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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt kívánunk 

olvasóinknak. 

 
Parkavatás Maroshévízen?! 

Még a nyártól a maroshévízi központi 

park egy részét áttervezték és „Centenárium”-i 

nevet adtak neki. Hivatalosan november 21-re 

tervezték a park átadását, de még ma sem lett 

készen. Mindenki várta, hogy kész lesz, hisz 

december 1-én „ünnepelték” Erdély Romániához 

való csatolásának a 100. évét. A park nem lett 

kész, egy több mint négy méter magas 

„díszkapu” lett készíttetve, de a munkálatok még 

nincsenek befejezve. Egy új szökőkút is tátong 

befejezetlenül. Az új park terét lekövezték, de ez 

sincs végig készen, és ahol le van kövezve, ott is 

a munkálat nem valami jó, mert nem tudom  

miért, de nem lett egyenes. Egy szobor is lett a 

parkba elhelyezve, de nem lehet tudni, kit 

ábrázol, nincs még felirata. Ugyanakkor egy 

miniatűr színpad is lett építve, de ezen is még 

csak az állványai magaslanak. Szerintem a 

parkot 2020-ra tervezték, csak félreértettük, hisz 

akkor lesz 100 éve, hogy Erdélyt Romániához 

csatolták. Egy másik érdekesség a parkból, hogy 

van egy fal melynek egyik felén ez olvasható: I 

LOVE TOPLITA, vajon miért nem írták 

románul, vagy a fal egyik fele lett volna románul 

írva és a másik felére magyarul felírva, kiknek 

szól az angol felirat? 

És apropó parkfelújítás, ez minek is 

kellett egy olyan kisvárosban, ahol sok a 

munkanélküliség és évek óta nem létesítettek 

munkahelyeket? Épp ez hiányzott? 

Czirják Károly 
 

Megjött a hideg tél 
 

Megjött a hideg tél Maroshévízen is. 

Lehullt az első hó is. Szerencsére kissé 

felmelegedett az idő, így elolvadt az első hó, 

mert ha nem, akkor biztos úgy jártunk volna 

mint a múlt télen, amikor az utak széleiről, a 

járdákról nem hordták el a havat, hanem a tavasz 

eljöttével elolvadt. Ez egy jó ötlet, hisz nem kell 

költekezni a hó elhordásával. Szóval, elolvadt a 

hó, és maradt a szemét a járdákon, az utak 

szélein. Sajnos, településünk az egyik 

legszemetesebb a megyénkből: szivar darabkák, 

papírok, különböző szemetek tarkítják 

járdáinkat, a parkjainkat. Sajnos, akiknek 

takarítaniuk kellene, azok sem végzik kellően a 

feladatukat, de a lakosok is hibások, mert nem 

tudják miért is vannak a szemetes ládák. A 

minap is bevásárolni voltam, előttem a 

pénztártnál egy férfi elveszi a blokkot és nem 

teszi se zsebre, sem a kukába nem dobja be, 

hanem miután megy egy jó pár métert, a járdára 

ledobja. Megszólítom a férfit mondván, hogy 

egy szemetes láda mellett elment miért nem 

dobta oda bele, miért dobta le a földre. Válasza 

az volt, hogy talán én vagyok az, aki a szemetet 

seprem, és ha nem én, akkor mi közöm, hogy ő 

hova dobja. Ez nem civilizáció. 

Sajnos még sok víz lefolyik a Maroson, 

míg e kis településre eljön a civilizált élet. 

Siklodi Ildi 
 

 

 

 

2018 - Urmánczy Nándor Év 
 



 

 

Urmánczy örökség 
     2018. november 23-án, a marosvásárhelyi 

Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János 

termében került sor az Urmánczy örökség című 

előadásra, könyvbemutatóra és filmvetítésre. A 

zsúfolásig megtelt teremben Kálmán Attila tanár 

úr mondott köszöntő beszédet, ezt követően 

Ávéd Rózsa beszéde hangzott el. Továbbá 

Czirják Károly tartott előadást a maroshévízi 

Urmánczy család történetéről, de bemutatásra 

került az Urmánczy Nándor élete és munkássága 

című könyve is. Ezek után egy kötetlen 

beszélgetés alakult ki a jelenlevők, a házigazdák 

és az előadó között. Amint kiderült, sok 

maroshévízi születésű jött el erre az eseményre, 

de olyanok is, akiknek valamilyen kötődésük van a Maros-parti településsel. Több olyan személy is 

jelen volt, akik a második világháború után kellett elköltözzenek Maroshévízről. Ezek beszámoltak a 

világháború utáni élményükről és a település elhagyásáról. A továbbiakban bemutatásra került a 

Consumatum est – az Urmánczy örökség című dokumentumfilm, melyet a kolozsvári Püsök Botond 

és Demeter Zsuzsa készítettek, rendeztek.  

