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Március 15-i ünnepség Maroshévízen

Ez évben is meg volt ünnepelve Maroshévízen az 1848-49-es forradalom és szabadság harc. Az ünnepség
11,30-kor kezdődött a maroshévízi római katolikus templomban, ahol Bende Sándor ünnepi beszéde után a
Kemény János Gimnázium diákjainak az előadásának tapsolhattak az ünneplők. Ezt követően a Csíkszerdai
Főkonzulátus részéről dr. Partl Alexandra Petra olvasta fel Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi levelét. Továbbá
Kilyén Ilka színművésznő kitűnő műsorát tapsolhatták meg a maroshévízi ünneplők, László Áron római
katolikus és Barticel Kiss Krisztián református papok áldása után a nemzeti himnuszainkat énekelték el az
ünneplők.
Mindezek után a templomudvaron levő emlékműnél koszorúzás zajlott le. Az emlékezés koszorúit elhelyezték:
a Csíkszeredai Főkonzulátus képviselője, a maroshévízi RMDSz, a Kemény János Elméleti Gimnázium,
a Római Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség, a Kemény János Alma Mater Egyesület és
a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői.
Amint tudjuk, 1848-49-ben az akkori Gyergyó Topliczán, ma Maroshévíz, több ízben is voltak harcok, melyről
számos dokumentum beszámol. Sajnos azokról, akik a harcokon részt vettek már kevesebbet tudunk, hisz a
jelen pillanatig 28 topliczai lakos nevét ismerjük, és egy elesettről van tudomásunk. Reméljük a jövőben több
harcos neve is előkerül.
Czirják Károly

Laposnyai vadászkastélyok

A Görgényi-havasok a Keleti-Kárpátok egyik legnagyobb hegyvonulata. Elnevezése kunbesenyőeredetű. Hatalmas és félelmetes erdőrengetegeit járva, gyakran támad a turistának olyan érzése, hogy
ide ember a lábát még nem tette be. A Görgényt meglátogató turistának kihívásokkal és hirtelenadódó
nehézségekkel is számolnia kell. Vannak övezetek (Batrina környéke, Fancsal-Gropsóra stb.), ahol csak nagyobb csoporttal (legalább 3-4 személy) érdemes járni, mert különben a kellemesnek tervezett gyalogtúra
„túlélés-túrává” változhat.
Gazdag vadállománya miatt már a középkortól királyok és fejedelmek kedvelt vadászterülete volt.
1366-ban itt vadászott Nagy Lajos királyunk, később a Hunyadiak, Rákóczy-ak, Bornemisszák. Többször járt
itt az 1889-ben tragikus véget ért Rudolf főherceg, Ferencz József király, Erzsébet királyné (Sissi), VII. Edward,
Nagy Britannia királya. A Görgényi-havasok egyik gyöngyszeme a nagy turisztikai vonzatú Laposnya
erdésztelep, amely a Fehér ág, Székelyó és Laposnyapatakok egyesülésénél alakult ki. Már a XVIII. sz. közepén
említődik. Itt volt kastélya a román királyi családnak és Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának.
A román királyi kastély
Építését 1923-ban kezdte meg I. Ferdinánd király. Tervét a Curtea de Argeş-i templom restaurálására meghívott
Lenui építészmérnök készítette. A belső kiképzése a kastélynak szászrégeni mesterek munkája: Müller Gustav, Galner Adolf és Karl Schneindorfer. 1926-29 között a királyi család főépítésze, a cseh származású Karol
Liman a kastélyt kibővítette. (Liman építette a szinaiai Peles, Pelisor kastélyokat is.)
Folytatás a következő oldalon
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Ferdinánd király végrendeletileg a kastélyt Miklós nagyhercegre hagyományozta, aki 1939-ben testvérének, II.
Károly királynak adta. A király évente 10-12 napot töltött itt, többnyire vadászott és sakkozott. Észak Erdélynek
Magyarországhoz csatolásával a kastély, mint magántulajdon a román királyi család kezén maradt. 1948-ban
a kommunista hatalom államosította és magas rangú pártvezetők vadászkastélya lett. 1989 decemberéig a
Ceauşescu házaspár birtokolta. Elena a környékről a siketfajdokat is kiírtatta, mert a dürgésük idegesítette.
Egy 1991-es kormány határozat alapján a kastély ideiglenesen a marosvásárhelyi Grand Kft. birtokába került.
Télen-nyáron turisták százainak biztosít szállást.

