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Reklámok 

 
  Tudatosan inkább magyar tévécsatornákat szoktam nézni (ritkán a magyar komcsi adókat, ha olyan film van). 

Nemrég reklámok ideje jött egy film alatt. Feltűnt, hogy a reklámok jelentős része orvosságreklám. Ha azelőtt 

a reklámokra nem szoktam odafigyelni, most már tudatosan „reklámfigyelő” lettem. És beigazolódott, hogy 

eléggé sok reklám a különböző gyógyszergyárak termékeit népszerűsíti... Ritkán nézek román tévé adókat, de 

kíváncsiságból több napon át néztem román filmeket, hogy megfigyeljem ott is a reklámokat. Nos, 3-4 napos 

román tévézés után megdöbbenve vontam le a következtetést, hogy ott biza túlnyomó részben a 

gyógyszergyárak reklámjait sugározzák. Olyan reklámpercek is voltak, amikor az időtartam 70%-a a 

gyógyszereket reklámozta. 

  Vajon kell reklámozni a gyógyszereket? Nem inkább az orvosok véleménye a fontos, hogy melyik gyógyszert 

is használjuk? Siklodi Ildikó  

 

A nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezés - újabb győzelem 

 
   Egy korábbi lapszámunkban már írtuk, hogy a mostani európai parlamentet, a jelenlegi európai országok 

vezetőségének túlnyomó részét (ott ahol komcsi-balliberális diktatúra van) nem érdekli a keresztény Európa lakóinak a 

véleménye, és inkább hagyják, támogatják a törvénytelenül, iratok nélkül, a határátkelőkön kívül beszökő muszlimokat 

kontinensünkre bejönni. A Székely Nemzeti Tanács már több mint egy éve egy polgári kezdeményezést indított el a 

nemzeti régiókért. A balliberális európai vezetőknek az volt a követelményük ahhoz, hogy ránézzenek erre a 

kezdeményezésre, hogy minimum EGYMILLIÓ aláírásra van szükség. Ez nem volt elég, de hogy még jobban 

megakadályozzanak egy ilyen merész kezdeményezést, kiszabták, hogy HÉT országból kellenek aláírások, és ismét 

KVÓTÁT szabtak meg országonként. A kvótát megszabott elvtársak most mérgelődhetnek és gondolkozhatnak a hogyan 

továbbon, hisz január 31-re meglett a szükséges aláírás a hét országból. Az Európai Bizottság, ahol többségben elvtársak 

vannak, már a kezdetekben elutasította a kezdeményezést, de hosszas pereskedés után győzedelmeskedtek a 

kezdeményezők. Az Európai Bizottság bebizonyította (újból), hogy nem tőrödnek a kontinensünk őshonos lakóival. 

Demokratikus lett volna, ha a per vesztése után a bizottság azonnali hatállyal lemond (az ellenkezők), és eltűnik a 

politikai életből. Egy sem tette. Nem csodálkozom ezen, mert soha a történelemben egyetlen komcsi sem mondott le 

önként semmiről. Egy másik hangos győzelem a tavaly volt, amikor összegyűlt a követelt egymillió aláírás (jóval 

túlhaladva az egymilliót). Az utolsó győzelem akkor volt, amikor teljesítették, februárban, a 7 országból való 

KÖTELEZŐ aláírási kérelmet, de ez nem maradt annyiban, hisz a biztonság kedvéért, 9 országban lett teljesítve. Így 

Magyarország, Románia, Szlovákia, Litvánia, Horvátország, Svédország, Spanyolország, Szlovénia, Lettország 

polgárainak köszönhetően meglett a kötelező aláírás. Ez elgondolkoztató lenne a jelenleg Európát vezető komcsiknak, 

hogy igenis az őshonos nemzetiségekre kell figyelmet szentelni, és nem a törvénytelenül betolakodókra. Brüsszelnek 

immár ideje, hogy észrevegye, hogy figyelmet kell szenteljen a kontinensünkön lakókra is, nemcsak a jogtalanul, 

határsértéssel betörő muszlimokra.  

