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Consummatum est! Az Urmánczy örökség

Májusban a Maroshévízi Magyar Művelődési Napok keretén belül megtartott Urmánczy Nándor Emléknap
egyik fontos eseménye a Consummatum est! Az Urmánczy örökség című film bemutatója volt. Ez
alkalommal a film két rendezőjének, Demeter Zsuzsának és Püsök Botondnak egy pár kérdést tettünk fel.

- Honnan jött az ötlet, hogy Urmánczy filmet forgassatok, vagy miért épp Urmánczy?
- Mivel mindketten székelyföldi születésűek vagyunk, már régebbről hallottunk a maroshévízi kastélyról. Még
2012-ben, amikor a 22 nap alatt a kastélyok körül elnevezésű projekt lebonyolítását ránk bízták, szóba került
egy esetleges folytatás is, hiszen a blog követői, illetve a később kiadott könyv olvasói jelezték, még számos
más erdélyi kastély is érdekelné őket. Így kezdtünk el bővebben dokumentálódni a maroshévízi kastélyról, és
közben olyan történetekkel találkoztunk az Urmánczyakról, amelyek felcsigázták érdeklődésünket, főleg azért,
mert történelmi jelentőséggel bírtak, mégsem éltek elevenen a köztudatban. Végül egy teljesen különálló
filmprojekt lett belőle, amikor a Hargitai Megyei Kulturális Központ támogatásával lehetőségünk adódott
igazán beleásni magunkat a témába.

- A forgatás alatt voltak-e olyan problémák, amik megnehezítették a dolgotokat?
- A forgatás maga zökkenőmentesen zajlott, az interjúalanyok segítőkészek voltak, hisz a cél közös volt:
elmondani az elfelejtett történeteket, megismertetni az Urmánczy-örökséget azokkal is, akik még sosem
hallottak róla. Ez egy elsődleges szempont volt, hiszen nem csak történészeknek vagy más szakmabeliek
számára készült, hanem egy érezhető filmet akartunk csinálni, amely azok számára is érthető és érezhető, akik
először hallják az Urmánczy nevet. Ami talán nehézséget okozott, az a nyersanyag, a különböző sztorik,
nézőpontok és visszaemlékezések rendszerezése, illetve szerkesztése a vágási folyamatban.

- Meglepetések, akár kellemes, akár nem kellemes, amikre nem számítottatok a filmmel kapcsolatosan?
- Eléggé meglepődtünk azon, hogy Urmánczy Nándor neve 70 évvel a halála után is furcsa reakciókat,
illetve viszonyulást vált ki az emberekből. Ugyanakkor olyan kuriózumnak számító elemek is felmerültek,
mint az, hogy Júliának, Urmánczy Nándor lányának, maga Winston Churchill kézzel írt levelet. És ott volt a
borszéki Urmánczy-villa, amit maga Pákey Lajos tervezett. Döbbenet, hogy ez az épület túlélte a második
világháborút és a kommunizmus nehéz időszakát, rendszerváltás után pedig egy szilveszteri buli alkalmából
egyszerűen porig égett.
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- Ti mind rendezők több emberrel szóba álltatok, akik meséltek a
családról, mi az, ami megragadott titeket?
- Ami megfogott, az az, hogy főleg az idősek mekkora tisztelettel
emlékeztek vissza a családra.

-Eddig milyen településeken volt bemutatva a film és van-e még
kilátásban bemutató más településen is?
- A film eddig Csíkszeredában volt bemutatva a májusban megszervezett megyenapok egyik
programpontjaként, illetve Maroshévízen is vetítettük az Urmánczynapok keretén belül. Az utóélete igazából ezután dől el, hisz a film
még csak ezután fogja elnyerni végleges formáját.

