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Házas hétvége Koltón 
 

 2021. szeptember 3. és 5. között, Hargita Megye Tanácsának támogatásával és a Maroshévízi 

Református Egyházközség szervezésében lett megtartva  a II. Házas Hétvége Koltón. 

 Szeptember 3-án, pénteken a Házasok klubjának 10 fős lelkes csapata útnak indult Koltóra felfedezni 

azokat a tájakat, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelme kiteljesedett. Házsashétvégének tökéletes volt 

ez az úti cél. Koltón a Muskátli panzióban nagy szeretettel fogadtak szállásadóink. 

 Szombaton reggel Madaras Mihály lelkipásztor tartott áhítatot, a téma természetesen a házasság volt, az 

egymás iránti szeretet, az elfogadás és Isten jelenlétének a fontossága a házasságban. Hitben és szeretetben 

megélni a házasságot, ajándék, amit folyamatosan erősíteni és ápolni kell. 

 Az áhítat után Nagykároly felé indultunk, ahol meglátogattuk a Károlyi kastélyt, ezután várt ránk 

Máthé Róbert pszichoterapeuta tanulságos és figyelemreméltó előadása, ami szintúgy a házasságot 

boncolgatta, annak jó és kevésbé jó oldalaival. Mindenki egyetértett azzal, ha gördülékeny a kommunikáció a 

házastársak között, és el tudják fogadni egymást olyannak amilyenek, akkor bármilyen akadályt le lehet 

győzni. Az előadás játékkal ért véget, ami jókedvre derített bennünket és derűsen indultunk a következő 

programpontunkra. Koltón éppen Petőfi hétvége volt, híres poétánkat ünnepelték, így megnézhettük Petőfi 

Sándor, A helység kalapácsa – komikus eposz és rendhagyó 

irodalomóra című előadást, amit a Szigligeti színház Liliput 

Társulata mutatott be. 

 Vasárnap reggel meglátogattuk a Teleki Kastély-t, 

majd részt vettünk a szabadtéri istentiszteleten, amit a kastély 

udvarán tartottak. Mindezek után hazafelé indultunk, 

útközben Szaploncán  meglátogattuk a Vidám temetőt, majd 

Máramarosszigeten a  Börtönmúzeumot, utolsó megállónk a 

Barcánfalvi kolostor volt. Csodás tájakon jártunk, leírhatatlan 

élményekkel gazdagodtunk. 

 Köszönet Hargita Megye Tanácsának a támogatásért, 

Madaras Mihály lelkipásztornak és feleségének Madaras 

Melindának a szervezésért, és nagyon reméljük, hogy a 

támogatók, szervezők és Isten segítségével lesz majd még 

folytatás. Szeretettel várjuk mindazokat a házasokat is, akik 

mélyíteni szeretnék Istennel való kapcsolatukat, építeni, erősíteni szeretnék házasságukat. A Házasok 

Klubjának ajtaja nyitva áll. Szeretettel várunk! Király Hajnal – Házasok Klubjának tagja.  

 

Bobpálya Maroshévízen 
 

   Nemrég a helyi sípálya mellett bobpályát avattak, így településünk egyik legkeresettebb helye egy újabb 

létesítménnyel bővült. Így a sípályák mellett, mára már wellness fürdő, sportpálya, lovarda és nem régtől 

bobpálya is csalogatja a helyi lakosokat és a turistákat. A bobpálya a maga közel 2 kilométeres hosszával 

jelenleg Románia leghosszabb ilyen jellegű pályája. Az avató 

utáni napon több mint 1200 ember próbálta ki a bobokat. A 

pálya nagyon modern és ugyanakkor biztonságos is, hisz 

automata fékező berendezéssel működik, a bobok szenzorokkal 

vannak felszerelve, melyek nem engedik a bobok közötti 

ütközést. A legnagyobb elérhető sebesség 45 km/óra, 54 bob 

található, melyekre 2 ember ülhet fel, ha testsúlyuk nem haladja 

meg a 150 kg-ot. Baciu Niculae tulajdonos pályája 2 millió 

eurójába került. Jegyárak: felnőtteknek 20 lej, gyermekeknek 

15 lej. Ha öt alkalommal veszed használatba a bobot, akkor egy 

alkalommal ingyen indulhatsz, ha pedig 10 alkalommal, akkor 3 alkalommal lehet ingyen menni.  

  Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-21 óra között, szombaton és vasárnap pedig 9 és 22 óra között. Cz. K. (a 

kép Baciu Nicolaea tulajdona) 

 

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet. 
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Tíz éve van Urmánczy-szobor településünkön. Emlékezzünk! 
 

   E hónapban ide és tova tíz éve, hogy Urmánczy Nándor tiszteletére szobrot avattunk, ugyanis 2011. 

szeptember 2-4 között zajlott le a IV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap, melynek fénypontja a Kövér 

László, a Magyar Országház elnöke, által adományozott bronz szobor volt a hévízi magyarság részére. 

   Az említett napok fénypontja kétség kívül szeptember 4-e volt, amikor a szentmise után felavatásra került a 

már említett szobor.  Elsőként dr. Kövér László, a Magyar Országház elnöke, mondott ünnepi beszédet. „Egy 

feledésre ítélt emberre emlékezünk. Urmánczy Nándor nevét, emlékét sokan megpróbálták kitörölni a 

magyarság tudatából azért, hogy ne lehessen a mai és az utánunk jövő nemzedéknek példaképe. Vitathatatlan, 

hogy Urmánczy Nándornak éppolyan joga volt arra, hogy szeretett hazájáért, nemzetéért küzdjön, amilyen joga 

volt Maroshévíz – Toplicza másik híres szülöttjének, Miron Cristeanak, harcolni saját népe érdekeiért” - 

hangzott el Kövér László házelnök úr beszédében, majd folytatta: „Ahogy Miron Cristea életének 

legboldogabb napja volt 1918. december 1-je, úgy Urmánczy is élete legboldogabb napjának nevezte, amikor 

hazatérhetett az újra Magyarországhoz tartozó Maroshévízre. Két ellentétes, de épp olyan jogos boldogság. 

Egyik népnek sincs joga a másik tisztelt személyiségét ellenségnek tekinteni. Nem a határok tologatása, hanem 

az egységes magyar nemzet megerősítése kell legyen most a cél. Magyaroknak és románoknak ma a múlt 

kölcsönös tisztelete mellett az a közös feladata, hogy egy határok nélkülivé váló Európában a 21. század 

kihívásaira adjanak közös válaszokat”. Ezután Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke mondott 

beszédet, aki többek között kijelentette: „ A maroshévízi szoborállítás hűségből, megmaradásból példát 

mutathat egész Székelyföldnek. Bizonyíték arra, hogy az eszmények nem tűnnek el akkor sem, ha a település 

lakosságának alig  negyedét teszi ki a magyarság.” Még beszédet mondtak dr. Gortvay István, Urmánczy 

Nándor unokája, László Tamás országgyűlési képviselő, Budapest XV. kerületének polgármestere és Czirják 

Károly az Urmánczy Nándor Egyesület elnöke.  Ezek után szavalatok hangzottak el. Szavalt Orbán Zsolt, 

Nagy Bernadett és Ladó Tihamér, majd hazafias énekeket énekelt a Háromhatár Egyesület kórusa. A szobrot, 

mely Blaskó János alkotása, aki maga is jelen volt ezen az eseményen, Kövér László házelnök úr leplezte le, 

majd László Áron és Balla Árpád papok áldották meg. Koszorút helyezett el: dr. Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés Elnöke, a bukaresti Magyar Nagykövetség részéről Füzesi Oszkár nagykövet, a bukaresti 

Örmény Nagykövetség részéről Nelly Matevossian konzulasszony, dr. Zsigmond Barna Pál, a Magyar 

Köztársaság csíkszeredai főkonzulja, László Tamás a Magyar Országgyűlés országgyűlési képviselője, 

Budapest XV. kerületének polgármestere, Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Földi László Cegléd 

polgármestere, Mezei János Gyergyószentmiklós polgármestere és Kari Attila, a németországi Magyar 