     Az esemény szervezője a Marosvásárhelyi Örmény – Magyar Kulturális Egyesület (Cz. K.) 

 

2018 Urmánczy Nándor-év 
 

    Amint már a januári lapszámunktól is láthatták, a fejléc alatt írtuk, hogy a 2018-as év Urmánczy 

Nándor-év, hisz október 1-én volt 150 éve, hogy megszületett településünk legnagyobb magyarja. 

Dióhéjban, hogy mit is köszönhet neki településünk. Több cikket közölt Maroshévízről, testvérével, 

Ilonával újból megalapították a Székely Társaság elnevezésű színjátszó csoportot, 1897-ben helyi 

újságot alapított. 1896-ban saját telkén és költségén iskolát alapított, mely ma is működik. Pénzbeli 

támogatásokat ad különböző intézmények létesítésére, pénzt ad a központi görög katolikus templom 

(ma ortodox) építésére. Országgyűlési felszólalásainak köszönhetően befejezik a Székely körvasút 

Gyergyószentmiklós – Déda szakaszt. Támogatja az egyházat, az iskolákat, a sportot, az 

egészségügyi intézményt. Ez csupán néhány a sok közül.  

Erről az évről nyugodtan mondhatjuk, hogy az összmagyarságnak is Urmánczy Nándor-év volt. A 

májusban megtartott 11. Urmánczy-napon egy emléktáblát avattunk ez alkalomból, melyet 

Magyarország csíkszeredai főkonzulja, Tóth László úr leplezett le, ugyanakkor könyvbemutató is 

volt, melyben Urmánczy életéről és tevékenységéről van szó. A közel 340 oldalas könyv címe 

Urmánczy Nándor élete és munkássága, szerzője Czirják Károly.  

Urmánczy Nándor születése napján, október 1-én pedig Csepelen a Daru-domb helyen egy emberi 

nagyságú szobrot avatott a helyi Polgármesteri Hivatal. Novemberben pedig Marosvásárhelyen a 

már említett könyv lett bemutatva és a Consumatum est – az Urmánczy örökség című film. Ha 

ezelőtt 15 éve nagyon kevesen hallottak Urmánczy Nándorról, ma egyre többen érdeklődnek iránta, 

keresik fel sírját. Mi sem tükrözi ezt jobban, hogy mára Maroshévízen egy mellszobor díszeleg, a 

nemzet fővárosában a Margit szigeten 2013-ban vissza lett állítva az Urmánczy Nándor-emlékpad, 

melyet 1945-ben törtek szét a kommunisták és Budapest – Csepel kerületében egy emberi nagyságú 

szobor áll.  

     Ez alkalommal meg szeretnénk köszönni mindazon nemzeti érzelmű magyarnak, akinek szívében 

ott van az Urmánczy Nándor iránti tisztelet, mindazoknak, akik tesznek azért, hogy a magyarság 

újból megismerhesse az ő munkásságát. UNE. 

 



 
 

Történelem másképp 

 
     Tudott dolog, hogy 1821-től az osztrákok hamisítják a történelmünket, ezért kerültek a Magyar 

Tudományos Akadémia élére olyan emberek, akik soha nem tanultak meg magyarul. Az ők feladatuk az volt, 

hogy megsemmisítsék régi dokumentumainkat, Gestáinkat. Ezért vonta meg 1858-ban Széchenyi az MTA 

támogatását, amit ő maga alapított. Ők találták ki a finnugor baromságot, melyet már a finnek is kivettek a 

történelemkönyveikből. Szerencsénkre sok más ország történelem könyvében az ősi történelmünket tanítják.            