A Horthy kastély
Horthy Miklós 1944-ig Magyarország kormányzója, II. Károly király uralmának bukása után (1940.
szeptember) egyezkedéseket folytatott a román királlyal a kastélya megvásárlásáról.
A tárgyalások nem jártak eredménnyel, ezért a kormányzó 1941-ben építtette fel Laposnyától keletre kb.
1 km-re a Tolvajkútnak nevezett hegy alatt a vadászkastélyát. Kétemeletes, az osztrák Alpok menedékházaira
emlékeztető épület volt. Alsó szintje kvader kövekből, az emeletek faragott –összerótt gerendákból készültek.
Mintegy 25 helyiség volt benne. Tágas szobái, fürdőszobái, konyhája lehetőséget biztosított akár 150 személy
elszállásolására is. Vizét, a mintegy 1 km-re levő Tolvajkút forrásából földalatti csatornán szabad eséssel
vezették be. Ma is működik. 1945 után a kastélyból és a mellette levő személyzeti lakásokból pionírtábort
létesítettek. 1958-ban a Securitate a kastélyt felgyújtotta. A tűz keletkezését egy nagytakarítás alkalmával
történt gondatlanságnak álcázták. Olyan szép kastély volt, hogy a görgényvölgyi románok is sajnálták
elpusztítását. Később anyagát a környék lakosai (libánfalviak és remeteiek) elhordták. Ma már csak a pincék,
az alap és néhány oldalfal látható. A valamikori személyzet szálláshelye továbbra is 1989-ig pionírtáborként
működött. Jelenleg a libánfalvi Önkormányzat tulajdonában van. A régi épületeket felújították és néhány új
szálláshely is épült. Sok turista látogatja. Az említett Tolvajkút a volt Horthy kastélytól mintegy 1 km-re van.
Rég fennhagyott szekérúton lehet megközelíteni (vigyázat, medveveszély!). A Szászrégen felől gyalog
hazatérő gyergyói tutajosok pihenőhelye volt. A XIX sz. elején hazatérő tutajosokat és örmény kereskedőket
raboltak ki és gyilkoltak meg. Innen a neve, Tolvajkút.
Laczkó Szentmiklósi Endre

