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III. Maroshévízi Református Családnap 
 

          Július 25-26-án lezajlottak az idei, már hagyománnyá vált, Családnapok a református parókián. A 

harmadik alkalommal megszervezett eseményre jellemzők voltak azok a dolgok, amelyek az előző kettőt is 

meghatározták: a jó hangulat, a vicces, de egyben mondanivalóval is rendelkező szabadtéri játékok és a 

szürke hétköznapoktól való elszakadás.  

   A szombatot egy interaktív áhítattal kezdtük, ami keresztül vezette a családokat a Tékozló fiú példázatán. 

Majd a kegyelmes Atyáról tanultunk egy éneket. Ezután az ebéd következett.  

   A lelki, illetve testi táplálék elfogyasztása után a szabadtéri játékokra került sor, amelyek önfeledt 

szórakozást nyújtottak, de emellett arra is felhívták a figyelmünket, hogy mennyire fontosak az emberi 

kapcsolataink: családunk, baráti körünk. Ezek mellett a családoknak közösen kellett építeniük egy nagy 

hídat spagetti laskából, aminek elég erősnek kellett lennie ahhoz, hogy egy kisebb labdát át lehessen 

gurítani rajta. 

A napot közös szalonnasütéssel 

fejeztük be.  

   A vasárnapi istentisztelet után 

kirándulásra indultunk. Elsőnek 

a fügei strandkomplexumban 

töltöttünk el néhány nagyon 

kellemes órát. Majd a hazaút 

előtt meglátogattunk Besztercén 

egy gótikus és reneszánsz 

jegyeket egyaránt hordozó 

templomot.  

   A Maroshévízi Református 

Egyházközség nevében ezúttal szeretném megköszönni Hargita Megye Tanácsának, hogy idén is sor 

kerülhetett a családi hétvégére.  

Benedek Áron, Maroshévíz, 2020 júliusa 

 

Végre itt a nyár 
 

   Végre itt a nyár. Sajnos az új koronavírus miatt nemigen javasolt olyan helyekre menni, ahol nagy a 

tömeg. Sokan ezt nem veszik elég komolyan. Lassan a nyár vége felé közeledünk, és még én sem voltam 

igazából nyaralni, de voltam gombászni. Utoljára közel 30 éve jártam. Kicsit izgatottan vártam a napot, 

amikor újból az erdőben, a természetben járkálhatok, gombát szedhetek. El is jött a várva várt nap. Ötön 

indultunk útnak az Öregtető fele. Kaptunk sok gombát, de szedtünk gyógynövényeket is teának. Kissé 

félve mentünk, hisz féltünk a medvéktől. Nem láttunk. Azonban láttunk rókát, szarvast, őzikét, vadnyulat. 

Az Öregtető tetején gyönyörű volt a kilátás. Láthattuk a Kelemen-havasok láncolatát, a Fancsalt, 

Nyereghátat, Bunyászát, no meg a kúp alakú Mag ura hegységet. Estére fáradtan értünk Maroshévíz 

központjába egy kitűnő nap után, amikor jól esett a kikapcsolódás, a jó levegő. Egy gond volt, ami 

elszomorító volt: a sok szemét, ami az erdőkben, patakokban, tisztásokon van. Látszik, hogy sokan nem 

tisztelik a természetet, nem törődnek avval, amit ad nekünk a természet, hisz egyesek szemetet hagynak 

„hálájuk” jeléül a természetnek. Vajon sok lenne egyeseknek, ha a szemétjüket összeszednék egy zacskóba, 

és az első kukás ládába eldobnák? 

   Vigyázzunk környezetünkre, a természetre! Siklodi Ildikó 

 
 



 
 

Házas hétvége 
 

   2020. július 30-a és augusztus 2-a között a Maroshévízi Református Egyházközség szervezésében házas 

hétvégén vettünk részt, melynek mottója 

,,Házasságban élni jó”. 

   Pénteken délután indultunk Csomakőrösre, 

ahol különleges vacsora után egy romantikus 

séta tette szebbé az esténket. Szombat reggel és 

este Madaras Mihály lelkipásztor tartott 

tartalmas áhitatot a házasság témájában. 

Ugyanakkor ezen a délelőttön Orbán Imola 

tréner-elóadő játékok segítségével világított rá 

arra, mennyire fontos a házasságunkban a 

társunkkal való kommunikáció, a szeretet, a hit, 

a megbecsülés, egymás elfogadása és 

megismerése, az önismeret. A délutánt 

Kovásznán töltöttük városnézéssel, majd a 

szálláson pihentünk, vacsorát készítettünk, 

szaunáztunk, a dézsát is kipróbáltuk, 

mindeközben pedig nagyon jókat beszélgettünk, nevettünk, jó hangulatban telt az este. 

