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Fogyatkozó magyarság 
     Sajnos a maroshévízi magyarság évről évre fogyatkozik, és ez nemcsak a elköltözések, kivándorlások 

miatt van, hanem alacsony a születések száma is. De lássuk a felekezeti adatokat a 2019-es évre: a római 

katolikus egyháznál 13 keresztelés volt, 7 házasságkötés és 34 temetés. Jelenleg összesen 2040 római 

katolikust tartanak nyilván. A református egyháznál sem rózsás a helyzet, itt négy keresztelést jegyeztek, 

három házasság kötést és nyolc temetést.  

     A református egyházközségnél 351 lélekszám (Gödemesterházával) van. M.H. 

 

Új év új remények 
     Minden ember egy új év kezdetén új reményekkel vág neki az évnek, átgondolja az elmúlt évet, 

vonalat húz, tervezget. Én is ezt tettem, akárcsak mindannyiunk. Az új évben mindenki sok egészséget 

szeretne, boldogságot és bőséget. Én szeretném, ha városkám is szebb lenne, ne legyen oly sok szemét 

az utcákon, a járdákon, ne legyen olyan sok kéregető, verekedések. Fejlődjön a turizmus, és remélem, 

csak remélem, mert ezt tehetem, hogy lesznek munkahelyek a lakosoknak, mert nagyon kevés van. 

Remélem, hogy minél kevesebb szociális segélyt fognak adni azoknak, akik most jönnek, vagy az utóbbi 

évben jöttek és nem is akarnak dolgozni, hisz az utóbbi években egyre több idegen jelent meg, akikről 

nem lehet tudni, honnan jöttek épp a mi kis városkánkba, ahol sok a munkanélküli. 

     Remélem a 2020-as év mindenkinek sok egészséget, bőséget, örömöt fog hozni. Siklodi Ildikó 

 

Sajtótájékoztató 

A Maroshévízi PRO Maros labdarúgó csapat vezetősége tudatja, hogy a csapatot -a 2019-es évi 

tevékenységét értékelve-, ez évben is a Mikulás meglátogatta az ifjúsági 

csapat játékosait, ajándékokat adva nekik. Ez alkalommal a labdarúgó 

csapat köszönetet szeretne mondani az összes tagjának, a partnereknek, 

szurkolóknak, akik egész évben a csapat mellett voltak, ugyanakkor 

reménykedve várják a 2020-as évet, abban bízva, hogy egy sokkal 

sikeresebb év lesz. Az eddigi sikerek nem valósulhattak volna meg a helyi 

Önkormányzat és a helyi Polgármesteri Hivatal támogatása nélkül, hisz a 

„PRO Muresul 2019” pályázatnak köszönhetően volt biztosítva a csapat 

anyagi háttere, mely pályázat a város elöljáróinak köszönhető. Boldog új esztendőt kívánunk! Hajrá, 

Maros! Bükfeyes Rákossy Zsombor 

 

Erőszak Maroshévízen 
    Az év első napjaiban S. Z. maroshévízi lakos keresett meg, aki elpanaszolta egy 2019 decemberében 

történt eseményét. S. Z. szerint megkérte valaki, hogy segítsen neki, hogy a részeg testvérét vigye haza. 

El is sietett a vasútállomás felé, de mikor odaért, egy általa is ismert roma azt mondta neki, hogy adja 

oda neki minden pénzét. Erre ő azt mondta, hogy nincsen nála semmilyen pénz. Ezek után a 29 éves 

kéregető ütlegelni kezdte. Kézzel, lábbal rúgta őt, mígnem leesett, ezt követően a verekedő elszaladt. 

Odakerült a rendőrség, és természetesen a mentőautóval kórházba vitték, ahonnan másnap kiengedték. A 

panaszosnak a több sérülés mellett az orra is eltörött, orvosi igazolást is kapott minderről, a törvényszéki 

orvos kilenc napot írt. Ezek után S. Z. feladta a rendőrségre a verekedőst.  

    A rendőrségi kihallgatáson a peresünknek mondták, hogy kibékülhet, vagy pénzt is kérhet, de ő 

ezeket elutasította, mondván, hogy „Ma engem vert meg, holnap mást verhet meg”. Czirják Károly 

 



 

 
 

Maroshévíz legyen város?!   
    1929. január 1-től egészen 1930. január 1-ig Maroshévizet városi rangra emelték. Ekkor a település 

lakossága ezt nem akarta, de a politikusok igen.  