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 4. rész

A Tatárlakai Korong megfejtésével legalább annyian kísérleteztek, mint a
Nagyszentmiklósi Kincsével. Több mint 50 véleményt, megfejtést
gyűjtöttem össze, ebből néhányat mutatok be:
Forrai Sándor tanár, kutató szerint 3 jel tökéletesen megfelel a rovásírás
Z, NY, GY betűjének és két összerovás (ND és BP) is található rajta. Baráth
Tibor történész szerint a táblácskákon csillagászattal kapcsolatos
feljegyzések vannak. Badiny Jós Ferenc sumér szövegnek véli, mely
magyarul: „Oltalmazónk, minden titok dicső Nagyasszonya, vigyázó két
szemed
óvjon
Nap
atyánk
fényében”.
Mivel ez egy hamvasztásos sír, saját véleményem az, hogy a képírás és
a rovás jegyek az elhunyt életútját jelképezik. A Z, NY, GY betűket még
kiegészítem rovás F-el, mely 4 részre osztja a korongot. A teljes tanulmány
(Friedrich
Klára:
Tatárlaka
titka
1-8.
rész)
a
http://www.magtudin.org/honlapon olvasható.
A Tatárlakai leletek a Kolozsvári Erdély Történelmi Múzeumban vannak (Bástya u. 2). Szakács Gábor
íróval, rovásírás kutatóval többször láttuk őket 2009 előtt. A táblácskák másolatok voltak, a többi tárgy eredeti.
2009-től 2013-ig a múzeum átépítés alatt állt, azóta nem voltunk ott, reméljük, szerepelnek még a kiállított
tárgyak között.
Mint írtam, a magyar hivatalosságok elhatárolódtak a lelettől, a románok azonban még egy hatalmas
emlékművet is felállítottak Tatárlakán. Egy bukaresti hetilap pedig arról értekezett, hogy a tatárlakai írásbeliség
nem származhat a magyaroktól, mert ők csak 896-ban foglalták el jelenlegi hazájukat, így a rovásírást is a
dákoktól és románoktól vettük át.
Friedrich Klára Fénykép: Szakács Gábor
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Komán János: Vitazáró dokumentum
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Kádár Gyula sepsiszentgyörgyi történész Gábor Áron életútja c. tanulmánykötetében (Scribae Kádár
Lap- és Könyvkiadó. Csíkszereda, 2014) már használja az Ágyúba öntött harangok c. emlékkönyvben közölt
dr. Süli Attila tanulmányt. Idézek belőle: „Bodor Ferencz szerepét a bodvaji ágyúk gyártásában elfogadjuk, mert
az egyre inkább bizonyított”(153.o.) „Természetes, hogy az öntésnél Gábor Áron, Eiben öntőmester és Bodor
Ferenc is jelen van.”(158.o.) A lap alján, a kritikai apparátusban ezt írja: „Úgy véljük, hogy Bodor Ferenc
ágyúöntéssel kapcsolatos szerepét újra kell értékelni.” Ugyancsak ezen az oldalon – sajnos – a következő
csúsztatás olvasható. „Süli Attila hadtörténész úgy gondolja, hogy az első székely ágyúk gyártásának
kezdeményezője, mozgatója és főszervezője Gábor Áron” (uo.) Megjegyzem, hogy csak egyik részét idézte a
tanulmány mondatának. Az eredeti így hangzik: „Noha Dániel nem említi meg Gábor Áron nevét, mi a későbbi
1848-49-es források, Turóczi Mózes visszaemlékezése és a vonatkozó szakirodalom alapján úgy véljük, hogy
az első székely ágyúk gyártásának kezdeményezője, mozgatórugója és főszervezője a későbbiek folyamán
Gábor Áron lett.”(Ágyúba öntött harangok,126.o.) Meg kell jegyeznem, hogy a mondat utolsó részének
kihagyása félrevezeti a témában járatlan olvasót. Mindkét könyv, 140 év után, kiemel két olyan személyiséget
- Bodor Ferencet és Zakariás Antalt-, akikről eddig hallgatott vagy tévesen ítélkezett a történettudomány, pedig
nagyon jelentős szerepet játszottak az 1848-49-es székelyföldi hadiipar megteremtésében. Bodor Ferenc nevét
pedig, aki Csíkmadarason „a két magyar haza legnagyobb lőporgyárát” építtette fel és üzemeltette, méltán
említhetjük Gál Sándor és Gábor Áron neve mellett. Dr. Suli Attila, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársa elküldte – többek között- azt a kimutatást, mely egy újabb beszédes dokumentum azok számára,
akik tagadták és tagadják Bodor Ferenc szerepét az első ágyúk öntésekor. Ahogy sejtettem, ez a dokumentum,
mely az ún. Csány lt-ben található, Bözödi György hagyatékában is megtekinthető. Bodor Ferenc
bányaművezető 1849. márc. 24-én SZÁMOLAT-ot ír, azaz elszámol Gál Sándor ezredesnek. „Azon anyagok
– réz, öntött- és vert- vasmennyiségekről, melyeket a cs[ík]sz[ent]domokosi k[incs]t[ári] rézbánya és a
m[agyar]hermányi vasgyár az Álladalomnak több részletben adott…” A táblázatban – többek között- a
következő vitazárónak is tekinthető bejegyzések olvashatók: „A m[agyar]hermányi vasgyártól 3 hatfontos ágyú
s a hozzá való golyók, öszvesen 30 m 73 font.” „A m[agyar]hermányi vasgyáron öntött 3 hatfontos ágyúk
s golyók árát tulajdonos Zachariás Antal úr azon feltétellel, hogy az egyik ágyú Erdővidékéé leend: ingyen
odaengedi a Hazának …” Azt is megtudjuk, hogy a három vaságyú- nem kettő és nem rézágyú – ahogy itt is,
ott is olvasható, 215 Ft, 62 krt.-be került. Arról is értesülünk, hogy milyen fontos szerepet játszott Zakariás Antal
és Bodor Ferenc a kézdivásárhelyi ágyúöntő műhely rézzel és vassal való ellátásában.
A vitazárónak tekinthető dokumentum, dokumentumok feldolgozása megtalálójára, dr. Süli Attilára vár, aki
tudomásom szerint hozzá is fogott ehhez az igazságszolgáltató, szép munkához.