Sajnos, mifelénk még ma is tanítják a hamis történelmet. Régi dokumentumokban sehol nincsen írva 

honfoglalás, mert a magyarok nem foglaltak hont, hisz itt éltek, őshonosak. Jelenlegi történelem könyveink 

hivatkoznak Pósa András, vagy ahogy egyesek írják P mester vagy Anonymus (1210-1271) írásaira, 

krónikáira, valamint Kézai Simon krónikájára. Egyikük sem ír honfoglalást, ők visszatérést, hazatérést írnak, 

mégis mikor a mostani történelem könyvek e két kitűnő krónikásunkat említi, ott van a honfoglalás szó, amit 

ők soha nem használtak, hiszen a régi gesztáinkat ők is olvasták, és azokban sehol sincs a honfoglalásról szó.  

De miért is haragudtak mindig a magyarokra, a szkítákra az európaiak? Mert a világ legcivilizáltabb népe 

volt, az övék a legrégebbi írás és még sorolhatnám. A magyar-hun-szkíta birodalom volt a világ minden idők 

legnagyobb birodalma. Hargita király még i.e. 4040-től elrendelte minden kisebb régió királyának, hogy 

minden évben írják le tetteiket. Ez így is történt évezredeken át. Európa más népei irigyek voltak ránk a 

gazdaság, az írástudás, a bölcsesség miatt, ezért mindig is a magyar nemzet kiirtását akarták. A nagy 

birodalom Atilla királyunk után bomlott szét. Ekkor Csaba herceg is elhagyta e vidéket, seregével először 

nagyszüleihez ment Görögországba, majd a kijjebbi magyar területekre költözött Kijev városába. Hogy hol 

halt meg, ez ma is kérdés, egyesek Kijevet mások Magyarka (Tibilisz) városát tartják nyugvóhelyének. 907-

ben volt az egyik legnagyobb csatánk Pozsonyban, amikor az egyesült európai hadak elindultak a 

magyarságot kiirtani. Győztünk. Eljött az első világháború, melyet mi magyarok nem robbantottunk ki, nem 

akartuk, és mégis a háború végén minket, magyarokat büntettek meg a legjobban. Szétdarabolták országunkat, 

több száz kiló aranyat kellett fizetnünk a nagyhatalmaknak. Már jóval a háború befejezése előtt a 

nagyhatalmak döntöttek országunk feldarabolásáról, hisz kontinensünk egyik legfejlettebb állama volt, ezt a 

további fejlődést meg kellet akadályozni. És döntöttek nélkülünk. Románia háborút vesztett, hisz kapitulált, 

és mégis területeket adtak neki. 1918-ban Károly Mihály miniszterelnök és bandája lefegyverezi a több mint 

egymillió magyar hadsereget, így nyugodtan bejöhetnek november végén a román csapatok Erdélybe, 

Máramarosba, Bánátba, Pártiumba. Sőt mi több, Károly, 1918. december 1-re ingyen vonatokat biztosított a 

románságnak, hogy menjenek Gyulafehérvárra. Itt 1228 küldött döntött Erdély sorsáról. Az eseményen a 

korabeli dokumentumok szerint kb. 30.000 ember (nem százezer) volt jelen. Köztük nem voltak a magyar és 

szász lakosok meghíva. Mindezt az erdélyi görög katolikus egyház szervezte. Ezt követően december 22-én 

Kolozsvárra nemzetgyűlést hívtak össze, melyre közel 80 000 ember ment el. Köztük románok és szászok is, 

akik kijelentették, hogy nem akarnak egyesülni a román királysággal. Európa döntött. Magyarország vesztett. 

     A végső döntés 1920. június 4-én volt, amikor a trianoni parancs az addig megszállott területként 

nyilvántartott területeket Romániának adományozta. Czirják Károly 

 

Mély nyomok (6) - Dénes Géza rovata - Karácsonyi „ünneplésünk” 

   1963. december 24-25, kommunista naptár szerint munkanap van. Olyan, hogy karácsony nincs. 

Felsőbb utasításra egy Maros-völgyi községben dolgozunk: R. László, mint agrármérnök a helyi 

MTSz. mérnökeként és én a körzeti rendelőben mint asszisztens. December 24-én délután 

hazautazunk Hévízre, Laci a családjához, én a szüleimhez, hogy bár a szeretet ünnepén otthon 

lehessünk. Igen, de 25-e munkanap, vissza kell utazni. Karácsony reggelén felszállunk a Bukarestről 

Nagybányáig közlekedő gyors vonatra, amelyik 4 óra 26 perckor halad át a hévízi állomáson. De 

tovább kell utaznunk Répáig. De mivel? Tehervonattal! Egy órát várunk a dédai állomáson egy 

fékező fülkében, ahol jól megfagyunk. Alsórépa előtt a vonat lassít, leugrunk. Eddig eljutottunk. 