    A nagy adók és más drágítások miatt a lakosság kérésére 1930. január elsejétől újból nagyközség lett 

Maroshévíz. Ekkor 8317 (2790 magyar ajkú) lakosa volt a Maros-parti településnek. 1956-ban újból 

várossá nyilvánították az akkori 8944 lakosával, melyből 3584 volt magyar. 2002-ben megyei jogú 

várossá léptetik elő, ekkor 15.880 lakosa volt, ebből 4034 magyar. A 2002-es választásról megvan 

nekem is a saját véleményem. Elsősorban hivatalosan nem vagyunk megyei jogú város, mert az akkor 

elrendelt népszavazáson nem vették figyelembe a szavazók akaratát, hisz nem szavazták meg, hogy 

megyei jogú város legyen Maroshévíz. Ugyanakkor a település nem felel meg a legtöbb 

követelménynek, hogy ezt a rangot megkaphassa. És hogy csak egy feltételt említsek, hogy megyei jogú 

település legyen 25.000 lakosnak kell lennie. Lehet, hogy sokan emlékeznek, hogy az említett minősítés 

megadása előtt Maroshévízen egy egyetemi osztályt is létesítettek, így lett egy brassói egyetemnek egy 

osztálya itt, ami egy év után megszűnt. Mit nyertünk hogy municípiumi rangra emeltek? Nagyobb adót, 

rengeteg alkalmazottat a polgármesteri hivatalnál, sok munkanélküli lakost. Az utóbbi években 

pedig rengeteg roma érkezését. December hónapjában aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy rendeljenek el 

népszavazást, hogy településünk újból város legyen. Egy közösségi oldalon egy eléggé erősnek 

mondható harc alakult ki, hisz egyesek (hivatali alkalmazottak) hamis, valótlan tényeket sorolnak fel, 

például, ha Maroshévíz város lesz, megszűnik a törvényszék, a kataszteri hivatal, a korház, a népesség-

nyilvántartási iroda, kereskedelmi kamara stb. Az illető (k), aki(k) mindezt felsorolja(k), annak nagyon 

rövid az esze, hisz mindezek akkor is léteztek és működtek Maroshévízen, amikor csak város volt. Nos, 

érdeklődtünk azoknál akik elkezdték az aláírásgyűjtést, hogy népszavazást írjanak ki. Megtudtuk, hogy 

eddig több mint 500-an írták alá 2 hónap alatt.  

    Az aláírásgyűjtés folytatódik. Czirják Károly 

 

Matematikai továbbképzés lelkigyakorlattal 
    Nagyon különlegesen hangzott számomra a meghívó, amikor azt olvastam, hogy különféle új, 

élményszerű matematikaoktatás társul lelkigyakorlattal, a lelkigyakorlatot pedig több napon át Böjte 

Csaba ferencrendi szerzetes fogja tartani, Borszéken. A dolog mindkét oldala érdekelt, annak ellenére, 

hogy nem tudtam, hogyan társul, találkozik a kettő. S ami manapság ritka: mindez ingyenes: az oktatás, 

a lelkigyakorlat, a szállás, az étkezés. Rögtön jelentkeztem a megadott elérhetőségen, s amikor 

elérkezett 2020. január 6-a és megérkeztünk Borszékre, lassan körvonalazódott és letisztult minden.  

    Reggelivel vártak a kedves borszéki kollégák a Zimmethausen Iskolaközpontnál, majd 9 órától 

megtörtént a hivatalos megnyitó, ahol megismerkedtünk a házigazdákkal, a lelkes edelényiekkel, akik 

nagyrészt a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola pedagógusai és akik később Lego matematikát, 

robotikát és 3 D-s nyomtatás oktattak nekünk délelőttönként és a más helységekből, megyékből érkezett 

kollégákkal. A bemutatkozás során megtudtuk azt is, hogyan társul ez a képzés lelkigyakorlattal: a 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány szervezte a Borszéki Pedagógiai Napokat és Pedagógus 

Lelkigyakorlatot. 