- Milyen az utóvisszhang?
- Nagyon pozitív, szinte meglepően sokan szerették. A közönséget a visszajelzések alapján főként a családtagok privát élete és apró-cseprő, néha már-már szinte bájos szokásai ragadták meg, az, hogy hogyan is éltek
ők magánemberekként. Nándorról, az elszánt politikusról családfőként is szó esik, és úgy véljük, azáltal sikerült igazán közel hozni a nézőhöz, hogy megmutattuk, férjként és apaként is ugyanilyen elszántan, és ha úgy
tetszik, szenvedéllyel cselekedett.
Czirják Károly

Keresztállítás a katonai temetőben

Június 5-én pilisvörösvári vendégek látogatták meg a
maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőt. A vendégek
látogatásának egyik célja az volt, hogy a pilisvörösvári Kovács
Z’solt úrnak az üknagyapja, rokona e temetőben nyugszik.
A keresztállítási eseményen 104 magyarországi vendég volt
jelen, köztük a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium igazgatója, Dr. Guth Zoltán, valamint pedagógusok, diákok.
A délután érkező vendégeket a maroshévízi Urmánczy János
cserkészcsapat, vezetőjükkel Rokai Jánossal fogadták, valamint
az Urmánczy Nándor Egyesület részéről Farkas Aladár, Bajkó
Zsigmond és Czirják Károly. Elsőként Kovács Zsolt mondott
beszédet, majd Czirják Károly köszöntötte a keresztállítókat, akik
Kovács József huszár és Fertig Friedrich gyalogos emlékére állítottak keresztet. Ha az első keresztet ükunokája
állítatta, a második keresztet a már említett gimnázium küldöttei állították. Az esemény végén a Szózat lett
elénekelve.
(czirják)

Hősök Napja Maroshévízen

Május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Napja. Maroshévízen 2007-tól minden évben megemlékezést tartanak
a Zsákhegyi Katonai Temetőben. Ez évben sem volt kivétel. Az előző évekhez hasonlóan 12 órakor gyülekeztek
az ünneplők, hogy tisztelegjenek azoknak hamvai előtt, akik életüket adták a haza megvédéséért. Rövid
imádkozás után koszorút helyeztek el a Gyergyószéki Székely Tanács és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
képviselői. Az eseményt szebbé tette a helyi Urmánczy János cserkészcsapat tagjainak a jelenléte is.

Nemzeti Összetartozás Napja
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Június 4-én az 1920. június 4-én aláírt trianoni diktátumra emlékeznek minden egyes magyarlakta
településen. Maroshévízen 2007-tól minden évben megemlékezést tartanak a római katolikus
templom udvarán. Ha 2010-ig Nemzeti Gyásznapként volt ismert e nap, az említett évtől Nemzeti
Összetartozás Napja a hivatalos elnevezés. Ez évben is a maroshévízi római katolikus templom
udvarán gyülekezett a helyi lakosok egy része a szomorú emléknapra, majd európai idő szerint 16
óra 32 perckor megkondultak a harangok, ezt követően a jelenlevők imádkoztak egy jobb sorsért.
Cz. K.

Kegyeletsértés

Nemrég a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőben újból kegyeltsértés történt. Ha 2013-ban több
mint 100 keresztet törtek össze ismeretlen vandálok, a napokban, a temetőben levő egyetlen
kincstári vaskeresztről sikerült letörölni a kereszten levő katona nevét és adatait. E temetőben
elenleg 156 hős hamvai vannak eltemetve, oroszok, németek, osztrákok, csehek, lengyelek,
77 magyar és vannak román katonák is. Az ittlevő sírokban nyugvó hősök közül kettő maroshévízi
születésű.
(czirják)

Ballagtak Maroshévízen is

A múlthét folyamán Maroshévízen is ballagtak a XII. osztályos végzős diákok. A Maros-parti településen két
gimnázium és egy kollégium padjait hagyhatták el a végzősök. Egy kis statisztika: A Kemény János
Gimnáziumban 21 diák végzett, 8 fiú, 13 lány. A Mihai Eminescu Kollégiumban 108 diák búcsúzott ebből 44
a fiú és 64 a lány. Itt a végzősök között 12 magyar diák is volt. Az O. C. Taslauanu Gimnázium padjait 122 diák
hagyta el, köztük 70 a lány és 52 a fiú. Itt is voltak magyar végzősök, hisz tíz magyar diák e gimnáziumban
végzett.
(cézéká)

Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő

Borszék, Csutakfalva, Gyergyóditró, Gyergyóalfalu,
Gyergyócsomafalva után június 3-án Gyergyóremetén volt
megtartva a 6. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő.
Az eseményre a helyi Fráter György Általános Iskolánál került
sor, az iskola vezetőségének a nagyszerű szervezésével.
Az eseményre 6 csapat 18 diákkal nevezett be és a remeteiek
mellett benevezett a gyergyóditrói
Csibi Andor
Általános Iskola három diákja is. A versenyre a diákokat Gál
Róbert történelem szakos tanár készítette fel, ők kivétel nélkül
megmutatták tudásukat, jó felkészültségüket. A verseny
megkezdése előtt Laczkó Szentmiklósi Endre, a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület alelnöke ismertette a jelenlevőket és a
versenyzőket Urmánczy rövid életútjával és az egyesület eddigi tevékenységét, majd kivetítve ízelítőt kaptak
a maroshévízi Urmánczy családhoz kötődő nevezetességekről. Nagy „küzdelem” folyt a vetélkedőn és több
pótkérdés után sem lehetett eldönteni a végső rangsort, így három csapat első helyezést ért el. Ezek az alábbiak: a ditrói Csibi Andor Iskola csapata, a remetei Fráter György Iskola VII-es diákjai és a szintén Fráter
György Iskola VIII-os diákjai. A jó teljesítményekért mindenik csapatot díjazta az egyesület, míg a három jobb
teljesítményű csapat külön díjakban részesült. A díjakat az Urmánczy Nándor Egyesület alelnöke, Laczkó
Szentmiklósi Endre adta át.
U.N.E.
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Merre tart a IX. osztály?
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Nemrég az újságcikkes gyűjteményemben keresgéltem és a fenti címen akadt meg a szemem.
Újból elolvastam és elgondolkoztam, hogy az 1970 februárjában a Korunkban megjelent cikk (1970, február,
302. old) nagy része ma is érvényes. Írója volt tanárom, Gröller Géza tanár úr volt, akire még sokan
emlékeznek, hisz a település egyik legjobb tanáraként emlegetik ma is. Alább közlöm e kitűnő cikket
45 év távlatából.

