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X. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok, XV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap  
 

     Szeptember 9-11. között zajlottak a maroshévízi magyar napok, melyek programjai igen változatosaknak és 

színvonalasoknak bizonyultak.   

    Már szeptember 8-án megérkeztek a testvértelepülések küldöttjei, akik a helyi RMDSz-nek és a 

Polgármesteri Hivatal vendégszeretetének örvendhettek. A delegációk 9-én délelőtt ellátogattak a Gordon-tetőn 

levő Jézus Szíve kilátóhoz, majd este részt vettek a Szent Anna-tó legendája című előadáson a helyi 

Művelődési Házban. Szeptember 9-én megérkeztek a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vendégei is, így 

Magyarország Bukaresti Nagykövetsége részéről dr. Sáska Zoltán Attila úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

részéről Fráter Olivér úr, Galgahévíz település küldöttei Vanó András polgármester úrral, a Fővárosi Örmény 

Önkormányzat részéről dr. Székely András elnökhelyettes úr, a Marcali és Környéke Hagyományőrző 

Ipartestület küldöttsége Szaka Zsolt elnök úr vezetésével, valamint 

a nagybányai örmények képviselői, csatlakozva a háromnapos 

rendezvénysorozathoz. Szombaton délelőtt elkezdődött a XV. 

Urmánczy Nándor Nap, ami egy igehirdetéssel kezdődött, melyet 

László Áron atya mutatott be, majd ifj. Molnár Árpád 

orgonakoncertjének tapsolhattak a jelenlevők. Ezt követően 

koszorúzásra került sor a családi sírboltnál. A megemlékezés 

koszorúit elhelyezték: Magyarország Bukaresti Nagykövetsége 

részéről dr. Sáska Zoltán Attila, Budapest XV. kerületének 

Önkormányzata részéről: Bodó Miklós és Szilvágyi László 

képviselők, Marcali Önkormányzata részéről Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla aljegyző, Monostori 

Szilveszter könyvtárigazgató és Bereczk Balázs alpolgármester, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézettől Fráter Olivér úr, a Fővárosi Örmény 

Önkormányzat részéről dr. Székely András Bertalan elnökhelyettes – 

Urmánczy Júlia dédunokája -, Galgahévíz Önkormányzata részéről 

Vanó András polgármester, Marcali és Környéke Hagyományőrző 

Ipartestülete részéről Szaka Zsolt elnök és Forgó Ferenc; Bende 

Sándor országgyűlési képviselő,  Hargita Megye Tanácsa részéről 

Barti Tihamér alelnök, a Romániai Örmények Szövetsége – 

nagybányai szervezete részéről Gădălean Sorin elnök úr, a Kemény 

János Elméleti Líceum 

részéről Deme Gabriella 

igazgatónő; Bodor Attila helyi RMDSz elnök és alpolgármester, 

valamint Szabó Kálmán helyi önkormányzati tanácsos, a maroshévízi 

Erdélyi Magyar Szövetség részéről Bajkó Zsigmond és a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Farkas 

Aladár. A himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házban 

folytatódott az ünnepségsorozat. Elsőként Czirják Károly megkérte a 

jelenlevőket, hogy egy perces néma csendben emlékezzenek meg a 

marcali Monostori Lászlóról, aki közel 4 hónapja távozott az élők 

soraiból, hisz neki köszönhető a két település közötti testvérvárosi 

kapcsolat, és több mint 20 éven át a kapcsolat fenntartója volt a két 

település között. Neki köszönhető a jó viszony az intézményeink, civil szervezetek és iskoláink között.  Ünnepi 

beszédet mondott dr. Sáska Zoltán Attila Magyarország Bukaresti Nagykövetsége részéről és Barti Tihamér,  
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Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Ezt követően Fazakas Szabolcsnak át lett adva az idei Urmánczy Nándor-

díj, akit Fráter Olivér laudált. A továbbiakban 

könyvbemutatókra került sor. Bemutatásra került 

könyvek: Segyevy Dániel: Térképművek Trianon 

árnyékában, Komán János: Bodor Ferenc, a csíki Gábor 

Áron. Török Zoltán: Remete (történelmi kisregény), dr. 