   Vasárnap a kirándulás napja volt. Részt vettünk a kovásznai református templomban tartott 

istentiszteleten, majd megnéztük Brassó óvárosi központját. Gyönyörű és feledhetetlen élményekkel 

gazdagodtunk.   

   Köszönetet mondunk Hargita Megye Tanácsának a támogatásért, a lelkész házaspárnak pedig a 

szervezésért. Reméljük még sok hasonló élményben lesz részünk. Csűrős Emese-Noémi, résztvevő 

 

Egyenjogúság…speciális emberek? 
 

      Van egy elég régi szlogen: egyenjogúság van és mindenki egyenlő a törvény előtt. Sajnos ez mára 

mese.  

   A történelem folyamán már tapasztalhattuk, hogy mindig a kisebbség akart uralkodni a többség felett. 

Sajnos ez ma is így van. Nézzük csak mi zajlik az Amerikai Egyesült Államokban, és közelebb érve ez volt 

Kelet Európa több országában is, ahol a kisebbségben levő komcsik uralkodtak a többség felett. Mi van ma 

az EU-ban? A kisebbségben levő komcsik, bocsánat, ma balliberálisoknak nevezik magukat, akarnak 

parancsolni a többségnek, és ha nem az ők véleményüket osztod, akkor lenáciznak, fasisztáznak, 

diktátornak neveznek, rasszistának és még sok más jelzővel illetnek meg, de ami a legnagyobb baj, hogy 

kettős mércét alkalmaznak. És ezt tehetik is az Unióban, hisz jelenleg a volt nyugati országok nagy 

részében kommunista, vagyis balliberális kormányok diktálnak. Egyenjogúság?!? Vegyük szűkebb 

hazánkat. Ha egyenjogúság lenne, akkor mindenkinek a nyugdíjkorhatár ugyanaz lenne, nem hogy pl. egy 

rendőr 45 évesen mehet nyugdíjba, míg egy más lakos csak 65 évesen, és persze a rendőrnek csillagászati a 

fizetése, nem minimálbérből él. És ami még nagyobb törvénytelenség, hogy vannak speciális emberek, 

akik speciális nyugdíjakat kapnak, és nem akármilyen speciális nyugdíjt. Ha egyenjogúság van, miért van 

speciális nyugdíj? A „speciális” embernek, míg dolgozik, óriási fizetése van, így a nyugdíja is óriási. 

Minek kell még speciális nyugdíj? És még egy átverés: az évek során többször növelik a nyugdíjat. Nos, 

ilyenkor egy bizonyos százalékkal növelik (pl. 10%), ez megint nem igazságos, mert normálisan, 

nyugdíjplafononként kellene megemelni, hisz ha egységes az emelés, az 12.000 lejes és az 1.200 lejes 

nyugdíj között megint óriási különbségek keletkeznek. 

   Azoknak az embereknek, akik az állam szolgálatában állnak, főleg a képviselők, szenátorok, nem lenne 

szabad elfelejteniük, hogy őket a polgárok, az emberek szavazták meg, hogy őket képviseljék, így az ők 

szolgálatukban kell álljanak, így semmi joguk nincsen nagy haszon bezsebelésére, mert a lakosok 

jóvoltából kerültek oda, ahol vannak, és a választó polgárok érdekeit kell szolgálják, nem a saját 

elképzeléseiket, nem a saját meggazdagodásukra, jólétükre kell összpontosítsanak. Czirják Károly 

 

 



 
 

Válasz a hivataltól… 
Amint az előző lapszámunkban írtuk, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy beadványt adott le a 

maroshévízi Polgármesteri Hivatalnak és az Önkormányzatnak avval a kéréssel, javaslattal, hogy a helyi 

kórházat nevezzék el egykori igazgatójáról, Bíró Ferencről. A napokban megjött a válasz is a hivataltól, 

melyben tudatták, hogy még voltak orvosok, akik sokat tettek a betegeik érdekében.  A javaslatot kell 

elemezni, és széleskörű tárgyalásoknak kell alávetni. Ugyanakkor azt is közlik, hogy több törvény 

értelmében is, egy névadás hosszas eljárás eredményeként születhet meg. A válaszlevél befejezéseként azt 

írták, hogy a további fejleményekről értesíteni fogják az egyesületet. U. N. E. 