    A borszéki iskola új „Stiefel” interaktív okos tantermének avatása következett, amely az edelényi 

iskola és a Szent Ferenc Alapítvány jóvoltából valósult meg. A képzésre illetve lelkigyakorlatra 

jelentkezett pedagógusokon kívül részt vett az avatón Mik József borszéki polgármester, Borboly Csaba, 

a megyei önkormányzat elnöke és Barti Tihamér alelnök is.  

A napi alapprogram délelőtt oktatást, délután lelkigyakorlatot, este közös beszélgetést vagy egyéni 

időtöltést tartalmazott. Példaértékű volt számomra az edelényi munkaközösség, nagyszerű vezetőjével,    

Barta József iskolaigazgatóval. Példát mutattak arra, milyen egy jól együttműködő, egészséges 

munkaközösség, ahol támogatják, tisztelik, értékelik egymást, komolyan veszik feladataikat, és mindezt 

vidáman, jókedvvel, kedvesen.  

    Minden nagyszerűen meg volt szervezve, csodálatos, hasznos három napot töltöttünk Borszéken. 

Pozitívan feltöltődve érkeztem haza, azzal az érzéssel, hogy bármit meg lehet valósítani az életben.  

    Nagyszerű, hogy ennek a képzésnek, találkozásnak lesz folytatása már a közeljövőben, és jövő évben 

is lesznek hasonló borszéki pedagógiai napok lelkigyakorlattal. Portik M. Erika 

 



 

 
 

H A D I M O R Z S Á K 

 
A budapesti pedagógusi pályafutásom alatt sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé 

történelem óráimat megtörtént eseményekkel, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel. 

Ezeket, a tollforgatók jóvoltából, a szájhagyomány, a mondák és népballadák világa is megőrizte. A 

hadtörténelem is feljegyzett sok olyan megtörtént esetet, amely azután kiszínezve, anekdotaként élt 

tovább. Az elkövetkező években, a Hírlap hasábjain az ókori görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen, 

úgynevezett hadimorzsákat, megtörtént eseményeket, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességeket 

szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a történetek eredetiségükkel, hiteles tolmácsolással, 

vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók 

érdeklődését, figyelmét, és hasznosan eltöltött perceket fognak szerezni Önöknek. Tisztelettel, 

Karácsonyi István 

 

A lőfegyverek általános elterjedése után minden katona számára kötelező lett a borotválkozás. Abban az 

időben viselt terebélyes szakáll és bajusz- amelyet a férfiúi tekintély jelképének tartottak a primitív 

lőfegyverek kezelésénél a kiugró szikrától vagy fellobbanó lángtól maga is lángot vetett, így egy kiadós 

csatánál a harcosok nem győzték az önmaguk és egymás szakállát oltani. 

 

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 61. rész 
 

Siménfalvi rovások I. rész 

 

     A régebbi siménfalvi rovásemlékről Benkő Elek erdélyi régész tanulmánya alapján adok 

tájékoztatást. (A siménfalvi rovásemlék és köre, Turán, 2005/márc.-jún.) 

   1991-ben Muckenhaupt Erzsébet, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum kutatója a csíksomlyói 

ferences kolostor egyik XVI. századi, több szerzőtől származó kötetében rovásírásos bejegyzéseket vett 

észre. A bejegyző Bonyhai Moga Mihály, aki valószínűleg román származású katolikus jószágigazgató 

és könyvgyűjtő volt ifjabb Székely Mózes siménfalvi birtokán. A rovás ábécét így mutatja be: Ez a régi 

szkítiai magyarok alfabétuma.  A bejegyzések 1627 és 1629 közötti rövid szövegekből állnak. Az ábrán 

az ábécé alatt olvasható összerovásos szöveg: rZSeBeT AZON KRISTVSNAK (?)  ANNJÁNAK VÉR 

ZERINT VALÓ ATJA FIA VOlt… Mai szóhasználattal: Erzsébet asszony Krisztus anyjának vér szerint 

való rokona volt… 

    Bonyhai Moga Mihály, vagy ahogyan ő írja a nevét - Mogyai Mihály – bejegyzései is alátámasztják 

azt a tapasztalatomat, hogy rovásírásunkban a leggyakoribb tévesztés az S, G, L betűk 

mellékvonalkáinak felcserélése. Betűsorában L helyett G szerepel, további bejegyzéseiben is előfordul 

