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2018 - Urmánczy Nándor Év
VII. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok
Május 10-13 között volt megtartva a VII. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok.
A megnyitó ünnepség ez évben a helyi református templomban volt, ahol László Áron római
katolikus plébános és Madaras Mihály református lelkész hirdettek igét. Ezt követően Cristea Mihály
zongorista fellépésének örülhettek a jelenlevők.
Este a Művelődési Házban a Háromszék Táncegyüttes előadását tekinthették meg a nézők.
Ekkor a jelenlevők a „Két kezem forgatta, szívem táncoltatta” néptánc egyvelegnek tapsolhattak.
Május 11-én a Kemény János Gimnázium napja volt. 11 órakor az gimnázium dísztermében
Deme Gabriella köszöntötte a jelenlevőket, majd Tóth Imre, Budapest XV. kerület
alpolgármesterének ünnepi beszéde hangzott el. Ezt követően könyvbemutatókra került sok.
Bemutatásra kerültek az alábbi könyvek: Komán János: Ágyúcső és puskapor, Sarány István és
Ambrus Attila: Szertelen szóbeszéd, és Dénes Géza: Göröngyös
utakon. Továbbá az iskolaudvaron levő Kemény János szobornál
koszorúzásra került sor. Koszorúztak: a Budapest XV. kerület
részéről Hajdú László országgyűlési képviselő, Victorné dr. Kovács
Judith és Tóth Imre alpolgármesterek, a Kemény János „Alma
Mater” Alapítvány részéről Mohácsek Ákos elnök és Séra Ilona, az
RMDSz részéről Bodor Attila elnök és Deme Károly titkár, a
maroshévízi református egyház részéről Madaras Mihály tiszteletes úr és Hompoth György, a dr.
Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök, a Kemény János Alapítvány részéről
Sajgó István elnök és Komán János alapító-elnök, a Kemény János Gimnázium részéről Deme
Gabriella igazgatónő és Rabja Edit tanárnő. Délután a helyi
Művelődési Házban a Kemény János Gimnázium diákjainak a
fellépéseinek tapsolhattak a lelkes jelenlevők.
Május 12-én a XI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap volt megtartva. A
nap egy ökumenikus igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus
templomban, ahol Gál Hunor gyergyószentmiklósi plébános, Madaras
Mihály maroshévízi lelkész és László Áron maroshévízi plébános igéi
hangzottak el. Ezt követően a jelenlevők egy perces néma csenddel
tisztelegtek a templomudvaron levő Urmánczy Nándor szobra előtt, majd a családi sírboltnál
koszorúzásra került sor. A kegyelet koszorúit elhelyezték: Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusa
részéről: Tóth László főkonzul, Borbély Lénárd, Csepel polgármestere, a Budapest XV. kerület
részéről Hajdú László országgyűlési képviselő, Victorné dr. Kovács Judith és Tóth Imre
alpolgármesterek, Dr. Gortvay István Budapestről, koszorút helyezett el a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet részéről Szász Jenő elnök úr, Dr. Molnár Gergely osztályvezető és dr. Puskás Attila, az
Erdélyi Magyarörmények Szövetsége részéről dr.Puskás Attila elnök és dr. Turgyán Tamás szószoló,
a Pongárcz Gróf Alapítvány részéről dr. Bala Géza, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület
részéről Kulcsár László elnök és Buslig Gyula, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt
és Mezei János, a maroshévízi református egyház részéről Madaras Mihály tiszteletes úr és Hompoth
György, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila elnök, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület
részéről Czirják Károly elnök és Farkas Aladár titkár.