 

Maroshévíztől a Dunán át Minnesotába (8) 
     Az elmúlt években több alkalommal is megszólaltattunk olyan maroshévízi születésű embereket, akik több 

éve más országokban laknak. E lapszámunkban a maroshévízi születésű Tankó Albert ismerteti meg az 

életútját, aki 1960-ban született, és jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban él. 

„…A szép szőke lány is jött több alkalommal a csodás piros kocsijával, elvitt a városba, a moziba, a 

szüleihez. Sokat gondoltam arra, hogy ki vagyok én, hogy ennyire érdeklődik utánam. Feltűnő volt, hogy 

ez az szép szőkeség ennyire érdeklődik irántam. Hamar kaptam munkát egy irodában, amiért fizetést 

kaptam. A szőke lány mindig kocsival vitt munkába, munkából haza vitt. Számos alkalommal 

elgondolkoztam, hogy vajon miért érdeklődik annyira utánam. Később tudtam meg, hogy ez a csodás 

szőke, kékszemű nő egyetemista, és vállalta, hogy egy történetet, dolgozatot ír egy nem amerikairól, de 

nem tudta, hogy kiről, mire a barátnője, aki tudta, hogy én érkezni fogok, ajánlott engem. Ezért volt az, 

hogy mindig hívott engem, és vitt sok helyre a városban. Sokszor meglátogatott. 

Hat hónap múlva már eléggé jól tudtam angolul.  Egy éve voltam már 

Amerikában, amikor meghívott olyan barátainak a házába, akiknek a házára 

kellett vigyázzon. Épp születésnapom volt, és mondta, hogy tartsuk együtt. 

Beleegyeztem. Mikor odaértem, egy szép tortával várt avval a felirattal, hogy 

„Örvendünk hogy Amerikába jöttél”. A jó meglepetéstől elkezdtem sírni, hisz 

eddig soha nem kaptam tortát. Láss csodát, én beleszerettem ebbe a szép szőke 

lányba! Egy évre rá feleségül vettem, és ma is a feleségem.  

   Nekem a bankban volt 5.000 dollárom, míg Ann-nek 20.000 dollárja, a 

nagyszülei adtak kölcsönt, és vettünk egy házat 2,5 hektár területtel. Itt tartottam 

mindenféle állatot. Egy alkalommal vettem egy tehenet, de feljelentettek, mivel 

nem volt elegendő tere a tehénnek. Egy nap jött a rendőr, hogy törvénytelenül 

tartom a tehenet, és tüntessem el. Mondtam, hogy még tartom 3 hónapot, hogy 

hízzon meg, levágom, és többet nem fogok tartani. A rendőr azt mondta, hogy 2 

napon belül tűnjön el az állat. Nem tüntettem el. Törvényszékre kerültem. A per 

napján csupa bűnözőket, gyilkosokat tárgyaltak. Mikor rám került a sor, a bíró 

elkacagta magát, hogy engem miért küldtek a törvényszékre. A bíró azt mondta, 

hogy küldjek képet, hogy levágtam, és vége a pernek. Így is lett. Mondtam a 

feleségemnek, hogy nekem nagyobb föld kell. Egy félórányi járásra kaptunk egy 

házat 20 hektárral, amit megvettünk, és ez ma is a házunk immár 30 éve. (folytatjuk) 

 

Lucskos káposzta – Sárig Csilla rovata 
Hozzávalók: 1 fej káposzta (1,5-2 kg), 2-3 sárgarépa (elhagyható), 1 fej vöröshagyma, 30-50 dkg füstölt 

hús, 1 csokor friss kapor, egy-két szál borsika fű (csombor) vagy szárított is jó, só, bors, piros paprika, 2 

kanál liszt, tej, ecet, 1 kis kanál cukor, tejföl a tálaláshoz   

Elkészítés. Az apróravágott hagymát megfuttatjuk egy kevés olajon, beleteszünk tetszés szerint 

pirospaprikát és pár kevergetés után felöntjük vízzel. A húst apró darabokra vágjuk és odatesszük főni a 

hagymás vízbe. Ha már szinte megfőtt a hús, akkor a káposztát kb. 2x2 cm 

kockákra feldaraboljuk, és beletesszük a fövő vízbe. A kaprot meg a csombort 

cérnával összekötjük (hogy később ki tudjuk venni a levesből) és hozzáadjuk a 

leveshez. Teszünk a lobogó levesbe 1,5-2 evőkanál borecetet. Ha a káposzta 

megfőtt akkor behabarjuk. Fekete borssal, sóval ízesítjük és tejföllel meg erős 

paprikával tálaljuk. 



