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Városnézés 
   Pár hónapja településünk főtere igazi harctér, hisz körforgalmat építenek, ami 4 hónapig tart. Igen, 

NÉGY hónap kell egy itteni körforgalom építéséhez. A civilizált országokban 4 hónap alatt 100 kilométer 

autópályát építenek. Visszatérve kis városunkhoz, a körforgalom építése előtt csupán pár nappal a Régeni 

úton egy Penny üzlet építésének is nekiláttak, és láss csodát, ennek a felépítéséhez nem kellett 4 hónap, 

hisz már július elsején át is adták, míg a körforgalom építése csupán most kezd körvonalazódni. 

Városnézésem alkalmával, amit megint jól lehetett látni: a sok szemét és por - ami jellemző városkánkra -, 

de most számos helyen eldobott egészségügyi maszkok is tarkítják a földet. Mikor az elsőt láttam, arra 

gondoltam, hogy valakinek véletlenül a zsebéből kiesett, de mikor már nem tudom a hányadikot vettem 

észre a járdán, a parkban, akkor már biztos, hogy ez a kulturálatlanok, a mások egészségére nem gondolók 

felelőtlensége. Siklodi Ildikó  

Beadvány a maroshévízi hivatalhoz 
A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a napokban egy beadvánnyal fordult a helyi Polgármesteri 

Hivatalhoz és Önkormányzathoz avval a kéréssel, javaslattal, hogy a maroshévízi kórházat nevezzék el egykori 

igazgatójáról dr. Bíró Ferenc (1926-1999) sebész főorvosról. Dr. Bíró Ferenc Kilyénfalván született. 1963-ban a 

marosvásárhelyi etnikai tisztogatás áldozata lett, így helyezték Maroshévízre. Kitűnő sebészi adottságai miatt nagy 

távolságokról is hozzá jöttek kezelésre, műtétekre. 1981-től ő lett a hévízi kórház igazgatója, neki köszönhető az új 

kórház építése is. Számos konferencián tartott előadásokat, sok orvos kikérte véleményét egy-egy kezelés vagy műtét 

előtt. Legjobb barátja és osztálytársa, Fodor Imre író, temetésén így jellemezte: „Ritka jó orvos volt, betegei 

rajongtak érte, nyugodt, biztos kezű sebész volt”. 1999-ben hunyt el, és a maroshévízi római katolikus templom 

udvarán alussza örök álmát. U.N.E. 

 

Van Black Lives Matter mozgalom, de mikor lesz White Lives Matter mozgalom? 
   Pár hónapja az Amerikai Egyesült Államokban robbant ki a Black Lives Matter (Fekete életek 

számítanak) mozgalom.  

   Az egész akkor kezdődött, amikor a rendőrség lebilincselt egy néger bűnözőt, akinek amúgy a bűnözői 

lajstroma több oldalt tesz ki, és miközben a rendőrök a földön tartották, a bűnöző meghalt. Ezt kihasználva 

egyes dúsgazdag háttéremberek, agyrémek, elindították az említett mozgalmat. Céljuk: káosz teremtése. A 

tüntetők üzleteket raboltak, rabolnak ki, történelmi szobrokat döntenek le, fehéreket aláznak meg. A 

„rendezők” egyik célja a keresztény Európára is káoszt zúdítani ugyancsak ezzel a mozgalommal. Sokan 

azt róják fel, hogy sok négert ölnek meg az államokban, ami nem igaz, mert ha a statisztikákat nézzük, 

kétszer annyi fehér embert ölnek meg, mint négert. Ezt a mozgalmat, hogy elindították, az ők joguk, de 

nem áll jogukban rongálni, megalázni, rabolni. 

    Ideje lenne elindítani egy White Lives Matter mozgalmat is, lássuk, hogy reagálnak a balliberális 

agyrémek, hisz ha a feketéknek joguk van egy ilyen mozgalomhoz, a fehér embereknek is van joguk. 

