
IX. évf. 8. szám 2019. augusztus 

 
 

Visszajárók a Zsákhegyi Katonai Temetőben 

 
Az elmúlt évek során a Maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőt több alkalommal is 

meglátogatták a pilisvörösváriak. Így  például 2012-ig három keresztet is állítottak az ott levő sírhantok 

fölé. A napokban  a Pilisvörösvári Nyugdíjasok Klubjának közel 50 tagja járt a temetőben Kovács Zsolt 

vezetésével és koszorút helyeztek el azok tiszteletére, akik életüket adták a haza megvédésért. Cz. K.  

 

Sydney-i vezetőkonzul Maroshévízen 

 
Fráter Olivér a maroshévízi magyarságnak régi ismerőse, 

barátja. Az eltelt évek során évente meglátogatta a Maros-parti 

települést, számos alkalommal segítette, adományokat intézett 

településünknek. Míg a Nemzetstratégiai Kutatóközpont 

elnökhelyettese volt, többek között, neki 

köszönhető, hogy a Zsákhegyi Katonai Temetőben obeliszket állíthattak, mivel ez az 

ő közbenjárásának köszönhetően valósulhatott meg. Nemrég újból településünkre 

látogatott, de most, mint Sydney-i vezetőkonzul.  

Első útja Urmánczy Nándor sírhelyéhez vezetett, majd a katonai temetőbe látogatott, 

ahol „közmunkán” is részt vett, hisz kedves feleségével az emlékmű környékén levő 

szemetet szedték össze, takarították le az emléktáblákat. Ezek után a Bánffy fürdő 

szépségében gyönyörködtek, majd a sípályáról elénk táruló természeti szépségeket 

tekintették meg, de megcsodálták a Bánffy termál vízesést is. Feltöltődve távoztak 

településünkről, azzal a reménnyel, hogy jövőre újból meglátogathatják Maroshévízet. Czirják Károly 

 

Novák Tibor ezredes Maroshévízen 
 

Augusztus első napjaiban a Maros-parti településre látogatott Novák 

Tibor ezredes úr. Mit is kell tudnunk Novák úrról? A Magyar Honvédelmi 

Minisztérium protokoll igazgatóságán dolgozott, majd szolgált Nápolyban a 

NATO Dél-Európai Parancsnoksághoz rendelt Nemzeti Támogató Csoport 

Parancsnokaként, ezután Brüsszelben, Magyarország NATO 

Nagykövetségén a Katonai Hivatal Támogató csoportparancsnoka volt, az 

utolsó években pedig Budapesten a Honvédelmi Minisztérium Gazdálkodási 

Tervezési Osztályvezetője volt. Amint megtudtuk, több alkalommal is 

átutazott Maroshévízen, de soha nem volt alkalma megismerni a települést. 

Megérkezése után első útja Urmánczy Nándor sírjához vezetett, 

majd tisztelgett a római katolikus templom udvarán levő szobra előtt és 

rövid időre megtekinthette a templomot is. Ezt követően a termálvizezés 

szépségében gyönyörködött, de meglátogatta a Bánffy és Urmánczy fürdőket is. Ezeket látván 

leszögezte, hogy Maroshévízet egy igazi turisztikai paradicsommá lehetne kifejleszteni.  

Késő délután a Zsákhegyi Katonai Temetőbe vezetett útja. Távozásakor kijelentette, hogy még 

visszatér településünkre, hisz igen sok érdekességet láthatott, de ahhoz, hogy igazán megismerje a 

települést, egy több napos városlátogatásra lesz szüksége. Czirják Károly 

 

 



 

 
 

