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Czirják Károly: Június 4 
 Június negyedike a Nemzeti Összetartozás Napja. Maroshévízen 2007-től e napon néma 

csenddel, lehajtott fejjel emlékeznek meg az ezelőtt 98 évvel történt szomorú eseményről. 1920. 

június 4-én a trianoni békeparancs értelmében Magyarországot földarabolták. Erdélyt is még 1918. 

december 1-én a Károlyi Mihály és bandájának köszönhetően a román csapatok megszállták, de 

egészen 1920. június 4-ig megszállott területként volt nyilvántartva. A trianoni parancs adta 

hivatalosan a Román Királyságnak. Ez évben is a maroshévízi római katolikus templom udvarán 

gyűltek össze a megemlékezők, akik miután 17 óra 32 perckor megszólaltak a harangok, imádkozni 

kezdtek, majd a nemzeti himnuszainkat, énekelték el. Sajnálatos módon ez évben volt a legkevesebb 

megemlékező. De fontos, hogy ott voltak, megemlékeztek e gyászos napról. 

 A továbbiakban Ohr Lajos, budakeszi alpolgármesterének a beszédét idézném, mely a 

Nemzeti Összetartozás Napján hangzott el: „Tisztelt megemlékezők, kedves budakesziek! Engedjék 

meg, hogy ezúttal kissé rendhagyó módon kezdjem ezt a mai megemlékezést, talán épp azért is, mert 

olyan sok fiatal van itt most jelen. Egy székely kislány történetét mesélném el röviden, aki 1933-ban, 

egy Hargita megyei kisvárosban, Maroshévízen született. Bár az erdélyi városkában már akkor sok 

román lakott, szülei természetesen magyarnak nevelték. Pici lányként nem is értette, miért kell 

magyarként román állampolgárságban élniük és a románok miért nevezik őket a saját hazájukban, a 

saját szülőföldjükön hontalannak. Aztán ahogy cseperedett, szülei elmesélték neki, hogy ők ugyan 

ezer éves magyar földön élnek, a világháborút követő kegyetlen döntések idegenek kezére adták a 

haza azon részét, Erdélyt, ahol ők éltek. Ekkor hallotta először ezt a szót: Trianon. Ezt a szót, melyre 

görcsbe rándul a szíve minden magyarnak, amely a nemzeti tragédia szinonimájaként ott él a 

zsigereinkben. Akkoriban gyakran jártak össze a magyar családok. Ilyenkor felidézték a háború 

előtti, minden gond ellenére szépnek megélt magyar világot és titokban, halkan, könnybe lábadt 

szemekkel elénekelhették a Himnuszt, vagy a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” című 

nótát. A kislány itta a felnőttek minden szavát és világos volt számára, hogy minden magyar – éljen 

a Kárpát-medence bármely pontján – csak egy ideiglenes állapotnak tartja ezt a helyzetet, és biztos 

benne, hogy az elcsatolt területek újra visszatérhetnek az anyaországhoz. Így is lett: Észak-Erdélyt, 

Délvidék, Felvidék és Kárpátalja egy részét visszacsatolták a bécsi döntéseket követően. Az akkorra 

már iskoláskorú kislány boldogan vitte a társaival a városukba bevonuló magyar katonáknak a 

virágot és néhány röpke évig maga is belekóstolhatott abba a magyar világba, amelyet az ottani 

magyarság oly nagy áhítattal visszavárt. De a II. világháború elsöpört újra mindent. Menekülés, 

pusztulás, majd a régi határok visszaállítása következett, megtorlásokkal és a magyarok számára 

még kegyetlenebb világgal. A kislány felnőttként is megtanulta, milyen a saját hazájában idegennek 

lenni, milyen az, amikor valakinek csak azért kell az ősei földjén megaláztatásokat elviselni, mert 

magyar. Így talán még inkább megtanulta becsülni a magyar szót, a magyar kultúrát, a magyar 

történelmet, a magyar és a székely himnuszt. Aztán úgy hozta az élet, hogy Erdélyből 

