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Újságunkról 
   A 2023-as évvel a 13. életévébe lépett havi kiadványunk, mely 600 példányszámban jelenik meg. Az infláció 

a kiadás költségein is meglátszik, hisz ha 2011-ben 250 lejért nyomtatták, jelenleg 550 lejért nyomtatják 

havonta az újságot. Az eddigi (2022) támogatóknak köszönhetően 140 lej tőlük tevődik ki, míg a maradék 

összeget a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület állta. De hova is jut el az ingyenes újságunk? A helyi római 

katolikus és református templomokba, valamint öt helyi üzletbe, ugyanakkor Gyergyóremetére, Salamásra, 

Galócásra, Borszékre és Gödemesterházára is jut néhány példány, de nagyon sokan vannak (főleg nem 

hévíziek, de nemcsak), akik a világhálón olvassák. Most az év elején meg szeretnénk köszönni mindazoknak, 

akik támogatják lapunkat, akik segítenek a lap terjesztésében, akik szerkesztik, és mindazoknak, akik szánnak 

rá időd, hogy kiolvassák.  

   Lapunk nyitott mindenki előtt, így szívesen várjuk az ÖNÖK írásait, javaslatait, emlékeiket. M.H. 

 

Tovább fogyatkozunk 
Tovább fogyatkozik a maroshévízi magyarság. A 2022-es év végén a helyi felekezetek vonalat húztak, és 

ezúttal is a végeredmény ugyanaz volt, mint az előző években: FOGYATKOZUNK. A helyi római katolikus 

egyház híveinek száma tíz év alatt 50%-os csökkenést mutat, hisz mára csupán 1586-on vallották magukat 

római katolikusnak. 2022-ben 14 keresztelést, 8 házasságot és 43 temetést jegyeztek. A református egyháznál 

sem rózsás a helyzet, hisz a szórvánnyal együtt 315 lelket tartanak nyilván, itt tavaly 3 keresztelést és 14 

temetést jegyeztek. Egy kis statisztika: A legtöbb római katolikust 1978-ban jegyeztek, egész pontosan 3965 

személyt, míg 2002-ben 3457 személyt. A legtöbb keresztelést 1927-ben, amikor 135 volt és 1902-ben 134. A 

legkevesebb temetést 1944-ben (7) és 1969-ben (15). A legtöbb házasságkötés 43, 1968-ban és 42 

házasságkötés 1969-ben. A református egyháznál, a legnagyobb lélekszámot 1992-ben jegyezték, 917 

személyt, valamint 2002-ben 751 személyt. A legtöbb keresztelés 1990-ben (15) és 2004-ben (10) volt. A 

legkevesebb temetés 1998-ban, 2003- és 2004-ben volt, amikor 5 személyt temettek el. A legtöbb keresztelés 

1990-ben (15) és házasságkötés 1997-ben történt, amikor 10 volt a számuk. (1990-2022-es adatok). Czirják 

Károly 

 

2023 januárja 
Minden év első napján hosszú sétákat szoktam tenni Maroshévízen. Idén is így volt. Habár az óévbúcsúztató 

nem volt valami nagy látványosság, na de ez van. Ami meglepett, hogy a múlt évhez képest január 1-jén nem 

volt oly nagy szeméthalom a főtéren. Lehet a kis létszámú ember , aki kiment az új évet köszönteni, nem 

szemetelt oly sokat, mint eddig. De azért a városunkban járva, sok helyen még a múlt év nyarától felásott és 

vissza nem aszfaltozott utakon kell mennünk, a járdák szélén ottfelejtett gázvezetékek hányódnak. Siklodi 

Ildikó 
 

 

 

 