Városnapok 
 

Ez évben is voltak Maroshévízi Városnapok. Sajnos idén is kevés volt a magyarságnak szóló 

előadás. Nagy taps fogadta a Kovászna megyei néptáncosokat, akik igazi profi módón mutatták be az 

előadásukat. Egy másik várt esemény a Nagy Mária énekesnő koncertje. Meg kell vallanom, hogy 

gyermek koromban imádtam, ahogy énekelt, hisz a diktatúrában egy újítást hozott. A múlt évi 

koncertjén nem voltam jelen, különböző családi okok miatt, de az idei koncertje mennyei volt. Több 

ezer ember tapsolt, énekelt együtt. A koncert után meglepetésemre egy órát kellett várnom, hogy az 

énekesnőhöz mehessek, olyan sokan akartak fényképezkedni vele. A meglepő az volt, hogy sok volt a 

fiatal, akik még nem is voltak megszületve akkor, amikor Románia rocksztárja volt Nagy Mária. A nagy 

tömegben röviden kérdeztem és szívesen válaszolt a Hírlap számára. 

- Egy év leforgása alatt második alkalommal jár városunkban, hogyan értékeli ezt? 

- Nagyon jó érzés volt újból itt lenni és egy tengernyi közönség előtt énekelni, minderről az 

oldalamon feltöltött képek beszélnek. Ez utóbbi fellépés nagy kihívás volt számomra, azért is, 

hogy meg kell felelnem a kihívásoknak, az elvárásoknak, hisz a 80-as évektől ilyen horderejű 

koncertem nem volt. De nem bántam 

meg, hogy végül bevállaltam, hiszen ez 

volt több évtizedes álmom, hogy ismét 

színpadon, a rajongóim előtt 

bizonyíthassam, hogy hiába „feledkezik 

meg” a média rólam és generációmról, 

mert igenis, még nagyon is élek én és az 

én generációm is!! Hálás vagyok 

mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, 

hogy megtörténjen a CSODA, vagyis ez a 

fellépés! Szívesen jövök még, hiszen 

felemelő érzés volt énekelni egy ilyen 

csodálatos, hálás közönség előtt! Igazából 

képtelen vagyok szavakba önteni, mit jelentett számomra ez a nagy siker, a rengeteg pozitív 

visszajelzés. Ezért egyszerűen csak KÖSZÖNÖM, MAROSHÉVÍZ! VISSZATÉREK! 

VISZONTLÁTÁSRA. Siklodi Ildikó 

 

Urmánczy híd 
 

Már több alkalommal is beszámoltunk az Urmánczy fedeles híd kegyetlen sorsáról. Május 

hónapjában ígéret volt a helyi polgármesteri hivataltól a felújítására, mi több ez idáig a híd 

szomszédságában oszlopot helyeztek el, hogy kivilágítsák, bekamerázzák. Azóta eltelt két hónap és a 

munkálatok nem folytatódtak.  

Megtudtuk, hogy ez évben kevés esély lesz a híd felújítására, ellenben született egy olyan 

javaslat, hogy a hidat az eredeti helyéről elszállítsák és az új helyén legyen felújítva, míg a híd eredeti 

helyén egy beton hidat építenének. Hogy mit hoz a jövő, majd elválik. (czirják) 

 

Rohanó világunk 
 

„Rohanó világunk” címmel egy újabb verses kötetet jelentetett meg a 

maroshévízi Dénes Géza tanár úr. A több mint 110 oldalas könyv szebbnél szebb 

verseket tartalmaz, mely kötetet Forró Fedora és Orbán Erika festményei tesznek 

színesebbé. M.H. 

 

 

 

 



 
 

Feljelentették Magyarországot 
A leköszönő, a törvénytelen betolakodókat támogató Európai Bizottság, Junker elvtárssal az élen 

feljelentette a Magyar kormányt amiért nem fogadja a törvénytelenül, hivatalos iratok nélkül érkező 

embereket. A búcsúzó EU bizottságnak ez volt az utolsó lépése, míg az újonnan megválasztottak 

elfoglalják helyüket. A pert biztos a magyar kormány megnyeri, de én személyesen nem értem az ilyen 

agymosáson átment politikusokat, akik nem a keresztény kontinens, nem a hazájuk érdekeit tartják a 

fontosnak. Hogy lehet, hogy még arra is gondoljanak, hogy más civilizációból, más vallásúakat 

támogassanak, akik soha nem is akarnak beilleszkedni a keresztény Európában és ami a legfontosabb, 

egyiküknek sincs hivatalos személyi irata és nem is a határátkelőkön keresztül jönnek be.  