Magyarországra jött férjhez. Soha nem feledte a szülőföldjét, soha nem tagadta meg erdélyi 

származását, sőt mindig büszke volt rá! Ha tehette, gyakran meglátogatta családjával a hátrahagyott 

rokonságát. Megtanította a fiát is arra, hogy becsülje a magyarságát: becsülje a magyar szót, a 

magyar kultúrát, a magyar történelmet, a magyar és a székely himnuszt. Megtanította a fiát arra, 

hogy becsülje azokat a magyarokat, akiket a történelem akaratuk ellenére a határainkon kívülre  
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sodort és a fiára bízta azt az örökséget, hogy mindezt maga is továbbadja. Megtanította fiát a 

hazaszeretetre – ami a mai, „politikailag korrekt” világban sokak számára egyre kevésbé 

értelmezhető – aztán földi feladatainak végeztével két éve az Égi Nagy Hazába költözött. Ez a 

kislány, ez az asszony volt az édesanyám. A trianoni békediktátum minden magyarnak fáj, a mai 

határainkon kívül és belül élőknek egyaránt. Illyés Gyula egyenesen a trianoni tragédiából vezeti le a 

magyarság meghatározását, hiszen azt írja: „Magyar az, akinek fáj Trianon.” De hát hogy is ne fájna 

Trianon minden magyarnak, hiszen a békediktátum következtében az ország területe 283 ezer 

négyzetkilométerről 93 ezerre, azaz egyharmadára, lakosságszáma 18,2 millió főről 7,6 millióra, a 

felénél kevesebbre csökkent, a magyarság harmada került az új határokon túlra. Ezeket a számokat 

fontos mindig elmondanunk, mert a számok mögött emberek, emberi sorsok, emberi tragédiák és 

történelmi örökségünk áll. Amikor hét évvel ezelőtt az Országgyűlés június 4-ét emléknappá 

nyilvánította, két szándék vezérelte. Az egyik a megemlékezés igénye volt, hogy ne feledjük ezt a 

tragédiát, véssük gyermekeink, és a következő nemzedék emlékébe, hogy majd ők is 

továbbadhassák. Ezért is tartozik június 4-e egyben a Nemzeti emléknapok sorába is. A másik 

szándék a nemzeti összetartozás erősítése volt. A törvényhozás rögzítette, hogy a több állam 

fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az 

egységes magyar nemzetnek. Kinyilvánította egyúttal azt is, hogy a nemzet 

államhatárok feletti összetartozása valóság. Olyan valóság, olyan tény, amely 

a magyarság önazonosságának meghatározó eleme. Az együvé tartozás 

tudata pedig egyaránt fontos az anyaországban és a határainkon túl élő 

közösségeknek éppúgy, mint minden egyes magyar embernek. Aki magyar, 

az egy ezer éves történelemmel bíró közösséghez tartozik, függetlenül attól, 

hol él, milyen nézeteket vall, mit tart fontosnak vagy éppen jelentéktelennek. 

A magyar nemzethez tartozás szoros kötelékkel köt össze sokmillió embert a 

világ különböző pontján. Egységet hoz létre mindazok között, akik magukat a magyarsághoz 

tartozónak vallják. Az emléknap tehát arra az elszakíthatatlan kapocsra mutat rá, ami magyar és 

magyar között van. Arra biztatunk mindenkit – különösen az iskolákat, a fiatalokat –, hogy keressék 

fel az elcsatolt területeket, ápoljanak kapcsolatokat az ottani magyarsággal! A Nemzeti 

Összetartozás Napjának van még egy nagyon fontos üzenete a ma élő magyarság számára, ez pedig 

nem más, mint megelőzni a Trianonhoz mérhető nemzettragédiákat. Ma két ilyen veszély fenyeget. 

Az egyik a népességfogyás, melyet a kormány családbarát, gyermekvállalásra ösztönző 

intézkedésekkel próbál ellensúlyozni. A másik a migráció veszélye. Kvóták formájában kívánnak 

ránk erőltetni nagy számban idegen kultúrájú, beilleszkedni nem kívánó népeket. Tanuljunk 

történelmünkből, legyünk éberek és ne engedjük, hogy még a maradék hazánk és népünk is 

veszélybe kerüljön, mert ezért itt és most mi vagyunk felelősek, ezzel mi tartozunk az őseinknek épp 

úgy, mint az utánunk jövő nemzedékeknek!” 