Ezt követően a katolikus közösségi ház épületén Urmánczy Nándor születésének a 150. évfordulója
alkalmából egy emléktábla lett felavatva. Itt ünnepi beszédeket mondtak: Tóth László főkonzul úr,
Viktorné dr. Kovács Judith a Budapest XV. kerület alpolgármestere, dr. Turgyán Tamás az Erdélyi
Magyarörmények Szövetségének a magyarországi képviselője, Bende Sándor országgyűlési
képviselő és Czirják Károly, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke. Miután Tóth László főkonzul
úr és dr. Gortvay István úr leleplezték az emléktáblát az egyházi felekezetek áldásai következtek,
majd himnuszaink hangzottak el. Továbbá a közösségi ház termében az Urmánczy Nándor Díj
átadására került sor, melyet Szász Jenő úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke kapta. A
díjátadás előtt Mezei János megyei önkormányzati képviselő mondott laudációt a díjazottról. A
továbbiakban beszédet mondtak: dr. Puskás Attila EMÖSZ elnöke: „Örmények a magyar
kultúrában”, dr. Molnár Gergely NSKI osztályvezető, aki az
egyesület, az iskola és az NSKI közti kapcsolatról mondott
beszédet, majd Bodor Attila az Urmánczy Nándor Egyesület
alelnöke ismertette a jelenlevőkkel a 10 éves egyesület eddigi
tevékenységét. Bemutatásra került a közel 340 oldalas
„Urmánczy Nándor élete és munkássága” című könyv, majd
még beszédet mondtak Borbély Lénárd, Csepel
polgármestere, valamint dr. Gortvay István, aki többek között
az alábbiakat mondta: „Anyám kilencvenévesen, halála előtt
azt mondta: neked az a kötelezettséged, hogy nagyapádat
megpróbáld visszatenni arra a helyre, amit megérdemel, annak arányában és tükrében, amit tett. Én
ezt próbálom, és meg kell mondanom, mindenki segítségével óriási sikerrel. Ezért tartozom én
köszönettel”. A napot szebbé tette a gyergyói vörös köpönyegesek, a helyi Urmánczy János
cserkészcsapat jelenléte, ugyanakkor köszönet Kolozsi Szabolcsnak, aki e napon konferált. A nap
további eseménye az esti koncert volt, amikor Nagy Mária énekesnőnek tapsolhattak a jelenlevők. A
koncertet Danaliszyn József humorista fellépése tette színesebbé. (a 2. fényképen Tóth László
főkonzul és Gortvay István az emléktábla leleplezésén. Foto: Balázs Katalin)
Ezen a napon párhuzamosan 8 és 17 óra között Ifjúsági Közösségi Nap is zajlott a helyi
magyar iskolánál, mely több tevékenységet foglalt magába. E rendezvényen részt vettek a
Szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceum, a Gyergyótölgyesi Általános Iskola, a Borszáki
Zimmethausen Technológiai Líceum, a Salamási „Sfantu Andrei” Általános Iskola. A nap végén
pedig majális bálra került sor.
A művelődési napok zárónapja a gasztronómiáé volt, amikor az
Urmánczy strand kertjében több üstben finomabbnál finomabb
ételek lettek elkészítve. A finom ételek mellet a jó hangulatot
kamatoztatta a Csillagszem és a szamosújvári fiatalok néptánc
előadása. Szervezők: maroshévízi RMDSz, Kemény János
Gimnázium, dr. Urmánczy Nándor Egyesület, Kemény János
Alapítvány, Kemény János „Alma Mater” Egyesület. Támogatók: Maroshévíz Polgármesteri Hivatal
és Helyi Tanácsa, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Harmopan Kft. (Cz. K.)

Találkozás szomorú arcokkal
Naponta délutáni, vagy esti sétákra szoktam menni. Hol egyedül, hol barátnőmmel. Míg
Németországban éltem ott is ez szigorú szabály volt nekem. A hosszú, laza sétákat kedvelem. Mióta
Maroshévízre visszaköltöztem ezek a séták most még szebbek, romantikusabbak lettek, hisz az itteni
táj csodás, ilyen sehol nincs. Az itteni séták alkalmával egy másik érdekességet vettem észre, a
maroshévízi emberek, akik sétálnak vagy éppen mennek valahova, majdnem mind szomorúak.
Szomorú a tekintetük, szomorúak az arcok, gondterheltek. Nem is csodálkozom, ritka a boldog
ember, hisz kevés a fizetés, sok a kiadás, nincsenek munkahelyek, egyik hónapról a másikra
adósságokat halmoznak fel, az emberek sem a régiek már.
Valamikor egymást segítették, ma már mindenki vár valamit cserébe, mindenki elvár valamit, az
emberek egy része rosszindulatú. Kérdem, vajon miért is van ez így? Siklódi Ildi