Székely András Bertalan: Istennel, a Hazáért, 

(Keresztyén és nemzeti megszólalások.) és Kárpáton 

innen, tengeren túl, valamint Dénes Géza: Életképek – 

Emlékképek. A bemutatott művek nagy érdeklődésnek 

örvendtek a résztvevők köreiben. Továbbá Fráter Olivér 

A keresdi Bethlen kastély felújítása című vetítős 

előadására került sor. 15 órát mutatott az óra, amikor az 

Urmánczy kastélyban Bajkó Regina festménykiállítását 

tekinthették meg az érdeklődők, mely úgyszintén nagy sikernek örvendett, hisz az alig 18 éves kiállító 

festményei után sokan érdeklődtek. Itt megjegyzendő, hogy Bajkó Regina az ötödik helyi festőművész, akinek 

az egyesület kiállítást szervez Maroshévízen. Az est egy bállal zárult, melyet a helyi RMDSz szervezett. A 

teltházas bál másnap reggel 6 órakor ért véget. Vasárnap, szeptember 11-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 

szervezésében főzésre került sor az Urmánczy strand kertjében, ahol 7 üstben főztek finomabbnál finomabb 

ételeket. Két üstben krumpli gulyás, két üstben babgulyás, továbbá borsos tokány és több mint 450 töltött 

káposzta készült. Akárcsak az előző években, a csapatok ajándékokat vehettek át az egyesület részéről. Mivel 

ez volt a XV. Urmánczy Nándor Nap az egyesület meghívására fellépett a Gyergyóremetei Fúvószenekar is. 

Ugyanakkor itt, a helyi RMDSz-nek köszönhetően, megtekinthető volt a főzés alatt egy szabadtéri 

fényképkiállítás is.  

Az esemény szervezői a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a helyi RMDSz. Támogatók: Hargita Megye 

Tanácsa, Gyergyószárhegyi Kulturális és Művelődési Központ, Sport Bár, Fővárosi Örmény Önkormányzat, 

Positive Transylvania. 

   Jövőre reméljük, még színvonalasabb eseménynek lehetünk szemtanúi, hisz az elmúlt évek jól sikerült napjai 

köteleznek erre. Cz. K. 

 

 

Országos parkour verseny Hévízen 
 

Augusztus 28-án lett felavatva az ország első 

Parkour parkja, amely során egy versenyt is 

szerveztek. Az extrém sportversenyre 20 versenyző 

jelentkezett Bukarestből, Gyulafehérvárról, 

Jászvásárról, Temesvárról, Nagyváradról, 

Kolozsvárról, Libanonból és Maroshévízről. A végső 

rangsor: 1. Stan Alexandru - Bukarest, 2. Marc 

Antoni – Szatmárnémeti, 3. Stan Laurentiu – 

Bukarest. A verseny kezdeményezője Tőkés 

Alexandru és a helyi Polgármesteri Hivatal. 

Támogatók: Strindberg, Gardenia Floral, Comsport 

Luceafărul, Adritex Kft, Anadis vendéglő, Astor E. 

M., Teslocom 

Auto, Tonino, 

Maria și 

Georgiana Kft, 

Urmánczy 

strand és a 

Bánffy strand. 

Siklódi Ildikó  
 

Képzőművészeti kiállítás 

 

Augusztus 26-án a maroshévízi Művelődési Házban 

egy képzőművészeti kiállításra került sor. A kiállításon 

Kovács László diákjainak több mint 100 anyaga lett 

kiállítva. Elsőként Hosszú 

Gabriela, a Művelődési Ház 

igazgatója méltatta a 

megtekinthető tárgyakat, majd a 

helyi Kelemen-pataki Grup Folk 

előadásának tapsolhattak a 

jelenlevők. Kovács László úrtól 

megtudtuk, hogy jelenleg 28 és 40 

között van azon diákok száma, akik ellátogatnak a 

faragászati óráira. Siklódi 
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Furulyatábor 