Szervezetek Országos Szövetsége részéről Szilágyi Szabolcs alelnök, a Háromhatár Egyesület részéről Portik 

Péter és Bostai Csilla, Rokaly József és Sikó Gyula a 

gyergyószentmiklósi Városi Tanács részéről, a Gyergyószéki 

Székely Tanács részéről Árus Zsolt, a Gyergyószéki Erdélyi 

Nemzeti Tanács részéről Leopold Anna Mária és Bákai Magdolna, a 

maroshévízi Települési Tanács részéről Ladó Miklós, koszorúzott 

Bodor Attila és Szabó Kálmán a helyi RMDSz részéről,  és a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök és 

Hámos Mihály alelnök. Ezt követően a jelenlevők az Urmánczy-

kastélyt látogatták meg. 14 óra után a helyi Kemény János 

Gimnázium adott helyet a további eseményeknek. Itt a díszteremben 

Bukva Zsuzsanna és Bodor Loránd előadása következett, majd az 

Urmánczy-díj átadására került sor, melyet Izsák Balázs 

Marosvásárhelyről, Gortvay István és Nagy Zsolt kaptak Budapestről. Ezt követően elkezdődött az Urmánczy-

szimpózium. Beszédet mondtak: Izsák Balázs: „Megmaradás Erdélyben”, Puskás 

Attila, a Magyar – Örmény Egyesület elnöke: „Örmény múlt és jövő Erdélyben”, 

Nagy Zsolt Budapestről: “Az Ereklyés Országzászló kutatás aktuális eredményei”, 

Nagy Kemény Géza Galonyáról: “Báró Kemény János és a marosvécsi várkastély”, 

Bodor Attila: “Urmánczy Nándor életútja”, Portik Péter a pápai Háromhatár 

egyesület elnöke, Ladó Miklós: “Beszámoló az Urmánczy Nándor Egyesület ez évi 

tevékenységéről”.  

   Ezek után a budapesti ClubNetCet, az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete és a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület által elindított „Mentsd meg” című környezetvédelmi rajzkiállítás döntőseinek 

díjazása, valamint a festmény- és képkiállítás megnyitása következett. Beszédet mondtak Mozga Márta a 

ClubNetCet elnöke és Csapó Lajos az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete elnöke. (M.H.) 
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Jótékonysági főzés 
   Szeptember 11-13 között szervezték meg 

Gyergyószentmiklóson a XI. Örmény Művészeti 

Fesztivált. Kitűnő szervezés volt. A jó programok egyik 

mozzanata a főzési nap volt, melyre hét csapat nevezett be, 

köztük voltak Csíkszeredából, Bákóból, Kolozsvárról, 

Szamosújvárról, Gyergyószentmiklósról és Maroshévízről 

is. Településünkről a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 

képviseltette magát egy csapattal. A főzésnek egy igazi 

nemes célja az volt, hogy mindenik csapat az étel eladása 

után a begyűlt pénzösszeget egy gyergyószentmiklósi 

sürgős és nehéz műtét előtt álló személynek ajánlotta fel. 

Kívánunk a betegnek mielőbbi gyógyulást! U.N.E. 

 

Tanfelszerelés a diákoknak 
 

2011-től a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület minden 

évben tanfelszereléseket ad azoknak a diákoknak, akik 

a Kemény János Elméleti Líceumban kezdik meg 

iskolai éveiket. Ez év sem volt kivétel, hisz idén is 12 

kezdős vehetett át csomagot. Ugyancsak ilyen 

csomagokban részesültek a salamási magyar első 

osztályosok is. Kívánunk nekik jó tanulást! U. N. E.  