Egy házon azért van ajtó, hogy ott menjünk be, nem az ablakon. De sok elmebeteg gondolkodású 

politikus van. Júliusban egy norvég politikus azt nyilatkozta, hogy Magyarország mivel támogatja a 

családokat, így, hogy az anyák gyerekeket szüljenek, veszélyeztetik a bolygónk biztonságát. Egy ilyen 

kijelentésért ezt a politikust az elmeintézetbe kellene megvizsgáltatni. Szerinte azokat az anyákat kell 

támogatni akik, nem vállalnak gyereket. Furcsa egy gondolkozás és épp Magyarország az, aki fenyegeti 

a bolygónkat. Az nem is jutott eszébe, hogy a törvénytelenül bejövők is sok gyermeket hoznak a világra, 

csak annyi a különbség, hogy nagyrészük soha nem dolgozik, nem is akarnak és nem keresztények. 

Szerintem inkább a magyar anyákat, a családokat kell támogatni, mint a muszlim, törvénytelenül 

behozott embereket. Érdekes dolog az is, hogy például Líbia határától a tengerben kb. 20 kilométerre a 

nyugati Soros György által támogatott alapítvány hajósai migránsokat látnak meg és ezeket nem viszik 

vissza 20 kilométert Líbiába, hanem inkább viszik őket 340 kilométert egészen Olaszországig, hogy ott 

siránkozzanak és partra tegyék.  

Ezt meg kell akadályozni, el kell kobozni a csempészek hajóit, megbüntetni vagy börtönbe zárni 

a hajók kapitányait. Vagy úgy tenni, mint Ausztrália, minden egyes hajót visszafordítani oda, ahonnan 

jöttek. 

Mosott agyú politikusaim, ez nem embermentés, ez embercsempészet. Ezeket kell letartózatni, a 

hajókat elkobozni. Azt sem kell elfelednünk, hogy a mostani törvénytelenül bejövőket támogató 

országoknak voltak gyarmatai és azon országok lakosait irányítják kontinensünk felé. Így hát a volt 

gyarmatokkal rendelkező nyugatiak fogadják be őket és ne osszák szét. 

Hiába, sok politikust nem érdekli a nemzete és ez magyar politikusokra is érvényes, inkább a 

pénzt, a hatalmat nézik. Czirják Károly 

 

Hulladékválogatás 
 A közelmúlttól Maroshévízen is ki kell válogatni a szemetet, így a műanyag hulladékot külön, a 

papír hulladékot, a fém hulladékot is mind külön-külön kell tárolni, majd a kijelölt helyen a megadott 

szemetes ládába kell eldobni. Ez így is van rendjén. A nyugati országokban már évtizedek óta így 

működik és sikeresen. Nem tudom nálunk ez hogyan fog működni, hisz az itteni emberek jelentős része 

nincs ehhez hozzászokva. Nem tartanak tisztán semmit.  

Itt csak a természetbe kell mennünk és meglátjuk, hogy mennyi a hulladék. Tele vannak az 

erdők, a tisztások pillepalackokkal, papírokkal és egyéb szeméttel. Szóval jó, hogy nálunk is bevezették 

a szemetek külön való tárolását, eldobását, de nyugaton kicsit másképp működik, hisz ha például kiürült 

sörös dobozt viszel be a közértbe, pénzt kapsz érte, ugyanakkor a lakosok ingyen kapnak szemetes 

zsákokat, melyekbe tehetik otthon a kiválasztásra került hulladékokat. Ezekkel is segítik a lakosokat, 

buzdítják, hogy kiválasszák a szemetet.  