 

Gyermeknap 
 Romániában, Erdélyben, június 1-én van a gyermeknap.  Ez évben is a gyerekek nagyon 

várták ezt a napot.  

 Május 31-én a maroshévízi központban a polgármesteri hivatal mellett felállított színpadon 

nagy zene-bona volt hallható. Én is közelébe mentem, gyermek nagyon kevés volt, aki kíváncsi volt 

az előadásokra. Kérdezem egy ott levőt, hogy mire fel van az előadás, vállat vonva mondja, hogy 

lehet „bemelegítő” a holnapi gyermeknapra. Én is nyugtázom, hogy igaza lehet, hisz alig van 30-35 

gyerek. Hazamentem. Másnap szomszédommal elmegyünk a hivatal előtt levő színpadra, hisz 

gyerekei kíváncsiak, hogy mivel is kedveskedik nekik a hivatal. Üres színpad vár minket, de 

nemcsak minket, hisz más szülők is ott sétálgatnak, hátha lesz valami előadás.  Június 1. van, 

gyermeknap, többen is csodálkoznak, hogy e napon nem történik semmi a felállított színpadon. 

Közben kijön egy hivatali alkalmazott és tudatja, hogy egy nappal korábban volt előadás a 

gyerekeknek. Tűnődünk, gyermeknap nem május 31-én, hanem június elsején van és még pénteki 

nap is, nem egy akármilyen hétvége. Ez olyan mintha március 15-ét március 14-én vagy 16-án 

ünnepelnénk.  

     De hát ez van, úgy látszik, vannak, akiket nem érdekel az ünnep és annak dátuma. Siklódi Ildi 



 
 

Beadvány a maroshévízi Polgármesteri Hivatalhoz 

 
 Június 4-én a maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület beadvánnyal fordult a 

maroshévízi Polgármesteri hivatalhoz és a helyi önkormányzathoz.  

 A beadványban az egyesület ismertette, hogy már 2007-ben (44024/05/12/2007-es hivatali 

iktatószámmal) és 2013-ban (1123/31/01/2013-as hivatali iktatószámmal) is fordultak a maroshévízi 

hivatalhoz azzal a kéréssel, hogy helyi nevezetességeket újítsanak fel és iktassák be a turisztikai 

forgalomba.  

 A beadványban elismerik, hogy 2015 után ezek közül megvalósítottak egy párat, így a volt 

zsidó fürdő melletti termálforrást felújították, a termál vízesést is felújították, ugyancsak a Bájos 

tetői kilátót is az egyesület beadványa szerint megvalósították.  

 Az újonnan beiktatott beadvány hangsúlyozza, hogy a többi értékes turisztikai látványosságot 

is kellene felújítani. Így megemlítődik a maroshévízi Margit sziget, melyre a lebontott kis pallót 

vissza kellene állítani, a szigetet kitakarítani, kivilágítani, sétányokat létesíteni és padokat, így egy 

kikapcsolódási hely lenne. A beadványban ez alkalommal is bekerült a „Jégbarlang” és a 

„Lakatosok” barlangja korszerűsítése mely utóbbi barlang több mint 50 méter hosszú. Minkét 

barlang a Bájos tetőn található. Harmadikként meg lett említve az 1869-ben épített Urmánczy 

födeles híd felújítása. Jelenleg Európában 4 ilyen híd van, 3 Svájcban és egy Ausztriában, mindenik 

része a turista forgalomnak.  

 Erdélyben is még három ilyen híd van, melyek fel lettek újítva és a turista forgalomba 

beiktatva. Maroshévízen ezt a hidat elhanyagolják, le akarják bontani. E híd felújítása véget az 

egyesület csatolt 435 aláírást is.  Czirják Károly 

 

Ballagás 2018 

 
 Ez évben is Maroshévízen három gimnázium XII. osztályosai ballagtak. Így hát a helyi O.C. 