 

 

Európai Kulturális Örökség Napja 

 
   Szeptember 19-én a maroshévízi Urmánczy-kastély adott színhelyt az idei Európai Kulturális Örökség 

Napjának. Az eseményen bábszínházat lehetett megtekinteni, ahol a kolozsvári színtársulat a János Vitézt és 

Ionica című bábműsorokat adta elő. Volt kastélylátogatás, biciklis kirándulás a település több 

nevezetességéhez, különböző játékok, kiállítások, kerekasztal-beszélgetés Maroshévíz épített és természeti 

öröksége címmel. Délután Varga András gitáros koncertjét lehetett meghallgatni. Ugyanakkor helyi termelők 

is jelen voltak termékeikkel, melyekből lehetett választani, de természetes kozmetikumokat gyártó cég is tartott 

előadást, és parfümkészítő műhelyt nyitottak az érdeklődőknek. Czirják Károly 

 

Erdei sétáink 

 
   Nemrég egy többfős csapattal Maroshévíz környékének tájait, erdejeit jártunk be. Gombásztunk, 

mesélgettünk és persze gyönyörködtünk a természet adta tájakban. Ahogy ilyenkor szokott, mikor csapatunk 

megéhezett, letelepedtünk és egy jóízűt ettünk az ózondús levegőn. Olyan helyekre is eljutottam, amelyeket 

soha eddig nem jártam be. A természet szépsége elvarázsolt. A központtól 25-30 kilométerre mentünk el, ami 

különösen nekem egy nagyon nagy élmény volt. Medvét sajnos nem láttunk, de láttunk őzeket, fajdkakast, 

nyulat és sok, nagyon sok szemetet. Felfoghatatlan számomra, ha egy ember vagy csoport kimegy a 

természetbe, a szemetet miért nem szedi össze, miért kell az erdőben vagy a tisztásokon hagyniuk. Sajnos sok 

kulturálatlan ember van még, aki nem tud vigyázni a természet szépségeire. Vajon otthon is a sörös palackot, a 

hulladék papírokat ledobják a földre a szoba vagy konyha különböző helyein?  

  Gondolom, otthon vigyáznak a tisztaságra, és a természetben is ugyanúgy kellene vigyázniuk.  Siklódi Ildikó 

 

ARANY 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 aranymorzsákat, 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 

MORAVIA 

Egy kezdő tollforgató elvitte a regényét Alberto Moraviához, a jól ismert olasz íróhoz, s addig könyörgött neki, 

míg Moravia megígérte, hogy áttanulmányozza művét és megmondja róla a véleményét. Néhány hét múlva az 

írócska ismét megjelent Moraviánál. 

- Elolvasta a könyvemet?- kérdezte. 

- Elolvastam. 

- Hálásan köszönöm!- olvadozott a szerző. 

- Ha tudná, mennyi álmatlan éjszakámba került, amíg a könyvet megírtam... 

- El tudom képzelni!- felelte Moravia.- Még szerencse, hogy amit a könyve írása közben alvásban elmulasztott, 

azt én a könyv olvasása közben bőségesen behoztam. 
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Léleksarok 
Őszi ügyesítés 

 

       Hát úgy szeptember közepén kezdődik az ovi, suli. A stressz már augusztusban. Mert jön a verseny. Kinek 

milyen, mennyi, mekkora, ez az izéje meg az az izéje. „Sosztán”? Ki mit tud verseny. Nem is lenne olyan 

magas a tét, ha otthonról nem lenne felkészítve a gyerek arra, hogy ő a legjobb, vagy éppen a 

legsemmirevalóbb.  

     Mindenki figyel évkezdéskor. Aki úgy tesz, hogy nem...az a legfeszültebb. Nem segít. Most még maszk is 

van arcunkon...még lélegezni sem lehet. Össze kéne játszani. Ember emberért, felnőttek a gyermekért. 

Hogyan? A lényegre figyelve. Az ember társas lény, ezért is csak társak közt működik jól. Az alapok az 

érzelmek. Ha jól vagyunk, érdeklődünk. Ha motiválnak kellőképpen fejlődni akarunk a legtöbben. Őssze 