Régen történt

1925. március 1-én (90 éve) a Székpataki O.Fa. gyár munkásai is megtagadták a munkát, 4 napi
munkaszünet után a gyár igazgatója felszólította a munkásokat, hogy azonnal fogjanak neki a munkának, betartva a 10 órai munkaidőt, mert ha nem, kirakja őket a telepről. A munkások tovább sztrájkoltak, március
23-ig nem álltak munkába. Ekkor összehívták a munkásokat, de a rendfenntartók brutálisan bántak velük,
hogy így bírják őket munkára, ám ők mind kitartottak a sztrájk mellett. Április 1-én éjjel a munkások
vezetőit letartóztatták, a munkások többsége a rendőrség elől az erdőkbe menekült. Ezalatt a gyár vezetősége
megpróbálta elűzni a gyártelepi lakásokban maradt családtagokat. Így az asszonyok és rendfenntartók között
„csatározás” alakult ki. Ez az erdőben levő férfiak tudtára jutott, mire ők botokkal és kövekkel támadtak a
rendfenntartókra. A kilakoltatás nem sikerült, de sok sebesült maradt hátra. A sztrájk május 5-én fejeződött
be, a munkások részbeni győzelmével. Ekkor a gyárigazgató Stromf József volt.

marosheviz.info
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Deák Attilával a csendes őrültek sportjáról
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A halászat egy igen jó sport, ha tényleg sportként űzi az ember, sok
élményt
szerezhet
egy
horgász.
A napokban a maroshévízi Deák Attilával beszélgettünk, aki ha csak
teheti,
minden
percét
a
horgászattal
tölti.
- Pár szóban kérlek, mondd el, mióta horgászol, és általában ho
l szoktál horgászni.
- 1973-ban, hat évesen kezdtem el ezt a sportot, és ahogyan én
szoktam megnevezni, ez a csendes őrültek sportja. Az első
halászélményeim Maroshévízhez és az itt levő folyókhoz,
patakokhoz kötődnek. Mindenhol szeretek horgászni ahol csak lehet,
tavakon, folyó vizekben. Sokat járok a Duna Deltába halászni, de
Magyarországon és Szerbiában is megfordultam már. Az is igaz,
hogy jelenleg sokkal több a halász, mint a 70-es, 80-as években, de
ami fájó, hogy sokat közülük nem is lehet halásznak nevezni, hisz
orvhalászok, akasztják a halat vagy árammal ölik meg őket. Ha ez így fog folytatódni, pár év múlva nem lesz
halállomány a Maros folyóban.
- Tudott dolog, hogy sok halász csak a zsákmányt látja a halakban, mi a teendő?
- Az illetékesek sem lépnek fel kellőképpen, hisz fényes nappal is halásznak, nem tisztességes módon. Ha
egy-egy ellenőrzés indul a patakokon, akkor a modern technikának köszönhetően egymást értesítik és mire az
ellenőrök odaérnek, senkit nem találnak. Szerintem sokkal nagyobb büntetéseket kellene beiktatni azoknak, akik
orvhalászok. Sajnos a horgászok sem tartanak össze, hisz sokan elnézik, hogy a szomszéd „halász” nem
tisztességes módon fogja ki a halat a vízből. A Maros folyót is a hetvenes évek végétől folyamatosan szennyezik
és ez ellen senki nem tesz semmit. Volt alkalmam sporthorgászként külföldön is űzni e sportot. Elképesztő, hogy
ott mennyire vigyáznak a folyókra, a folyók medreire, a tisztaságára. Nálunk sajnos mára sokaknak elmarad a
horgászati élmény, a horgászat öröme, csak a zsákmányt nézik.
A
falon
több
hal
trófea
ékeskedik,
mit
tudnál
mondani
róluk?
- Ez csak egy kis töredéke a kifogott halaknak, de mindeniknek megvan a maga története, mindenik
halászatnak megvan a saját élménye. Nagyon örvendek mindenik kifogott halnak, de az emlékeim között van
például
egy
tíz
kilós
harcsa,
amit
a
Bözödi
tóban
sikerült
kifognom.
Köszönöm a beszélgetést! Czirják Károly