   Augusztus 29-31. között furulyatábort tartottunk a 

Maroshévízi Református Egyházközség 

szervezésében Marosmagyarón. Ezen eseményről az 

alábbiakban Ceontea Krisztián 5. osztályos résztvevő 

beszámolóját olvashatjuk: 

   „Már nagyon rég, társaimmal együtt vártuk ezt a 

tábort. Hétfőn 

reggel nagyon 

korán izgatottan 

ébredtem, mert 

tudtam, hogy 

aznap indulunk a 

táborba. A 

parókia udvarán 

gyülekeztünk, 

majd a 

lelkészcsaláddal együtt Magyaróra utaztunk, ahol 

végre kezdetét vehette a furulyatábor. Ott 

megismerkedtünk a Szászrégenből érkezett 

gyerekekkel. Három napig voltunk Magyarón, ahol 

játszottunk, furulyáztunk és énekszóval is dicsőítettük 

Istent. Hazajövetelünk napján meglátogattuk a 

marosvécsi Kemény-kastélyt. A lelkünkben hálával és 

jó élményekkel tértünk haza.”  

   Hálásan köszönjük Magyarország Kormányának a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott 

támogatását, amelynek köszönhetően e programunk 

megvalósulhatott. Madaras Mihály-Attila lp. 
 

A maroshévízi zöldségpiacon 
 

   Nagyon sok éve a maroshévízi zöldségpiac az egyik 

legdrágább piac. Igazi termelők nagyon kis számban 

jönnek, és amint már egy régebbi lapszámban leírtam, 

ha jönnek az igazi termelők, a helyi, hévízi piaci 

árusok nem engedik be a piacra, de belemennek, hogy 

eladják nekik olcsón a termékeiket. Mindenki tudja, 

hogy azért, hogy a méregdrága árut vegyünk mi 

helyiek. Ezért, aki teheti, az a dédai, 

gyergyószentmiklósi piacokat látogatja meg, ott 

vásárol, hisz ott mindent félárban meg lehet venni. 

Személyes tapasztalataim is vannak a hévízi piaci 

árusokkal. Egyszer egyik piaci árus hatalmas csokor 

zöldhagymával jött ki az ott levő nagy 

diszkontáruházból, ahol a zöldhagyma 1,50 lej volt. 

Kíváncsiságból két óra múlva meglátogattam a helyi 

árust, és azt láttam, 2,50 lejért árulta a hagymát. 

Ehhez hasonló, saját szememmel látott esetem volt, 

mikor kápia paprikával és más zöldséggel megtöltött 

kosárral jött ki, és az öt méterre levő standján árulta 

kétszer annyiért, mint ahogyan megvette a 

szomszédban levő diszkontáruházból. Termelői 

igazolványt bárki vehet, akinek van néhány ár földje, 

de miért nem ellenőrzik a piaci árusokat. Honnan van 

olyan termékük, ami vidékünkön nem terem meg? 

Miért hunynak szemet arra, hogy nem engedik be az 

igazi termelőket árulni? 

   És mindez a helyi illetékes vezetők szeme láttára 

történik, akik nem tesznek semmit. Czirják Károly 
 

 

 

Európai Kulturális Örökség Napja 
 

Ez évben is, szeptember 18-án az Urmánczy kastély adott helyet az 

Európai Kulturális Örökség Napjának. Akárcsak az előző években 

nagyon színes programoknak örvendhettek a jelenlevők. Volt 

Dalauzi örmény édesség készítés és kóstoló, bábszínház, magyarul 

és románul, mely alkalommal a „Boldog herceg bábjáték került 

bemutatásra, de S artR Művészeti közösség jóvoltából bábkészítő 

alkotó műhely is volt, ugyanakkor megtekinthető volt Molnár Dénes 

és Molnár Krisztina családi kiállítása. Kastélylátogatás, biciklis 

kirándulás, dokumentumfilmek megtekintése is napirenden voltak. 

