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Koszorúkat, virágokat helyeztek 
el vasárnap a Zsákhegyi Magyar 
Katona Temetőben helybéli szer-
vezetek és magánszemélyek. A 
Magyar Hősök Emléknapján a te
metőben nyugvó 181 magyar ka-
tonára és mindazokra emlékez
tek, akik életüket adták a sza-
badságért.
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Minden esztendő májusá-
nak utolsó vasárnapján, 
a Magyar Hősök Emlék-

napján Maroshévízen is megem-
lékezésre, koszorúzásra kerül sor. 
A magyar katonák nyughelyének 
gondozását, rendezvény megszer-
vezését a Települési Székely Tanács 
vállalta fel. 

Czirják Károly helytörténész 
adatai alapján a 181 magyar kato-
na az 1916-os évektől lelt itt végső 
nyughelyére, akkor hozták létre a 
zsákhegyi temetőt. 

1916 őszén Szebenből Maros-
hévízre költöztették az 1305-ös 
katonai tábori kórházat, egy 40 
méter hosszú épületbe, Sbarcea 
Irimia malma szomszédságába. Két 
katonaorvos és több asszisztens 
tevékenykedett Donner törzsor-
vos vezetése alatt. Az 1916–18-as 
harcokban megsebesült katonákat 
itt kezelték, míg az elhunytakat a 
patak túloldalán, a Zsákhegy-ma-
gaslaton létesített temetőbe temet-
ték el. Összesen 258 katonának lett 

itt sírhelye, melyek közül 181 volt 
magyar, a többiek olasz, osztrák 
és német nemzetiségűek voltak. A 
temető bejáratánál egy hatalmas 
székely kapu állt, a lakosság évente 
megemlékezett az elesettekről. 

1930. szeptember 8–12. között 
egy küldöttség járt Maroshévízen 
Vespasian kapitány vezetésével, kiás-
ták az itt elesett 22 olasz katonát, és 
szülőhazájukba vitték. Ugyanebben 
az évben, november 1-jén a bukares-
ti német főkonzul is meglátogatta a 
Zsákhegyi Hősök Temetőjét, majd 
1943-ban sor került a német kato-
nák kiásására, elszállítására is. 

A temetőt átrendezték, 1945-
től rendben tartását a helyi Ma-
gyar Népi Szövetség végezte 
1950-ig, míg a hatóság betiltotta, 
minden évben megemlékezéseket 
tartottak. A gazdátlanság miatt 
tönkrementek a keresztek, ráte-
metkeztek a sírokra, a rendbetételt 
az 1989 decemberében megalakult 
RMDSZ vállalta fel, Kolumbán 
Tihamér helyi elnök irányításával. 
A csupán egyetlen lábon maradt 
kereszt mellé újabb kereszteket 
helyeztek el, a millecentenárium 
alkalmával 1100 fenyőcsemetét 
ültettek, március 15-én és halot-

tak napján megemlékezést tartot-
tak. Az elnök halála után újra az 
enyészet lett úrrá a temetőn, 2008-
ban a Települési Székely Tanács ta-
karította ki, és helyezett keresztet 
75 sírhant fölé. Később további 
50 kereszt került a temetőbe, és 
Czirják Károly kutatásba kezdett, 
hogy az itt nyugvó katonák neveit 
megszerezze. A bécsi hadi levéltár-
ból megkapott információk még 
kiegészítésre szorulnak, viszont a 
település többi magyar szerveze-
teivel összefogva minden év má-
jusában megemlékezést tartanak, 
koszorúznak.

gyergyó

A közelgő gyermeknapi rendez-
vénysorozat nyitó mozzanata-
ként került sor a Gyermeknapi 
Vers mondók Találkozójára Gyer
gyószentmiklóson. Összesen 43 
óvodás és kisiskolás szavalata 
szórakoztatta a közönséget.

L. H.

Tizenharmadik alkalommal 
is megszervezték a művelő-
dési központ hagyományos 

versmondó rendezvényét, mely 
idén is nagy népszerűségnek örven-
dett. „A vers a lélek ünnepe” – ezzel 
a gondolattal nyitotta meg a prog-
ramot Czirják Edit, a rendezvény 
megálmodója. Ezúttal Kányádi Sán-
dor, jeles erdélyi magyar költő előtt 
tisztelegtek, aki idén májusban töl-
tötte be 82. életévét. Játékos költe-
ményeit először az óvodások adták 
elő, majd a kisiskolások is színpadra 
álltak. Minden versmondó juta-

lomban részesült. A gyermeknapi 
rendezvények holnap folytatódnak, 
a művelődési házban és környékén 
színes programokkal várják a gye-
rekeket. A polgármesteri hivatal és 
a város kulturális intézményeinek 
közös szervezésében lesznek külön-
féle ügyességi vetélkedők, játékok, 
kézműves-foglalkozások. Az ap-
róságok kinőtt ruháit bababörzén 
csereberélhetik az anyukák, a bátor 
gyerekek pedig motorozhatnak a 

Gyergyói Blues Riders Motoklub 
jóvoltából. Bemutatók, előadások is 
lesznek, fellép a Step Dance, a Hó-
virág Néptáncegyüttes és Kerekecs-
ke esztendőcske címmel koncerte-
zik Orbán Ferenc. A szervezők úgy 
állították össze a programot, hogy 
minden gyerek megtalálja a ked-
vére valót. A programok 11 órától 
kezdődnek, minden vetélkedőre a 
helyszínen lehet benevezni, a rész-
vétel minden programon ingyenes. 