   Kíváncsian várom, hogy az Európát vezető balliberális komcsik újból mit találnak ki, hogy ne fogadják el a polgári 

kezdeményezést. Czirják Károly 

 

Konzuli nap márciusban 

 
 A tervek szerint március havában Maroshévízen kihelyezett konzuli nap lesz. Ez alkalommal az illetékesek a 

babakötvényről adnak tájékoztatást, és elveszik az iratcsomókat valamint az újszülött támogatásra és a magyar 

állampolgárság megszerzésére. Az iratok kitöltésében is fognak segíteni. M. H. 
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„Színekkel díszíteni az emberek környezetét, hogy szépnek lássák a világot, és jól érezzék 

magukat benne!” – beszélgetés Jekel Ferenc Ernő képzőművész úrral 

 
- Tisztelt Jekel úr, kérem szépen, pár szóban meséljen az életéről! 

- Maroshévízen születtem 1950. november 3-án. Édesapám Jekel Ernő, édesanyám pedig Simon Julianna. Már 

1955-ben elköltöztünk Maroshévízről Petrozsénybe, Petrilába. Ott végeztem el magyar nyelven az iskoláimat, 

ott érettségiztem 1969-ben, majd a Művészeti Népiskolán szereztem (Scoala Populară de Artă) oklevelet a 

festészeti szakon. 1973-ban a Petrozsényi Állami Színház díszfestője voltam. 

- Tudtommal nem sok ideig. 

- Igen, 1974-ben házasság útján áttelepedtem Magyarországra Budapestre, hisz feleségül vettem Somogyi 

Annát. Budapesten címfestő és dekorációs voltam. 1983-ban Németországba települtünk át családegyesítés 

címén. Azóta Stuttgartban élünk. 10 évet dolgoztam itt reklám technikusként, és másik 10 évet a Stuttgarti 

Állami Képtárban.  

- Közben festészettel is foglalkozik.   

- Közös kiállításaim voltak a következő városokban: Petrozsény, Déva, Bukarest, Budapest, Stuttgart. Egyéni 

kiállításaim pedig Budapesten és Stuttgartban. Verseim 

jelentek meg a petrozsényi helyi lapban és az iskolában, 

valamint az Utunk irodalmi folyóiratban, Budapesten az 

IM-ben (Ifjúsági Magazin). Az új Révai Lexikon (19. 

kiegészítés A Z) bevett engem is. 2016-tól nyugdíjas 

vagyok. Stuttgartban könyvtárakban állítottam ki. Az itteni 

magyar közösségi (Szent Gellért) templomban volt a 

legutóbbi kiállításom 2018-ban.  

- Erdélyben járt-e? 

- Az évek folyamán rendszeresen voltunk Magyarországon 

és Romániában látogatóban. Egyszer voltunk egy körút 

alkalmával Maroshévízen is, és találkoztam (1979-ben) 

keresztanyámmal, Kertész Magdával. Keresztszüleim: 

Kertész Magda, édesapám unokatestvére, és Fábián Teréz 

aki maroshévízi tanárnő volt.  

- Köszönöm a beszélgetést! 

Egy németországi újságinterjúban azt kérdezték Jekel úrtól, hogy mi készteti arra, hogy alkosson, és ezekkel 

mit üzen. A válasza az alábbi volt:  „Színekkel díszíteni az emberek környezetét… Hogy szépnek lássák a 

világot, és jól érezzék magukat benne!”  

 
 

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 

 

Szófukarság 

Wilbur Wright, a modern repülés egyik múltszázad végi amerikai úttörője, közismert volt szófukarságáról. Egy 

ünneplésre rendezett banketten addig noszogatták, hogy válaszoljon tisztelőinek sorozatos szónóklataira, hogy 

végül is kénytelen volt felemelkedni, és poharat ragadni. 

- Hölgyeim és uraim - kezdte nagy nekifohászkodással -, a természetben minden madár repül, csak a papagáj 

beszél. Az viszont gyatrán tud repülni. Nos: én elég jól repülök, de nagyon gyatrán beszélek. Ezért, szíves 

engedelmükkel, már be is fejeztem. És ezzel visszaült a helyére. 
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Szemét- és egyéb hulladékgondok 
 

   Maroshévízen a szemételhordás terén vannak gondok, hisz többször is láthatjuk, hogy „szeméthegyek” 

vannak a szemetes kukák körül. Ezek főképp a tömbháznegyedek szemétlerakói körül alakulnak ki. Sajnos 

vannak olyan emberek is, akik ezekben a szemetes konténerekben keresgélnek, és kidobják a már átvizsgált 

szemetes zsákokat. Nemrég egy ismerős lakos állított meg és panaszolta el, hogy a Kogalniceanu negyedben is 

állandóan gondok vannak. De gondok vannak más felelőtlen emberek miatt is. Itt két példát mondott el. 1. 