“Osztályfőnöke vagyok a maroshévízi általános iskola IX. osztályának. A nyáron, amikor elvállaltam, csak
sejtettem, hogy minek nézek elébe, de nem gondoltam volna, hogy épp ennyi gonddal, kérdéssel kell
megbirkózni. Jó volna megosztani ezeket a gondokat, hogy a megoldás útját többen, közösen keressük és
járjuk végig.
Kezdjük talán a kérdéssel: kik is a tanítványok? Anélkül, hogy minősítésükkel különösebben foglalkoznék,
megjegyzem, hogy a diákok a nyolc osztály elvégzése után sokfelé tájékozódnak. Van, aki már eleve úgy
dönt, hogy az általános iskola IX. osztályába lép, és nem kopogtat más felé, némelyek viszont csak azután
választják ezt az iskolaformát, miután líceumba vagy szakiskolába nem sikerült bejutniuk. Tehát sokféle
gyermek gyűl itt össze. Sokféleségüket fokozza az is, hogy egy IX. osztály több iskolából verbuválódik.
Nos, ezeknek a tanulóknak olyan tananyagot adtunk, hogy ha mind jeles volna, akkor is nagy szorgalommal
kellene ülniük a könyv s a jegyzet mellett, hogy arról ne is beszéljek, mennyi bajunk volt az év megkezdése
után még hetekkel is a tankönyvek beszerzésével. Sokat beszélhetnék különféle kérdésekről, például a
fegyelemről. A diákok közt ugyanis sok van, aki már úgy hitte, hogy a nyolc osztály elvégzése után
„megszabadult" a tanulástól, most pedig kiderül, hogy még két évet kell járnia. Emiatt mérges, és
nemtetszését, amikor csak alkalma van rá, kimutatja. Az idegesebbje és szemtelenebbje nemritkán csúf
jelenetet, botrányt is rendez. Jó néhány diák nem jegyzetel, nem hozza el rendszeresen füzeteit, ellenőrző
könyvét. A fő kérdés azonban a tananyag. Már jeleztem, hogy milyen zsúfolt, nehéz. Minderről persze lehet
vitatkozni, véleményem szerint azonban az a kérdés, milyen jellegű ez a tananyag. És mi a célja? Az-e, hogy
az elméleti líceumokhoz hasonló általános műveltséget nyújtson, de —természetesen— szerényebbet, avagy
gyakorlati, mondhatni termelési ismereteket? A tananyag erre a kérdésre nem ad világos választ. Lehet, hogy
nem is dönthető el ez egykettőre, már az első évben, bizonyár a többesztendős kísérletezésre van szükség.
A magam részéről föltétlenül a gyakorlati, műszaki jellegű oktatásra szavazok. Ebben a vonatkozásban
megjegyzem, hogy —most ugyan román szakos tanár vagyok — ifjú koromban kitanultam az
asztalosmesterséget. Ennek később, mint tanár és iskolaigazgató gyakran hasznát vettem, hosszú éveken át
tanítottam famegmunkálásra a gyermekeket, s tapasztalhattam, hogy ennek a mesterségnek Hargita megyében
gazdag a hagyománya, s ma is nagy a jelentősége. Ezen túlmenően azonban a gyermekek műszaki
érdeklődését ebben az iskolatípusban különösen ki kellene aknázni, hiszen nyilvánvaló, hogy az általános
iskola X. osztályának végzettjei gyakorlati pályát választanak. Ilyen természetű a szülők kérése is. A tanév
kezdete előtt sokat kilincseltem a szülőknél, nem egy házba többször is be kellett nyitnom, míg rábírtam az
elzárkózó apákat, anyákat, hogy taníttassák még két évig gyermeküket. Végül is legtöbb szülőre azzal tudtam
hatni, hogy megígértem, általános műveltségük elmélyítése mellett gazdagabb műszaki ismereteket is
nyújtunk gyermekeiknek.
Ezt a tömeges óhajt föltétlenül figyelembe kell vennünk. Maroshévíz, 1970. január. Gröller Géza, tanár”

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 7. rész

Torma Zsófia régésznő és a rovásírás

Torma Zsófia a világ legelső ásató régésznője, 1832. szeptember 26-án született az erdélyi Csicsókeresztúron. A régész-történész apa, Torma József, egyúttal Belső-Szolnok vármegye 1848-as követe,
országgyűlési képviselő.
Tehát Zsófia már a családi házban megismerkedett a régészettel. 23 éves korára jelentős őslénytani és földtani gyűjteménye volt, amelyet sokszor napokig tartó fárasztó utakon szedett össze, s amelyből múzeumok
is kértek tőle anyagot.
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Munkásságának főbb állomásai:

1875-ben kezd ásatni Tordos őstelepén, amelyre Vén András ottani tanító hívja fel figyelmét, s
ahol addig csak két iskolaigazgató gyűjtött néhány leletet a Maros partjáról. 1876-ban részt vesz
közel száz leletével a 9. Nemzetközi Ősrégészeti Kongresszuson Budapesten. 1879-ben megjelenik első régészeti munkája, a „Hunyad vármegye Neolith
(Kőkorszakbeli) telepei”. 1880-ban megjelenik a Nándori barlangcsoportozatban végzett ásatásának ismertetése. 1880-ban
Berlinbe hívják a Német Antropológusok nagygyűlésére, ahol
Schliemann trójai leleteiből is kiállítanak. 1894-ben magyarországi érdeklődés hiányában Jénában németül jelenik meg
az „Ethnographische Analogien”, azaz Néprajzi összehasonlítások című munkája. 1899-ben, halála előtt fél évvel a Kolozsvári
Egyetem tiszteletbeli bölcsészdoktorrá nevezi ki.
Ez így első olvasásra tudományos diadalmenetnek is tűnhet,
a következő részben azonban látni fogjuk, hogy működését
mennyire akadályozták. Képaláírás: Torma Zsófia
gyűjteményének néhány rovásírásos darabja a kolozsvári
Erdély Nemzeti Történelmi Múzeumban.
Fényképezte: Víg Sándor
-Friedrich Klára-