L helyett a G vagy S használata. 1627-es bejegyzésében viszont a MIHALI szóban helyesen írja az L-t.                                                                                                                                                                                                                   

E hibákat nem azért emeltem ki, hogy  Mogyai Mihály rovásírásos tudásának jelentőségét kisebbítsem, 

hiszen bejegyzései nagy művelődéstörténeti értéket képviselhetnének, ha a Tudományos Akadémia  

magyar nyelvemlékként kezelné a rovásemlékeket. Friedrich Klára  

 
 

 

 

 

Ábra Benkő Elek 

tanulmányából 

 

 

 

 
 



 

 
 

Rólunk magyarokról írták 

 
     Egy újabb sorozatot indítottunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről 

írtak, mondtak, neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt 

többféleképpen nevezték, így szkíta, hun, magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től 

Habsburg parancsra történelmünket hamisították, régi gesztáinkat elégették, helyette magyarul 

nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos a görög, indiai, kínai, japán vagy más nemzetek 

dokumentumainak a tanulmányozása, mivel ezekben megmaradt az ősi történelmünk, hisz a 

szkíta-hun-magyar világbirodalom minden idők legnagyobb birodalma volt egészen Atilla 

haláláig. Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy barbároknak nevezik. 

Itt tudni kell, hogy a rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így neveztek, és 

nemcsak minket, magyarokat, de a gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a 

szkíták vagy hunok 24 ősi törzsből tevődtek össze és ezeken belül volt több kisebb törzs is. 

     

Hitvalló Szent Theophanész (758-817) bizánci történetírótól a követezőt tudjuk meg az avarokról: 

„Ebben az évben (558) egy különös nép érkezett Bizáncba, akiket avaroknak neveznek; az egész város 

összefutott látásukra, mert még soha nem láttak hasonló népet: hajukat hosszan lelógó varkocsban 

hordják, amelyet szalagok fonnak át, viseletük egyébként a többi hunokhoz hasonló”. 

 

A Fuldai Évkönyvek Később pedig a 896. esztendőnél ez áll: „A görögök ebben az évben kötöttek békét 

az avarokkal, akiket ungarik-nak neveznek”. (Gombos, I., pp. 132-133.) 

 

Pósa András vagyis Anonymus, III. Béla királyunk (1173-1196) jegyzője, aki 300 évvel Álmos  

és Árpád fejedelmek bejövetele után megírta a visszajövetel történetét, irja: 'Szkítiának  

első királya Magóg volt... Ennek a királynak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes  

és roppant hatalmú Atilla király... Ugyanezen Magóg király ivadékából eredt Ügyek,  

Álmos vezér apja, akinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottai”. 

 

JULES MICHELET (1798-1874) francia történész: "A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és 

a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot 

megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a 

nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar 

hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet


 
 

Maroshévíztől a Dunán át Minnesotába 
 

     Az elmúlt években több alkalommal is megszólaltattunk olyan maroshévízi születésű 

embereket, akik több éve más országokban laknak. E lapszámunktól a maroshévízi születésű 

Tankó Albert ismerteti meg az életútját, aki 1960-ban született, és jelenleg az Amerikai Egyesült 

Államokban él. 

   „Egy szegény és sokgyermekes családban születtem. Tankó Fülöp 

és Irén nyolcadik gyermekeként láttam napvilágot. Maroshévízen több 

helyen is laktunk, az Avram Iancu utcában, a Szarvas negyedben majd 

utoljára a Kornisán. Elemi iskoláimat a 8-as számú iskolában jártam, 

elég rossz diákok voltunk, sokat zajongtunk, dobigálóztunk. 