Több alkalommal látott olyan személyeket, akik a közeli Lunkány negyedben laknak, és a Kogalniceanu 

negyedbe mentek, ahol a szemetes kukák mellé dobták ki autójukból a háztartási szemetet, építkezési 

törmeléket, elrohadt szénát. Egy alkalommal az ismerősöm rá is kérdezett, hogy miért hozza egy más negyedbe 

a szemetét, és dobja a szemetes kuka mellé. Az illető mérgesen csak annyit mondott, hogy „Te kell elhordjad 

innen?”. 2.  Egy másik alkalommal olyan ismerősöket látott a Kogalniceanu kukájába dobni a szemetüket, akik 

Galócásról jöttek, de olyan is volt, hogy salamási lakos ürítette ki az autója csomagtartójából a zsákokba 

összegyűjtött szemetet.   

   Szavak nélkül maradtam. Czirják Károly 

 

Maroshévíz, édes Maroshévízem 

 
   Nagyon szeretem szülővárosomat, de még sok dolog van, hogy civilizáltabban viselkedjünk, haladjunk a 

korral. 

   Már régebbtől dühít, hogy nagyon sok autó a járdákra van parkírozva. Lehet kevés hely van, ahol le tudnák 

parkírozni az autókat, de sok esetben én mint gyalogos a járdáról le kellett menjek az úttestre, hogy 

kikerülhessek egy-egy autót. Jó lenne, ha ilyen esetek nem fordulnának elő. Büntetni kellene azokat, akik nem 

törvényszerűen parkíroznak.  

   Február havában úgy döntöttem, hogy egyik bankkártyámat felszámolom. Kissé félve mentem, hisz naponta 

azon bank előtt szoktam eljárni, és mindig sorállás van, amit más bankoknál nemigen szoktam látni (de lehet 

előfordul máshol is). El is mentem a hévízi bankhoz, ahonnan kibocsájtották a kártyát. Sorállás. Tízedik 

voltam a sorban. Bent négy banki alkalmazott foglalkozott az ügyfelekkel. Gondoltam, hamar sorra kerülök. 

Nem így történt. Bosszankodtam, de nem azért mert 11. voltam a sorban, vagy hogy lassan megy sor előre, 

hanem azon, hogy két alkalommal is a bank ajtajához jött egy-egy lakos, majd látván a hosszú sort, elővették 

telefonjukat és beszéltek. Nem volt feltűnő, de ahogy letették a telefont, a bankból egy alkalmazott jött az 

ajtóhoz, és hangosan egy nevet mondott, hogy ott van-e. Persze hogy ott volt, és be is ment. Elsőre arra 

gondoltam, hogy előzetes bejelentkezésük volt, de ez nem lehetett, hisz akkor mindenkinek az kellett volna 

legyen. Végül egy óra harminckilenc percnyi sorállás után bejutottam.  

   A bankkártyát felszámoltattam, és örvendek, hogy többet nem kell olyan bankba mennem, ahol kettős mércét 

alkalmaznak. Siklodi Ildikó 

 

 

Népi megfigyelések - hiedelmek 
                                Február 2: Ha fénylik gyertyaszentelő, az ízeket is vedd elő! 

Február 2: Ha a medve ma meglátja a saját árnyékát, hosszú tél lesz! 

                                Február 3: A Balázs napi eső jégverést hoz. 

                                Február 6: Dorottya szorítja, Julika (feb. 16.) tágítja! 

       Február 19: Ha Zsuzsanna napján a pacsirták szólnak, vége lesz a hónak. 

                                Február 24: Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál! 
 

Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es 

szám alatt. 735 m²-es területen fekvő két ház 

és 2 melléképület (nyári konyhák). Első ház: 

64 m², fából építve, előszoba, fürdő, 2 szoba 

és konyha. Második ház: 43 m², téglából 

építve, konyha, fürdő és egy szoba. A két 

nyári konyha 32 m²- en terül el, érdeklődni 

lehet: 0724 180 779-es számon. 
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                              Tiszteletünk 

elődeinknek 

 
 

   A múlt évi, decemberi, gyűlésen a Dr. Urmánczy 

Nándor Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy 

felújítják, kitakarítják olyan maroshévízi elhunytak 

sírjait, akik valamit tettek a településünkért, de mára 

sírjaik el vannak felejtve, hisz nincsenek 

hozzátartozóik, akik gondozzák. 

Jákobi Gergely és neje Fejér Roza sírja. Jákobi 

Gergely örmény kereskedő volt településünkön. 

Szülőháza a mai Mihai Eminescu Gimnázium bejárat bal 

oldali épülete. Apja, István, egyházmegyei pénztárnok 

volt.  Jákobi Gergely neve már 1869-ben ott szerepelt a 

hévízi templom építésére kiállított adakozók névsorában. 

1869-ben Jákobi Gergely testvérével, Lázárral, és 

apjukkal, Istvánnal, a templom tornyán levő keresztet 

adományozták. Az egyház egyik igen fontos támogatója 

volt. Ő adományozta a templomnak a ma is látható jobb 

oldali mellékoltár festményét (1873-ban). 1880-ban már az egyház gondnoka volt.  

Sajnos, a sírt körülvevő kovácsolt vaskerítés már évekkel ezelőtt eltűnt, amikor a szomszédban lakó cigányok számos sírt 

meggyaláztak, vaskereszteket, kerítéseket, elloptak. A fektetett fehérmárvány tábla sok gazzal volt tele, amit az egyesület 

tagjai eltávolítottak, a sírfeliratot újrafestették. Így ma jól olvasható a felirat: Jákobi Gergely 1839-1891 és neje Fejér 

Roza 1852-1881. Nyugodjanak békében!   

 

A székely-magyar rovásírás emlékei 73. rész 
 

Az  alsósófalvi  írásos  kőemlék. II. rész 

 

   Kíváncsi voltam Balázs Alajos tanító rajzára a 

kőről, de a járvány miatt nem tudtam a nagy 

könyvtárakban keresni, így Czirják Károlyt kértem 

meg, aki elküldte nekem Nyírő József nagy írónk  

cikkét a Keleti Újság 1933  szeptember 10-i 

számából, köszönet érte.  Címe: Új rovás emléket 

fedeztek fel az udvarhelymegyei Alsósófalva 

határában. „Tessék megfejteni” – ez  az alcím.  

   Nyírő szerint a latin betűkön kívül az ősi székely 

rovásírás néhány betűjéből és más jellegű rovás 

jelekből áll a felirat. Úgy gondolja, hogy a hasonló 

írásos köveket  határkövekként használták és 

nagyon előre vivő gondolata, hogy leírni, 

lefényképezni, lerajzolni, megmenteni kéne  ezeket a pusztulástól.  

Balázs Alajos tanítónak az a véleménye, hogy a firtosi barátok írása lehet, akik a Firtos várának belterületén 

lévő kolostorban éltek.  

   Nyírő József óvatosságra int a hamisítványok miatt, említi a székelykeresztúri múzeum hamisított rovásos 

buzogányát.  

   A két rajzot összehasonlítva sajnos meg kell állapítanunk, hogy nagyon különböznek egymástól. Viszont 

biztosak lehetünk benne, hogy amelyik hasonlít, az ott volt a kövön. Múlt időt kell használnunk, mert Ferenczi 

Sándor fia  Géza, aki szintén régész volt és Székelyudvarhelyen múzeum igazgató, kereste, de nem találta. Azt 

írta, hogy mivel szántó területen volt, a föld az évtizedek alatt befödte. Ez a jobbik eset, mert ha befödte, meg 

is védi, és nem jár úgy, mint az összetört, felrobbantott Tászok-tetői kövek.  

   Balázs Alajos rajzát látjuk a Keleti Újság-ból. Folytatjuk. Friedrich Klára  
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Vargabéles – Sárig Csilla rovata 
 

   Hozzávalók: 1csomag réteslap, 15 dkg 

cérnametélt, 5 dkg vaj, 40 dkg túró, 1dl tejföl, 2 

db tojás, 3 ek kristálycukor, 2 csomag vaníliás 

cukor, 5 dkg mazsola, reszelt citromhéj, 1 db 

tojás, 3 ek kristálycukor.  