Czirják Károly 

Utcanév táblák 
   Nemrég a maroshévízi Polgármesteri Hivatal új utcanévtáblákat helyezett el. Ugyanakkor a tömbházaknál is 

minden egyes lépcsőháznál feltüntették az utcanevet, a tömbházszámot és a lépcsőház számát. Ez mind szép és jó, de 

egy a baj, nincsenek magyarul is kiírva, habár a törvény értelmében ezt ki kellene írni, hisz még 20% a magyarok 

aránya. Ha lett volna egy kis akarat, megoldhatták volna, hogy magyarul bár négy betű legyen UTCA. De ezek 

szerint ennyit sem gondolnak a maroshévízi magyarokra, hogy ezt a négy betűt kiírják, és nem kell elfeledni, hogy 

mi magyarok adózunk a város kasszájába. 

Jelenleg Maroshévízen két magyar nevű utca van: 1. Márton Áron, 2. Mag ura. Ez utóbbi nem a Mag ura hegység 

fele vezető helyen van, épp ellenkező irányban, és számos helyen használják a románok, nem is sejtve, hogy ez 

magyar szó.  Ha rájönnének, gondolom le is fordítanák román nyelvre (stăpânul seminței). 

    Kíváncsian várom a szeptemberi választásokat, már csak azért is, hogy a román pártok fognak-e bár ígérni valamit 

is a magyar lakosoknak. Cz. K. 



 
 

30 éve testvértelepülés Marcali 
 

   Maroshévíznek három testvérvárosa van. A magyarországi Solt városával 

már 1940-ben testvértelepülési kapcsolatot írtak alá és ápoltak, sőt Solt 

városa 1940-ben egy települési zászlót is adományozott Maroshévíznek. 

Sajnos, a kommunista diktatúrák idején ez a kapcsolat megszakadt, mígnem 

2012-ben Solt Polgármesteri Hivatala határozatot hozott, hogy felújítják a 

kapcsolatot. E célból két alkalommal is küldöttség járt városunkban. 2012-ben a maroshévízi hivatalnál 

voltak, amikor megígérték, hogy a kapcsolatfelvételt megfontolják, de további lépések nem történtek, majd 

2013-ban egy solti küldöttség részt vett az Urmánczy Nándor Emléknapon. 

A Budapest XV. kerülettel, már 1989 decemberében megtörtént a 

kapcsolatfelvétel, hisz az akkori kerületi testületben olyan képviselők 

voltak, akiknek rokonaik vannak Maroshévízen, így az említett évben és 

1990-ben is több kocsi segélyt hoztak a település lakóinak, a kórháznak, és 

ekkor már kérelmezték a testvérvárosi kapcsolat létrehozását, amit sajnos 

csak pár év múlva sikerült hivatalosan is beiktatni. Marcali. Monostori 

László, egykori főtanácsos (alpolgármester), elmondása szerint 1990-ben 

olyan erdélyi településsel akarták felvenni a kapcsolatot, mely kapcsolódik Marcalihoz, Somogy 

megyéhez. Mivel Somogy megye már Hargita megyével felvette a kapcsolatot testvérmegyei megegyezés 

szinten, és mivel a magyarországi megyében van egy Hévíz nevű 

település, ezért úgy döntöttek, hogy Maroshévízzel felveszik a 

kapcsolatot, ami meg is történt, és 1990 első felében alá is írták a 

megegyezést. E végett Monostori László úr több alkalommal is 

ellátogatott településünkre, mígnem hivatalosan is aláírták a megegyezést, 

ami a mai napig tart. Településünk részéről az aláírók Hiriscau Eugen és 

Rokaly József urak voltak. A képeken látható személyek: Monostori 

László valamint Hiriscau Eugen, Rokaly József, Kertész Klára és Huruba 

Ioan.  

   Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy 2017-ben a magyarországi Hévíz település is testvértelepülési 

kapcsolatot akart kiépíteni városunkkal, ami sajnos nem valósult meg…. (czirják)  

 

Elhunyt Huszár Gábor tanár úr 

 
   Június 22-én távozott az élők sorából Huszár Gábor számtan tanár. 76 

éves korában és 52 évnyi házasság után távozott közülünk a kiváló 

számtan tanár, aki 1967 és 1980 között tanított Maroshévízen, majd 

Gyergyószentmiklósra költözött, ahol a Vaskertes Iskola igazgatója 

lett. Maroshévízi tartózkodása alatt nagyon aktív volt, hisz 

labdarúgóként, majd edzőként a helyi sportolók szívébe véste magát. 

1970-ben megalapította a maroshévízi jégkorong csapatot, mellyel 

nagy sikereket ért el az akkor nagyon erős megyei bajnokságban. 