Emlékszem, hogy a néhai kántor, Czirják Károly úr, aki az iskola 

mellett lakott, több alkalommal is átjött és megkért, hogy ne 

rosszalkodjunk, ne zajongjunk annyira, ne dobáljunk át különböző 

tárgyakat a kerítésen hozzájuk. Szóval rossz diákok voltunk. Itt volt 

egy tanárnő, akitől a rosszaságaink miatt sok verést kaptunk. A 

líceumban Rokaly József volt az osztályfőnököm, de emlékszem 

Kolumbán tanár úrra is, aki nagyszerű tanár volt. A kezdetek. Gyerek voltam és Tankó Károly 

nagybátyám Németországban lakott, hisz a második világháború után ott maradt, egy nyáron hazajött 

hozzánk. Sokat csodálkoztam rajta és a két gyerekén, hogy milyen szépen vannak felöltözve, milyen jó 

az illatuk. Addig nem tudtam mi az a parfüm. Ők mindig kellemes illatú parfümmel voltak befújva. 

Csodálkoztam a szép autójukon, hisz ilyen autót addig nem láttam. Ekkor 7 éves lehettem. Én ekkor 

elhatároztam, hogy külföldre megyek, hogy én is olyan jól éljek mint ők. Mondtam is Karcsi bácsinak, 

hogy vigyenek ki engem is. Karcsi bácsi mondta is nekem: „Persze, beteszünk a bőröndbe, és kiviszünk, 

senki nem fog észrevenni”. Én ezt komolyan vettem, nagyon szerettem volna, hogy nekem is legyenek 

olyan szép ruháim mint az ő gyermekeinek. Hét nap múlva, mikor mentek vissza, persze engem nem 

vittek. Sokat sírtam, az egész testem remegett, nem jött hogy higgyem, hogy nem visznek el. Nagyon 

megharagudtam, és mivel nagyon makacs is voltam, elhatároztam, hogy sebaj, felnövök és külföldre 

költözöm, mert én nem akarok ilyen szegénységben élni. Teltek az évek, elvégeztem a tízedik osztályt, 

hisz ez volt a kötelező. Elmentem dolgozni a régi bútorgyárba, ahol a hegesztő segéd voltam. Nagyon 

nehéz volt. Két hét után otthagytam a munkát. Az iskola is már elkezdődött, egy napon a városban járva 

találkoztam Cioata tanárral, aki megállított és azt kérdezte, hogy miért nem járok iskolába. Én mondtam 

neki, hogy már késő, hisz két hete már elkezdődött az iskola. Cioata azt mondta, nem baj, menjek vissza, 

mert szükségük van rám. 

      Én mivel elég gyenge tanuló voltam számtanból, mondtam neki, hogy visszamennék, de csak ha 

segítenek a számtani tanulásban. Visszamentem, Rokaly József tanár úr osztályába. (folytatjuk) 

 

A legegyszerűbb mézes szelet – Sárig Csilla rovata 
Hozzávalók: 50 dkg méz, 7,5 dkg kristálycukor, 1csomag vaníliás cukor, 10 dkg margarin, 2 ek tej, 2 

db tojás, 1 csipet só, 1 ek őrölt fahéj, 1/2 tk őrölt szegfűszeg, 1/2 tk őrölt 

gyömbér, 2 csepp keserűmandula-aroma, 30 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 10 dkg 

mogyoróbél, 10 dkg kandírozott gyümölcs, 2 ek cseresznyepálinka, 12,5 dkg 

porcukor 

Elkészítés: Egy kisebb lábasban megolvasztjuk a mézet a kristály-és a vaníliás 

cukorral, a felkockázott margarinnal, továbbá a tejjel együtt, majd lehúzzuk a 

tűzről. Keverőtálba öntjük, és hagyjuk hűlni kb. 1 órát. Azután beleforgatjuk a tojásokat, a sót, az őrölt 

fűszereket, az aromát, a lisztet, a sütőport, a mogyorót (felaprítva) és a kandírozott gyümölcsöket. 

Hozzáadunk egy evőkanál pálinkát, és robotgép gyúrópálcájával simára dolgozzuk. Egy sütőpapírral 

bélelt tepsibe öntjük, és 175 fokra előmelegített sütőben 20-25 percig sütjük. Csomómentesre keverjük a 

porcukrot, 1 evőkanál vizet és 1 evőkanál pálinkát. Az így kapott mázt a forró tésztára simítjuk, és 

hagyjuk megszilárdulni (kb 1 óra). 

 

 

 



 

 

 
Február 22-én farsangi mulatságra kerül sor 

a Sport Bárban. 