ügyesítsük gyerekünket, magunkat. Ha a következő lépcsőfok nem megy, lépjünk vissza. Például ha a ceruza 

esik ki a gyerek kezéből, előbb erősítsük meg a kis kézizmokat, anélkül, hogy szenvedjen ezért. Egyszerűsítsük 

a túl bonyolult feladatokat. Gyakoroljuk be a fontosakat csapatmunkával. Emeljük ki a legjobb 

tulajdonságokat, díjazzuk azt is, aki nem számít rá. Még év elején. A hatás nem fog késni.  Személyre szabjuk 

a feladatot, így lehet mindenkinek sikerélménye. Ősz elején főleg a személyiséget kell figyelni. A tökéletlenség 

fejlesztésre vár, még akkor is, ha előre tudjuk, hogy nem lesz tökéletes. Rendhagyó órákra van szükség. A 

gyermeteg lelkeknek. A plusz feszültséget egy jó kiadós mozgásos játékkal leadni. A kamaszoknak is. A kis 

süniknek felelősséget, önállóságot, érzelmi életüknek tiszteletet kell adni. Hogy gyakorolhassák a kezdő 

felnőttséget. Ügyesíteni testet, lelket. Az érzékszervek, mozgások összehangolásán sokat kell dolgozni és a 

csapatszellemen.  

      Amikor hallom, hogy „ez a leggyengébb osztály, veled, fiam az élen....” úgy érzem, haldoklik a pedagógia. 

Mind kimerülünk, de nem bánthatunk senkit ilyen mélyen. Arra nem is akarok gondolni, amikor elhangzik a 

bűvös megjegyzés: „jaj, hát persze alma nem gurul messze a fájától". Kérem a felnőttet...figyeljen...mi nem 

megy...játsszunk a kis fogyatékaink fejlesztésével. Nevezzük el a kis nyavalyást, foglalkozzunk vele játékosan, 

lazán. Ha jól szembenézünk vele, kezd kisebbedni. És érezni fogjuk, ÜGYESEBBEK vagyunk, együtt! 

Szeretettel, Lotti  (lotticikk@gmail.com) 

 

A székely-magyar rovásírás emlékei  80. rész 

 
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 1. rész 

 

1902. szeptember 18-a emlékezetes nap volt mind Zilah város polgárai, mind felvidéki származású  nagy  

szobrászművészünk, Fadrusz János életében. Ezen a napon az ő két 

gyönyörű, a Kárpát-medencei  műalkotásokat  gazdagító  szobrának 

avatása  történt.   

Az egyik annak állít emléket, amikor báró Wesselényi Miklós 1848-ban 

felszabadítja jobbágyait. Szoborsors: 1935-ben lerombolják, talapzatáról 

bivalyokkal elhúzatják a gyönyörű, szintén Fadrusz tervezte kovácsoltvas 

kerítéssel, lámpásokkal együtt.  1942-ben a bécsi döntés után újból 

felállítják, a kovácsoltvas kerítés és a lámpások nélkül, mert azok eltűntek. 

1945 után a románok több évre körüldeszkázzák. 2020-ban javítják, 

felújítják, a kerítés a lámpásokkal azonban még mindig nem került elő.  

 

De itt most ebben a sorozatban a másik Fadrusz-szobor kap főszerepet, a 

Tuhutum emlékmű, mégpedig rovásfeliratai miatt. Tuhutum (Tétény) az 

Anonymus Gesztájában is többször szereplő hét vezér egyike. A 22. 

részben írja Anonymus, hogy  Tuhutum és fia,  Horka  elértek Zilahig, 

majd továbbhaladva csatlakoztak Szabolcshoz és Tashoz. A szobor tehát 

annak az időszaknak állít emléket, amikor Tuhutum vezér Zilahban tartózkodott.  

A szobor rovásfeliratainak története azonban jóval a szobor avatása előtt kezdődött, 1870-ben. Ebben az évben 

Somogyi Antal (1812- 1885), a régi könyvek gyűjtője, a szatmári 12 pont szerzője, 1849-es halálraítélt hazafi 

Bécsben megvette Cicero (római filozófus, író, Kr. e. 106 - Kr. e.  43) egy 1582-ben kiadott művét. Folytatjuk 

Friedrich Klára  
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Vörösboros vaddisznópörkölt  