 Kár, hogy ezt itt nem vezetik be, hisz akkor nem lenne annyi sörös doboz, üveg eldobva. 

(czirják) 

 

Díjazták Dénes Géza tanár urat 
 

A szovátai EKE tábor egyik napján pályázati nyertesek kihirdetése zajlott le. Ez alkalommal 

díjban részesítették a maroshévízi Dénes Géza tanár urat. A pályázatot több kategóriában hirdették meg, 

maroshévízi 77 éves nyugdíjas tanár úr „EKÉ-sek dala” című megzenésített verséért vehetett át díjat. 

Gratulálunk. 

 



 

 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (22.) 
 

 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. 

     Mit jelent, ha kultúrát szerető, tehetségek emberek vesznek körül? Mire alapozom ezt a kijelentést? 

Hát elmondom. Folklór együttes bemondójaként és színjátszóként arra jöttem rá, hogy lehetne valami 

mást is és ekkor jött be a képbe Stan László barátom, kollegám, aki ott volt a szomszédban és nem 

tudtam, hogy ott van és mire képes. Stan László Güdücről származó fiatalember volt, aki a 

gyergyószentmiklósi szakközépiskola tanulója volt és szabad idejében „bűvészkedett” a színpadon és 

nemcsak. Megkeresett a kultúrháznál azzal a kéréssel, hogy biztosítsak egy szobát a számára gyakorolni. 

Akkor nem tudtam, hogy mit gyakorol, mire készül. Ahhoz, hogy a Megéneklünk Románia helyi 

szakaszén egyéni előadóként lépett fel, mint illuzionista. Nem kevés sikerrel. A gyergyói 

műkedvelésben unikum volt. Ekkor világosodott meg, hogy vele lehetne egy műsort készíteni. A Csiki 

Duó könnyűzene együttessel turnét szerveztünk, a műsor második felét Stan Laci bűvészmutatványai 

töltötték ki. Elsöprő sikerrel, „Slágerek és misztikum, forr a dalom” című előadásában. Sajnos egy 

kegyetlen betegség elvitte közülünk. Ezért szeretnék emléket állítani neki és munkásságának.  

Nem azért mondom, de higgyék el nekem, mert amit most mondok, 

pont velem történt meg. Utazunk a komámmal a vonaton, a komámmal, aki 

nagyon fáradt volt és lefeküdt a padra, ott tova Máramarosnál. Mikor jön a 

kalauz kérdi, hogy van-e jegyünk? Mire kérdem a komámat, hogy jegyünk 

van-e? Mire ő „hát én úgy tudom, hogy nem vettünk” erre megkérdi a kalauz: 

„ buletinük van-e? Kérdem a komámat: buletinünk van-e? mire ő: „hogy-

hogy a fészkes fenébe lenne mikor otthon hagytam”. Felmérgelődik a kalauz 

és így szól hozzánk: „pénzük van-e? Kérdem a komámat: „pénzünk van?”. 

Mire ő: „honnan legyen mikor az utolsó féldecire is én adtam a pénzt”. Erre a 

kalauz már fel van bőszülve és ekképp szól hozzánk: „ha buletinük sincs, 

jegyük sincs, pénzük sincs, akkor mijük van kenteknek?” Erre komám 

felkontronkodik, komótosan belenyúl a lajbi zsebébe és kivette onnan azt, 

amit nem mondott meg a kalauznak: „hát abonamentünk van, kalauz úr, 

Szeredáig”. (folytatjuk) 

 

Augusztusban születtek Maroshévízen 

 
          Urmánczy Ilona (1860-1945). Iskoláit Maroshévízen végezte. Moldován Gergely (1845-1930) 

író, akivel 1893-ban már Borszéken nyaraltak, majd 1894-ben Moldovan a Virágok a 

román népköltészet mezejéről című fordításkötetét „Ilkának” ajánlotta, mely könyvet az 

említett évben Tordán írt alá. Moldován eljegyezte Urmánczy Ilonát, de végül nem lett 

házasság a kapcsolatukból. Első férje Soóvári Tibor, míg második férje Dienes Ödön. 