 

 

 

 
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés 

Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal 

Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van 

felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a 

pácienseinket küldőpapír nélkül is fogadjuk 

a gyerekvizsgálatokat speciális fotorefraktométerrel 

végezzük (kellemetlen pupillatágítás nélkül, távolsági 

fotózással) 

kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére 

korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépek  

bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét 

egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával) 

szemüvegjavításokat végzünk (keretek forrasztása) 

új, amerikai készülék látásjavításra, kancsalságra 

terápiák betegség és sérülés utáni rehabilitációra, memória, 

reflexek, mozgás és tanulászavarok javítására 

lelki tanácsadás és relaxációs terápiák 

Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 

0365/410-555 

1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557 

Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559  

Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205 

Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.   

Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 

0365/410-558 

Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282 

  A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323 

 

Dénes Géza rovata 

Január 

  

Itt az új év, jól kezdődjön 

Sok kívánság teljesüljön, 

Gáspár, Menyhárt, Boldizsár, 

Hóval, jéggel feggyal jár, 

Csorduljon meg ma a Vince, 

Legyen borral tele a pince! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Erika festménye 

Az újév küszöbén 

 

Most újév küszöbén arra kérjük Istent 

Tartson egészségben minden igaz embert. 

 

A földműves gazda jobbítsa életét, 

Parlagon ne hagyja, művelje meg földjét, 

A munkásembernek legyen munkahelye,  

Jó munkája után becses fizetése.  

 

Tanár, író, mérnök neveljen, alkosson,  

Orvos s asszisztense gyógyítson, ápoljon, 

Sok százezer gyermek próbáljon tanulni, 

(s ha ma már nem igaz módi) s szépen viselkedni. 

 

Felejtsünk el minden sértődést, haragot, 

Inkább emeljünk egymásnak kalapot, 

Asszonyok, férfiak legyünk toleránsok, 

Szeressük hát egymást, legyünk jó barátok. 

 

És ha lehetséges csökkentsd az iramoz, 

Nyugodtabban éljél! 

Így leszel ám boldog, 

S végül azt kívánom minden jó embernek 

Legyen mindig béke, szeretet köztetek. 

Dénes Géza 2020 újév napján. 

 

 

 

tel:0265/250-120
tel:0265/577-282


 
A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 

Új év, új lehetőségek 

Iskolánk a 2019-2020-as tanév elején két HATÁRTALANUL! pályázatra kapott meghívást. Az 

első ismertetett kirándulás együttműködési szerződés alapján valósul meg Magyarország területén, míg a 

második ismertetett kirándulás az RMPSZ koordinálásával valósul meg Horvátország területén. A 

következőkben a kirándulásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze.  

Partneriskolai kirándulás Debrecen- Budapest-
Szekszárd, 2020. április 14-18 

Jutalomkirándulás Horvátországba, 2020. augusztus 24-28 

- Célcsoport : IX-XII.osztály- 40 líceumi 
diák 

- Létszám alapján: IX.osztályból 12 diák, 
X.osztályból 8 diák, XI.osztályból 10 diák, 
XII.osztályból 10 diák 

- Célcsoport : VII-XII.osztály - 40 diák 

- Helyek leosztása a 2019-2020-as tanévben elért 
eredmények (médiák) rangsorolása szerint 

- Kísérő pedagógusok:  Deme Gabriella, 
Király Katalin, Deme Károly Zsolt, Sajgó 
István 

- Kísérő pedagógusok:  Csibi Gabriella, Csíki Ildikó, 
Csűrős Emese-Noémi, Sajgó István 

- Kritérium : példás magaviseletű tanuló, 
aki 10-es magaviseletet érdemelt az első 
félévben, nincs rendőrségi problémája- 
dohányzás, alkoholfogyasztás nem 
jellemző viselkedésére 

- Kritérium: magyar tanítási nyelvű oktatásban 
résztvevő diákok, kitűnő tanulási eredményeket 
elért diákok  

- Útvonal:  
- 1. nap Debrecen : református templom, 

Múzeum, este Budapest: 
színházlátogatás 

- 2. Nap: Országház, Szépművészeti 
Múzeum 

- 3.nap: Néprajzi Múzeum, budai vár, 
Halászbástya, átutazás Szekszárdra 

- 4.nap: szekszárdi Ady Endre 
Szakközépiskola diákjaival találkozás, a 
város meglátogatása, hazaindulás 