Taslauanu Gimnáziumban összesen 108-an ballagtak, ezek közül 64 a lány és 44 a fiú, ugyanakkor 

14 a magyar diák. A Mihai Eminescu Kollégiumban 35 fiú és 36 lány, vagyis összesen 71 diák 

végzett, itt 3 magyar diák volt a végzősök között. A Kemény János Gimnáziumban hét diák végzett 

ezek közül egy lány és hat fiú. Cz. K. 

 

Urmánczy Nándor tanulmányi díj  
 

 Ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület két, a magyar iskolába járó diáknak Urmánczy 

Nándor tanulmányi díjat adott át. E díj, melyet 2012-től minden évben kiosztanak 200 lejes 

pénzösszeget, több könyvet és egy Székelyföldet ábrázoló térképet foglal magába.  

 A 2017-2018-as tanévben Kosztándi Levenete Dávid VI. osztályos diák, valamint Pap 

Norbert Raymond XI. osztályos diákok részesültek a díjban. UNE 

 

Maroshévízi adomák (44.) - Dénes Géza rovata 

 
Elek bácsi a tenisz mestere 

Szaszkó Elek bácsi a hévízi faipari vállalatnál tisztviselőként dolgozott, úgy tudott írógéppel írni, 

hogy mind a tíz ujját használta. Többször gépírói tanfolyamot szerevezett. 

Tenisz tudása és stílusa kiváló volt, elbeszélte, hogy édesapja is teniszoktató volt. Szívesen 

foglalkozott velünk, fiatalokkal, bemutatta az ütő helyes fogását, a tenyeres és fonák ütések 

technikáját. Igazi türelmes sportszerető ember volt. Mikor Kalapács Annamária tanárnővel játszott, 

öröm volt játékukat nézni. 

 

 



 
 

A maroshévízi zöldségpiacon 
 

 A maroshévízi zöldségpiac megyénk legdrágább piaca. Már sokan panaszkodtak, hogy más 

településeken sokkal olcsóbban lehet vásárolni. Ezt jómagam is tapasztaltam, hogy 

Gyergyószentmiklóson vagy épp Csíkszeredában sokkal olcsóbbak a termékek, sokkal nagyobb a 

választék. Ha kimegyek a hévízi piacra mindig ismerős elárusítókat látok, nagyon ritkán vannak 

olyan elárusítok, akik más településről érkeznek, akik termelők is. Szerintem ezért is drága a hévízi 

piac, hisz valamilyen okból nem jönnek termelők a portékáikkal. Nemrég epret akartam vásárolni, de 

8-9 lejt kértek, igaz csak két helybéli árulta azt is. Felmerült bennem a kérdés vajon ők hol is 

termesztették az epret? Egy szombaton újból kimentem a piacra szintén eperért. Csodálkoztam, hogy 

most három asztalnál is volt eper és immár 6 lejért árulták. Egyik asztalnál ki is volt írva, hogy 

szatmári eper. Odamentem és mivel tíz kilót akartam venni befőttnek, bátorkodtam alkudozni. Erre a 

szatmár megyei termelő, szétnézett és suttogva elkezdett mesélni. A lényeg az volt, hogy nem adja 

olcsóbban, hisz mikor ő, mint termelő Maroshévízre jött, látta, hogy 8 lejért adják az epret, mire ő 

sokkal olcsóbban is adta volna, de a már ott levő helyiek kitámadták, így beadta a derekát, hogy 6 

lejbe fogja árulni. Ha ez a szatmári termelővel megtörtént, ki tudja hány termelőt nem engedtek, 

hogy olcsón áruljon a piacon, ezért drága a mi piacunk.  

  Vajon a piac vezetőségének nem tűnik fel a nagy drágaság? (czirják) 

 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (10.) 
 

     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.   