Bemutatásra került a „100 Gyergyószéki recept” receptes könyv 

melyet Jánossy Aliz gasztronómiai szakíró és Demeter László a 

Tortoma kiadó igazgatója mutattak be, de volt kerekasztal 

beszélgetés is a kastély feljutásáról, kastélylátogatás majd a közismert Vizi Imre koncertje zárta az 

eseménysorozatokat. Szervező Positive Transylvania, főtámogató Maroshévíz Önkormányzata és 

Polgármesteri Hivatala. Támogató: Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Communitas Alapítvány, Baroc 

Pub. Partnerek: Maroshévízi Turisztikai Információs Iroda, "Cine Mişcă nu Rugineşte" Sportegyesület, 

AntePortum Egyesület, Urmánczy Events, Urmánczy fürdő, Kastély Erdélyben, Gemma Book Café. M. H.  
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Beszélgetés Rákosi Károly úrral a 

labdarúgásról (2.) 

 
   - Olyan hévízi csapattársa is volt, mint a 

híres maroshévízi Fánics András, aki a 

váráshelyi aranycsapat tagja lett, de aki a 

román válogatottban is szerepelt. 

   - Vele a 60-as évek második felében 

játszottam, mígnem a marosvásárhelyi ASA 

elvitte. A hévízi csapat egy edzőmérkőzést 

játszott a marosvásárhelyi csapattal. Ők Boné 

Tibor edzővel azért jöttek, hogy engem és Fánicsot megfigyeljenek, leszerződtessenek. Már korábban 

kiszemeltek minket, végül én maradtam, mert nem volt első ligában játszó csapathoz illő fizikumom. 

   - Milyen csapattársai voltak akkoriban a hévízi csapatban és ki volt a példaképe ezek közül? 

   - Csapattársaim voltak: Korpos János és testvére, Korpos Ferenc, Ilyés István, Muszka János, Tóth Sándor, 

Wachsmann R, Vajda Jenő, Ambrus István, Bódi Miklós, Rákosi Sándor, Szász Sándor, Benkő László, Kercsó, 

Nut Cornel, Bucur Iacob, Kercsó József, Bíró Imre, Györfi Péter. Én Korpos Ferencet mindig példaképemnek 

tekintettem, de nagyon felnéztem Györfi Péterre is, aki egy kitűnő technikával rendelkező játékos 

volt.(folytatjuk). Cz. K.                        A képen Rákosi úr a guggoló sorban, jobbról a harmadik. 

 

A székely-magyar rovásírás emlékei 90. rész 

A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 9. rész 

  
   Tar Mihály megfontolt okossággal, tisztelettudóan válaszolgatott, amellyel bizonyára meglepte, sőt meg is 

szégyenítette az őt vademberként kezelő  Bizottságot. Kiderült legnagyobb csalódottságukra, hogy Tar még 

olvasni is tud, tagja is a gattájai olvasókörnek, sőt azt a könyvforrást is megnevezte, amelyből az atyjától és 

Kovács Ferenctől szerzett ismereteit kiegészítette a szittya írásról, Toldy László: A régi magyarok 

míveltségének története c. munkáját 1877-ből. Tar Mihályt végül is nem szállították bilincsben a vármegye 

házára, viszont a vizsgálatról jegyzőkönyvet vettek fel. Tarnak másnap, október elsején is tekintélyes vendége 

volt: dr. Sebestyén Gyula néprajzkutató, akinek sokat köszönhet a rovásírás tudománya, de néhány 

véleményével nem érthetünk egyet.  

   Tar a tőle szokásos nyájas nyugalommal, sőt ebéddel fogadta, rovásbotot is készített neki és a Nemzeti 

Múzeumnak. Sebestyén rátért arra a fontos kérdésre is,  hogy Tar miért ír egyes betűket másként, mint az 

általánosan ismertek, pl. B, D, F, H, NY, O, Ü, V. Tar elmondta, hogy a szittya  írást elődeitől tanulta s a 

csorvási – „Sió réti tanya gerendáin, mint 6-7 éves  fogékony fiúcska, ő is látta a felaggatott rovás 

botokat…tavasszal hogyan metszik 

rovásra a fűre kivert marhaállomány  

számát és fajtáit… ősszel a számadásnál  

atyja megint csak rovásról olvasta le, 

hogy …mennyi a bika, a tehén, a másod 

és harmad fű, tinó, üsző, a szopós és 

rúgott borjú, és mennyi volt a dög”.  A 

kép forrása: Sebestyén Gyula.  Friedrich  

Klára                                                                                                   Toldy László ábécéje 1877-ből  