Ugyanakkor nevéhez fűződik a helyi gyorskorcsolya csapat is, amely 

1975-ben a megyei bajnokság élmezőnyében végzett, mi több egy 

játékos az országos döntőbe került, ahol ezüstérmet szerzett. 2011 

februárjában Maroshévízen egy ifjúsági jégkorong bemutatóra került 

sor, melyre a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghívta Huszár Gábor 

tanár urat is mint a helyi jégkorong alapítóját. A három mérkőzés után 

az egyesület megköszönt mindent, amit tett a sportágért, majd 

ajándékcsomagot adott át a maroshévízi jégkorong és gyorskorcsolya 

alapítójának. 

 Tanárként és sportemberként is maradandót alkotott. Nyugodjon 

békében! (Cz. K.) 

 



 
                                                  Jubileumi osztálytalálkozó Maroshévízen 

                                                    1970-2020 

Mottó: Öreg fák mesélnek, hallgasd susogó neszüket! 

Gondolatok, s szelek szárnyán száll ma az üzenet. 

Színesedő lombok, aranyban játszó, hulló levelek, 

Ifjúságról, vágyakról, s forró tavaszról mesélnek. 

Újra együtt, kik eljöhettek, s élnek még… 

Hajad ősz, vagy festett, de él a régi kép… 

Nem számít mi elmúlt, s küzdelmes és nehéz. 

Közel a hetvenhez, ajándék minden év. 

Hogy az utat már megjártuk, mögöttünk az évek, 

Elszáguldtak már felettünk, és tűntek el remények… 

Szívünk nyitott egymás felé újra úgy, mint egykor.                                                                                                                                                                                                                                                     

Az a régi, kedves diák mosolyog egy arcból…                                                            EZEK VOLTUNK   

El tudjuk-e mind mesélni, mit az élet adott?                                                                EZEK VAGYUNK 

50 év, mi elszáguldott, annyi mindent hozott.                                                          

Jót és rosszat, - nem fér bele egy találkozásba -.!                                       

Az elmenteket elsíratjuk, s az örömökért hála                                                  

Kiss Jenő költő szavaival hívtuk meg 2020. június 27-re az 1970-ben 

érettségizett véndiákokat Maroshévízre: „Nézz vissza most egy percre, 

nézz az útra,  

Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka?  

Nézz vissza… aztán ismét csak előre,  

S indulj tovább az alkotó jövőbe.” 

   Úgy érzem, hogy a legfontosabb találkozás az 50 éveseké. Mert fél évszázad! Na! De nem az ember 

korának fele, hanem egy fél évszázad! Kerek szám! Ez a fontos! 

   Érdemes felfigyelni az évszámra mint ünnepelteket szelektáló 

 tényezőre, arra, hogy az 50 év, vagy méginkább a szóhasználatban kedveltebb „egy fél évszázad” változata 

mekkora nyomatékot kap az ünnepindoklásban. Az 50 éves évszám különös tartalommal gazdagszik: 

érezzük benne a kezdet, átalakulás és bevégződés tudatát. A kitűzött júniusi szombaton, délelőtt 

gyülekeztünk a római katolikus templom udvarán. Köszöntöttük egymást, majd részt vettünk az ünnepi 

szentmisén, ahol imádkoztunk elhunyt diáktársainkért és tanárainkért. Próbáltuk átérezni, hogy ez a 

búcsúzás egyszeri és megismételhetetlen, hiszen az ember gyereke csak egyszer búcsúzik az alma matertől. 

36-on voltunk az osztályban, akiknek a tarisznyája meg volt pakolva reménnyel, vággyal, tanulni akarással. 

Tudást, szakmát szerezni mindenképp! Többségünkben ez volt a cél!  Amikor felkutattuk a címeket 

szembesültünk azzal a szomorú ténnyel, hogy bizony 6-on már itt hagytak bennünket és a temetőkertben 

alusszák örök álmukat. Tanáraink közül is többen eltávoztak az élők soraiból, és valahonnan egy más 

dimenzióból őrködnek felettünk. Úgy érzem, hogy minden egy pillanat alatt történt, észre sem vettük, hogy 

nyugdíjba vonultunk. Olyan gyors és zsúfolt lett az életünk, hogy beszélgetésünk nagy részét a világhálón, 

interneten oldjuk meg. De ilyenkor hiányzik belőle az ember! Pedig adott a Facebook, sms, a Skype, e-mail 

stb. Állandóan online lehet lenni, de mégsem ugyanaz, mint letelepedni a másikkal egy asztal mellé és 

beszélgetni, látni a szemében a fények és árnyékok változását, olykor megérinteni, hallgatni szavai között a 

szünetet. Egy jó beszélgetés akkor igazán mély és felszabadító, ha benne van életünk lényege. Jó volt 

emlékezni, visszaidézni a múltat és csodálatosképpen minden régi emlék megújult, volt osztályvezetőnk, 