Parkrendezés Maroshévízen és szoborállítás
Nemrég a maroshévízi központi park rendezésének fogtak neki az illetékesek, ástak, ültettek
szépítettek. Amint utólag megtudtam, ez évben szoboravatás is lesz a parkban, éspedig Károly király
mellszobra, nem a magyar király emlékére, hanem a román király emlékére állítanak szobrot.
Ki is volt Károly király, aki Románia első királya lett? Eredeti neve Karl Eitel Friedrich Zephyrinus
Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen. 1839-ben született Sigmaringenben és 1914-ben hunyt el
Sinaian. Német herceg volt és miután Alexandru Ioan Cuza uralkodót elűzték, meghívták a német
herceget, hogy legyen Románia uralkodója.
1881-ben pedig királlyá koronázták, így ő lett Románia első királya. Jelentős érdemei is vannak,
hisz Románia iparát, pénzügyi intézményét és hadseregét modernizálta. Szintén az ő érdeme, hogy
1913-ban Bulgáriától megszerezték Dobrudzsa egy részét. Czirják Károly

Boldogasszony Zarándokvonat
Maroshévízen 2012-től minden évben megáll a zarándokvonat, olyan év is volt mikor 50 percet állt
az állomáson, de volt, hogy csak 5 percet. Akármennyit is állott a vonat mindig felemelkedő érzés
volt a helyi lakosok és a zarándokokkal közösen énekelni imádkozni. Ez év sem volt kivétel. Habár
egy órás késéssel érkezett a vonat így is 400-450 helyi lakos várta a zarándokokat. A vonaton volt
Varga Lajos püspök, Burbela Gergely SVD, Felföldi László atya és Tímár Asztrik OFM. Ez
alkalommal 11 percet állt a vonat és miután Budai László úr köszöntötte a helyi lakosokat, a
zarándokok és a vasútállomásra kijött helyiek egyházi énekeket, valamint a himnuszainkat énekelték
el. Czirják Károly

Anyák napja
Minden évben május első vasárnapján ünnepeljük az anyák napját. Ez évben is a római katolikus
templomban az Urmánczy Nándor Egyesület kézműves köre az általuk készített „kézműves”
virágokat adta át a jelenlevő anyáknak.

Aranymondások (44)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. Velencében elharapódzott a kalmárság, ami nem csak a Velenceiekre volt jellemző, hanem a
környékre is.
2. Azok a humanisták, akik szeretik az embereket, de nem ám egyenként, hanem mindent egyszerre.
3. A huszita mozgalom két csoportja a kelyhesek és a táboriták időnként közös programokat
csináltak.
4. Husz János vezette be az oktatásban a cseh nyelvet, amiért a máglyán megégették.
5. Husz János elégetése a cseh népet nagyon megsértette, ezért egy nagy háborún kezdtek el
gondolkozni és úgy döntöttek, hogy itt van a felkelés ideje.
6. A táboriták dolgozták ki a szekeres hadműveleti testet, ami úgy működött, mint egy ágyú.
7. A csehszlovák hadművészet ekkor az európai életszínvonal élvonalába verekedte magát.
8. IV. Iván történelmi érdeme, hogy felismerte, hogy csak egy erős állam képes bennmaradni a
történelem süllyesztőjében.
9. Rettegett Iván ráérő idejében fejlesztette az oktatást és az egészségügyet.
10. III. Iván cár kitűzte zászlaját a tatárok fenyegető feje fölé.