Innen már csak 2 km Felsőrépa. Igyekszünk, mert ugye munkanap. Hát kikkel találkozunk?  A Hévíz 

rajoni „fejesekkel” és az ottani pártaktivistákkal, akik ide jöttek ünnepelni, mert itt nagyon jó és erős 

a szilvapálinka. Megérkeztünk a rendelő épületébe, ahol Ilonka néni kukoricadarából készült töltött 

káposztája és a Nyárádremetéről hozott bora oldotta hangulatunkat. Eltelt azóta 55 év, de minden 

karácsony reggelén eszembe jut ez a „felejthetetlen” élmény.  
 



 
Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (14.) 

 
 Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett 

a Maros-parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról 

„faggattuk”, és ha az idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is 

megismerjék kulturális tevékenységét. 

Mélyen tisztelt olvasó közönség, év végi ünnepek következnek, tehát illő ilyenkor inkább a 

szép dolgokra emlékezni, mint a nem sikerült eseményekre.  

Csapatomnak jól bevált szokása volt, az év végi preszilveszterek 

megtartása, vagy alkalom adtán a posztszilveszterek. Ekkor felszabadultan, jó 

hangulatban az elmúlt év sikereiről és esetleg balsikereiről beszéltünk. Általában a 

Szilágyi vendéglőben tartottuk ezeket az összejöveteleket. Ilyenkor 

megemlékeztünk azon kollégákról  is, akik már nem lehettek közöttünk.  

Kapcsolódva az ünnepi hangulathoz, el kell mondanom önöknek, hogy 

nekünk még volt alkalmunk moziba járni. Egy szentdomokosi kollegám 

magyarázta, hogy náluk a karaván mozi volt a divat. Elérkezett Szentdomoksora is 

egyik szombat délután a karaván mozi. Alig vártam, hogy mondjam el a hírt 

Juliskának, hogy este megyünk moziba. Nyolc óra fele fel is megyek Felszegbe, a kapujukhoz érve 

kettőt füttyentek (ez volt a megbeszélés).  Jött is a leányka, mint egy tojó galamb, boldog volt, és 

indultunk is a moziba. Odaérvén kérdem: - Mit képzelsz milyen a film? Mire ő: - Háborús, jó burus. 

Na ez köll nekem mondtam magamban. Alig vártam, hogy vége legyen a híradónak, mert 

elhatároztam, hogy megfogom Julisnak a kezét. Nem fogtam meg! Megfogta ő az én kezemet. 

Nahát, ezt a szégyent nem lehet lenyelni. Néztem jobbra, néztem balra, ha ezt meglátta valaki egy 

évig rólam fognak pletykálni. Kijövünk a moziból, azt kérdi a Julis: „Jó volt-e a film?” A 

kapujukban ezt választoltam: „Jó hát”. Így kibeszéltük magunkat egy hétre. Akartam mondani egy 

bókot neki, mondom a teli holdra nézve: „Nézd meg Julis hogy vigyorog a hold, pedig már ő sem 

szűz, két ember megmászta”. Jaj lett ebből sírás-rívás, és pont a házukhoz érve, ki várt? Az 

édesanyja. Julis elpanaszolta, hogy én 

milyen paraszt vagyok, mire az édesanyja 

nekem fordult csípőre téve két kezét: „Nem 

szégyelli magát, maga egy ökör, magának 

csak a szarva hiányzik.” Mire én „Látja 

Vilma néni, ezt kettőnk között a 

különbség…nekem még hiányzik.” 

Most, hogy az év vége fele 

közeledünk, engedjék meg, hogy 

megköszönjem szíves türelmüket, hogy 

velünk voltak egy éven át, kívánva ezúttal a 

Fábián Ferenc színtársulat, Czirják Károly 

úr és a magam nevében mindenkinek 

Istentől megáldott, boldog karácsonyi 

ünnepeket, egy sikerekben gazdag, boldog új évet, erőt, égészséget, kitartást, békességet.   