Rokaly József jelenlétével. Őszintén örültünk, hogy volt lehetőségünk megköszönni mégegyszer, ennyi idő 

után is, a Tanár úr lelkiismeretes munkáját, a jó tanácsokat és bátorítást. Úgy érezzük, hogy Rokaly József 

egy olyan helyet érdemel ki a szívünkben, mely soha nem lesz elcserélhető.A színes virágcsokrok, a közös 

ünnepi ebéd az Urmánczy kertben feltöltöttek bennünket, és erőt merítettünk a további induláshoz. A 

találkozó késő délután ért véget, amikor már a többség úgy érezte, hogy elég volt a „jóból”. Lassan 

búcsúzni kellett azzal a reménnyel, hogy minden résztvevőnek kedves emléke marad ez az 50 éves 

osztálytalálkozó. Vajon még megismételjük?  

   Deepak Chopra amerikai pszichológus szavaival zárnám: „Érzésekben gazdagodj, s ne számjegyekben! 

Szívdobbanásod jelezze a múlt időt! Többet az él, kiben több a gondolat, az érzés és a jó cselekedet.” Ne 

feledjük: „Nem öregszünk, csak gyűjtjük az éveket!”   Gehl Juliánna, nyugalmazott magyar szakos 

tanárnő.  



 
 

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 
 

Keresztes vitéz-e Oscar? 

Az Oscar-díjat 1927-ben alapította az USA épp akkoriban létesített Filmművészeti Akadémiája, a filmcézár 

L.B. Mayer javaslatára. Szimbóluma egy 34, 20 centiméter magas szobor, amely filmtekercsen álló izmos 

férfiút ábrázol, kezében a keresztes lovagok kardjával. A szobrot fémötvözetből készítik, arannyal 

bevonva. Eleinte névtelen vitéz volt, egyszerűen úgy emlegették, hogy a "szobor". 1931-ben azonban 

Margaret Herrick, az Akadémia könyvtárának munkatársa - később végrehajtó tanácsának igazgatója - 

elnevezte Oscarnak, mondván, hogy e kardos lovag igencsak emlékeztet egy Oscar nevű  bácsikájára. A 

szűk baráti körnek szánt elnevezésnek híre kelt, s a név rajta ragadt a szobron, sőt a díjon is. 

 

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. 

   - Milyen volt az Amerikába való megérkezésed? 

   - Eljöttem Amerikába. New Yorkban egy napot 

töltöttem, majd Minnesotába jöttem. A repülőtéren 

ismertem meg a feleségemet. 1983 volt. Azóta is vele 

vagyok, ő a feleségem. Na de vegyük sorra. Amerikába 

érve, New Yorkban egy napot voltam. Az amerikai 

konzulátus választotta ki nekem Minnesotát. A 

repülőtéren pecsétet tettek a kabátomra, hogy tudják, 

hogy emigráns vagyok. A jelt felismerte Karcsi, egy 

magyar fiú, aki 3 hónapja volt ott, vele volt egy nagyon 

csinos kékszemű szőke hölgy, ők vártak engem. Innen 

egy templomba vittek engem. Én csak egy pár szót 

tudtam angolul, az alábbiakat: szeretlek, vége, Coca 

Cola, fotó. A templomban sok ember volt, nem tudtam, 

mi történik. Felállítottak, én nagyon szégyelltem magam, mert sokat beszéltek, de én nem tudtam mit. 