Vízilabda 
December utolsó napjaiban a Bánffy élményfürdőnél vízilabda mérkőzéseket láthattak az érdeklődők, 

melyeket a helyi Polgármesteri Hivatal szervezett. Az ifjúsági csapatok az alábbiak voltak: bukaresti Triumf, 

marosvásárhelyi Partizán, kisinyovi (Kisjenő) Ss4 és Delfin, valamint a maroshévízi Kék Delfinek. A 

mérkőzések befejezése után minden csapat jutalomban részesült. Cz. K.  
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Karácsony 2022 
Lassan elmúlt a 2022-es karácsonyunk is. Manapság az emberek nagy része nem tudja, nem ünnepli a 

karácsonyt úgy, ahogy kellene. 2022-őt írtunk, és sokaknak a karácsony azt jelentette, hogy fát díszítenek, 

kivilágítják a lakásukat, hogy színesebb legyen, karácsonyi vásárokra mennek, bulizgatnak. De az igazi 

karácsony lényege nem ez, nem ebből áll. Karácsonykor Jézus születése napját ünnepeljük. Ilyenkor családi 

körben ünnepelnek az emberek, szentmisére mennek. Sajnos, manapság ha a fiatalokat megkérdezzük, mit 

ünneplünk ezen a napon, nem igazán tudják. Ők a bulira, a diszkókra összpontosítanak. Sajnos. Siklodi Ildikó 
 

 

Beadvány 
A napokban a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület újból egy beadvánnyal fordult a helyi Polgármesteri 

Hivatalhoz. Ez alkalommal is a beadványban ismertették, hogy a 2008-tól majdnem évente leadott beadvány 

javaslatainak egy része valóra vált, de vannak dolgok, amelyek nem. Így az egyesület javaslatára és 

elképzelése szerint megvalósult a termálvízesés kiépítése (kivéve az oda vezető út, melynél az egyesület 

macskakövekkel kirakott utat írt le), a zsidó fürdő melletti termálforrás felújítása, a Bájos tetői (nem Tárnica) 

kilátó építése és az Urmánczy födeles híd felújítása. Nem valósultak meg még az alábbiak, és az újabb 

beadványban ezek kaptak helyet:  

1.  a Kis Margit-sziget kitakarítása, kivilágítása, sétányok és padok elhelyezése. 2. A Jégbarlang és a Lakatosok 

barlangjának kiépítése, felújítása és turistaforgalomba csatolása, 3. Utcák elnevezése helyi hírességekről, 4. 

Utcák elnevezése testvértelepüléseinkről (Budapesten és Marcaliban már neveztek el utcát Maroshévízről), 5. 

Minden utcatábla legyen magyar nyelven is feliratozva (amelyeket magyarul is lehet). 6. A helyi kórházat 

nevezzék el a néhai dr. Bíró Ferenc orvosról. 7. A Vállcellai (Vîlcica) szurdokot építsék ki annak érdekében, 

hogy a turizmusba be lehessen kapcsolni. U.N.E. 
 

 

Schengen 
2022-ben az Unió országai eldöntötték, melyik ország legyen része a schengeni 

övezetnek. Romániát és Bulgáriát ez alkalommal sem vették be, csupán 

Horvátországot. Az első két ország ellen Ausztria és Hollandia mondott NEM-et, 

emiatt Romániában egy valóságos hisztéria tört ki, bojkott indult az Osztrák 

Raiffeisen Bank, az OMV benzinkút ellen és más cégek ellen. Furcsálltam, hogy a 

holland cégek ellen nem volt bojkott, de több más osztrák céget sem bojkottáltak, 

mint például a BCR bankot vagy a Petrom-ot, melyek szintén osztrák tulajdonban 

vannak. Mára az osztrák cégek elleni „harc” elavult, és minden a régi mederben 

folyik. Cz. K. 

Könyvajánló 
 

Friedrich Klára: Útmutató a magyar rovásírás tanításához  

Elsőként készült módszertani útmutató a magyar rovásírás tanításához. 

Készítőjének, Friedrich Klárának (1948-) eredeti foglalkozása gyógypedagógus, 

logopédus, fejlesztő pedagógus. Édesapjától tanulta a rovásírást és legalább 

harminc éve kutatja, oktatja. Ismereteit nem a világhálóról, hanem 

rovásemlékek helyszínein, továbbá múzeumokban, nagy könyvtárakban 

szerezte.  Az Útmutatóban tanácsot ad a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

rovásírás oktatásához is. Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelv tisztelőjeként 

igen ritkán használ idegen szavakat. Száznál jóval több ábra, kép segíti az 

olvasót a tájékozódásban.  Friedrich Klára arra bíztat bennünket, hogy tanuljuk 

és tanítsuk a rovásírást, amely magyar nyelvünkkel együtt legnagyobb 

művelődéstörténeti kincsünk. (Balla  Gergelyné  Edit tanár)     

A könyv megrendelhető: Magyar Menedék Könyvesház  

1126 Budapest, Márvány utca 48. Telefon: +36 1 213 7057.Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 09:00 - 18:00, 

Szombat: 09:00 - 14:00. Megrendelés: https://www.magyarmenedek.com/?support#hogyvasarolni 

 

https://www.magyarmenedek.com/?support#hogyvasarolni
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Beszélgetés ifj. Molnár Árpád úrral 
 

    - Mikor és hol születtél?  