Szépülő Maroshévíz

Maroshévíz központja évről évre szebb, igaz kár, hogy a történelmi központot megsemmisítették, de városunk
aránylag így is szép. Az utóbbi években több járdát készítettek, egyesek mind jók, de többségük furcsa, mert
mintha hullámokon mennél… sok járdát régebbire építettek, például a Borszéki útón, és míg a régi járdán
három ember elfért egymás mellett az új járdán csak két ember. Ami még furcsa, hogy úgy a felújított utakat
és a járdákat is a régiekre ráépítették így sok helyen, az ablakon be lehet lépni a házba, vagy az udvarba.
Maroshévíz egyik fő vonzása a két termálvizű strand. Ezeket a 80-as években május 1-én mindig kinyitották,
most e pillanatig mikor e sorokat írom még sajnos nem nyitották ki. Állítólag engedélyekért, mert még nem
bocsátották ki az illetékesek. Lehet majd a nyári idény végére, kibocsátják, pedig mindkét strand nagyon szép,
példásan karban vannak tartva.
Kár, hogy Maroshévíznek nincs egy sétánya sem, pedig milyen szép lenne, ha a Bánffy fele vezető rövid utat,
ahol a Román Kereskedelmi Bank, gyógyszertárak vannak, lezárnák és sétánnyá alakítanák. Parkokban sincs
hiány településünkön, sajnos egyik szép parkot, mely a volt Miorica cukrászdával átellenben volt, a tavalytól
nem gondozzák, pedig ez nagyon szép volt. Több tömbházat felújítottak, igaz, hogy sajnos „termopan”
hőszigetelő ablakokkal, de ez is valami. Nagyon jó most ezekben a nyári napokban a helyi fákkal beárnyékolt
park valamelyikében megpihenni, nézni amint a gyerekek játszanak, hallgatni a madarak dalolását.
Siklódi Ildi

Aranymondások (20)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
A világháborúkról: 1. A világháború ott kezdődött, ahol nagyon véres a hely. Ott, ahol vér folyik a víz
helyett. Ott nagyon nagy volt az ütközés.
2. 1914-ben Szarajevó hadat üzen Poroszországnak.
3. 1917-1918-ban a háborúzó csaták lehalkultak. Nicolae Ceausescu a németekkel tartott, majd harc közben
átállt az oroszokhoz, mert ő a saját aknamezőire kergette a németeket.
4. A németek elhatározták, hogy a Márna folyónál villámcsapást kezdeményeznek.
5. A Márna folyónál a franciák és a németek lapátot fogtak és a folyóban lyukat ástak.
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Rólunk, magyarokról írták (1)
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Egy újabb sorozatot indítunk melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írták, mondták, neves
személyek. Tudott dolog, hogy a nemzetünket az évezredek alatt több féle képen nevezték, így Szkíta, Hun,
Magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket hamisították, régi
gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos a görög, indiai, kínai,
japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, hisz ezekbe megmaradtak az ősi történelmünk,
hisz a szkita-hun-magyar világbirodalom, minden idők legnagyobb birodalma volt egészen Atilla haláláig.
Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy a
rómaiak minden egyes olyan nemzetet, akiket nem igáztak le, így neveztek és nemcsak minket, magyarokat,
de a gallokat, germánokat stb. Nagyon fontos tudni azt is, hogy a Szkiták, vagy Hunok 24 ősi törzsből tevődtek
össze és ezeken belül voltak több kisebb törzsek, így egyes törzsek neveit is magyaroknak illetik, holott csak
egy kisebb törzsről van, volt szó.
Iustinus Világkrónikája:
„... a szkítákat mindig a legrégibb népnek tartották, bár a szkíták és az egyiptomiak között hosszú időn át
folyt a vetélkedés eredetük régisége felől."