Végül megtudtam, hogy bemutattak engem, és hogy azt mondták, hogy az életemet kockáztatva szöktem el 

Romániából egy jobb élet reményében. Majd kérték, hogy valaki vállalja el, hogy 3 napig lakjak nála, míg 

munkát és lakást szereznek nekem. Egy család örömmel el is vállalta, hogy náluk legyek, és úgy 

megszerettek, hogy egy évig laktam náluk. Nem fogadtak el tőlem semmi fizetséget, örvendtek, hogy 

segíthettek nekem. A munkám után minden pénzemet a bankba tettem. Hat hónapi munkám után autót 

vettem.  

  - Hogyan tanultál meg angolul? 

  - Nem tudtam angolul, szégyelltem, hogy nem értek semmit. Volt nekik két lányuk és egy fiuk. Ők 

papírra ráírták a bútorokra, hogy mi micsoda, és így kezdtem megtanulni a nyelvet. A villára a villa angol 

nevét ragasztották, a székre a szék angol nevét, minden tárgyra ragasztottak. Sokat gyakoroltam, és 

segítettek a kiejtésekben. Ők úgy tartottak hozzám mint a saját gyerekükhöz. Minden második nap adtak 

egy marok aprópénzt, amit soha nem akartam elvenni, de meggyőztek, hogy ez az enyém. Együtt ettünk és 

mindennek mondták az angol megfelelőjét. Egyszer szólt a telefon, és mondták, hogy engem keresnek. 

Csodálkoztam, hogy engem ki kereshet. Hát az a szép szőke nő, Ann volt, aki a repülőtéren is ott volt. 

Minden második nap hívott telefonon. Czirják Károly 

 



 
  

Tiszteletünk elődeinknek 
A múlt év decemberi gyűlésen a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy 

felújítják, kitakarítják olyan maroshévízi lakosok sírjait, akik valamit tettek a településünkért, de 

mára sírjaik el vannak felejtve, hisz nincsenek hozzátartozóik, akik gondozzák. 

E hónapi felújított sírunk a Lámm családé, akik a római katolikus templom udvarán alusszák örök álmukat. 

A sírhantba a következők vannak eltemetve: SZARVAS 

GYÖRGY 1862. IV. 11-1924. XI. 6., neje SZARVAS 

GYÖRGYNÉ sz. KOVÁCS ANNA 1876. IX. 12 –1969. I. 3., 

unokái: LÁMM JAKAB ELEMÉR 1908-1986, neje KOVÁCS 

ANNA 1914-. Sajnos e családnak mára már 

nincsenek leszármazottjai. Lámm Jakab Elemér a 60-

as, 70-es és a 80-as évek elején egyháztanácsos volt, 

felesége a dalárda tagja volt. Lámm Elemér bácsi 

adományozta az egyháznak 1978-ban a ma is 

meglévő órát, melyet saját kezűleg készített. Az egyesület kitakarította a sírkertbe összegyűlt több éves 

szemetet, majd a vaskert le lett festve. Nyugodjanak békében!   

Új könyv a standokon 
Július közepén egy újabb könyv jelent meg a könyvesboltokban. Ezúttal a maroshévízi 

Iskolás Sport Klub történetét bemutató könyvnek örvendhetnek az olvasók, melyet Aurel 

Ratiu irt román nyelven, „Clubul Sportiv Școlar Toplița ieri și astăzi”, címen. A könyv 

bemutatja sportiskola történetét az alapítástól napjainkig. Az érdeklődök, a hévízi Ada 

könyvesboltban vehetik meg a könyvet.   

 
 

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 

július 

 

A meteorológus 

Sok-sok oly kritikus, 

Velük szemben oly cinikus. 

Azt mondják róluk, hogy tippelők, 

Kezüket hasra ütők. 

 

Nem így van ez emberek, 

Ők is hús-vér emberek. 

Éjjel-nappal dolgozók, 

Jól tájékoztatók. 

 

Műszerekkel méregetők, 

Adatokat értékelők. 

Sok adatot összesítők, 

Nagyon pontos adatközlők. 

 

Munkájukat ne érje kinevetés, 

Hanem elismerős. 

 
 

Orbán Erika festménye 

 

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


 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  66. rész 

 
Balás Gábor  székely jogtörténész  rovásírásos munkássága  II. rész 

 

   Balázs Gábor A  székelyek nyomában c. könyvének  tartalomjegyzékéből néhány cím: Etele népe, A régi 

magyarországi székelyek nyomában, A királyfejedelemség nehéz ideje… Minden írásában van valami 

fontos, máshol nem található lényeg. Így például az Etele népe c. fejezetből megtudjuk, hogy a 12. 

században II. Géza királyt Zsófia nevű húga „hun király” - nak  nevezi. Azt bizonyítja ez, hogy Árpád-házi 

királyaink erős hun tudattal rendelkeztek.  