    - Maroshévízen születtem 1986. június 9-én az akkor épp újonnan felépült nagykórház épületében, a család 

második gyermekeként. 

    - Iskoláid?  

    - Szülővárosomban akkoriban a Cornișa negyedben 

működtek az alsós magyar osztályok, majd 5. osztálytól a 

katolikus templommal átellenben fekvő épületben jártam 

ki az általános iskolát. A középiskolát Gyulafehérváron 

folytattam a római katolikus teológiai líceumban. 

Nagyenyeden érettségiztem 2005-ben, Gyulafehérváron 

ugyanis a mi iskolánk volt az egyetlen magyar nyelvű 

oktatási intézmény, így a városban nem hoztak létre 

magyar érettségiztető bizottságot egyetlen iskola 

számára. Az érettségi utáni ősszel kerültem Kolozsvárra, 

eredeti terveim szerint ideiglenesen, ugyanis a 

gyulafehérvári iskolából nem sikerült kijutnom a 

tervezett budapesti felvételire, ahol németet és néprajzot 

szerettem volna tanulni. Édesapám már akkor a 

zeneakadémia irányába próbált terelni, mert hát tudta, 

hogy az orgona nekem is szívügyem. Én viszont – 

makacsul maradva a tervemnél, beiratkoztam 

Kolozsváron a teológia-német szakra, ahonnan egy évvel 

később a német-néprajzra váltottam. A Babeș-Bolyai 

Tudományegyetemen töltött éveim eredményeként egy 

néprajz és egy német-finn alapképzéses diplomát 

szereztem. Az egyetemi évek alatt mindvégig 

kántorkodtam, néhány kisebb szabású orgonakoncertet szerveztem, és rengeteg koncerteseményre jártam 

Kolozsváron, ahol az élményen kívül tanulni is lehetett. Aztán beiratkoztam a Gheorghe Dima 

Zeneakadémiára, ahol lehetőségem nyílt komolyabb szinten is orgonát, zenét tanulni. 2016-ban orgonistaként 

államvizsgáztam, utána pedig mesteriztem is a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző 

Fakultásának Zene szakán ökumenikus egyházzene témakörben.  

    - Mikortól vagy kántor és milyen településeken voltál? 

    - Hivatalosan 2006 tavaszától vagyok kántor Szamosújváron, de Kolozsváron is részt veszek az egyházzenei 

életben. A szamosújvári ferences templomban immár 17. éve szolgálok kántorként, ahol egy kis létszámú, de 

lelkes egyházi kórust is vezetek. Igyekszünk minden ünnepet igényes zenei szolgálattal gazdagítani. Három 

éve a helyi örmény katolikus templomok örmény rítusú liturgiáinak kántori szolgálatát is végzem, így 

tulajdonképpen elmondhatom, hogy egy városnak két plébániáján, három templomában, kétféle rítusban 

kántorkodom, és három nyelven: magyarul, örményül és románul.  

   - Több koncerted is volt. Hogy szerettél bele ebbe a műfajba?  