 
 

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. 

 

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. 
 

   Dr. Mild Adolf 1840-1919. Maroshévízi körorvos. Szülei Segesvárról jöttek településünkre. 1865-től 

volt orvos az akkori Gyergyó–Topliczán, haláláig. Több 

újságban, folyóiratban népszerűsítette a maroshévízi fürdőket. 

Részletes beszámolókat írt a termálfürdőkről. Többek között írt 

a Vasárnapi Újságba, az Orvos – Természettudományi 

értesítőbe. Dr. Mild Adolf 1883-ban jelenteti meg a Topliczai 

meleg fürdők című kis könyvét. 1910 novemberében Koronás 

Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Feleségül vette a 

Maroshévízen lakó 

Giacomuzzi Máriát (apja 

Gicomuzzi Giovanni – a 

hévízi Giacomuzzi  

Vigilio testvére). Négy 

gyermekük született: 

Berta, Adolf, Elvira és 

Elza. Maroshévízen a 

Marostól nem messze 

levő Giacomuzzi kúriában laktak. Mild Adolf testvére, Gusztáv, 

szintén orvos volt. Ő Törökországban hunyt el pestisben. Érdekes 

az élet, hisz a maroshévízi Mild Adolf unokája is évekkel utána 

településünkön volt orvos. Dr. Szini András nőgyógyászról van szó, 

aki 1957 és 1972 között tevékenykedett Maroshévízen. Dr. Mild 

Adolf halála után a család Gyergyószentmiklósra költözött, hisz az 

anyai ágú rokonság ott lakott. Az egyesület tagjai letakarították a sir 

követ majd a már alig látszó írást befestették. 

Mild orvos úr a Bajkó-pataki temetőben alussza örök álmát. 

Nyugodjon békében! 

 



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Közelgő önkormányzati választások 
 

    Szeptember 27-én polgármestert, helyi és megyei tanácsosokat kell választanunk. 

   Maroshévízen már július végén elkezdődött a kampány. A legtöbb polgármester jelölt a közösségi 

oldalakon már tudatja, hogy miért is kellene rájuk adni a szavazataikat a szavazó polgároknak. De vannak, 

akik ígérgetnek – ahogy szokott lenni ilyenkor -, de sajnos az ígéretek túlnyomó része csak ígéret marad. 

Olyanok is vannak, akik már molinókat függesztetek ki, sőt egy jelölt molinóját, ismeretlenek, le is vették 

helyébe egy más jelölté került. A polgármester jelöltek nagy része ismeretlenek a helyieknek, hisz több 

olyan is akad, akik évek óta külföldön dolgoznak, de olyan lakos is jelöltette magát akiről nem sokat lehet 

tudni. Jelen pillanatig hét jelölt akar megküzdeni a polgármesteri székért. Mivel egy fordulós lesz a 

választás a harc nagy lesz a szavazatokért. Szerintem három jelölt 20 és 30% között kap szavazatot, míg 

egy jelölt 12%. 

    De mindez csak feltevés, lehetnek még nagy meglepetések is. (czirják) 

 

Még nincs körforgalom (irásomig– augusztus 19) 
   Egy korábbi lapszámban már beszámoltunk, hogy Maroshévíz központjában egy méregdrága 

körforgalom kialakításának fogtak neki. Arról is irtunk, hogy a munkálatok elég lassan haladnak. Így is 

volt mindvégig. De, beszámoltunk, hogy csupán egy pár nappal hamarabb nekiláttak a Penny bevásárló 

központ felépítésének is. Nos, a nagy bevásárló központ julius1-én átadtak közel három hónapi munka 

után, nem így történt a körforgalom kiépítésével, hisz már a négy hónapot is meghaladta és még nincsen 

teljesen kész. Ez nem újdonság, hisz településünkön van egy négyszintes tömbház lakás is, ami két és fél 

éve kellett volna átadni, de még nem történt meg.  

   Ja…arra nem is gondoltam, hogy lehet a helyhatósági választások előtt fogják mindkettőt átadni. 

(siklodi) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

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.Augusztus 
Kánikula 

 

                 A Nap a Rák jegyébe lépett, 

     Sugarai alatt minden izzik, éget. 

         A hőmérő a harminc fok felett írja, 

                 Ember, állat alig bírja. 

 

                 A nedvesség is igen nagy, 

                 Öli tüdődet, torkodat. 