 E humoros epizód után engedjék meg, hogy kifejezzem örömömet a 

Nagy Mária koncerten megélt élményeim kapcsán. A szűk ötven év alatt volt 

alkalmam több neves énekessel, énekesnővel és színésszel együtt dolgozni, de 

úgy hiszem, hogy ez a koncert maradandó nyomot hagyott kulturális 

tevékenységem életében. Egyszerű és nagyszerű volt, barátkozó és barátságos, 

szerény és alázatos. A hangjáról nem tisztem szólni de azt hiszem, hogy a 

maroshévízi közönségnek nagyon rég, vagy lehet, hogy még soha nem volt 

alkalma egy ilyen tiszta, kifinomult hangot hallani. Örvendek, hogy több mint 

negyven év után volt alkalmam házigazdája lenni e nagyszerű, Székelyföldről 

indult és világot megjárt művésznőnek. Itt szeretném megemlíteni a szervezést, 

mely a tökéleteshez közeledett, gondolom, hogy ez bátorságot ad arra a szervezőknek, hogy a 

jövőben is profi művészeket, énekeseket és nem utolsó sorban humoristákat meghívjanak 

Maroshévíz színpadjára.  

    Amint megígértem, gyűjtéseimből szeretnék továbbra is megosztani önökkel egy frappáns 

monológot. 

    Tudják, nyolcvankilenc után „beszabadultunk” az erdeinkbe, először három nagy szál a vállon, 

majd kicsi szekérrel, aztán kocsival, nagyobb kocsival, és aztán még Tirrrrrel es. Ekkor jött a 

gondolatom, melyet megosztottam komámmal: „Idefigyelj, Bálint, karácsonyra szerezhetnénk mi es 

vagy két rönköt. El es mentünk a Kis Bükkbe, ő hozta a druzsbát (láncfűrész), ki es értünk, mondom 

neki: - Te nézzed a fát, hogy dől-e én meg vágom. Ő nézte, én vágtam. Egyszer hallom, hogy 

supppp. Hát addig nézte amíg  a fa megütte. Utána mindketten egy házba kerültünk én a fegyházba, 

ő meg a „hidegházba”. Mondom a csendőr úrnak: megkérem szépen, ha lehetne eltávozást adni 

komám temetésére. A csendőr úr megpödri a bajuszát „Na legyen, na – elintézem”. Elmentem a 

komám ravatala elé, s mint tisztességes keresztény ember, keresztet vetettem és így szóltam: 

„komám te, meg vagy élve, de mi lesz velem vagy tíz évig a börtönbe”? 

 



 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  42. rész 

 
Rovásírás Mátyás király korában  II. rész   

 

    Csontosi János 1888-ban tanulmányt készített  Mátyás és Beatrix 

arczképei Corvin kódexekben címmel. E munkában látható egy 

fametszet, rajta Mátyás király két püspökkel, kezét könyvön nyugtatva. 

A kép egy 1486 és 1490 között megjelent ősnyomtatvány első lapján 

foglal helyet, ez egy rendelet gyűjtemény  latin nyelven.   Feltételezésem 

szerint a könyv lapjain  rovásírás van, az S, SZ, R, Z betűk világosan 

felismerhetők. A jelek külön állnak, nincsenek kis és nagybetűk, 

hasonlóan a rovásíráshoz. Mivel akkoriban a nép még jobban olvasta amagyar rovást, mint a latin 

betűket, feltételezhető, hogy  Mátyás a rendeletgyűjtemény olyan példányát tartja kezében, amelyet ő 

kifejezetten a magyaroknak íratott, magyarul, 

rovásírással.  

    Két történetírójánál, Thuróczy Jánosnál (1435-1490) és 

Bonfini Antalnál (1443-1502) ovashatjuk:  

„Mert a mi időnkben is ezen nemzet egy része, mely  az 

ország erdélyi határain lakik, bizonyos jegyeket ró fára, 

az efféle írásmóddal  betűk gyanánt él.” (Thuróczy) 

„Scythiai betűik vannak, amelyeket nem  papírra írnak, 

hanem rövid fácskára rónak, kevés jeggyel sok értelmet 

foglalnak egybe.”(Bonfini)  

    Egy 1483-ban kiadott ősnyomtatvány utolsó lapja elé  

ragasztották be Nikolsburgi Ábécét, Mandics György szerint a rovás betűket Nyújtódi Székely 

Miklós, későbbi zágrábi esperes, a latin betűs hangértékeket Janus Pannonius írta. 