Trogus Pompeius
„A szkíták ezerötszáz éven át minden más nép előtt birtokolták Káldeát (Mezopotámiát) s ők a világ
legősibb nemzete, régiségben még az egyiptomiakat is felülmúlják."

Plinius római történetíró (Kr. u. I. század):
„A perzsák által szakának nevezett szkíta népet általában a hajdani arameusokhoz legközelebbi nemzetnek
tartják." (Plinius: Historiae naturalis, VI. könyv.)

Agathias (szül: Kr.e. 301-ben) igazolja a szkíta és a hun nép és név azonosságát: „mindazok a barbarus
népek, kik az Imauson belül laknak, szkítáknak vagy hunusoknak neveztetnek.” A Kárpát-medence ókori
népei között említik történetíróink a gepidákat, roxolánokat, szarmatákat (Szarmiszegetuza) stb. Ha utána
kutatunk, meglepetéssel világosodik meg az említett népek faji azonossága.

Alexandriai Kelemen: „A szkíta vitéz nép.” „A szkíta nép szabad.” „A szkítára: „sem szószaporító, sem
csevegő bölcsességgel, hanem szabados életmód, józan ész és találó beszéd” a jellemző.

Appian (sz.: Kr.u. 147.): Mithridatest gyógyítják az agarok. Ez szkíta nép, akik kígyómérget is alkalmaznak
gyógyszerül. Ezek mindig a király kíséretében vannak.

Régen történt

1875 júniusától (140 éve) naponta postakocsi-járat indult a Régen – Toplicza – Borszék útvonalon.

1905 június végére (110 éve) megalakult az Urmánczy – Mélik és testvéreik R.T. Az Urmánczy János és
Mélik István közös vállalkozása csak a fakereskedéssel foglalkozott. Ez a tutajtársaság lett vidékünk legnagyobb társasága. Ugyanez év júniusára felépült a Smillovits és társa hangszergyár, amely a helyi református egyháztól bérelt telekre épült (jelenleg itt a Kelemen szövetkezet épületei vannak).

Az 1950-es év júniusában (65 éve) a helyi Néptanácstól és a helyi Securitate-tól (biztonságiaktól) egy bizottság szállt ki, és a magyar egyházak birtokában levő irattárakat elkobozták. Ezeknek egy része ismeretlen
okokból kifolyólag Nagyváradra került, míg az 1870-1893-as iratokat a csíkszeredai Állami Levéltár 126-os
szám (crt.) alatt levő 5-ös számú archívumi egységben raktározták.
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Nemrég volt a frankfurti romai katolikus és a maroshévízi romai katolikus egyházak közötti testvéregyházainak
kapcsolatának a 25 éves évfordulója. Ez alkalommal a Frankfurtból egy hattagú küldöttség látogatott el a
Maros-parti városkába. A küldöttség június 17 és 24 között tartózkodott Maroshévízen, mely küldöttséget
Rolf Glaser Atya és Klaus Dieter Then vezették. A vendégek az maroshévízi tartózkodásuk alatt
találkozhattak a helyi ortodox és református egyházak képviselőivel, találkoztak a maroshévízi Kolping család
tagjaival, de egy érdekes találkozón is részt vehettek, amikor a maroshévízi Tőkés Attila méhész lovag, több
mint 200 méh családját tekinthették meg, ahol betekintést kaphattak a méhek életéről egészen a méz
előállításáig. A vendégeket a házigazdák elvitték Gyulafehérvárra is ahol találkozhattak Dr. Jakubinyi György
érsek úrral. A június 21-i, vasárnapi, nap ünnepélyesebb volt, hisz a hévízi református templomban
Istentiszteleten vehettek rész, míg a római katolikus templomban ünnepi szentmisén vettek részt, mely misét
László Áron Atya és Rolf Glaser frankfurti Atya mutatták be. Itt László Áron Atya a házigazdák nevében
köszöntötte a vendégeket, majd beszélt a 25 éves kapcsolat fontosabb eseményeiről. A vendégek részéről Rolf
Glaser Atya is rámutatott a kapcsolat fontosságára remélve, hogy e kapcsolat továbbra is virágozni fog.
A maroshévízi ifik részéről Pap Áron mondott beszédet. A június 22-i és 23-i napokra is az élménydús program
volt a jellemző a vendégek számára, hisz ha hétfőn moldvai kolostorokat látogathattak meg, kedden a helyi
Urmánczy strandnál a római katolikus egyház, egyháztanácsosaival találkozhattak, beszélgethettek.
Czirják Károly

Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata

Tejfölös csodasüti

Hozzávalók:
Tésztához: 40 dkg liszt, 1 tojás, 25 dkg Rama, 1
kávéskanál szódabikarbóna, 10 dkg cukor, 2 evőkanál
kakaó, 1 evőkanál tejföl.
Krémhez: 1/2 tej, 20 dkg cukor, 2 csomag vaníliás
pudingpor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 nagy és
1 kis doboz tejföl.
Elkészítés. 1.Először is a tejben megfőzzük a pudingport
sűrűre a kétféle cukorral és hűlni hagyjuk, majd ha kihűt,
hozzáadjuk a tejfölt, elkeverjük és ezt tesszük rá az első
tésztalapra.
2.A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és két felé vesszük.
Az egyiket tepsibe kinyújtjuk, amit előtte kikentünk

marosheviz.info

Ramával és kiliszteztünk.
3.Erre tesszük a krémet, rá a másik kinyújtott tésztalapot és megsütjük kb 40 perc alatt 180 fokon.
4.Ha megsült porcukorral megszórjuk.

Reklámok apróhirdetések

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

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
fb.com/mobilasecondtoplita

60 éves kortárstalálkozó

„Nézz vissza most egy percre, nézz vissza az útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza... aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
1955-ben születtél…itt az alkalom, hogy újra
találkozz, mesélj az eltel időkről a rég nem látott
korabeliddel. Augusztus 1-én 60 évesek
kortárstalálkozójára kerül sor. Jelentkezési határdió
július 10.
Érdeklődni, feliratkozni az alábbi telefonszámon
lehet: 0749082466

Eladó jó álapotban levő scooter motorbicikli,
47 köbcentis. Érdelődni a 0749754339

KÖNYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes üzlet)

Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró utánfutó,
több kiegészítővel (magasító, vászon tető, pótkerekek). 2013-as
gyártású, irányár 2650 lej.
Érdeklődni: 074954888-as telefonszámon.
Eredeti székely lángos, megtalál minket a Maros híd mellett,
minden nap 9-17 óra között.

Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149.

Eladó régi gobelinek, szobrok, egy 6 ajtós szobaszekrény, régi
festmények. Érdeklődni 0749568650-as telefonszámon lehet.
Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus. Több információ a
0744693028-as telefonszámon.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr,
pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Felszolgálónőket, segédszakácsokat és
takarítónőket alkalmazok, kedvező fizetéssel.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Álláshirdetés

Felszolgálót, konyhai kisegítőt alkalmaz részidős
munkára a maroshévizi Farkas-lak turistaház.
Követelmények: felszolgálói tapasztalat,
dinamizmus, munkabírás, rugalmasság,
megbízhatóság, román és magyar nyelvismeret.
Teljesítmény alapú bérezést kínálunk.
Kérjük, küldjön egy fényképes önéletrajzot a
fotovisionstudio@yahoo.com email címre.
Érdeklődni a 0743143636-os telefonszámon.

Méhkaptárok
gyártását,
hűtőszekrények
és mosógépek
javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482
telefonszámokon lehet.

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
Szakképzett pékeket alkalmazunk egy magyarországi
pékségbe. A szállás biztosítva. Érdeklődni az alábbi
telefonszámokon lehet: 0036302105265 vagy 0036309903098

Támogatóink:
Becica Anna, Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tóth Csaba, Tőkés Attila.
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