Tanszerek az elsősöknek 
 

2022-ben is a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tanfelszereléseket adományozott azoknak az első 

osztályos diákoknak, akik a Kemény János Líceumban kezdik az iskolát. Az egyesület immár 10 éve minden 

tanév kezdésekor tanfelszereléseket ad azoknak a diákoknak, akik a magyar iskola első osztályába lettek 

beírva. Sok sikert és jó tanulást a kisiskolásainknak! U.N.E. 
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Szabó Erzsébet: Hazám 

 

Előtted fejet hajtok hazám, 

Kezemben tartom országom zászlaját, 

A szél lobogtatja a magasba őt,  

Melynek ragyogó színe a piros fehér zöld. 

 

Új tavasz jön, új remény, 

Újra kigyúl Erdélyben a fény. 

Fenyvesek zúgása száll a magasba, 

Itt dobban a szíve minden magyarnak. 

 

Magyar szél fog fújni, a Kárpátok felett, 

Hol királyokat koronáztak egykor régen. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, soha 

Hogy volt egy ország, de most csak mostoha. 

 

Ó magyar, jöjj haza, hív az ősi föld, 

Szabadság itt lesz, a Kárpátok között. 

Csorog a könny a magyar szemekből, 

Így szól a visszhang Erdély bölcsőjéből. 

 

Cifra lobogó leng a házak tornyán, 

Itthon vagyunk, de idegen az ország, 

Te szívet adtál bele, és érzelmet, 

Szeretni a hazát és nemzetet! 

 

Bajkó Zsigmond: Az élet 

 

 
Az élet egy durva játék, 

És néha egy rövid álom,  

Melynek te viszed sorsát, 

Jóra, rosszra, nem bánom. 

 

Az életed nem örök, 

Meddig tart ne gyűlőld, 

A múlt rosszára ne gondoly, 

A jövő jójára dalolj. 

 

De, hiába akarjuk a jót, 

Ha rosszak között élünk, 

Mert nem vagyunk mi Istenek, 

És ezért elpusztulunk. 

Dénes Géza: Üzen az Öreg hegy 

 

Öreghegynek nagy erdeje, 

Milyen sokszor jártam benne. 

Láttam őzet, szép mókuskát, 

Hallgattam madarak dalát. 

 

Öreghegynek szép fenyvese, 

Tisztásoknak verőfénye, 

Gyógyíts lelket, gyógyíts szívet, 

Küldjél egy szép üzenetet: 

 

Legyél büszke e szép tájra, 

Nagyon vigyázz minden fámra, 

Tarka, selymes virágokra, 

Kristálytiszta forrásokra, 

Gyors, bővizű patakokra. 
 

A szeretet kincses láda. Péter Árpád költeménye. 

 

        Szomorkás a szomszéd lánya, 

        Mert elveszett a kincses láda. 

        Tudjátok,hogy mi volt benne? 

        Szeretettel volt kitömve. 

             

        Nem tudja,hogy mit is tegyen, 

        Kincses ládát,hogy szerezzen. 

        Azt mondta a szomszéd legény, 

        Ígérem,hogy szerzek majd én. 

 

        Tele lesz az szeretettel, 

        Mindenféle kedvességgel. 

        Meg is örült a szomszéd lánya, 

        Alkut kötött hamarjában. 

 

        Meg is kapta a kis ládikát, 

        Elfeledte a bút,s bánatát. 

        Mert a láda a szívünkben, 

        Szertettel van kitömve. 

 

        Tanulság ez nekünk nagyon, 

        Ne menjünk a falnak vakon. 

        A szeretetet a szívünkben 

        Maradjon meg mind örökre. 