 

Megnyílt az új mozi 
December 5-től, 12 éves kihagyás után ismét van mozi terem Maroshévízen. A Kelemen mozit teljesen 

felújították, korszerű székek, berendezések, vetítők várják az érdeklődőket. Itt ezentúl, 2D és 3D filmeket 

lehet megtekinteni.  

 

 

Szakképzett- és segédmunkásokat alkalmazok építkezési céghez, kedvező bér. Érdeklődni: 

0748903310. 



 

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 48. Rész 
 

     A múltból egy írás erejéig ugorjunk a jelenbe. Elkészült a Nemzeti Alaptanterv új tervezete, mely 

sok vitát vált ki. Ami a rovásírást illeti, a 2012-es tantervben a Hon és Népismeret tantárgyon belül 

lehetett oktatni.  

Sajnos a 2018-as 

tervezetből kikerült a 

fontos Hon és népismeret, 

mely a Kárpát-medence 

egészét tárgyalta néprajzi 

szempontból. Mivel 

lehetett véleményezni a 

tantervet, néhány részlet a  

javaslatomból: A székely-

magyar rovásírás 

művelődéstörténetünk 

fontos része, egyúttal a 

hagyományőrzés nemes 

formája. Ezért javaslom 

oktatását a Magyar nyelv 

és Irodalom tantárgyon 

belül az 5. osztályban.  

Rovásírásunkról 

krónikásaink és 

történetíróink is 

megemlékeztek: többek 

között Kézai Simon, Kálti Márk, Thuróczy János, Antonio Bonfini, Benczédi Székely István… 

Mátyás király idejében is használták. A tudomásunk szerinti első tankönyv már 420 évvel ezelőtt, 

1598-ban megjelent, készítője Thelegdi János, későbbi katolikus püspök. Ehhez a 16 oldalas kis 

kérdés-felelet tankönyvhöz írta ajánlóként Baranyai Decsi János, a Marosvásárhelyi Főiskola tudós 

tanára  az előszót 1598 március ötödikén: „Ezen betűket nem csak arra tartom érdemesnek, hogy 

minden iskolában  tanítsák és a gyermekekbe csepegtessék, hanem arra is, hogy minden rendű 

honfitársaink, gyermekek, öregek, férfiak, asszonyok, nemesek és parasztok, egyszóval mindazok, kik 

azt akarják, hogy magyarnak neveztessenek, tanulják meg…” A teljes javaslat megjelent a  

www.citizengo.org/hu petíciói között a https://www.citizengo.org/hu/signit/166979/view  

elérhetőségen. Kérem, hogy aki egyet ért a rovásírás iskolai oktatásával, írja alá. Friedrich Klára 

 
Diós mézeskalács - Sárig Csilla rovata 

 
Hozzávalók a tésztához: 35 dkg finomliszt, 4 db tojás, 15 dkg kristálycukor, 25 

dkg méz, 1 tk szódabikarbóna, 1 tk őrölt fahéj, 1 tk őrölt, szegfűszeg. A tetejére: 

5 dkg dióbél. A tepsi kikenéséhez: vaj, finomliszt. Elkészítés: A tészta 

hozzávalóit alaposan összekeverjük, majd vajjal kikent, liszttel beszórt tepsibe 

öntjük. Egy éjszakán át szobahőmérsékleten hagyjuk. Reggel az apróra vágott 

diót a tetejére szórjuk, és forró sütőbe tolva 5 percig erős, majd takaréklángon 

fél óráig sütjük. Barnulnia nem szabad. A sütőből kivéve tálra borítjuk, hűlni 

hagyjuk, és mindig csak annyit vágunk belőle fel, amennyi éppen elfogy. 

Fóliába csomagolva sokáig friss marad. 

http://www.citizengo.org/hu
https://www.citizengo.org/hu/signit/166979/view


 
 

Szent Miklós Kupa 

 
   December 8-án Gyergyószentmiklóson zajlott le a „Szent Miklós” karate Kupa, melyre 9 csapat 

több mint 120 sportoló iratkozott be. Képviseltetek magukat: Csíkszereda - 3 csapattal, Szépvíz, 

Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós és Maroshévíz csapatai. 