1902-ben Maroshévízen újból megalakította a helyi színtársulatot Székely Társaság 

néven, mellyel 1907-ig számos darabot vitt színpadra, úgy Hévízen, mint más Gyergyó-

medencei településen. Soóvári Tibor, a fia, katonatiszt volt, aki a második 

világháborúban katonatisztként hősi halált halt. Ilona Budapestre költözött, a 

Hűvösvölgybe, ott is hunyt el.   

 Dr. Raskony Aladárné, sz. Szántó Berta (1895-1986) színésznő. Sajnos életútjáról keveset 

tudunk. Budapesten és Kolozsváron tevékenykedett színésznőként. Nyugdíjba vonulása után jött vissza 

Maroshévízre az 1960-as évek elején. Itt tagja volt a helyi római katolikus dalkarnak. Számos verset írt, 

ezeknek egy része kézirat formájában, tulajdonomban található. Testvére a budapesti 

török nagykövetségen dolgozott tolmácsként az 1970-es évek elején. Fiatal korában több 

szobrot, szobrocskát is megformáztak róla, ezek közül is egy 25 cm magas szobor a 

tulajdonomban van.  



 

 
 

Dénes Géza rovata 

 
 

 

Augusztus 

 
Új kenyerünk, szaporodjon, 

Mindenkinek bőven jusson, 

Legyen bőség, ne szegénység, 

Ne éhezzen az emberiség. 

 

 

Orbán Erika festménye   

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 56. rész 
 

Zsupos Zoltán történész elmélete a rovásírás eredetéről, I. rész 

 

        Zsupos Zoltán levéltári kutatásai sok új adattal örvendeztették meg a rovásírókat. Pl. Szegedi 

Zsigmond rovásírásos ábécéjéről írt alapos tanulmánya. Ennek elérhetősége írásom végén található.  

2017-ben megjelent Honnan ered a székely írás? című dolgozatában azonban azt a meglepő véleményét 

olvashatjuk,   hogy a székelyek a  9. században,  az angolszász  runákból alkották meg  a rovásírást:  

 „…itt a salzburgi püspökséghez, majd érsekséghez tartozó alsó Pannoniában élő székelyek, a 

keresztény térítés során, mivel nem rendelkeztek önálló írással, akárcsak a hasonló helyzetben lévő 

szlávok, rá voltak  kényszerítve az írásbeliségre. A magyarul beszélő, önálló népi tudattal rendelkező 

székelyek… a Karoling Birodalom 

térítőitől… az angolszász 

futhorcot megismerhették. Annak 

betűit használták fel az önálló 

székely írás megteremtéséhez, de 

nem szolgai módon, hanem külön 

gondot fordítottak arra, hogy a 

jelek hangértéke ne ugyanaz 

legyen, mint a felhasznált 

írásrendszerben.      Megalkotói 

művelt székely emberek voltak, 

akik így biztosították, hogy a 

székely nyelven leírt szövegeket az 

angolszász Futhorkot fuþorc használók ne érthessék meg, így az csupán a székely írást ismerők 

kiváltsága lett…Bizonyítékként az angolszász futhorc és a székely írás összevetése szolgál… egyértelmű, 

honnan származik a székely írás alaprétege: az angolszász futhorc írásból.” Folytatjuk.  