   - Az orgona és az orgonazene gyerekkorom óta az életem része, nem volt nehéz megszeretni. Mivel sokszor 

kántorkodtam már gyerekkoromban is, belebotlottam kottákba, amiket gyakorolni kezdtem, így egyre inkább 

megkedveltem a hangszer hangzását és varázsát. Zongorát, a már akkor idős és nagyon kedves zenetanártól, 

Szarvas Dénes bácsitól tanulhattam kisgyerekként. Nagyjából akkoriban adott kezembe édesapám egy 

hangkazettát, amin egy Ursula Philippi nevű orgonaművész játszott szép orgonaműveket. Valóban 

csodálatosan játszott, és emlékszem, hogy milyen csodálatot éreztem a hallottak kapcsán. Később a művésznőt 

volt szerencsém megismerni a zeneakadémián, és számos alkalommal élőben is hallhattam. Itt még kiemelném 

Erich Türk orgonaművész és egyben tanárom nevét is, akinek szaktudása és karizmatikussága sokat lendített a 

fejlődésemen. (folytatjuk) Cz. K. 
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Szabó Erzsébet: Régi állomás 

 
Romba dőlt kispadon maradt egy emlékem, 

Viharban, esőben itt vártalak téged, 

A gőzös robogása alagútba rohant, 

Azóta sűrű könnyek mossák arcomat. 

 

Eljöttem az állomásra találkozni veled, 

Virágot hoztam, hogy köszöntselek téged, 

Itt újra látok minden régi álmot, 

Mindig várni foglak itt az állomáson. 

 

Régebben örökké itt vártam rád, 

Itt dobbant a szívem oly szaporán, 

Már messziről látom a fekete gőzöst, 

Hangosan zakatolt, kéménye füstölt. 

 

Emléke valamit mindig tartogat, 

Talán egy ölelést, ami akkor elmaradt, 

Régi állomás, hol elhangzott sok vallomás, 

Öröm, bánat, vagy egy búcsú kézfogás. 

 

De ez a vonat nem hoz vissza téged, 

Nem is érkezik, akármerre nézek, 

Nefelejcs virág nyílik a nyomában, 

Üres az állomás, ne várj hiába! 

 

 

Dénes Géza: Új esztendő boldog legyen! 
 

Szülőszoba tele legyen, 

Az óvoda hangos legyen, 

Sok Kórterem üres legyen, 

Temetés csak ritkán legyen! 

 

Kert, szántóföld jól teremjen, 

Búzatábla szélben lengjen, 

Gyümölcs, jó bor bőven legyen, 

Kamra, pince tele legyen! 

 

Krumplit ne egye a ragya, 

Ember egymást sose marja, 

Ne orroljon senki másra, 

Inkább vigyázzunk egymásra! 

 

Sugározzon a szeretet, 

Mosolyogva fogjunk kezet, 

A Fennvaló velünk legyen, 

Új esztendőnk boldog legyen! 

 

 

 

Bajkó Zsigmond: Segíts 
 

Fájdalmam végtelen s az égre nézek, 

Tehozzád fordulók Istenem, 

Ki megbocsátasz mindenkinek, 

Segíts rajtam most Istenem. 

 

Mert fáj nagyon, hogy álmodni mertem, 

És álmommal, túl messzire mentem, 

Fájó szívem, elhagy most engem, 

Remeg már, az egész testem. 

 

Fáj, mert őszinte, tiszte vágyam, 

Megtörte, egy könnyelmű válasz, 

Fáj, mert azt hittem bátran, 

Hogy álmom most valóra válhat, 

 

Körülöttem hát, nincsen más egyéb, 

Mint egy unalmas világ, ami már nem az enyém, 

Ahol boldogak kik nem remélnek, 

Kik nem álmodnak és nem törődnek. 

 

Ezért, fájdalmam végtelen s az égre nézek, 

Tehozzád fordulok Istenem, 

Ki megbocsátasz mindenkinek, 

Segíts rajtam most Istenem. 

 

Drága édes Istenem! Péter Árpád 

költeménye. 
         Drága, édes Istenem! 

         Olyan jó vagy Te nekem. 

         Tudom, hogy sokat vétkeztem, 

         De jöttél  és megöleltél engemet. 

 

                            ll. 

         Keskeny útra térítettél 

         Az útjaimon vezéreltél. 

         Minden bajtól megmentettél, 

         A rossz dolgoktól megkíméltél. 

 

                            lll. 

         Nálad nélkül nincs életem, 

         Te vagy a legkedvesebb nekem. 

         Ha imádkozom Te meghallgatsz, 

         Szeretetet mindig adsz. 

 

                            lV. 

         A szívem gazdag s az életem, 

         Mert krisztust adtad énnekem. 