    Az összegyűjtött adatok arra utalnak, hogy Mátyás király és magyar környezete ismerte, használta, 

pártolta  ősi írásunkat. Friedrich Klára  

 

Aranymondások (45) 

 
     Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, 

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

1. III. Iván a parasztokat örökké röghöz kötötte. 

2. Angliában a rendi monarchiát, az angol király a nemesek kényszerűsítése és más célszerű okok 

miatt hívta össze. 

3. Német-Alföld spanyol kézen volt és ezért nem tudtak fejlődni. Ezért közönségesen és 

különlegesen fellázadtak. 

4. Cromwell Aurél independens képviselő vezetésével győzött a polgári forradalom, akinek a halála 

után Onániai Vilmos lett a király: 

5. Az angol polgárok két irányzata a prebitusok és az impotensek voltak. 

6. Robespierre azonban nem csak egy baklövést követett el, mert kivégeztette Dantét és Camust. 

7. Napóleon csak látszólagos szabadító volt, mert az az ország amelyet elfoglalt csöbörből vödörbe 

esett és viszont. 

8. A carbonaria (szénégető) mozgalom a nevét onnan kapta, hogy hosszas sötét szervezkedések 

eredményeként jött létre. 

9. A francia forradalom meglehetős nagy károkat okozott a polgárok egészségében. 

10. 1831-ben Franciaországban lázadás tört ki a párnagyárban 

 

 

 



 
 

SPORT 
Karate 

 

 A maroshévízi Shodan karate csapat az elmúlt napokban két versenyen is részt vett. Így a 

Tusnádon szervezett versenyen, ahol 14 csapat 230 versenyzője vett részt az alábbi érmekkel 

térhettek haza: Fórika István a 12 éves korcsoportban 2. lett katában, Citiriga Tara a 7 évesek 

korcsoportjában 2. lett kumitéban, Moldovan Krisztián a 10 éves korcsoportban 3. lett katában, 

szintén a 10 éves korcsoportban Citiriga Razvan 3. kumitéban, és Böythe Máté a 15 éves 

korcsoportban a 3. katában és kumitéban is. A Székelykeresztúron tartott Fudosin Kupán 9 csapat 

iratkozott be. A maroshévízi csapat eredményei: 6 éves korcsoportban: Trif Jacob első kumitéban, a 

7 éveseknél Simon Ingrid 2. katában és kumitéban, a 8 éves korcsoportban: Bogdan Anca 3. katában 

és első kumitéban, Buzila Riana 3. katában és első kumitéban, Buzila Ilinca 3. katában, Simon Árpád 

első kumitéban. A 9 éves korcsoportban: Antal Rares 3. kumitéban, Szabó Sebastian 2. kumitéban, 

Preda Ilinca 2. katában és kumitéban. 10 éveseknél: Bájas Eduárd első katában, 11 éves korcsoport: 

Moldovan Paul 2. katában, Csatlós Sebastian 3. katában és kumitéban. 12 évesek: Fórika István első 

hely katában és kumitéban, Rugina Vlad 3. katában, Galdan Mirabella 3. katában. 13 éves 

korcsoportban: Pál Attila 2. katában és 3. kumitéban, Szász Cristina 3. katában, Bako Andrea első 

katában és 2. kumitéban. A 15 éveseknél Böythe Máté első katában és kumitéban, a 16 éves 

korcsoportban: Böythe Endre 2. katában és első kumitéban. A maroshévízi csapat edzői: Böythe 

József Attila 4 Dán-os mester és Böythe László Zoltán 3 Dán-os mester. 

 

Asztalitenisz 

 

 Végetért a Maros-völgy elnevezésű asztalitenisz kupa, melyet a Maroshévízi P.C. 2016 

maximális pontszámmal nyert meg. Az említett kupán 11 csapat vett részt, íme az utolsó forduló 

eredményei: Csomafalvi Délhegy – Maroshévízi P. C. 2016 1-9 (Bobis Grigore 3, Balla Péter 3, 

Urzica Ioan 2, Bobis/Balla 1). Újfalvi Katorzsa – Maroshévízi P.C. 2016: 2-8 (Urzica 3, Balla 3, 

Bobis 1 és Bobis/Balla 1). Végső rangsor: Maroshévízi P.C. 2016, 2. Újfalvi Katorzsa, 3. 