Kedves végzős diákok!
Talán szorongás fog el benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az
iskolától, egymástól, a tanároktól, diáktársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt
éltetek, tanultatok és dolgoztatok az itt eltöltött évek alatt. Hosszú idő. Ezalatt kiismertetek mindent.
Tisztában vagytok vele, melyik tanteremben melyik szék billeg; melyik táblán csikorog leginkább a
kréta; hol lehet észrevétlenül puskázni; melyik teremre milyen padfirka jellemző; melyik ajtó van
mindig nyitva, illetve zárva. Kezdetben nem lesz könnyű beilleszkedni az új környezetbe, de előbbutóbb ott is megszokjátok, megtapasztaljátok, melyik székre ülhettek nyugalommal.
Próbáljátok az elválás jó oldalát is szem előtt tartani: vár rátok az élet. Olyan úton indulhattok el,
amit szerettek – hiszen ti választottátok.A továbbiakban – főiskolán, egyetemen – újabb és újabb
teljesítendő feladatok árasztanak majd el benneteket, és lehet, hogy hiányozni fognak a most még oly
tragikusnak ítélt félévzáró dolgozatok.Bár, most elhagyjátok az iskolát, mi továbbra is örömmel
látunk falai közt minden egykori diáktársat. Bárhova is sodorjon el benneteket az élet, egy részetek
mindig ide fog tartozni, kötődni, hiszen itt nőttetek fel, itt kaptátok meg az alapköveket, amikre a
továbbiakban – egész életetek során – építhettek majd. Reméljük, sikerrel fogjátok ezeket
hasznosítani!
Sok sikert kívánunk a továbbiakban, mind az érettségihez, mind a nagybetűs élethez!
Veress Beáta, XI.osztály nevében

Ifjúsági Közösségi Nap Maroshévízen
Május 10-13 között hetedik alkalommal szerveztük meg a Maroshévízi Művelődési Napokat. A
programsorozatot színesítette május 12-én egy Ifjúsági Közösségi Nap. Ezt a rendezvényt a
magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta 300.000 forinttal.
Részt vett körülbelül 100 diák, 12 kísérő tanár és az iskola tanító személyzetének nagy része.
Meghívottjaink a környékbeli települések, Salamás, Tölgyes és Borszék iskoláiból érkeztek,
valamint jelen volt a szamosújvári testvériskolánk
diákcsapata is. A maroshévízi Kemény János Elméleti
Líceumból 2 diákcsapat jelentkezett a versenyre.
Reggel a gyűlekezés a regisztrálással kezdődött, majd
a reggeli elfogyasztása után ismertettük a menetrendet
és szabályzatot. Ezt követően 9,00 órai kezdettel
rajtolt a versenysorozat.
A napi tevékenységnek több mérkőzése,
vetélkedője volt: teremlabdarúgó bajnokság, asztali
tenisz, kerékpár ügyességi próba, általános
tudáspróba, leggyorsabb rovarverseny, kincskeresés
és bográcsfőző verseny. Mindegyik vetélkedő egyenlő mértékben járult hozzá a végső
rangsoroláshoz. A Kemény János Elméleti Líceum Diáktanácsának közreműködésével, a versenyből
felszabadult gyerekek igénybe vehették a számukra készített színes opcionális programsorozatot.
A nap végén az összegyűjtött pontszámok alapján végeztük el a rangsorolást: I.díj- Szamosújvár,
II.díj- Tölgyes, III.díj- Kemény János csapata (II).
Minden résztvevő diákcsoport emléklapot, könyvjutalmat és számítógépes tartozékokat kapott,
hogy közösen használják iskolájukban. Mindenkinek jutott egy kis nassolni való édesség is, hogy
szeretettel gondoljanak erre az együtt töltött napra.
Úgy gondolom, hogy ezzel az Ifjúsági Közösségi Nappal sikerült megerősíteni a köteléket
iskolánk és a környék iskolái között, akár a diákok, akár a tanárok közötti ismerkedés által. Sikerült
megerősíteni az összetartozás, a közösségi szellem és az összefogás gondolatát. Az ifjúságban
tudatosítottuk, hogy együtt sokkal szebb és könnyebben sikerülhet minden, tehát van remény az
itthonmaradásban. Köszönjük minden önkéntes hálás odaadását és közreműködését. Deme Károly
Zsolt, pályázatfelelős