A magyar nyelvről mondták (1)

E hónaptól egy újabb rovatot indítunk, melyben híres emberek véleményét idézzük a magyar nyelvről. Jakob
Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos
nyelvtan megalkotója is volt, mondta: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más
nyelvet".
N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század):
"Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne
minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."
George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve)
mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé
vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen
azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."
Grover S. Krantz amerikai kutató:
"A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte
az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."
Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a
véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5.)
Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson:
"...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.).
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Korona Kupa
Brassóban zajlott le a Korona Kupa elnevezésű alpesi síverseny, melyre összesen több mint 100 versenyző
iratkozott be. A versenyen a 2004-2005-ben születettek korcsoportjában a maroshévízi Hámos Roxána a 2.
helyen végzett.
Osztrák Konzulátus Kupa
Szebenben zajlott le az Osztrák Konzulátus alpesi sí Kupa. A versenyen a maroshévízi Hámos Roxána, a
2003-2004-ben születettek korcsoportjában a 3. helyen végzett.
Országos sí bajnokság
Március 3-6 között zajlott le a Transalpinán szervezett országos alpesi sí bajnokság egy szakasza. A kis
ifjúsági korcsoportban, a 2003-ban születetteknél a maroshévízi Karácsony Karina 3. helyezést ért el, míg a
nagyifjúságiaknál a szintén maroshévízi Kiss Tímea az 1999-ben születettek korcsoportjában egy 2. és egy
3. helyezést ért el.
Hargita Kupa
Március 7-én tartották a csomafalvi sípályán a Hargita Kupa alpesi síversenyt. A maroshévízi sportolók ezúttal is jó eredményekkel tértek haza. Az 1995-1998-ban születettek korcsoportjában: Walter Richárd a 2., míg
hámos Hunor a 3. helyezést érte el. Az 1998-ban születettek csoportjában Karácsony Renáta ezüstéremmel
térhetett haza, az 1999-2000-ben születettek korcsoportjában: Kiss Tímea aranyérmes lett, míg a 2003-2004ben születettek korcsoportjában Karácsony Karina elsőnek ért célba, Hámos Roxána másodiknak és Walter
Rebeka harmadiknak.
Alpesi sí
Március 14-én zajlott le Borszéken az Összefogás Borszékért alpesi síverseny. E versenyen a maroshévízi
Hámos Roxána a 2003-2004-ben születettek korcsoportjában első helyen végzett.
Gyergyó Kupa
Március 15-én tartották Borszéken a Gyergyó Kupa elnevezésű alpesi síversenyt. A maroshévízi sportolók
eredményei: a 2003-2004-ben születettek korcsoportjában: Hámos Roxána első helyezést ért el, míg a szintén maroshévízi Karácsony Karina a másodiknak ért célba.