         Vele alszom, Vele kelek, 

         Ő nekem a pillérem. 
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Léleksarok 
Évet nyit a múltunk 

  Vajon hányan „kezdtük újra” életünket, vagy legalábbis új szokásokat akartunk tanulni, újra meg újra, a 

görcsösen ragaszkodó régiektől szabadulva...nehezen kínlódva, vagy éppen felvilágosultan megkönnyebbülve? 

Sokan. Meg Jay szupernormálisnak nevezi az olyan embereket, akik bármiből kigyógyulnak, helyrejönnek és 

folytatják életüket megújult erőkkel.  

 Viszont az újévi fogadalmak nem biztos, hogy segítenek máshogy élni. Mert a múltat nem lehet a 

szilveszteri bulin csomagként elhagyni valahol. Mit is szoktunk kérni, elvárni magunktól és az új évtől? Káros 

szokások elengedését, a jobb teljesítményért való kitartó küzdelem ígéretét, a kapcsolatok rendezését, stb. 

ezekkel kapcsolatosan fogadkozunk. Az alultáplált léleknek semmit nem mond viszont ez az egész.  Máté 

Gábor, nagyszerű orvos szerint két alapvető szükséglete van az emberi léleknek. És nem, nem a pénz, státusz 

és a hatalom az. Valószínű viszont, hogy sokan ezekre gondolnak... Szerinte a kötődés és az önazonosság. 

Legyen akihez igazán kötődni, tartozni úgy, hogy közben önmagunk maradjunk. Maradjunk hűek 

önmagunkhoz, vagyis a saját értékeinkhez viszonyítva maradjunk közel igazi énünkhöz. Ez a két fontos, 

pótolhatatlan szükségletünk egyensúlyban kell maradjon. Másképp, ha billen a mérleg, meggyűlik a bajunk. 

Ha erősen szeretünk és magunkkal nem törődünk, másnak akarunk megfelelni folyton, ugye nem lehetünk 

hűek önmagunkhoz? Az eredmény lelki, testi betegség lehet. Ha túl erősen szeretjük önmagunkat, mindig 

igazunk van, úgy kell legyen minden, ahogy elképzeltük, ugyanaz a helyzet. Káros, mérgező. Ugyancsak Máté 

Gábor vizsgálta ezt a dolgot a nemek szempontjából sok-sok tanulmányra hivatkozva. Általában a jó 

kislányból lesz pszichoszomatikus beteg nő (!) és a jó kisfiúból beteg férfi, aki elrejti sebezhetőségét, vagy 

felemészti a saját mérge, agresszivitása. Kétélű kés. Aki bánt, magával is elbánik. S akkor már mit is írhatnék a 

születendő gyerekről, aki két tűz között....próbál (túl)élni. 

 Én azt kívánnám az új év minden napján, hogy táplálhassam, gondozhassam a lelkem, ahhoz hogy 

másnak is tudjak adni magamból, hogy örüljek, ha tiltakozik a gyerekem, mert jelzi igazi szükségleteit, hisz 

ezáltal fogunk kommunikálni egyre jobban, egészségesen azzal, aki leginkább számít.  Egyszóval vagy 

kifejezéssel „érezzük jól magunkat a bőrünkben” a családunkban és a mukánkban. Ennél többet nem kívánnék! 

Nem biztos, hogy szükséges. Boldog új évet! Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com 

Zsákhegyi Katonai Temető rövid története (3.) 

     Fokozatosan feledésbe merültek a magyar hősök és az 

irántuk tanúsított tiszteletadás, mígnem 1989 decemberében 

megalakult a helyi RMDSz, és az immár a néhai Kolumbán 

Tihamér helyi RMDSz elnök nagy tervekkel látott neki a 

hősök temetőjének rendbetételéhez, hisz ekkorra csupán egy 

vaskereszt maradt meg, több sírra az évek során rátemetkeztek, a még látható 151 

sírhanton a szemét vált úrrá. Kolumbán Tihamérnek köszönhetően 1994-1996 között a temetőt kitakarították, 

egy nagyobb méretű keresztet állítottak fel a temető közepén. 1994. március 15-én, egy koszorúzás keretén 

belül több helységből érkeztek küldöttek, beszédet mondott Kolumbán Tihamér, Balla Árpád tiszteletes úr, Páll 