Csomafalvi Délhegy. A maroshévízi csapatban még játszott Eigel Csaba. 

 

Almás – krémes süti. Sárig Csilla rovata 
 

     Hozzávalók: 1 kg alma. A mázhoz: 10 dkg tejcsokoládé, 5 dkg margarine, 1 db citrom, 2 dk 

kakaópor. A tésztához: 8 db tojás, 18 dkg cukor, 3 dk víz, 20 dkg liszt, 0,5 csomag sütőpor. A 

krémhez: 2 csomag vaníliás pudding, 5 dl tej, 20 dkg margarine, 18 dkg porcukor. 

     Egy közepes méretű tepsit kibélelünk alufóliával, vékonyan kikenjük. Beleszeleteljük a hámozott 

almát. A tésztához a tojássárgáját habosra keverjük a cukorral és a vízzel, hozzáadjuk a fél sütőporral 

elkevert lisztet, végül a tojások felvert habját. Ráöntjük az almára a tészta felét. A tészta másik 

felébe 2 evőkanál kakaót keverünk, s úgy csurgatjuk a tepsibe. Előmelegített sütőben megsütjük úgy, 

hogy az alma is átsüljön. Ha megsült, hagyjuk kihűlni, majd 

kiborítjuk a tepsiből. A krémhez a vaníliás pudingot a tejjel 

felfőzzük. Ha kihűlt, összekeverjük a margarinnal és a 

porcukorral, majd az almára kenjük. A sütemény tetejére 10 

dkg tejcsokoládét 5 dkg margarinnal felolvasztunk, s 

belekeverünk 1 db citrom levét, végül a sütit bevonjuk vele.                             

Dermedés után szeleteljük.   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
         Június 9-én a VIII. osztályos kisballagóinkat búcsúztatta a Kemény János Gimnázium csengője. A 

2017/2018-as tanév kisballagói a következők: Baico Ramona Regina, Böjthe Máté Dániel, Gáspár Bertalan, 

Gáspár Robert-Andrei, Huszár Tihamér, Ignacz Noémi, Karácsony Anna Karina, Koppándi Timea, László 

György, Mezei Andrea Bernadett, Miklos Aragorn, Péter Izabella-Annamária, Pop Alex Krisztián, Rákosi 

Ildikó, Sarány Krisztina, Stoica Mária Anasztázia, 

Vaida Zsolt Tihamér. Kívánom, hogy mindannyian 

érezzétek fontosnak magatokat, legyetek olyan 

fontosak mint a kiscsavar az óriás hajón, mely a hajó 

kormányát tartja. Minden diák fontos az iskolai 

életben és egyiketek se értékelje le magát...mindenki 

fontos lesz valahol az életben. Sok sikert minden 

kisballagónak és várunk vissza IX.osztályba. (Deme 

Gabriella igazgató) 

          A Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 

Iskolanapján elhangzott egy ígéret, hogy a 

legsikeresebb irodalmi esszét Kemény Jánosról 

közölni fogjuk. Szerzője Szilvás Andrea-Beáta, X. 

osztályos, filológia szakos tanuló: 

                                       Kemény János szerepe és helye a magyar irodalomban 

            A 115 éve született Kemény János élete olyan emberi és írói örökséget rejt magában, amelyre nem 

csupán visszaemlékezni érdemes, hanem a benne rejlő jelennek szóló üzenetét is figyelemmel kellene követni. 

A két világháború közötti „hőskor” értékes művészi és erkölcsi példákat biztosított az akkori íróknak, akik 

talpon maradtak és nem engedtek az elnyomásnak. A múltnak mindig üzenete van a jelen számára, kiváltképp 

a befejezetlen múltnak, amely azért maradt befejezetlen, mert nem a benne születendő értékek tetőpontja zárta 

le, hanem történelem által okozott kényszer.  

           Iskolánk névadójának, Kemény Jánosnak, írói pályája élményekkel teli kaland volt, amit más írónál 

nem tapasztalhatunk. Számunkra már az is kalandos szálakat varrt  életrajzába, hogy egy másik világrészen, 

Amerikában, pontosabban Pittsburghban jött a világra az Erdélyi Helikon egykori megalapítója.  