Aranymondások (17)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. A népvándorlók vándoroltak más-más városba legelni.
2. Ipari forradalom az a nagy átalakulás és fejlődés, amely az iparban, a gépek alkotmányozásában megy
végbe.
3. A katonai diktatúra páncélba öltözött katonák megnyilvánulása.
4. Katonai diktatúra, amikor mindenütt páncélos katonák ülnek.
5. Katonai diktatúra, amikor a királyi állásokat egy tiszt tölti be.
6. Oroszországban az ipari forradalom idején a földeket megnemesítették vetőgépekkel.
7. A vándornépek ...ott ahol vár volt letelepedtek, majd éjjel kergetőztek a várban és 9.000 várlakót kikergettek.
8. Az állam egy olyan szabályos gépezet, amelyet a párttitkárok és a király vezet.
9. Az anarchia idején mindenkit ököllel vertek agyon, mert az ököljog uralkodott.
10. Az ipari forradalom, amikor a paraszt nem dolgozik, hanem a gépek dolgoznak.

Egyházi anyakönyv

Keresztelések: Ceontea Carmen (református)
Temetések: Szász József (70 éves) – református, Sütő Mihály (74), Plotik Attila (48), Fazakas Rudolf (66),
Laczkó Boldizsár (59) – római katolikusok.
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Pár napra tavaszi időjárás volt Maroshévízen. Egy délután kisfiammal úgy döntöttünk, hogy kimegyünk sétálni.
Az útvonal már tudott volt, hisz otthon eldöntöttük. Római katolikus templom udvarán levő Urmánczy szobor,
központon haladva a My Place klub fele, a zsidófürdő melletti termálforrás, Urmánczy strand mellett újból a
központ és innen a Bánffy fürdő. Sajnálkozva mentem végig a központon, hisz visszaemlékeztem a régi
kisvárosi központi házakra melyeket a kommunisták megsemmisítettek, pedig milyen szép is volt az a központ
a sok régi épületével, most tömbházak és szemét, sok szemét az úton, a járdán.
Az Urmánczy fürdőhöz érve szép látvány tárul elénk, gondozott telek. Ismét a központra térünk a járdán
szivarcsikkek, papírok, szemét. A Maros hídon a rucákat figyelgetjük, amint esznek. A folyón sok szemét folyik
lefele. Fiatalok mennek el mellettünk rágógumis papírt dobnak a földre, a járdára. Zajonganak. Mi folytatjuk
utunkat a Bánffy fele. Több fiatal is kifele tart. Autók jönnek lefele, nagy sebességgel. A Bánffy úton lenézünk
az aljba. Meglepődünk, milyen sok szemét van eldobálva. A régi fürdő környéke is csodás, sokkal szebb, mint
valamikor, sajnos sok fát kivágtak a strand környékéről, pedig milyen szépek voltak azok. A fürdőtelepen s
étálgatunk, bemerészkedünk az erdőbe. Elszomorodok, hisz az erdő tele pille palackokkal, papírokkal,
üvegekkel. Miért kell itt is a szemét az úr legyen, miért nem vigyáznak a környezetre?
Több alkalommal, séta közben örvendtünk, hogy az utakat, a járdákat felújították. Ez mind jó, de a munkálat
az pocsék, és elég primitív módon van ez megoldva, hisz, hogy példákat mondjak, a borszéki úton jó járda volt,
három ember elfért egymás mellett. Most felújították, és alig fér el két ember egymás mellett, de ami
mindenik járdára és útra is mondható, hogy ezeket a régiekre rátették így jelenleg sok helyen csak egy lépés
és az ember beléphet az udvarba, a gazdaságokba. Ha még lesz egy ilyen felújítás és csak ilyen módón, akkor
mi járókelők a házak tetejét már kézzel el fogjuk érinteni, de bármerre is megyünk, a szemét ott van a földön.
Külföldön ilyesmit nem lát az ember, kis gyermekkoruktól mindenki tudja, hogy a környezetre kell vigyázni,
itt még egyes felnőttekben sincs meg az a tudat, hogy ne szemeteljünk, ne szennyezzük a környezetünket.
Siklódi Ildi

Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata
Almatorta sütés nélkül

Hozzávalók: 1 kg alma, babapiskóták, 2
csomag vanilia pudingpor, 4,5 dl víz,
cukor, fahéj, citromlé.
Egy kapcsos tortaformát kirakunk jó szorosan
babapiskótával. A lereszelt almát puhára
pároljuk 2 dl vízben. A pudinporokat
elkeverjük 2,5 dl vízben és az almára öntjük.
Sűrűsödésig főzzük. Megédesítjük ízlés
szerinti cukorral, fahéjjal és egy kevés citromlevet adunk hozzá. Jól elkeverjük és melegen a piskótára
öntjük a felét. Újabb babapiskóta-sor következik ( picit bele is
nyomkodhatjuk az almába), majd az alma másik fele.
Elsimítjuk és betesszük a hűtőbe megszilárdulni. Mikor kihűlt
felverünk kb 2 - 3 dl HULALA tejszínt és vastagon az almára
simítjuk. A tejszín tetejére csokit reszelünk vagy csoki
tortadarát szórunk. Pár órát pihentetjük, miután kivettük a
tortaformából szépen lehet szeletelni. Nagyon egyszerű
elkészíteni,
mutatós
és
nagyon
finom
süti!
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Kemény oldal
(A Kemény János Gimnázium oldala)
HIRDETÉS

Április 9-én, csütörtökön, a Tudjál többet, legyél jobb héten Hagyományőrző napot szervezünk. Az előző
két évben e nap keretében kézimunka –kiállítást tartottunk, ahol Rabya Edith tanítónő és a diákok által
összegyűjtött régi munkákat állítottuk ki.
Az idén is mindenkit arra kérünk, segítsen abban, hogy az iskola dísztermében kialakított kis
múzeumunk régi, értékes tárgyakkal legyen tele.
A gyűjtésben mindenki részt vehet! Olyan családi „kincseket” várunk, amelyek felidézik a népi
hagyományainkat és az őseink mindennapjait. (például szőttesek, kézimunkák, konyhai eszközök,
régi könyvek stb.)
A begyűjtött tárgyakat kiállítás után sértetlenül visszaszolgáltatjuk, de amennyiben a tulajdonos nem tart
rá igényt, örülnénk annak, ha ez az ereklye a múzeum állandó része lenne.
A tárgyakat március 27-ig kérjük intézményünkbe juttatni, ha lehet a következő adatokkal: a tárgy neve,
készítésének ideje és a készítő személy neve, helység/térség ahonnan származik, jelenlegi tulajdonosa,
igényt tart-e rá, vagy múzeumunknak adományozza.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk iskolai múzeumunk avató ünnepségére és az azt követő műsorra, április 9-én 11
órától a Kemény János Líceum dísztermébe. 12 órától táncházat rendezünk az iskola udvarán, vagy
rossz idő esetén a tornateremben.
Mivel az egész nap hagyományőrző tevékenységeink vannak, az érdeklődők már 8 órától
megtekinthetik ezeket:
Óvoda: A magyar mesék világában.
Előkészítő osztály: Gyermekfolklór (játékok, gyakorlati tevékenységek).
I osztály: Népmesék.
II. osztály: Hagyományőrzés: Ügyes kezek.
III.osztály: Magyar népmesék.
IV. osztály: Népmesék, dramatizálás, meseillusztrációk.
V-XII: Mini múzeumok létrehozása az osztálytermekben.
Plakátok készítése a népviselettel és néptánccal kapcsolatosan.
Filmnézés: magyar történelmi film megtekintése.
Gyakorlati tevékenységek: Gyöngyfűzés, fánksütés, íjászat.
Húsvéti szokások.
Séra Ilona
igazgató
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Reklámok apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
gyártású, irányár 2650 lej.
Elérhetőségeink:
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.

Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon lehet.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr,
pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Felszolgálónőket, segédszakácsokat és
takarítónőket alkalmazok, kedvező fizetéssel.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8

Támogatóink:
Becica Anna, Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila,CsibiIstván, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond,Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba,
Tőkés Attila.
Köszönjük
Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap néven 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. ISSN 2069 – 5721
Maroshévízi Hírlap Szerkesztősége: Balla Péter, Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István,
Sárig Csilla. Nyomda: Státus Kiadó, Tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nq Visuals)
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