Sárig Csilla rovata   
  Hozzávalók: 80 dkg vaddisznócomb, 2 fej 

vöröshagyma, 15dkg zsír, 2 ek 

pirospaprika, 1 mk csípős paprika, 

2 kvk só, 2 db babérlevél, bors, 

kevés kakukkfű, borsikafű, 1ek 

mustár, 3 gerezd fokhagyma, 1db 

paradicsom, 1db zöldpaprika, 3 dl 

száraz vörösbor, 1 kg burgonya  

Elkészítés: A vaddisznócombot a hártyáitól, inas 

részeitől megtisztítjuk, 2 cm-es kockákra vágjuk, 

megsózzuk. A vöröshagymát finomra aprítjuk, forró 

zsírban üvegesre dinsztejük. Pirospaprikával 

meghintjük, majd hozzáadjuk a húst, és kevés víz 

hozzáadásával átforgatjuk. Lefedve, kis lángon 

félpuhára pároljuk kb. 30 perc alatt. Ezután az összes 

fűszert, illetve a felkockázott paradicsomot és paprikát 

belerakjuk a pörköltbe. Borral locsolgatva puhára 

pároljuk. Főtt burgonyát kínálunk hozzá köretként. 

 

 

Népi megfigyelések – hiedelmek 

-szeptember- 

 
Szent Mihály havában őszbe fordul az idő, ilyenkor 

kezdődik a kisfarsang. Ekkor van az őszi 

napéjegyenlőség is, és a Nap már a mérleg jegyében 

jár. Sok népszokás, hiedelem utal a várható időjárásra, 

a termés milyenségére, és ekkor tartották régen a piros 

alma ünnepét is. Máté napján (szeptember 21-én) ha 

tiszta idő van, akkor jó lesz a bortermés, viszont Máté 

hete nem alkalmas a vetésre – emiatt „pelyva 

hetének” is nevezik. Szeptember 29-e Szent Mihály és 

az őszi évnegyedkezdés napja. Ugyanakkor 

pásztorünnep is, hiszen a legtöbb faluban ezen a héten 

hajtják be a legelőkről az állatokat. Időjósló napként is 

ismerik: a Mihály-napi égdörgés szép őszt, de kemény 

telet ígér. Ha 29-ig még nem repültek el a fecskék, 

újévig nem lesz nagy hideg. 

 

 

 

A hónap festménye 
 

 

 

 
Orbán Erika festménye 

Dénes Géza rovata 

 
Vedd észre! 

 

Észre sem veszed, hogy elköltöztek a gólyák, a fecskék, 

Az ég kékebb; 

Őszi kék. 

Észre sem veszed, mily zengő a tücsök románca, 

Nesztelen a pillangó tánca. 

 

Észre sem veszed, hogy egy kis hal úszik a folyóban, 

Piroslik a bogyó a csipkebokorban. 

Észre sem veszed, hogy morzsaként őrlődik a szikla, 

Hogyan gyűlik a patak hordaléka. 

 

Vedd észre, hogy testvéred bátor, okos, 

Barátod csintalan, pajkos! 

Vedd észre, hogy nagyon szeret anyád s apád! 

Hogyan dédelget drága nagymamád! 

 

Vedd észre, hogy jönnek a hosszú téli esték, 

Várnak rád a szép magyar mesék! 

 

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. 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vaddisznocomb
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/voroshagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/zsir
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/pirospaprika
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/csipos_paprika
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/baberlevel
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/kakukkfu
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/borsikafu
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/mustar
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/paradicsom
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/zoldpaprika
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szaraz_vorosbor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/burgonya
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Kemény János Elméleti Líceum oldala 

Szemelvény a tanévkezdő igazgatói beszédből 

„Nagy szeretettel köszöntök minden új óvodást, diákot iskolánkban pedagógusközösségünk nevében. 

Ezek az új óvodások, diákok úgy döntöttek szüleikkel együtt, hogy a Kemény János Elméleti Líceum diákjai és 

szülei lesznek. Kedves diákok érezzétek jól magatokat ebben a közösségben és legyetek kitartóak, 

eredményesek, törekedjetek arra, hogy megtaláljátok helyeteket az új közösségekben. 