Friedrich Klára  
 

Zsupos Zoltán: Honnan ered a székely írás ?  

https://aktakaland.wordpress.com/2017/08/18/honnan-ered-a-szekely-iras/  

 

Zsupos Zoltán: Egyedülálló székely ábécé az Országos Levéltárban 

https://aktakaland.wordpress.com/2015/07/10/szekely-forrasok/ 

 

 

 

https://aktakaland.wordpress.com/2017/08/18/honnan-ered-a-szekely-iras/
https://aktakaland.wordpress.com/2015/07/10/szekely-forrasok/


 
 

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 megőrzött. 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 ”Hadimorzsák”-at, megtörtént eseményeket, politikai, irodalmi és hadtörténeti 

érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a 

történetek eredetiségével, hiteles tolmácsolásával vagy éppen 

izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, úgy érzem, hogy fel fogják 

kelteni az olvasók érdeklődését, figyelmét és hasznosan eltöltött 

perceket fognak szerezni Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi István 

 

Kitüntetés vagy ékszer 

 

A karkötő nemrég még főleg női ékszer volt, újabban azonban 

férfiak csuklóján is mind többször feltűnik. De hát ez sem új a nap 

alatt. Számos népnél már évezredekkel ezelőtt ékítették magukat 

karpereccel a férfiak. Mi több, az antik Rómában katonai 

kitüntetésként osztogattak a császárok karkötőt. A kitüntetés-karperecnek, galbeus volt a neve. 

 

 

 

Diós-piskótás krémes – Sárig Csilla rovata 
 

     Hozzávalók (6 adagnak): A tésztához: 8 dkg cukor, 10 dkg dió (darált), 10 dkg babapiskóta (darált 

vagy összetört), 5 db tojásfehérje, 2 db tojássárgája, 1 tk sütőpor, 0.5 dl napraforgó olaj 

    A krémhez: 3 db tojássárgája, 1.5 tasak tejszínízű pudingpor, 5 ek cukor, 6 dl tej, 10 dkg vaj, 2 dk 

porcukor, 3 dl habtejszín. 

    Elkészítés. Először a krémet készítjük el. 4 dl tejet felteszünk forrni. A tojássárgát a cukorral habosra 

kavarjuk, hozzáadjuk a pudingot, majd apránként a 

maradék tejet. Rátöltjük a forró tejre és állandó 

kavarással besűrítjük. Időnként belekavarva kihűtjük. 

A vajat a 2 ek  porcukorral habosra kavarjuk, majd a 

kihűlt pudinggal habosítjuk. Felverjük a tejszínhabot 

és hűtőbe tesszük. 

A tojásfehérjéből a cukorral kemény habot verünk, 

egyes fokozatra visszakapcsolva belekavarjuk a 2 

tojássárgáját, és 2-3 részben az olajat. Összevegyítjük 

a diót, a darált babapiskótát és a sütőport, majd 2-3 

részben rászórjuk a habra és óvatosan beleforgatjuk, 

hogy ne törjön össze. Szilikonos sütőpapírral bélelt 

tepsiben elsimítjuk a tésztát (40x28 cm) és 8-10 perc 

alatt megsütjük (tűpróba). Ha kihűlt a tészta, 

keresztbe félbevágjuk. A tejszínhabból 2 púpozott ek-nyit a krémhez kavarunk és rákenjük az egyik 

lapra, ráhelyezzük a másik lapot és maradék tejszínhabbal kidíszítjük a tészta tetejét. Megszórhatjuk 

csokireszelékkel.  

     Sütési hőfok: 170°C. 

 

 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/dio
https://www.nosalty.hu/alapanyag/babapiskota
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojassargaja
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tejszinizu-pudingpor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/habtejszin


 

 
 

 

     Van egy olyan időszak az iskolai életben, amikor elkezdődik a számadás ideje. Ez a VIII. és XII. 

osztályok vizsgasorozatát is jelenti.  

    A 12 VIII. osztályos tanuló az utolsó tanítási hét utáni kedden, csütörtökön és pénteken vizsgáztak 

román nyelv és irodalom, matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A végeredmény 100 %-

os átmenési arány a vizsgaátlag szerint. Román nyelv és irodalomból minden tanuló 5-ös átmenő 

osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 6,70 lett. Magyar nyelv és irodalomból 5,70 és 9,20 között értek 

el osztályzatot tanulóink és a vizsgaátlag 8,27 volt. Matematikából 4 tanuló nem érte el az 5-ös átmenő 

osztályzatot és a tantárgy vizsgaátlaga 5,21 volt. 