Sándor plébános és Bene József. Az újonnan felavatott közel 3 méteres keresztet megáldották Birman József és 

Páll Sándor római katolikus papok, valamint Balla Árpád református tiszteletes úr. Koszorút helyezett el: 

Katona Ádám Székelyudvarhelyről, Kolumbán Tihamér a helyi RMDSz részéről, a maroshévízi RENEL 

részéről Campian Gergely és Szvinyuk Mihály, a gyergyószentmiklósi hadifoglyok részéről Antal József, a 

salamási RMDSz képviselői, Komán János a Kemény János Iskola részéről, valamint Bene József a hévízi 

hadifoglyok részéről és Schmutzer Jakab a maroshévízi német üldözöttek részéről. 1995-ben a temető 

rendbetételéhez a következő személyek járultak hozzá: Kolumbán Tihamér, Komán János, Molnár Árpád, 

Birman József, Balla Árpád, Blénessy Zoltán, id. Szász Sándor, ifj. Szász Sándor, Simon István, Rokai János, 

Korpos Ferenc, Czirják Károly és a helyi cserkészek. Kolumbán Tihamér 

halottak napján is koszorúzást szervezett, míg a millecentenárium alkalmából a 

temetőt 1100 fenyőfacsemetével vetette körbe.  

   Kolumbán tanár úr igyekezete, a hőseinknek járó tiszteletadás nem talált 

megértésre, kellő támogatásra, hisz halála után (1996) újból feledésbe merült a 

temető, az elültetett facsemeték mára már nem léteznek, a nagy kereszt is 

eltűnt, és továbbra is rátemetkeztek a hőseink sírjaira, ugyanakkor egy 

valóságos szemétteleppé vált a hely.  (Fényképek: balfelöl fent Katona Ádám, 

jobb sarokba fent a környékbeli plébános urak, jobbfelöl lent balról jobbra: Schmutzer Jakab, Fodor Domokos, 

Czirják Károly, Katona Ádám, Simon István, Szász Sándor). (folytatjuk) (czirják)    

mailto:lotticikk@gmail.com
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A  székely-magyar rovásírás emlékei   94. rész 

A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 13. rész 
 

A Tuhutum emlékmű romjai 

 

   Király Pál és Fadrusz János halála után a 

rovásírás felett turkológusok, mongolisták, 

kazáristák bábáskodtak, a korábbi hun-szkíta 

elnevezés is eltűnt és eltűnt a zilahi Tuhutum 

emlékmű is.  Átvészelte az első, a második 

világháborút és trianon-t, azonban „1968 egyik 

nyár éjszakáján” lerombolták, majd 

eltakarították. Amit tudunk erről, annak forrása 

a zilahi újraállítók és Tunyogi Károly  

honlapja:  http://www.turulzilah.fw.hu/     

Lakóné Hegyi Éva régész, muzeológus a 

testével próbálta védeni a szobrot, de hiába.  A 

köztiszteletben álló tudós asszonyt meg is 

hurcolták ellenállásáért. „Nagy volt a felháborodás a magyarok körében. hiszen akkor Zilah még mondhatni 

magyar város volt, bár már billegett a lakosság összetételének magyar - román egyensúlya” tudjuk meg 

Tunyogi Károlytól. 

   Lakóné Hegyi Éva írja: „A kegyelet az, ami ott él minden zilahi magyar szívében. A turult sajátunknak, 

nemzeti szimbólumunknak tekintettük. 1968 közepén, egy éjszaka leple alatt, a rendszer kiszolgálói katonákkal 

szétverették az emlékművet. A zilahiak kétségbeesve próbálták legalább a turult megmenteni, de minden 

erőfeszítés sikertelen maradt. A biztonsági szervek pincéjébe került, ahonnan nyomtalanul eltűnt…” (2002/43).  