A Székely életek című fejezetben többek között  Benczédi Székely Estván 

krónikásról, Apor Péter történetíró királybíró-ról,  Aranyrákosi Székely 

Sándor unitárius püspök, költő, zeneszerzőről találunk a lexikonokban nem 

szereplő ismereteket.  

A Rovástól írásig c. fejezetben olvashatjuk: „Míg Székelyföldön a feliratok 

mutatják, hogy  még a 17. században is használták a rovásírást, addig a 

Magyarországon talált rovásírásos feliratok inkább régészeti leleteknek 

tekinthetők…A rovásírásban egyes betűk  írásmódját tekintve vannak 

változatok is, és így a régi feliratok mindig megfejtésre szorulnak.” Jól ismeri 

a rovásemlékeket, sorolja a lelőhelyeket: Battonya, Székesfehérvár, 

Ladánybene, Kunkerekegyháza, Klárafalva, Pomáz, Felsőszemeréd, Székelyderzs, 

Homoródkarácsonyfalva, Bögöz, Dálnok, Énlaka, Erdőszentgyörgy… 

   Balás Gábor a könyvében egy képrejtvénnyel is megörvendeztet minket. Ennek megfejtését majd  csak az 

újság  következő részében közlöm, most nem  írom ide,  próbálják meg elolvasni.  

Jó egészséget kívánok: Friedrich Klára 

 

50 éve érettségiztek 
 

Virágok, könnyek, 

Ezek örömkönnyek, 

Megállsz és visszatekintesz 

Az elmúlt 50 évre. 

 

Lehet nem is hitted, 

Hogy majd köszöntenek téged, 

De boldogan gondolsz vissza, 

Az elmúlt 50 évre. 

 

Sok mindenen mentél át, 

S jött, hogy sokszor föladd, 

De családod vigasza, 

Nyújtott segítő kart. 

 

Nem volt könnyű helyt állni,  

Nem volt könnyű tovább menni, 

De sokszor megérte bármi, 

Mert büszkén mersz családod elé állni! 

 

Köszönet a családnak meg az unokáknak, 

Hogy ilyen nagyszülőket tudhatnak maguknak, 

Még sokszor köszönthessük őket, 

Hisz 50 év múlt, hogy érettségiztek.  

                                                          (Armella)  

 

 

 

 

 

 

Boci szerelt – Sárig Csilla rovata 
 
Hozzávalók: Tésztába: 40dkg liszt, 25dkg cukor, 1 

csomag sütőpor, 8 tojás, 2dl étolaj, 2dl tej, 2 evőkanál 

kakaópor.Túró réteghez: fél kg túró, 5dkg 

búzadara, 20dkg cukor, 2 tojás,2 vaníliás cukor. 

Elkészítés: Tészta: A tojásokat szétválasztjuk. A 

tojásfehérjét habbá verjük. A sárgáját a cukorral habosra 

keverjük, hozzáadjuk a sütőporral és kakaóporral 

elkevert lisztet, étolajat és a tejet. Ezek után óvatosan 

hozzákeverjük a tojásfehérjét. Tepsibe öntjük. A túró 

réteg hozzávalóit összekeverjük, majd a tésztába 

kanalazzuk. Villával, körkörös mozdulatokkal 

belekeverjük. 170 fokos sütőben, készre sütjük.  

 



 

 

A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 

    Minden tanév végén a végzős osztályok számára kezdődik a megpróbáltatás, egy vizsgasorozat. Idén 

sem volt másképp a VIII. osztályt végzett tanulók és a XII. osztályt végzett tanulók számára,amit 

megnehezített a járványidőszak. 

 

   Ezen “láthatatlan ellenség” megfosztotta diákjainkat az utolsó diákéleti napok és a ballagás élményétől. 

Az adott helyzet ellenére iskolánk pedagóguscsapata készen volt biztosítani a felkészítést arra a vizsgára, 

ami nem törlődött el. Hiszen mindannyian tudjuk ennek az időszaknak volt egy nehezítő tényezője: a 

bizonytalanság, a változásokat bevezető újabbnál újabb rendeletek. 