   Elkészítés: A cérnametéltet enyhén sós vízben puhára főzzük, majd leszűrjük, hideg vízzel átmossuk. Jól 

lecsepegtetjük és hagyjuk teljesen kihűlni.  

A túrót egy tálba tesszük, villával kicsit összetörjük, majd 

hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat, a 

vajat, a tejfölt, a 2 tojás sárgáját, valamint a mazsolát, és 

alaposan összekeverjük. 

A tojások fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd 

apránként, óvatosan a túrós masszához keverjük. A teljesen 

kihűtött vajjal összekevert tésztát a túrós-habos masszával 

óvatosan összeforgatjuk. 

Egy 30 x 20 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, majd egy 

réteslapot helyezünk bele úgy, hogy a tepsi oldalát is befedje. 

Ezután lekenjük olajjal, majd rárakunk még egy réteslapot, 

újra lekenjük olajjal, és rátesszük a harmadik réteslapot, de azt 

már nem kenjük le olajjal. 

Ezután a réteslapra ráöntjük a tésztás-túrós masszát, majd a 

tetejét egyenletesen elsimítjuk. A töltelék tetejét befedjük egy réteslappal, majd olajjal lekenjük, ráhelyezünk 

egy második réteslapot, és szintén lekenjük olajjal. Végül ráhelyezünk egy harmadik réteslapot, 

majd beolajozzuk.  

160 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és közepes hőmérsékleten 40-45 perc alatt készre sütjük. A sütőből 

kivéve 15-20 percig pihentetjük. Tálalás előtt a sütemény tetejét porcukorral megszórjuk, majd ízlés szerint 

felszeleteljük. 

 

 

Két balesett egyetlen nap alatt 

 
Február 8-án két közúti baleset is történt Maroshévízen. A reggeli órákban egy Maros megyei autó egy 

kerítésnek ütközött. Az autót egy 24 éves nő vezette és a Tölgyfa utcában sodródott le az úttestről majd egy 

kerítésnek ütközött. Az autó vezetője nem fogyasztott alkoholt. Az esti órákban egy újabb közúti balesetet 

jegyeztek amikor 19 óra után pár perccel a N. Balcescu utón, a Criss Clubbal szemben, egy 55 éves helyi sofőr 

a gyalogátjárón egy 31 éves gyalogost ütött el. Az autó vezetője nem volt alkohol befolyásoltság alatt, de 

sajnos a gyalogos megsérült. M. H.  

 

 

 

 

Olvassa Maroshévíz és környékének 

egyetlen magyar nyelvű újságját 

 

Ha kiolvasta tűzgyújtónak is kiváló… 

 

A hónap festménye.  

 

 
 

Orbán Erika festménye. 

 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/reteslap
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/cernametelt
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vaj
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/turo
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojas
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kristalycukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vanilias_cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vanilias_cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/mazsola
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/reszelt_citromhej
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tojas
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kristalycukor
https://ad.adverticum.net/C/6387554/6387553/638751300?
https://ad.adverticum.net/C/6387554/6387553/638751300?
https://ad.adverticum.net/C/6387554/6387553/638751300?
https://ad.adverticum.net/C/6387554/6387553/638751300?


6. old.                                                                                                                                              XI. évf. 2. szám 

Léleksarok  
Lel(ki)törés 

 

 Megtiszteltetés számomra ide írni. Csak remélni merem, hogy továbbra is beleolvas, Kedves 

Gondolkodó, rovatomba. 

 Azóta jár az eszem mélyebben, amióta megértettem, hogy az élet nem oszt hasonló kártyákat az 

embereknek. Nem mindenkinek van egy sor ász a kezében, talán egy sem kerül hozzá élete során, számtalan 

próbálkozás után sem. Még a jokerről is csak hallott, de csak kártyajátékban vehette igénybe. Igazságtalanság? 

Vagy így a jó, így marad meg a rend? Akinek vannak lehetőségei, éljen velük, s akinek nincs, ne is reméljen? 