A tanévkezdés mindenkit érint: nem csak a diákokat és szüleiket, hanem azokat is, akiknek családtagjaik 

révén sincs kapcsolódása az iskolai élettel. A nyári pihenést felváltják az egyre szürkébb hétköznapok, a 

rendszeres munka ideje. De nem szabad alá becsülni a mindennapokat hiszen minden az életünkben a 

hétköznapokban dől el. Érdemes ilyenkor fohászkodni, hogy a lelkesedés segítsen, és ne a csüggedés, a 

fáradtság győzzön le bennünket a tanév folyamán. 

Tudom milyen nehéz tenni valamit, amikor hozzászoktunk a kényelemhez...Milyen nehéz a vakációból újból 

az iskolai rend rutinjába visszatérni. De ismerjük a mondást Janne Tellertől, „Iskola nélkül vakáció sem lenne.” 

Eesemények, amelyek a tanévzárás után zajlottak iskolánk életében: 

-a ballagási ünnepségeken sikert kívántunk végzőseinknek, ezt meg is élték, hiszen VIII.osztályos 

vizsgaátlagunk 80%-os, XII.osztály 17 idei végzőséből 15-en sikeres érettségit tudnak mögöttük. Büszkék 

vagyunk rájuk és az iskolánkban oktató, őket felkészítő szaktanárainkra. 

-megvásároltuk a téli tűzifa több mint felét, felhasználva iskolánknak járó anyagi költségét teljesen, meszelés 

által kifertőtlenítettük a tantermeket az iskolában és a napköziben, a Sporttermet is 

-biztosítottuk egyéni kérelem segítségével, a Magyar Államtitkárság támogatásával, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. ügyintézésével a beírt ovisok, napközisek étkeztetési díjának részösszegét 2021 szeptember és  

2022 június közötti periódusban, ami azt jelenti, hogy 7 lejt fizetünk a projektből, 5 lej a szülői önrész 

-Szeptember 27-től indul az elemi osztályok délutáni programja. 4 elemis csoport tanítás után meleg ebédet 

kap, ez a szülőknek napi 2 lejébe kerül, azután szakképzett taní tónők vezetésével délutáni tanulási, 

foglalkozási programban részesülnek. Ezt a programot a kolozsvári Iskola Alapítvány támogatásával valósítjuk 

meg. 

Fontos közlemények: 

- Az I.osztály kisdiákjait taneszközöket tartalmazó ajándék várja a padjukon az Urmánczy Nándor Egyesület 

jóvoltából. A diákok és szülők nevében is köszönjük az Egyesületnek. 

-Az iskola egy teljesen új informatika teremmel fog büszkélkedni hamarosan, a terem felszereltségének 

beszerzése most zajlik, a finanszírozó a helyi önkormányzat. 

-A Csillagszem tánccsoport jövő héten már elkezdi néptánc próbáit a díszteremben- Rabya Edith, Csűrős 

Emese és Mészáros Melinda pedagógusok irányításával, tőlük minden osztály információkat kap. 

- a líceumi tanulóknak szóló Rose pályázat megsegítő tevékenységei idei tanévben is tovább zajlanak, a sikeres 

érettségi megszerzése érdekében. 

Szeptember 23,24,25-én Őszi Napok programsorozat várja a maroshévízi magyar közösséget. Ebből a 

programból pénteken helyet ad az iskola az Ifjúsági napnak és szombaton a térségnek szervezünk  egy közös 

beszélgetést szakemberek közreműködésével a magyar nyelven történő szórványoktatásról.  

Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy a tavalyi szabályok idénre is érvényesek a járványügyi helyzetre való 

tekintettel. 

Kívánok minden diáknak, pedagógusnak sok sikert, kitartást, türelmet és  szorgalmat  a  2021-2022-es 

tanévben. 

 

Deme Gabriella, intézményvezető 

 

 

 



REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi 

címre: hirlap@marosheviz.info 

 

 
 

  
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 

 

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon. 

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 (világhálós kezelés), 

Sárig Csilla, Siklódi Ildi, Antal Sarolta, 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  

http://www.facebook.com/mobilasecondtoplita
mailto:hirlap@marosheviz.info
mailto:cleanhometoplita@gmail.com