                 Betegeknek intés jár: 

                 Délben házba maradjál! 

 

                 Füved szárad rendesen, 

                 Forgasd rendjét türelmesen! 

                 Tiszta vizet sokat igyál, 

   Nagy boglyákból sokat csinálj! 

 

                  Vigyázz nagyon a bőrödre, 

                  Ne süttesd azt rákvörösre! 

                  Este otthon hűs szoba vár, 

 Ugye, milyen szép is a nyár? 

 

              Orbán Erika festménye 

 

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


 

 

Város vagy municípium és aláírás leadások 
 

   Erről a témáról még irtunk újságunkba. Akkor említettük is, hogy 2002-ben mikor Maroshévízet 

municípiumi rangra emelték nem felelt meg a követelményeknek, hogy ezt a tisztséget kapja, de a politikai 

akarat győzött. Sőt az erre kiirt referendumra a lakosság nagy része nem ment el. De még azért is 

municípium lett, hisz 2002. július 20-án felolvasták a 671-2002-es törvényt mely értelmében városkánkat 

megyei jogú településsé nyilvánították. Ez év február 9-én egy nemzetgyűlést szerveztek a helyi 

kultúrházban, melyre közel 100 érdeklődő ment el. Itt megvitatták az előnyeit és hátrányait annak a 

ténynek, hogy ha településünk újból város lenne, ugyanakkor eldöntötték, hogy aláírásgyűjtésbe kezdenek, 

azért hogy a helyi polgármesteri hivatal referendumot hirdessen, mely értelmében a helyi lakosok 

dönthessék el, hogy Maroshévíz maradjon municípium vagy legyen város. A vírus miatt az aláírásgyűjtés 

kissé lelassult, de e hónapra a kezdeményezők több mint 1500 aláírást sikerült összegyűjteniük. Ezeket 

leadták a helyi hivatalnál avval a kéréssel, önkormányzati gyűlésen tárgyalják meg és rendeljenek el 

referendumot. Az önkormányzati gyűlésen semmi említést nem történt erről a kezdeményezésről. 

   Hogy mi fog történni tovább… azt a jövő eldönti. (czirják)  

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 67. rész 

 
Folytatás: Balás Gábor képrejtvény, 

Friedrich Klára megfejtése (1984) 

 

1. Ha mink nem őrizzük  

2. Sajátosságaink 

3. Nem követelhetjük 

4. Tiszteletük mástól   

5. El nem múlik szavunk 

6, Róni amíg tudunk 

7. Ha kicsikék vagyunk is  

8. Tágasság kell nekünk is 

9. Jó találkozást 

 

Újabb rovásírásos korong 

Tatárlakáról, I. rész  

 

Jó hír, hogy  2014-ben előkerült egy újabb  rovásírásos korong és egy csont függő Tatárlakán.  

Emlékeztető az előzményekre: 1961-ben az erdélyi Tatárlakán, Nicolae Vlassa régész feltárása során egy 

hamvasztásos sír került elő.  A leletek között 3 helyi agyagból készült táblácska is volt, egy korong és két 

téglalap alakú. Nagyon híresek lettek, a koruk 7300 év, a kolozsvári Erdély Történeti Múzeum régészei 

szerint. A korongot Mezopotámiával is kapcsolatba hozták. Sok megfejtési elképzelése van a korong 

jeleinek, több mint ötvenet gyűjtöttem össze, ezeknek többsége 

saját megfejtési kísérletemmel együtt 2004-ben megjelent a 

Dobogó történelmi folyóiratban, de könyveinkben is.   

A tatárlakai leleteket többször láttuk Szakács Gáborral 

Kolozsváron az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumban és 

kétszer jártunk Tatárlakán is. 2019-ben ismét kiállították az 

eredeti táblákat a kolozsvári Múzeumban és ennek 

köszönhetően értesültem arról, hogy 2014-ben Tatárlaka egy 

másik területén ismét írásos korongra bukkant egy román 

régész, Sabin Adrian Luca.  Angol-román nyelvű írásának címe: Őskori jelek Erdélyből. A rejtélyes tábla – 

kőkori és rézkori régészeti leletek Tatárlakáról. Folytatása következik. Friedrich Klára 

 

Olvassa Maroshévíz és környékének 
egyetlen magyar nyelvű újságját 

Ha kiolvasta tűzgyújtónak is kiváló… 

 



 

A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 

Nehéz iskolakezdést előkészítő napokat élünk. 