- Útvonal tervezése folyamatban!! 
Biztos célpont: 

 ESZÉK – Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ partneriskola diákjaival közös 
programok 

 

A program fínanszírozása: teljes ellátás a 
pályázatból: étkeztetés, szállás, utaztatás 
biztosítva, programok biztosítása, 
belépők fizetése 

- A program fínanszírozása: teljes ellátás a 
pályázatból: étkeztetés, szállás, utaztatás 
biztosítva, programok biztosítása, belépők fizetése 
+ egy bizonyos pénzösszeg a diákoktól az előre 
nem látott vagy el nem számolható esetleges 
költségek fedezésére  

A szülőket terhelő feladatok: 
-érvényes személyigazolvány a gyereknek 
-a 18 évet be nem töltött diákoknak 
mindkét szülő részéről jogi személyes 
felhatalmazás hivatalosan, jegyzőségről, 
ha elvált szülő, akkor bírósági döntés is a 
válásról, a gyámságról 
-egészségügyi biztosítás, ha nincs EU-s 
egészségügyi kártya 
- zsebpénz 

A szülőket terhelő feladatok: 
- érvényes személyigazolvány a gyereknek 
- érvényes útlevél akinek még nincsen 
személyigazolványa 
- a 18 évet be nem töltött diákoknak mindkét szülő 
részéről jogi személyes felhatalmazás hivatalosan, 
jegyzőségről, ha elvált szülő, akkor bírósági döntés 
is a válásról, a gyámságról 
 - egészségügyi biztosítás, ha nincs EU-s 
egészségügyi kártya 
- zsebpénz 

 

Reméljük ezen kirándulások élménydúsak lesznek minden résztvevő számára. 

 
 



 

        

 

Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási 

szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre: 

cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita   

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály, 

Izabella vendéglő, Jenei Csaba, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th Csaba. 

Köszönjük. Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén 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. ISSN2069-5721 Maroshévízi 

Hírlap szerkesztősége: Portik Mária Erika (korrektúra),  Czirják Károly, Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla, Siklódi 

Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). Elérhetőségek::hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 2018. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 
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Eladó új 

szépirodalmi 

könyvek, valamint 

regények. Irányár 

1-2 lej/db. 

Érdeklődni, az 

alábbi 

telefonszámon: 

0758611606 

 

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központba, a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között 

válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz 

istállók).tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

 

 

Csempekályha építés, javítás és 

pucolás…Víz és lefolyószerelés 

(réz, pvc, ppr….). Külső és belső 

burkolás. Konditerem 

hölgyeknek… munka és 

tűzvédelmi eszközök, ruhák 

kaphatók. Gázpalackcsere. 

Érdeklődni a 0740990165-ös 

telefonszámon. 

 

 

Geröserv Plus Constructii kft. 

zsalu ácsot és vasbetonszerelőt 

alkalmaz brassói munkapontra. 

Szállás és szállítás biztosítva, 

bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni György Endre: 

0752589797 

 

 

Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin 

versenysíléc, 1 pár kék színű, Start 

versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc. 

Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es 

síbakancs. Két bundás szövetkabát. 

Érdeklődni a 0742779344-es 

telefonszámon. 

 

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy 

kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy 

pár rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, 

egy pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm 

darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók 

készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 

m széles 50cm vastagsága. Egy üveges 

konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag 

márványtábla. Érdeklődni: 0742779344. 

 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is), 

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

************************************ 

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó 

állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

-------------------------------------------------------------------------- 

Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as 

telefonszámon lehet. 

 

Eladó méz, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, 

vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028,  0743507482 

telefonszámokon lehet. 

--------------------------------------------- 

Eladó bontott csempekályha, samott 

téglák. Előszobába való vas, forgó 

fogas, valamint 200 kg kalcium 

szárnyasoknak és sertéseknek. 

0742779344 
 

Eladó jó állapotban levő több mint 

100 éves szekrény és régi 

festmények. 0749568650. 

 

========================= 

 
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 
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