Maroshévízi adomák (43.) - Dénes Géza rovata
A hévízi „kántorok”
A naptár 1948. szeptember 1-jét mutatja, ekkor megszűnt a felekezeti oktatás. A római katolikus
egyház kántor nélkül maradt. A szentmisék latin nyelven folytak. A hívek ebből semmit sem
értettek. A miseénekek viszont magyarul hangzottak. Kántor hiányában voltak vállakózó kedvű jó
hangú férfiak, akik megkezdték az énekeket, majd a hívek bekapcsolódtak az éneklésbe.
A harangozói teendőket id. és ifj. Szász Antal látták el és ők voltak az énekesek. A harmóniumon
nem tudtak játszani, egy másik énekes Buslig Tódór volt, egy jó hangú basszus énekes. Mikor a Jöjj
el Szentlélek Isten éneket énekelte, ez úgy hangzott Jájál Szentlélek Isten, sokan ezért Jájál bácsinak
becézték. Az egyház később megvásárolt egy orgonát, a mise magyar nyelvűvé vált, lehetőség lett
egy állandó kántori állás betöltésére, amit a néhai Czirják Károly látott el, korán bekövetkezett
haláláig. Szeretettel gondoljunk rájuk.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (9.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a
Maros-parti város kulturális életért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról
„faggattuk”, és ha az idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is
megismerjék kulturális tevékenységét.
Ha jól meggondolom a múlt rendszer, Megéneklünk Románia elnevezésű kultúrfesztivál minden
megméretetésre komoly zsűrit delegált és az óvódás csoportoktól a nyugdíjasokig, akik valamilyen
témában felléptek előzsűrizésben, majd zsűrizésben volt részük komoly szakemberekkel. Ez
igényesekké tette a szereplőket is. Igyekeztek szöveghűen beszélni, tisztán, érthetően, hogy az
előadásuk érthető legyen.
A mai internetes világunkban, ahonnan tucat számban ömlik a humor, valamint az újságokban,
nagyon nehéz humoros színpadi produkciót összehozni. Ahhoz, hogy
újat tudjunk mutatni a színpadon gyűjteni kellett és írni kellett
jeleneteket, vicceket. Legjobb jeleneteim a velem megtörtént mókás
helyzetekből születtek. Ilyen a következő jelenet is: Gyergyóremetén
indulva hazafele Gyergyóba, az autóbuszban a következő
párbeszédnek voltam tanúja: két odavalósi idős hölgy megszólította
a szintén odavalósi idős bácsikát ilyen formán: „ide figyelj Mózsi,
hogy ityeg, a fityeg – mire Mózsi – lányok velem ne foglalkozzatok,
nálam a banán elfogyott, csak pufuleccel szolgálhatok”. Másik eset:
egy pénteki napon utazok Csíkszeredába, amint beérnénk Csicsóba,
a hátamnál egy-két méteres székely atyafi erősen sietve tolongott.
Mondom neki „idefigyeljen atyafi, menjen előre az ajtóhoz, ha úgy
siet. Mire odaért fékezett is a vonat. Akar leszállni, és szembe jön vele a hátizsákos komája, aki így
szól: „Hova mész Bálint ilyen kiöltözve, mint Koszos Pista neve napján? Mire Bálint: Te Berci, há
megyek a János temetésére, - mire a komája – Te, Jánost nem ma temetik pénteken, hanem hétfőn.
Mire Bálint: Jaj de jó, Istenem, hogy helyrejött szegény”.