 

   Másképp zajlott a vizsgaidőszak, mint az eddigi években. A VIII. Osztályosok intézményünkben 

vizsgáztak, de minden nap egészségügyi vizsgálaton, fertőtlenítésen, szabályok betratásával foglalhatták el 

helyüket a vizsgateremben. A végeredmény  %-os átmenési arány a vizsgaátlag szerint. Román nyelv és 

irodalomból 2 diák nem érte el az 5-ös átmenő osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 6,84 lett. Magyar 

nyelv és irodalomból 3 diák nem érte el az 5-ös átmenő osztályzatot a vizsgaátlag 7,25 volt. Matematikából 

4 tanuló nem érte el az 5-ös átmenő osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 6,26 volt. 

 

   A vizsgaidőszak után a VIII.osztályos diákok július 3-án megjelölték továbbtanulási opcióikat a hivatalos 

beiratkozási nyomtatványokon. 1 diák iratkozott a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumba, egy 

tanuló a Mihai Eminescu Kollégium szakiskolájába iratkozott, a többi 13 tanuló intézményünkben, a 

Kemény János Elméleti Líceumban,  a természettudomány és a filológia szakon folytatja tanulmányait. 

Velük együtt iratkoztak iskolánkban Tölgyesről, Csíkszeredából. Így az őszi iratkozási szakasz előtt 17 

tanuló iratkozott a IX. Osztályba, 9-en a természettudomány, 8-an a filológia szakon kezdik líeumi 

tanulmányaikat. 

 

   A XII. osztályt végzett 15 tanuló iratkozott a június 22-én induló érettségire.  Velük együtt jelentkezett az 

érettségi vizsgára az előző generációkból 2 tanuló. Az érettségi vizsga kiértékelőjét két szempontból is el 

kell végezni. 

 

  Az idei végzősök szemszögéből a 15 érettségizőből 9-en lehetnek büszkék sikeres érettségiükre, így az 

idei generáció átmenési aránya az érettségi vizsgán 60 % . A sikeres érettségivel rendelkező diákok 

érettségi átlaga tantárgyanként: Román nyelv és irodalom 6,85, Magyar nyelv és irodalom 8,53, 

Matematika 7,40, Biológia 8,50. Legsikeresebb vizsgaátlag 8,58, a legkisebb  átlag 6,38. Idén van egy 

9,50-es érettségi átlaga is iskolánk egyik tanulójának, aki történelemből és földrajzból 10-es 

osztályzatot kapott. 

 

   Ha az összes jelentkezőt vesszük figyelembe akkor elmondható, hogy 10-en sikeres eredményt értek el. 2 

tanuló mindenből megszerezte az átmenő osztályzatot, de nem elégséges a sikeres érettségihez, mert 6-os 

alatti átlaga van. Így az érettségi átmenési arány 58,82%, a második szempont alapján. 

 

   Megköszönjük a felkészítő tanárok áldozatos, kitartó munkáját és büszkességgel tölt el minden tanuló 

egyéni sikere, mely hozzájárult ahhoz, hogy megcáfoljuk a közvéleményt.  Kitartó szorgalommal, 

odaadással a Kemény János Elméleti Líceumban is lehet tanulni, tudást szerezni, országos vizsgákon 

sikeresen teljesíteni. További sok sikert kívánunk minden végzős tanulónak és Isten áldását kérjük ahhoz, 

hogy elérjék kitűzött céljaikat. 

Deme Gabriella igazgató 

 



 

        

 

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, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet. 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.  

. 

 

 

 

 

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 új szépirodalmi könyvek, valamint 

regények. Irányár 1-2 lej/db. 

 

Érdeklődni, az alábbi telefonszámon: 

0758611606 

  

 

Eladó méz, 

eladó 

méhcsaládok . 

Méhkaptárok 

gyártását, 

vállaljuk. 

Érdeklődni a 

0744693028,  0743507482 

telefonszámokon lehet. 

 

 

 

Eladó jó állapotban levő több mint 

100 éves szekrény és régi festmények. 

0749568650. 

 

_______________________________ 

 

Eladó két sőber ágy.  

Érdeklődni a 0744347998-as 

telefonszámon lehet. 

 

 
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 

 

Eladó zománcozott asztali kályha,  

zománcozott csővel, jó állapotban,  

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