VErsMondóK TAlálKozójA

Több mint negyven gyerek állt színpadra

TÖbbTonnás 
szállíTMány érKEzETT

Könyvadomány 
Gyergyónak

12 tonnányi könyv érkezett a gyer
gyószentmiklósi városi könyv
tár ba. Az adományt az Erdélyi 
Magyar nemzeti Tanács kap ta 
Magyarországról.
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A gyergyószentmiklósi, vala-
mint a környékbeli könyv-
tárak könyvállománya gya-

rapodhat annak az adománynak 
kö szönhetően, melyet az Erdélyi 
Ma gyar Nemzeti Tanács kapott a 
szegedi Antikvár Áruház jóvoltából. 
A könyvek sorsáról az EMNT gyer-
gyószentmiklósi szervezete és a helyi 
demokráciaközpont gondoskodik, 
partnerségben a városi könyvtárral. 
Parászka Géza, az EMNT helyi el-
nöke elmondta, nagy öröm számára, 
hogy példaértékű együttműködés 
valósulhatott meg, mely által tá-
mogathatják a környékbeli könyv-
tárakat. Bákai Magdolna, a demok-
ráciaközpont vezetője részletezte, 
antikvár könyvekről van szó, melyek 
többsége nagyon jó állapotban van, 
és a városi könyvtár ideiglenesen ad 
otthont nekik. A szállításban és a le-
pakolásban két helyi cég is besegített, 
ugyanakkor a Dr. Marc Zsuzsanna 
Orvos Klub pénzadománnyal segí-
tett, hogy a helyszínre érhessenek a 
könyvek. A program lebonyolítói 
azonban szívesen fogadnak továb-
bi támogatásokat is. Kisné Portik 
Irén könyvtárigazgató részletezte, 
sikerült már a könyvek egynegyedét 
átválogatni, rendszerezni. Kiderült, 
hogy a nagy többség világirodalmi 
és magyar irodalmi alkotás, azon-
ban vannak társadalomtudományi 
és természettudományi könyvek 
is. A legrégebbi példány több mint 
százéves, de a legtöbb könyv 50-60 
éves. Megjegyezte, a művek nagyon 
széles érdeklődési kört elégítenek 
ki, olyan példányok is megtalálha-
tók, melyeket korábban többször 
kerestek már egyetemisták. A városi 
könyvtár elsőként válogathatott 
a nagy mennyiségű könyvből, de 
várják olyan környékbeli könyvtá-
rak jelentkezését, melyek részesülni 
szeretnének az adományból. Nem 
ez az első ilyen adomány, ami Szé-
kelyföldre érkezett, tavaly év végén 
Székelyudvarhely kapott több tonna 
könyvet, szintén az EMNT által. 

hírfolyam

> Kanálisba esett. Kanálisba esett egy 
gyerek Gyergyószentmiklóson. Súlyos sé-
rülés nem történt, a hiányzó kanálistetőt is 
pótolták időközben. Biciklijét taszította egy 
nyolc év körüli kisfiú a Forradalom negyed 
egyik utcáján, amikor váratlan baleset érte, 
beleesett egy fedő nélküli kanálisba. Szem-
tanúk szerint nem vehette észre a gödröt, 
hiszen ágakkal volt letakarva. A gyerek sze-
rencséjére meg tudott kapaszkodni, így nem 
esett nagyot, megúszta súlyosabb sérülés 

nélkül a dolgot. Nem derült ki, hová tűnt a 
kanálistető, hiányát azonban már pótolták, 
hogy ne történhessen újabb hasonló baleset. 

> Ma van a Pitypang-nap. A gyergyó-
szentmiklósi rövid programú óvodák 233 
óvodása három egységben ünnepel ma. A 
program szerint a Tölgyfa utcai, a Virág ne-
gyed 51-es tömbházi, illetve az Orosz Kál-
mán iskola udvarára várják 10 órára a szülő-
ket, valamint mindazokat, akik betekintést 
akarnak nyerni a kézműves-foglalkozásokba, 
ügyességi játékokba.
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Tisztelegtek a 181 magyar katona sírjánál

1916-tól temettek a zákhegyi temetőbe. Összesen 258 katonának volt itt a sírhelye fotó: czirják károly