A folklór együttesben egyik kollegánk mindig felvitte a 2 nagy bőröndjét a szállodába, annyira
féltette a benne levő cuccot. Kolozsváron vagyunk és készülünk a buszból fel a hat emeletes
szállodába. Előtte az egyik bőröndjében elrejtettünk egy színpadi kontra súlyt. Cipeli szegény, cipeli
és a szerencsétlenségünkre a lift sem működött. Felérünk és pont egy szobába kerültünk. Ezt kérdi
megizzadva tőlem: „mi az öreg Istent pakolt az asszony” és dobálja ki a cuccot a bőröndből. Na de
ne tudják meg, hogy milyen székely káromkodás hagyta el az ajkát, mikor megkapta a „bűnöst” a
bőröndje aljában, és meg is kérdi tőlem: Te Guszti, nem tudod melyik figura, rakhatta be a
bőröndömbe, mert ha megtudom, agyonütöm….”. Én már mentem lefele a lépcsőn. (folytatjuk)
SPORT
Labdarúgás
A megyei labdarúgó bajnokság keretén belül: Maroshévízi PRO Maros – Szárhegyi Bástya 4-1 (2-0).
Maroshévízi PRO Maros – Székelykeresztúri Egyesülés 2-1 (1-1). A hévízi csapat góljait Tararache
szerezte.
Asztalitenisz
Május 12-én zajlott le Gyergyóditróban egy A-kategóriás asztalitenisz verseny, amelyen maroshévízi
sportolók is részt vettek. Íme a hévízi sportolók eredményei: nyílt csoportban 32 versenyző közül
Barabás Sándor a 9. helyen végzett, Fazakas Attila 18. és Colcer Nicolae 22. Haladók csoportjában
72 versenyző közül: Balla Péter 9., Campean Zoltán 18., Cotfas Gabriel 27., Kastaly Róbert 28.,
Málnási Eke Ferenc 58. és Diaconu Doru 72.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei. 41. rész
Rovásírás Mátyás király korában I. rész
2018-at szeretett királyunk, a Kolozsváron született Mátyás évének nyilvánította a nemzetpolitikai
államtitkárság. Ez királlyá választásának 560. évfordulója. Nézzük, hogyan állt régi írásunk ügye
Mátyás uralkodása idején.
Csorba Csaba történész, régész írja az Árpád népe című könyvében: „Az bizonyos, hogy Mátyás
király udvarában ismerték a székely rovásírást, és a humanisták divatba hozták, betűkészletét
átalakították, (kiegészítették), semmiképpen sem igaz azonban az az állítás, hogy akkor és ott
találták ki. Valójában csak felújították.” Sebestyén Gyulánál
olvashatjuk, hogy Mátyás király 1478. évi Dekrétumának V.
cikkelyében elrendeli, hogy a falusi bírák kötelesek a
rovásnyeleket (vagy rovásfejeket- tehát azt a felét az
adórovásbotnak, amelyen a tulajdonos névjele szerepel), három
évre visszamenően összegyűjteni, ezekről listát készíteni és a király elé tárni. Ez azt jelenti, hogy
Mátyás idejében az adót népi rováson is nyilván kellett tartani, hogy az adózók ellenőrizhessék, nem
csapták–e be őket. A komáromi Duna Mente Múzeumban lévő rovásírásos lándzsavég a XIV.-XV.
századból származik, így Mátyás király egyik vitéze is lehetett a tulajdonosa.
Kassai István, Kassa város és Mátyás király építésze, egyúttal szobrász is volt (1425-1499).
Mesterjegye a bártfai templomon 1464-ből, arról tanúskodik, hogy a rovásíráshoz is értett.
Észrevettem, hogy a mesterjegy egy összerovás és az ábrán látható módon bontottam fel. Friedrich
Klára

