznára, de díszére is szolgál majd a temetőnknek.
Természetesen, nem csak reformátusok használhatják a temetőt, hanem mindenki számára
nyitva áll majd, de attól református temető, hogy Egyházközségünk vásárolta és az adminisztrációt
szintén mi végezzük. A Hősök Temetőjét a Magyar Kormány keretén belül működő
Hadisírgondozó Bizottsággal partnerségben kívánjuk felújítani. Megszületett a határozat az új sírhelyek
bérlésének és a már meglévő sírhelyek gondozásának díjára vonatkozólag, melyeket az alábbiakban
közlünk: 12/2014. A Maroshévízi Ref. Egyházközség presbitériuma 15 IGEN szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghatározza a református temető sírhelytarifáit: azoknak az egyháztagoknak, akiknek
rendezve van az egyházközséggel szembeni tartozásuk 300 lej/sírhely, más felekezetűeknek és az
egyházközséghez nem tartozó, illetve egyháztagsági kötelességének eleget nem tevő reformátusoknak 600
lej/sírhely. Az új sírhelyek bérlése 20 évre szól. 13/2014. A Maroshévízi Ref. Egyházközség presbitériuma
15 IGEN szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghatározza a református temető korábban
kialakított sírhelyeinek temetőgondozási tarifáit: református egyháztagok sírhelye után 100 lej/sírhely, más
felekezetűek sírhelye után 200 lej/sírhely.

A temetőgondozási díjakat legkésőbb 2016. január 1-ig lehet kifizetni, és a kifizetés 10 évre érvényes.
Az elkészült sírhelyek, melyekbe még nem temetkeztek a 12/2014-es határoz hatálya alá esnek.

Barticel-Kiss Krisztián ref. lp.
Egyházi anyakönyv
Temetések: Bükkfejes György 58 éves (rom. kat.)

Elekes Sándor 79 éves (rom. kat.)

Egyházi szemle
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Márciusi előzetes

Irodalmi est

Regisztrálj, hogy választhass

Március 6.-a körül egy három tagú budapesti küldöttség látogat településünkre. A küldöttség a háborús
emlékmű adományázásáról fog tárgyalni a református egyház tiszteletesével és az Urmánczy Nándor
Egyesület vezetőségével.

Március 10.-e a Székely Szabadság Napja. Ez évben is megemlékezés lesz Székelyföld fővárosában
Marosvásárhelyen (hajdanán Székelyvásárhely). A megemlékezés 17 órától kezdődik a. Az előrejelzések
szerint Maroshévízről is egy busz indul erre az eseményre.

Március 15.-e Nemzeti Ünnepünkön megemlékezés a helyi római katolikus templomban.

Pénteken, január 31.-én 16 órától a maroshévízi református
egyház gyűléstermében irodalmi estre került sor, melyet az
Urmánczy Nándor Irodalmi Kör szervezett.
Az eseményre eljött a gyergyószentmiklósi Kercsó Attila
Irodalmi Kör tagjainak egy része is. Az összegyűlt hévízi mag-
yar lakosok előtt verseikből, regényeikből, novelláikból olvas-
tak fel Gyergyószentmiklósról: Bajna György, Balázs Gáspár
Emil, Biró László, Czirják Edit, Farkas Szabolcs, Borszékről:
Kamenitzky Antal, Maroshévízről: Bajkó Zsigmond, Járy
Hunor. A több mint egy órás felolvasás után kötetlen beszél-
getés alakult ki a meghívottak és a
jelenlevő irodalomszeretők között.

Sárig Csillaa

Az egyszerűsített honosítással számos elszakított területen élő magyar nemzetiségű ember elérhette azt a
jogát, hogy magyar állampolgár is lehessen. Ezt sokan kérelmezték és meg is kapták, így településünkön,
Maroshévízen is. Az állampolgárság mellett nekünk magyaroknak felkínálkozott az a lehetőség, hogy
szavazhassunk is az anyaországi választásokon. Ezt ma már mindenki könnyen megteheti, hisz ha 2013.
november 1-ig csak postai úton lehetett kérelmezni, jelenleg a világhálón is (http://valasztas.hu/) mindössze
2 perc alatt be lehet jelentkezni, fel lehet iratkozni, hogy szavazhassunk az áprilisi választásokon. Ha netán
valaki nehézségekbe ütközik, forduljon bizalommal a szerkesztőségünkhöz, úgy elektronikus formában vagy
akár telefonon és mi segítünk önöknek (hirlap@marosheviz.info vagy a 0744136068-as telefonszámon).
A múlt hónaptól többen is megkerestek, hogy segítsünk regisztrálni. Egy néhánytól véleményt is kértünk a
honosítással kapcsolatosan és az április 6.-i szavazati lehetőségről. Íme egy pár vélemény: D. A. Csaba 46
éves: „Igen, vártam, hogy magyar állampolgár is legyek, ezt már 1920-tól várjuk mi magyarok akiket a dik-
tátum elszakított és, hogy most magyar állampolgár lehetek hálás vagyok a magyar kormánynak. Magyarnak
születtem és magyar is vagyok. Elmegyek szavazni is és nem az anyaországért szavazok, hanem az Országért
és az egységes nemzetért” J.A. 69 éves: Nagy öröm számomra, hogy magyar állampolgár lehetek és ezt
köszönöm mindazoknak, akik ezt kiharcolták nekünk. Persze, hogy elmegyek szavazni, ennyivel tartozok a
nemzetemnek. P. Csilla 35 éves: „Életem egyik vágya teljesült, hogy magyar állampolgár is lehettem.
Őszintén a 2005-ös fekete nap után nem is gondoltam, hogy még lehetek magyar állampolgár. Persze, hogy
elmegyek szavazni, hisz magyar vagyok. Sz. Erika 41 éves: „Nagy megtiszteltetés, hogy megkaphattam a
magyar állampolgárságot, főleg a 2005. decemberi humbug után, most még büszkébb vagyok rája. Fogok
szavazni postai úton, bár ennyivel tartozom azoknak, akik ezt a lehetőséget megteremtették nekem, hogy
magyar állampolgár lehessek”. M.H.
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)