Édesanyám másfél évesen akkora volt, mint „egy cső törökbúza”, ahogy mondják Nyárádmentén. Ülni sem 

tudott, pedig ebben a korban a gyerekek már jól tipegnek, legalább. Kiemelték a családból, „szerencsére”, és 

rögtön számot is adtak neki, hogy „Állam bácsi” jobban számon tudja tartani. Könnyek nélkül erről nem tudok 

írni, és csak elképzelni próbálom, milyen nehéz lehetett ezt megélni, elfogadni, alkalmazkodni, és „inni” a 

levét egy életen keresztül. Beilleszkedése, igazodása, bátorsága, arany szíve és szüntelen verejtékes munkája 

eredménye a jó emberi kapcsolatok és egy négygyermekes család lett. De...az összes elhanyagolt, elhagyott  

gyermek súlyos (testi, lelki,) sérüléseket szenved még születése előtt. Cseperedve talán fel sem merik fogni az 

egyes szám első személyt. Papíron van joguk erre. Sokan árvák szülőkkel is, ha nem megfelelők. Nem 

fontosak, nincsenek felfegyverezve az élet támadásai ellen. Valamijük nincs (árva, szegény, a szerencsétlen, 

boldogtalan), de címkéjük rengeteg. Valamijük elfogyott (fogyatékos), korlátozott, akadályozott, sérült, 

tébolydába való: „viddelinnen”. Ugye nem normális...de mi a normális? Talán az a kifejezés, hogy speciális 

nevelési igény, amely rólunk szól, nem róluk, hisz nem hibások. Örvendeni és hálát adni tudok csak az 

egészségért, és „kutyakötelességnek” tartom a gyermek (címke nélkül) személyre szabott megsegítését, 

felzárkóztatását ahhoz, hogy merjen kitörni és megerősödni. 

 Ez a hivatásom (gyógypedagógus, pszichológiai tanácsadó), főleg édesanyámnak köszönhetően, 

nélküle valószínűleg ez sem „születik meg”. 

Rovatom szerény megközelítése a léleknek. Gyerekekről, szülőkről és pedagógusi, tanácsadói törekvésekről 

fog szólni. Tekinteted várom sok szeretettel! Lotti (lotticikk@gmail.com) 

 

 
 

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.  

 
2020 

Korai tavasz, virágzó fák 

Kigondolta akkor, hogy mi vár majd ránk 

Kínában vírus, mi ez nekünk 

Mit számit, rá sem hederítünk 

A vírus nem ismer határt 

S a világon mindenhol befészkeli magát 

 

Jön a karantén, a szigor, bezártság nem boldogit 

Szabadságra, társakra vágyunk egy kicsit 

Kijárás, kézfogás már többé nincsen 

Most tudom felfogni az egészség mi drága kincse 

 

Iskolák zárva, távoktatás 

Eredménye milyen lesz az nem vitás 

A tanár, szülő, gyermek mit tehet 

Bújja, lesi, nézi a gépezeteket 

 

Két választás. Mi a lényege? 

Erről döntött a nagy politika 

Ígéret földje lesz (mikor? hogyan?) Románia 

 

2021 tán jobb leszel 

Oltás után vírusos már nem leszel 

Próbáld feledni a bús évet 

Teljen szíved lelked reménységgel 

Az újévben is szárnyaljon a himnusz, a dal 

Istenünk őrizd, védd, áld a magyart! 

 

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


 

 

 

A Kemény János Elméleti Líceum oldala 

 
     A 2020-2021-es tanév első félévén túl vagyunk, de újból feltevődik a kérdés minden oktatási intézményben: 

hány óvodással, diákkal kezdődik a következő iskolai tanév. 

Még tervezetben létezik, de hamarosan jogerős lesz azon beiratkozási kalendárium, mely szerint az előkészítő 

osztályban való beiratkozás periódusa március 15 és április 29 között van.  

    Nyitott kapukkal várjuk az előkészítő osztályban iratkozó gyerekeket, szüleikkel együtt. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

  
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. 

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 

  

 

 

Eladó méz, eladó 

méhcsaládok . Méhkaptárok 

gyártását, vállaljuk. 

Érdeklődni a 0744693028,  

0743507482 

telefonszámokon lehet. 

 

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

Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a: 

0749568650 telefonszámon lehet 

Támogatóink: Bajkó Éva, Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, 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. A Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: Portik Mária Erika (korrektúra), Czirják Károly, Erős István (világhálóskezelés), 

Sárig Csilla, Siklódi Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis. Elérhetőségek: hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright©2021. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.  

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   
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