Júniusi előzetes
Június 4 a nemzeti összetartozás napja. E napot 2007-től ünnepeljük Maroshévízen
Június 25-29 között a maroshévízi római katolikus egyház „Jézus nyomába” elnevezésű tábort
szervez a Gyergyói Római Katolikus Kerület diákjainak. Az esemény anyagi támogatója a dr.
Urmánczy Nándor Egyesület.

Ordás bukta – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók 20 db-hoz: 50 dkg liszt, 2,5 dl tej, 1 tojás + 1 tojás sárgája, 2-3
evőkanál cukor, 0,5 dl olaj, 1 teáskanál reszelt citromhéj, csipetnyi só, 1 vaníliás
cukor, 2,5 dkg élesztő; a töltelékhez: 50 dkg orda, 3-4 evőkanál cukor, 1 tasak
vaníliás cukor, 2 tojás, 1 csokor zöld kapor; a tetejére: 1 tojás sárgája, porcukor
Elkészítése: A lisztet dagasztótálba szitáljuk, közepébe mélyedét csinálunk, beleöntjük a langyos
tejet és szétmorzsoljuk benne az élesztőt, majd hagyjuk felfutni. Mikor felfutott, hozzáadjuk a
kétféle cukrot, a tojásokat, a citromhéjat, a sót, az olajat és addig dagasztjuk, míg hólyagos nem lesz.
Konyhatörlővel letakarjuk és 40 percig kelni hagyjuk. Eközben a töltelékhez az ordát villával
összetörjük, hozzáadjuk a kétféle cukrot, a tojások sárgáját, a megmosott és összevágott kaprot és
összekavarjuk. A tojásfehérjét felverjük és könnyedén beleforgatjuk a töltelékbe. A megkelt tésztát
lisztezett deszkára borítjuk, 0,5 cm vastagságúra nyújtjuk és 10x10 cm -es négyzetekre vágjuk.
Mindegyik közepére egy-egy teáskanál tölteléket teszünk, a tészta ellentétes sarkait középen
összefogjuk és sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Letakarjuk és 20 percig pihenni hagyjuk, majd 1
evőkanál vízzel elkevert tojássárgájával lekenjük és előmelegített sütőben, 180 fokon, 15-20 perc
alatt megsütjük. Porcukorral megszórva tálaljuk.
Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási
szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre:
cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita

Alkalmi munkásokat keresünk Magyarországra, eperszedésre (Május hónapra). Biztosítunk: szállást
(tévé, internet is a szobákba), háromszori étkezést, Erdélyből a buszárának a megtérítését. Napi
kereset 8000 Ft. körül. Érdeklődni a +36203523312-es telefonszámon
B kategóriájú sofőrt alkalmazunk full time-ba. Érdeklődni dr. Bala Géza, telefonszám: 0787856712

Eladó egy 2
személyes és egy 1
személyes ágy, egy
nagyobb méretű
gyermekágy, egy
ruhaszekrény, egy
hűtőszekrény.
Telefon:
0733319423.

Eladó
mosómedve
bunda. Érdeklődni a
0746561348-as
telefonszámon

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.
Csempekályha építés, javítás és
pucolás…Víz és lefolyószerelés
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
burkolás. Konditerem
hölgyeknek… munka és
tűzvédelmi eszközök, ruhák
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni a 0740990165-ös
telefonszámon.

Geröserv Plus Constructii kft.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
alkalmaz brassói munkapontra.
Szállás és szállítás biztosítva,
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni György Endre:
0752589797

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert
alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár
rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy
pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m
széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4
db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla.
Érdeklődni: 0742779344.
Eladó méz, méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.
--------------------------------------------Elárusítót alkalmazok Gyimesbe.
Szállás, étkezés, biztosítva. Kedvező
bérezés. Érdeklődni: 0787856712

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
Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve
bármilyen építkezési munkát vállalok.
Érdeklődni a 0746603326-os telefonszámon
lehet
=========================
Eladó
zománcozott
asztali
kályha,
zománcozott csővel, jó állapotban, valamint
egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354

Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri
Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon

*****************************************
Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.

Eladó, kedvező áron, jó minőség
fáskazán (boiler), kályhával együtt,
valamint egy fürdőkád. Érdeklődni
a 0749607976-os telefonszámon lehet.

Eladó két szobás tömbházlakás az
Állomás út, B tömbház, 2-es
lépcsőház, 4-es lakrész. 0721332708
===========================
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
Babes C/1/8.
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