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

hivatalos beiratkozási nyomtatványokon. 1 diák iratkozott a marosvásárhelyi Művészeti Líceumba, egy 

diák az O.C.Tăslăuanu társadalomtudomány szakára, a többi 10 tanuló intézményünkben, a Kemény 

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

együtt iratkozott egy diák borszéki Zimmethausen Technológiai Líceumból, 4 diák a Salamási Általános 

Iskolából is.  Az őszi iratkozási szakaszban 1 tanuló Gyergyószentmiklósról, 1 tanuló Gyegyóújfaluból, 

1 tanuló Tekerőpatakról, 2 tanuló Tusnádról jelentkezett intézményünkben. Így 20 IX. osztályos 

tanulóval indítjuk a 2019-2020-as tanévet, 11 tanuló természettudomány szakra, 9 tanuló filológia szakra 

iratkozott. Sok sikert kívánunk minden új tanulónak és reméljük megtalálja mindenki helyét az új 

osztályközösségben. 

    A XII. osztályt végzett 9 tanuló iratkozott a július 1-én induló érettségire.  Velük együtt jelentkezett 

az érettségi vizsgára az előző generációkból 2 tanuló, amelyből 1 tanuló nem jelent meg. Az érettségi 

vizsga kiértékelőjét két szempontból kell elvégezni. 

  Az idei végzősök szemszögéből a 9 érettségizőből 7-en lehetnek büszkék sikeres érettségiükre, 

így az idei generáció átmenési aránya az érettségi vizsgán 77,77%. A sikeres érettségivel rendelkező 

diákok érettségi átlaga tantárgyanként: Román nyelv és irodalom 7,10-2019/ 6,85-2018-ban, Magyar 

nyelv és irodalom 8,97- 2019/ 8,53-2018-ban, Matematika 8,36-2019/ 7,40-2018-ban, Biológia 8,11. 

Legsikeresebb vizsgaátlag 9,12, a legkisebb átlag 6,91. 

Ha az összes jelentkezőt vesszük figyelembe akkor elmondható, hogy egy iratkozó diák nem jelent meg 

az érettségi vizsgán így 10 tanuló 

vizsgázott, amelyből 7-en sikeres 

eredményt értek el. 3 tanuló nem 

érte el az 5-ös osztályzatot román 

nyelv és irodalomból. Így az 

érettségi átmenési arány 70%, a 

második szempont alapján. 

    Megköszönjük a felkészítő 

tanárok áldozatos, kitartó 

munkáját és büszkességgel tölt el 

minden tanuló egyéni sikere, mely 

hozzájárult ahhoz, hogy 

megcáfoljuk a közvéleményt.  

Kitartó szorgalommal, odaadással 

a Kemény János Elméleti  

Líceumban is lehet tanulni, tudást 

szerezni, országos vizsgákon sikeresen teljesíteni. Nem tagadhatjuk azt sem, hogy a ROSE program 

tevékenységei is hozzájárultak az idei sikerhez. 

  További sok sikert kívánunk az Életben minden végzős tanulónak! 

Deme Gabriella igazgató 

 

 
 



 

        

 

Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási 

szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre: 

cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita   

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály, 

Izabella vendéglő, Jenei Csaba, 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. 
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Eladó új 

szépirodalmi 

könyvek, valamint 

regények. Irányár 

1-2 lej/db. 

Érdeklődni, az 

alábbi 

telefonszámon: 

0758611606 

 

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. 
 

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. 

 

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

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

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

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó 

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

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

Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as 

telefonszámon lehet. 

 

Eladó méz, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, 

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 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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