 

   Elhunyt Schmutzer László, született 1963.07.27-én Maroshévízen.  2022. augusztus 5-én 

hosszú szenvedés után a teste megpihent. Búcsúzik testvérétől Schmuzter Jakab Zoltántól, aki 

Maroshévízen lakik, búcsúzik gyermekeitől: Mónitól, Zsolttól és Csillától valamint két 

unokájától, Norbitól és Gellérttől, vejetől Csabitól, nejétől Dáriától akik mindvégig mellette 

voltak az utolsó percekig. Búcsúzik az egész rokonságtól. Nagyon hiányzol nekünk Nyugodj 

békében Laci   

 

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet. 
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Léleksarok 

Hová tartozom? 
      

 Az érés az a tény, hogy valaki, szülő segít más szemszögből látni a dolgokat, lehetőség mélyebben 

érteni a sebeket. Az érett pedagógus jobb lehet, a kevésbé „zöld” szülők, szakemberek bármilyen területen 

hatékonyabbak lehetnek, mert érzik is, nem csak értik vagy elképzelik a nehezebb helyzeteket. De az érést nem 

lehet erőltetni, vagy bekövetkezik, vagy nem. Nemcsak gyerekekről van szó.  

 Ha  őszinték leszünk, egy pillanatra belátjuk, hogy nem ért meg minden oldalunk, vagy még pirulhatna, 

sárgulhatna, hogy „jóizűek” legyünk.  Ha egy picit is.  Mindenki szereti a jópofa embereket, a savanyú 

tekinteteket elkerüli. Aki viccel, vigasztal, tele van reménnyel, rugalmas megoldásokat talál mindenre, annak 

mindig kikérik a véleményét, és „szót is fogadnak” neki. Akihez kötődünk, csak attól tanulunk! Akit nem 

kedvelünk....az nem tud hatni ránk, csak negatívan! 

A lélek nem nő fel egyidejűleg a testünkkel. Az okos, intelligens ember nem biztos, hogy a lelki dolgaival is 

boldogul úgy 25 évesen, mint 40 esztendősen. Ez természetes, tudjuk. Akkor miért várjuk el a gyerekektől? 

„Fiam, te már kéne tudd!” Vagy „....A te korodban én már...” Jó, ha eszünkbe jut, mennyit gyötört minket is 

irigység vagy szégyen, szerénység, gyermeteg játszmák stb. Megkönnyebbülünk, ha időt adunk magunknak és 

a gyerekeknek. Az érést lehet segíteni, megfelelő körülményeket teremtve neki, de siettetni ... nincs értelme, 

csak görcsössé teszi a hamarkodás. Említi ezt Máté Gábor is. Amit még ír, és sokat beszél róla, az egy roppant 

fontos dolog, amit  rég éreztem anyaként, és foglalkoztatott: hogy lehet a gyerekem barátja fontosabb? Már 

kiskorban .... és utána is. Harcoltam mindig ez ellen. Ne vegyék rossz néven. Barátok kellenek, de nem 

lehetnek fontosabbak, míg fel nem nőnek a gyerekeink, nem mehetnek más véleménye után, mert velük 

egykorúak, mert éretlenek. Persze, menekülnek a szigor alól, ezért túlzásba ne essünk, de mindig legyünk ott, 

ha rossz fát tettek a tűzre. 

Fárasztó, de ha elgyengül a szülő, az éretlen (Nem rossz!) gyerek kihasználja, és máshová kezd kötődni. 

Szeretetet keres. Ha otthon nem találja... A kitaszított gyerekek „teszik a keményet”, és szinte mindenki „bírja 

őket”, mert vagányak.  Egyesek, a többiek kegyetlenek lehetnek. Szülő nélkül is jól vannak, tanár sem kell, a 

tanulás ciki, s aki az érettség jelét mutatja vagy az érzékeny oldalát, az nem elfogadható. Kiközösítik. De az 

érzéketlen maszk alatt ott a fájó szív, aki csak így tud éretlenül védekezni. Aki a legjobban toporzékol, annak 

kellenek legjobban az egészséges határok, ölelések. Nemcsak gyerekre érvényes... Ne hagyjuk abba gyerekeink 

nevelését soha! Halkuljunk el, néha váljunk láthatatlanná... éljük túl, hogy eltaszít, hisz csak önálló akar lenni 

örökösünk. De ne engedjük, hogy a másik gyerek diktáljon neki.  Ügyeljünk, hová kötik érzelmi szálak... A 

felszínes kapcsolatok nem adnak biztonságot. Udvaroljuk vissza magunk mellé... míg megfelelő mintákat kap 

magának. Ezen vagyok én is. Más is...  