Mára a lerombolt szobor parkjának gesztenyefáit is kivágták  és gépkocsi parkolóként használják. Friedrich 

Klára   

Kép aláírás: A turul Park 1911-ben. A kép forrása:  

https://kepeslapok.wordpress.com/2013/01/02/zilah/ 

 

 

 

Gombaleves négyféle gombából – Sárig Csilla 

rovata 
 

Hozzávalók: 10 dkg. vargánya, 10 dkg. galambgomba, 5 

dkg. rókagomba, 5 dkg. szegfűgomba, 3 ek. étolaj, 2 

gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 2.5 l. alaplé,1bögre 

zöldbab, 1bögre zöldborsó, 1db. karfiol, 2 szál sárgarépa, 2 

szál petrezselyemgyökér, 2 db. burgonya, 2.5 dl. tejszín, 

1ek. liszt, só, ételízesítő, 1csokor petrezselyemzöld 

Elkészítés. A négygombás leves elkészítéséhez a 

gombákat megtisztítjuk és felaprítjuk, olajon kissé 

megpároljuk a zúzott fokhagymával és apróra vágott 

vöröshagymával együtt, majd felöntjük az alaplével. Ha 

felforrt, belerakjuk a zöldbabot, a zöldborsót, a felaprított 

karfiolt, a sárgarépát, a petrezselyemgyökeret és a kockára 

vágott burgonyát, majd tovább főzzük. A tejszínt a liszttel 

simára keverjük pár kanál levessel, majd hozzáadjuk a leveshez. Sóval, ételízesítővel ízlés szerint ízesítjük, és 

belerakjuk az apróra vágott petrezselyemzöldet, majd készre főzzük.  

 

 

http://www.turulzilah.fw.hu/
https://kepeslapok.wordpress.com/2013/01/02/zilah/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/varganya/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/galambgomba/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/rokagomba/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szegfugomba/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/etolaj/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/voroshagyma/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/alaple/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/zoldbab/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/zoldborso/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/karfiol/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sargarepa/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/burgonya/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/tejszin/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/liszt/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/etelizesito/
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/petrezselyemzold/
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Új év, új lehetőségek 
 

     Tanintézményünk összefoglaló képpel ismertette a 2022-es évben, hogy milyen projektek segítik diákjaink 

fejlődését. 

     Minden szinten sikerült minőségi oktatást ajánlani 

diákjainknak. 2023 január 16-án indult az a projekt, amely a 

gimnáziumi oktatás segítéséről szól. Ezen projekt megírására 

2022. február-márciusban került sor a Tanügyminisztérium 

által meghirdetett PNRAS programon belül. Hargita 

megyében több iskola volt felkérve a projektek megírására. 

Végül megyénkben 22 iskola pályázatát bírálták pozitívan. 

2022 szeptember 27-én aláírtuk Hargita Megye 

Tanfelügyelőségével a szerződést, a projekt lebonyolítására. 

Iskolánk Esélyegyenlőséget mindenkinek című projektje 

346.241 lej, 70.000 euros értékű. Legfőbb tevékenységei: 

Megelőző tevékenységek: csoportfoglalkozások 

személyiségfejlesztés és pályaorientáció témakörökben, 

szülőkkel való közös tevékenységek. 

Javító, beavatkozó tevékenységek: megsegítő órák végzősöknek országos értékelő vizsgára román nyelv és 

irodalom, magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyakból, játékos idegennyelv tanulása. V-VI.osztályos 

tanulóknak színjátszás magyar és román nyelven, érdekes matematika. 

Iskolán kívüli nevelési tevékenységek: sport, outdoor tevékenységek, kirándulások (Udvarhely, Gyulafehérvár-

Déva-Vajdahunyad irányában). 

Továbbképző tevékenységek a tanszemélyzet részére, interaktív módszerekről, újszerű technológiai, 

informatikai eszközök használatáról. 

Délutáni oktatás 

tantermének digitális 

eszközökkel való 

felszerelése, megfelelő 

tanulási környezet 

kialakítása. 

A projekt célja: jó 

osztályközösségek 

kialakítása, az országos 

értékelő vizsgán elért 

eremények javítása, az 

iskolaelhagyás arányának 

csökkentése, a sokat 

hiányzó tanulók 

számának csökkentése, 

tanulmányi eredmények 

javítása, alapvető 

kompetenciák fejlesztése. 

     Iskolánk minden V-VIII.diáknak ajánlja ezt az ingyenes tevékenységet és megkérjük a szülőket, hogy 

támogassák gyerekeiket a tevékenységeken való részvételben. 

 

   Pályázat felelősei: Deme Gabriella, Csűrős Emese Noémi 

 



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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