 

 
   Mindenki értesült a médián keresztül arról, hogy szeptember 14-én kezdetét veszi az oktatás, a legtöbb 

óvodás, diák iskolai intézményben fizikailag jelen lehet az oktatásban. Ezen kívül mindenki hallott 3-as 

„forgatókönyvről”, helyzetről, ami a 2020-2021-es tanév tanítását körvonalazza. 

   Zöld forgatókönyv szerint a diákok fizikai jelenlétével zajlik a tanítás, ott, ahol a járvány hatása ezt 

megengedi. 

   A sárga forgatókönyv az óvodás, elemis, végzős (VIII, XII) osztályok fizikai jelenlétét, a többi diák 

körforgásos iskolai fizikai jelenléte váltja az otthoni online tanítást. 

A piros forgatókönyv a súlyos járványügyi helyzet előírása esetén bekövetkezett helyzet: a diákok otthoni 

online tanítása-tanulása. 

   Ezek az előírt helyzetek, állapotok nagyon hamar megváltozhatnak. Ezt egy rendelet szabályozza le, hogy 

milyen esetekben és milyen módon kell egyik helyzetről a másikra váltani. Az iskola Vezetőségi Tanácsa 

konzultál az Iskolai Szülőbizottsággal, döntését felterjeszti a Megyei Tanfelügyelőségre. A Prefektúra 

Katasztrófavédelmi Megyei Bizottsága jóváhagyja és határozatot hoz annak kapcsán, hogy milyen 

helyzetben folytatódik az illető intézményben az oktatás-tanítás folyamata. 

Hargita megye egyelőre zöld helyzetben van. Szerencsés helyzetben van szórványiskolánk is. 

Intézményünk kis létszámú osztálycsoportjait nagyrészt befogadják az osztálytermeink. A Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség irányában beküldött javaslatban az óvodai csoportok 3 csoportban való felosztását és a 

líceumban, ahol kettős szakú osztályaink működnek (IX, X, XII. osztály), azok természettudomány és 

filológia csoportokra való különválasztását kértük. Ez didaktikai és nem didaktikai állások számának 

növelését idézi elő. Ez a javaslat még ellenőrzés, egyeztetés alatt van. 

Az iskolai intézmények problémái sajnos maradtak a márciusban előidézett helyzetnél: nincsenek digitális 

eszközök, sok család nehezen engedi meg az internet bérletének fizetését, továbbképzésre nincs befektetés, 

legtöbb pedagógus önerőből vett részt a digitális platformok oktatásáról szóló továbbképzéseken. Ebben a 

pesszimista helyzetben mégis tettünk valamit a helyzet javítására: 

   - a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő fínanszírozásával, következik egy interaktív tábla és 

vendégszékek megvásárlása a díszteremben. Ezt a pályázatot a Kemény János Elméleti Líceum 

Szülőbizottság Egyesülete nyerte, értéke 700.000 forint.  

   -a ROSE projektben működő tanintézményként rendelést adtunk le 61 diáklaptop, 1 interaktív tábla és 

egy videokamera vásárlására 25 000 euros értékre. 

   -a Tanügyminisztérium gondoskodott arról, hogy minden líceumban internet jelfelerősítőket helyezzen 

le. Ez is megtörtént iskolánkban, hatékonyságát ezután tudjuk felmérni. 

   -elküldtük azt a kérést, amiben az after-school finanszírozást kérjük az Iskola Alapítványtól 

   -a helyi Polgármesteri Hivatal 27 600 lejes támogatást nyújt arra, hogy az intézményen belül a címzetes 

pedagógusok digitális eszközt kapjanak az online oktatásra való felkészülésre. 

   -a Tanügyminisztérium májusban felmérést készített arról, hogy kik azok a diákok, akik semmilyen 

eszközzel nem tudnak részt venni az online oktatásban. Első körben ezeknek a diákoknak szeretne 

táblagépet biztosítani. Ennek feltételei lesznek, a család nyilatkozatot kell adjon arra, hogy nincs 

semmilyen digitalis eszköze és van egy pár bürokratikus eljárás, amit el kell végezni ennek érdekében. 

   Reméljük, szeptember 14-én, egy igazi új tanévet fogunk kezdeni és mindenki felvállalja a saját feladatát: 

a diák a tanulást, a tanár az oktatást, a szülő a megfelelő háttér biztosítását. 

 

Deme Gabriella, intézményvezető 

 

 



 

        

 

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 legelő és termőföld Kelemen-patakán. 

Érdeklődni a: 0749568650 telefonszámon lehet 

 

 

 

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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