A maroshévízi Shodan karate csapata 44 érmet szerzett, 19 arany, 8 ezüst és 17 bronz. Hévízi 

eredmények: csapat kata: 7-9 éves lány (Bogdan Anca, Simon Ingrid, Buzila Ilinca), és fiú (Szász 

Árpád, Trif  Iacob, Moldován Krisztian) korcsoportban első helyezés, a 12-15 éves fiú (Fórika 

István, Páll Attila, Báias Eduárd) és lány (Panta Milena, Szász Cristina, Bakó Andreea) 

korcsoportban indított csapat katában szintén elsők lettek. Egyéni eredmények: 5 éves 

korcsoportban: Lazar Darius 2. katában. 7 éves korcsoport: Simon Ingrid első katában és kumitéban, 

Trif Iacob 2. katában, 3. kumitéban, Ciecoiu Andrei 3. katában. 8 évesek: Buzila Ilinca 3. katában, 2 

kumitéban, Buzila Riana első katában és kumitéban, Simon Árpád 3. katában, Teslovan Andrei 3 

kumitéban, 9 évesek: Matei Andrei 2. katában, Bogdan Anca 1 kumitéban, 10 éves korcsoport: 

Moldován Krisztián 3. kata. 11 évesek: Báias Eduárd 3. katában és kumitéban, Vaga Adrian 3. 

kumitéban, Csatlós Sebastian 3. kumitéban. 12 évesek: Rugina Vlad 3. katában és 2 kumitéban, 

Agoston Sergiu 3. kumitéban, Moldovan Paul 2. kumitéban, Fórika István 2. katában és 3. 

kumitéban. 13 évesek: Pál Attila 3. katában és első kumitéban. 14 évesek: Bakó Andreea 3. katában 

és első kumitéban, Szász Cristina első katában és 2. kumitéban. 15 évesek: Panta Milena első 

katában, Dusa Marius 2. katában és kumitéban.  

   A csapat edzői: Böythe József Attila 4 Dan-os, Böythe László Zoltán 3 Dan-os mesterek. 

 

Aranymondások (50) 

 
 Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, 

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

1. A villámháború, amikor megállás nélkül lövik 

egymást. 

2. A lengyelek a németek árkába dobálták a 

mustárgázt. 

3. Vilmos császár egy csatornában töltötte a 

karácsonyt. 

4. Az állháborúban aknákat ásnak, állnak, de nem 

nagyon lőnek. 

5. A villámháború amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan 

megy. 

6. A németek villámháborúban akarták magukévá 

tenni a franciákat. 

7. A kiskirályok nem tudták az állatokat a nagy hó 

miatt megetetni és ezért megnyúzták azokat. 

8. A magyarok kalandozó hadjáratokat vezettek Dél-

Amerikába. Nyilaikkal 10 méterre lőttek. Ők 

postakocsikat és bankokat raboltak. 

9. Géza úgy erősítette hatalmát, hogy lovakat tartott. 

10. Géza megházasodott a németekkel. 

11. Könyves Kálmán Szilveszter pápától egy könyvet, 

László egy tollat kapott. 

12. A kapuadó egy sorompó. Az ember ott bement és 

kijött. 



 

  

     2018. november 23-án a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum melletti telken megtörtént 

az új napközis óvoda alapkőletétele. Az eseményen részt vettek és együtt ünnepeltek 

közösségünkkel: a Magyar Kormány részéről dr. 

Grezsa István, miniszteri biztos úr, a csíkszeredai 

Főkonzulátus részéről Percze László konzul úr, az 

RMPSZ részéről Burus Siklódi Botond elnök úr,  

Bende Sándor úr, országgyűlési képviselő, a megyei 

tanács részéről Barti Tihamér alelnök úr, a Hargita 

megyei tanfelügyelőség részéről Görbe Péter 

főtanfelügyelő úr, Lapohos Annamária iskolánkért 

felelős szaktenfelügyelőnő, a maroshévízi 

önkormányzat részéről Kalapács Zsolt úr, aki az 

iskolában a polgármester úr képviselője, az RMDSZ 

helyi önkormányzati képviselői, Séra Ilona tanárnő, 

az RMPSZ körzeti elnöke, László Áron római katolikus plébános úr és Madaras Mihály református 

lelkész úr. Az esemény fontos mozzanat a maroshévízi oktatás pillanatában: a jelenleg külön 

épületekben tanuló maroshévízi magyar óvodás csoportok 2019. szeptember 1-től új taninézménybe 

költöznek. A Magyar Kormány Kárpát medencei Óvodafejlesztési Programja révén valósul meg a 

beruházás a Romániai Pedagógus Szövetség koordinálásával. A tervezett létesítményben három 

foglalkoztató-, egy háló-, egy étkező- és egy multifunkcionális termet alakítanak ki, orvosi 

rendelővel és a szükséges mellékhelységekkel, amely 48 kisgyerek fogadására lesz alkalmas. 