Az elemi osztályokba iratkozás kalendáriuma

A Tanügy Minisztérium késéssel bár, de határozatot hozott az elemi osztályokba (előkészítő és I osztály)
való beiratkozás időpontjairól:
I szakasz:
• Február 25 - Nyitott kapuk napja A Kemény János Elméleti Líceumban. Az előkészítő osztályba
iratkozó gyerekek és szüleik megtekinthetik az előkészítő osztály tantermét és beszélgethetnek a mostani
tanítónővel az előkészítő osztály programjáról, valamint a megismerkedhetnek a 2014-2015-ös tanévben
tanító pedagógussal (8-15 óra között)
• Február 27- szülőértekezlet az óvodában az előkészítő és I osztályba iratkozók szüleivel
• Március 12-ig – az időpont az iskolához kirendelt pszichológustól függ, azoknak a gyerekeknek a
pszichoszomatikus felmérése történik, akik 2014 szeptember 1-december 31 között töltik be a 6 évet és
szeretnének beiratkozni az előkészítő osztályba. Az értékelés időpontjáról értesítjük a szülőket.
• Március 13-ig – a szülő értesítése a pszichoszomatikus felmérés eredményéről
• Február 24-március 14 – a beiratkozási lapok kitöltése a szülők által online vagy személyesen az
iskola titkárságán. Szükséges iratok: a gyerek keresztlevele, a szülők személyi igazolása, dosszié. Ez az
időszak vonatkozik egyaránt az előkészítő osztályba iratkozókra, mint direkt az I osztályba iratkozókra.
II szakasz:
• Március 25 – április 4: azoknak a gyerekeknek a beíratása az iskola titkárságán, akik valamilyen
okból nem jutottak be az I szakaszban, vagy nem iratkoztak egyáltalán.

Bővebb felvilágosítás az iskola titkárságán a 0266341309, vagy az igazgatóságon a 0746266405-ös
telefonszámon.

Még ezután következik az óvodába és V. osztályba iratkozás kalendáriuma és módszertana. Ezekről
később értesítjük a szülőket!

Az Alma Mater Kemény János Egyesület pályázatai:
• Az Alma Mater Kemény János Egyesület a múlt év folyamán pályázatot nyert a Bethlen Gábor
Alapnál, amely a 2013-as évet a Külhoni magyar kisiskolások évének nyilvánította. A 200 000 Ft. értékű
támogatásból 2 videoprojektort és 2 vetítővásznat vásároltunk az elemi osztályok számára. Ugyancsak
ebből az alkalomból a Bethlen Gábor Alap és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2 fajta
módszertani könyvcsomagot is ajándékozott Románia minden magyar elemi iskolájának.
• A Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által, Az iskolai tanórán kívüli, az
önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi értékeinek megerősítését szolgáló magyar nyelvű
iskolai programok támogatása címen meghirdetett pályázaton 245 000 Ft., illetve 350 000 Ft.-ot nyert
iskolán kívüli tevékenységekre és a mikrobusz működésére.
• A Bethlen Gábor Alaphoz most február folyamán 2 pályázatot nyújtott be. Egyet közel 600 000 Ft.
értékben a Hagyományok háza címmel, székelyruhák vásárlására a Csillagszem tánccsoportnak, egyet
pedig Esélyegyenlőség biztosítása minőségi oktatással címmel, didaktikai eszközök vásárlására közel
5 000 000 Ft. értékben.

Séra Ilona, igazgató
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Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

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

(György Hajnal)

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport

utcában a
Harmopan kapujával szemben

Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Angolórákat tartok gyerekeknek alapszinttől-haladóig
kedvezményes áron.

Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 0726633517.

Támogatóink:
Becze Sándor, BodorAttila, Deák Attila,
Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Ladó András Miklós,
Németh Levente,
Papp Edmond, Puskás József,Szász Károly
Szabó Erzsébet,
Tóth Csaba, Tőkés Attila.

Köszönjük

Eladó 42-es ezüst színű új ruha (150 lej), eladó
elsőáldozási ruha, cipővel, koszorúcskával,

táskával és kesztyűvel (300 lej),
eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Álláshirdetés
Felszolgálót, konyhai kisegítőt alkalmaz, részidős

munkára a maroshévízi Farkas-lak turistaház.
Követelmények: felszolgálói tapasztalat, dinamizmus,
munkabírás, rugalmasság, megbízhatóság, román és

magyar nyelvismeret. Teljesítmény alapú bérezést
kínálunk. Kérjük küldjön egy fényképes önéletrajzot a

fotovisionstudio@yahoo.com email címre. Érdeklődni a
0743143636-os telefonszámon.

Eladó cirkula lappal és 4 kw-os motorral, 3 tonnás
Héber emelő, és egy komplett kályha tető.

Érdeklődni a 0742779344-es telefonszámon lehet.

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.

Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok
gyártását,

hűtőszekrények és
mosógépek

javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482

telefonszámokon
lehet
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven megjelenő helyi újság utódja.
Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http://hirlap.marosheviz.info,
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István,
Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Sánduly László, Gâdioi Dennis
Címünk: drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info,

telefon: 0744136068 vagy 0733319406