           A fiatal Kemény János élhette volna a dúsgazdag mágnások zavartalan életét, mégis ő a hatalmas 

vagyonát feláldozva, az erdélyi magyar irodalmi és színházi kultúra egyik szervező egyénisége lett.  

        1926 nyarán hívta össze első alkalommal a marosvécsi várban azt az írói közösséget, amely később az 

Erdélyi helikon című folyóirat körül tömörülve a két világháború között kibontakozott erdélyi magyar 

irodalom maradandó, máig emlékünkbe vésődő műveivel ajándékozta meg az erdélyi magyar irodalom 

történetét. 1926 június 17.-ei meghívólevelét érdemes még ma is felidézni: „Ennek a vécsi első találkozásnak 

az volna a célja, hogy irodalmi terveinket, szándékainkat megbeszéljük, és együttes, alapos tanácskozásban 

mintegy helyzetképet vegyünk fel az erdélyi irodalom mai állapotáról és jövő lehetőségeiről. 

Tanácskozásainkon kívül tartanánk egy irodalmi ünnepet is, amelyen nagyon kérlek, hogy, még meg nem 

jelent verssel vagy novellával részt venni szíveskedjél. Remélem, hogy ennek az első találkozásnak üdvös 

hatása lesz úgy a közöttünk lévő baráti viszony megerősödésére, mint irodalmi életünk fejlődésére. A magam 

részéről mindent meg fogok tenni, hogy vendégeim, akikben én mai irodalmi életünknek reprezentánsait 

látom, jól érezzék magukat.” Kemény János szeretett magányosan az erdélyi rengetegben vándorolni, amelyre 

a Havas dícsérete című írás a legalkalmasabb bemutatás: „Itt távol vagy mindentől és mindenkitől. Itt nincs 

értetlenség, csak erő, szépség és békességes magány.” 

       Kemény János őszintén tudott örülni mások örömének, ezért lett író, ezért áldozta fel vagyonát. Halálát az 

egész erdélyi irodalom veszteségként élte meg. Temetése 1971 októberében olyan volt, akár egy hősé, 

síremléke, a marosvécsi várkastély kertjében, a tölgyek alatt, ma irodalmi emlékhely, ahová a maroshévízi 

Kemény János Elméleti Líceum diákjai is többször ellátogatnak.  

         Sütő András A mecénás metamorfózisa című emlékező írásában így nyilatkozik: „ A művész 

pótolhatatlan. Kemény Jánosunk is csak egy marad. A természeti világ bolyongó szerelmese, ki a havasok 

erdőrengetegén, viharaival és fűszál-neszeivel, magyar s román pásztorok, favágók összegubancolódott 

sorsával, küszködő napok és gímszarvasok robajával az olvasólámpák fénykörébe lopta. Szilvás Andrea-

Beáta, X. osztályos tanuló 



 

 

 
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 

 

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos 

Mihály, Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́th Csaba . Köszönjük  
Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén 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. ISSN2069-5721 Maroshévízi Hírlap 

szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra),  Czirják Károly, Erős István (világhálóskezelés), Sárig Csilla, 

Siklódi Ildi, tördelés és grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). Elérhetőségek:: hirlap@marosheviz.info, tel: 

0744136068, drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 2018. Minden jog fenntartva Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület 
 

 

 

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. 

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 

 

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 

 

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 

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 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 méz, méhkaptárok gyártását, 

hűtőszekrények és mosógépek 

javítását vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028, 0743507482 

telefonszámokon lehet. 

--------------------------------------------- 

 

Elárusítót alkalmazok Gyimesbe. 

Szállás, étkezés, biztosítva. Kedvező 

bérezés. Érdeklődni:  0787856712 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával együtt, 

valamint  egy fürdőkád. Érdeklődni 

a 0749607976-os telefonszámon lehet. 

 

 

B kategóriájú sofőrt alkalmazunk 

full time-ba. Érdeklődni dr. Bala 

Géza, telefonszám: 0787856712 

=========================== 

 

Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 

 

mailto:cleanhometoplita@gmail.com
mailto:hirlap@marosheviz.info
http://www.facebook.com/mobilasecondtoplita


 