Az esemény jelentős pillanatának számított az időkapszula elhelyezése. Ebben elhelyeztük: a 

napközi terveit adathordozón, a napközi alapítólevelét, a Székelyhon napi számát, mely az 

eseményről számolt be, hálalevelet iskolánk óvodapedagógusai részéről és az alapkőletétel hivatalos 

meghívóját. A köszöntő beszédek után sor került a kulturális előadásra, az óvodás kislány verse után, 

ovisok és elemisek Örömódája hangzott el, majd a Csillagszem tánccsoport szilágysági táncrendje 

színesítette örömünnepünket. 

     Hála és köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az emlékezetes nap sikeréhez! 

     A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. 500.000. forint összegű anyagi támogatásával, a díszteremben felújította a hangosító 

berendezést: két hangszóró, keverő, 3 

mikrofonállvány, 3 kábeles mikrofon és 2 kábel 

nélküli mikrofon vásárlódott meg a hozzájuk tartozó 

kellékekkel. Az eszközöket használatra átadta a 

Szülőbizottság az iskola rendelkezésére, hogy 

dísztermünkben színesebb előadásoknak is teret 

adjunk. Hála és köszönet a Magyar Kormány és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati 

támogatásának. (Deme Gabriella igazgató, pályázati 

felelős)   

 

 

A Kemény János Elméleti Líceum közössége áldott karácsonyi ünnepeket és minden 

jóban gazdag, boldog új évet kíván mindenkinek. 



 

 

 

 
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, Deák Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, Gyo ̈rgy Hajnal, 

Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Németh Levente , Papp Edmond , Szász Károly , Szabó Erzsébet , Tó́th 

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

megjelenő helyi újság utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 

http//hirlap.marosheviz.info INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó 

szombatján. ISSN2069-5721 Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: Balla Tünde Éva (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. 

Eladó egy 2 személyes 

és egy 1 személyes 

ágy, egy nagyobb 

méretű gyermekágy, 

egy ruhaszekrény, 

egy hűtőszekrény. 

Telefon: 0733319423. 

 

 

Eladó családi ház a 

Borszéki út 20 szám 

alatt. Érdeklődni a 

0749568650 

telefonszámon 

 

 

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központba, a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között 

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

istállók).tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

 

 

Csempekályha építés, javítás és 

pucolás…Víz és lefolyószerelés 

(réz, pvc, ppr….). Külső és belső 

burkolás. Konditerem 

hölgyeknek… munka és 

tűzvédelmi eszközök, ruhák 

kaphatók. Gázpalackcsere. 

Érdeklődni a 0740990165-ös 

telefonszámon. 

 

 

Geröserv Plus Constructii kft. 

zsalu ácsot és vasbetonszerelőt 

alkalmaz brassói munkapontra. 

Szállás és szállítás biztosítva, 

bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni György Endre: 

0752589797 

 

Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin 

versenysíléc, 1 pár kék színű, Start 

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

Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es 

síbakancs. Két bundás szövetkabát. 

Érdeklődni a 0742779344-es 

telefonszámon. 

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

Eladó zománcozott asztali kályha, 

zománcozott csővel, jó állapotban, valamint 

egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert 

alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár 

rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy 

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

darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók 

készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m 

széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4 

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

Érdeklődni: 0742779344. 

 

Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri 

Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a 

0721332708-as telefonszámon 

 

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

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

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

 

Eladó méz, méhkaptárok gyártását, 

hűtőszekrények és mosógépek 

javítását vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028, 0743507482 

telefonszámokon lehet. 

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

Eladó bontott csempekályha, samott 

téglák. Előszobába való vas forgó 

fogas, valamint 200 kg kalcium 

szárnyasoknak és sertéseknek. 

0742779344 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával együtt, 

valamint  egy fürdőkád. Érdeklődni 

a 0749607976-os telefonszámon lehet. 

 

Eladó jó állapotban levő több mint 

100 éves szekrény és régi 

festmények. 0749568650. 

 

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

 
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 
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mailto:hirlap@marosheviz.info
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