Ahogy Csernus Imre mondta : „Vak vezet világtalant.” Ne engedjük, ha csak módunkban áll, hogy nem 

megfelelő emberek befolyásolják gyermekünket. Erősítsük meg gyökereit naponta, hogy belőlünk szívják a 

lelki táplálékot! Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com) 

 

 

Borsos tokány – Sárig Csilla rovata 
 

Hozzávalók: 25 dkg sertéscomb, 15 dkg  szalonna, 1 közepes db vöröshagyma, 2 közepes db paradicsom, 2 

közepes db paprika, 5 dl víz, 1 csapott ek finomliszt, bors ízlés szerint, só 

ízlés szerint Elkészítés: A tokányok alapja a szalonna, amit kockára vágva 

kisütünk. Minden, ami ezek után következik, változhat, kivéve ezt. A kisült 

szalonnához adjuk a kockára vágott hagymát is, amit üvegesre párolunk. 

Majd jöhet a lehetőleg csíkokra vágott hús, ami miatt a tokány a tokány 

nevet kapta. Fehéredésig süssük, majd ízlésünknek megfelelően sózzuk és 

borsozzuk. Az ugyancsak kockára vágott paradicsomot és paprikát is a 

húshoz adhatjuk, majd addig főzzük, míg levet ereszt, és picit elkezdi elfőni. Ekkor öntsük fel annyi vízzel, 

amennyi ellepi a húst. Majd közepes lángon hagyjuk, hogy a víz jelentős része elfőjön. A legvégén még egy 

evőkanál lisztet szórunk a tokányra, amit jól elkeverünk, hogy ne legyen csomós. Köretként pedig tésztát vagy 

nokedlit kínáljunk hozzá.  

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/kolozsvari-szalonna
https://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
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Augusztus 2 és 5 között egy feledhetetlen élményünk lehetett nekünk, a Kemény János Elméleti 

Líceum diákjainak. Magyarország legszebb részeit 

látogattuk meg. A kirándulásunk Debrecenen kezdődött, 

hosszú utat tettünk meg odáig, de egy életen át kisérő 

emlék marad meg nekünk. Sok helyet volt esélyünk 

meglátogatni Budapesten és Pécsen is templomok, 

kolostorok, atomerőmű még az Országházat is. Egy 

elfelejthetetlen élmény volt minden diák számára. Minden 

diák a kirándulásba először a barátokkal töltött időt rakja 

előtérbe, de véleményem szerint ezen a kiránduláson a 

látogatott helyek is megérintették a diákokat.  

Minden egyes látogatott helyen idegenvezetésben 

részesültünk, így tudásunkat is tudtuk fejleszteni.  

A kirándulást Debrecenbe a 

Nagytemplom meglátogatásával 

kezdtük, majd Budapesten a várost 

tudtuk megnézni. Másodi nap folytattuk 

Budapesten a Mátyás-templom 

meglátagatásával majd a Budavár Palota 

múzeummal. Ebéd után az Országházat 

is meglátogathattuk. Egy csodás élmény 

volt a koronát is meglátni. Ezen a napon 

még egy esőcirkusz előadást is 

megtudtunk nézni. A várost este tudtuk 

látni hajóról is. Harmadik nap 

meglátogattunk egy Dzsámit és a 

Székesegyházat Pécsen, ahol egy 

orgonaelőadást is 

meghallgathattunk.Utolsó nap a mohácsi 

emlékparkot látogattuk meg, ahol a 

lélekharangot is megkongattuk a 40 

fokos hőségben. 

 Egy csodás élmény volt ez a 

kirándulás és reménykedünk nem az 

utolsó volt számunkra. Köszönjük 

szépen a Határtalanul kirándulás 

szervezőinek, kísérőinek, 

pályázatíróinak és támogatóinak ezt az 

egyedi élményt.  

 

Csiki Péter Renáta, 

XII.osztályos tanuló 

 
 

 

 

 



 
 

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. 
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