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Gombászás 

 
Nemrég családi barátokkal gombászni 

mentem a Maroshévíz környéki erdőkbe. Évtizedek 

óta nem voltam. Várva vártam, hogy elindulhassunk 

a természet által adott áldott ételért, nagyokat sétáljuk 

a természetben. Kora reggel el is indultunk, persze 

egy kis félelem is volt bennem, hisz mára már 

majdnem mindenhol előbukkan egy-két medve is. 

Sajnos mára az erdő nagyon ritka lett a településünk 

környékén és ezt mutatja, hogy mára az erdő sokkal 

fennebb van, mint hajdanán. Nos, elértük az erdő 

szélét. Óvatosan lépkedtem, nehogy kígyót vagy 

medvéd zavarjak meg. Erdei állatot nem láttam de a 

több órás erdei kiruccanásom eredménye egy nagy 

zacskó gomba. Mindez nagyon jó kikapcsolódás is 

volt számomra, hisz az erdő illata, a madarak 

éneklése nagyon jó érzés volt számomra. Sajnos volt 

egy rossz oldala is mindennek. A temérdek eldobott 

pille palack, papírok, szatyrok, ételmaradékok, 

konzerves és sörös dobozok. Mi emberek nem tudunk 

vigyázni a természetre és szépségére. Ideje lenne 

meghálálni a természetnek mindazt, amit ad nekünk, 

így hát vigyázzunk a környezetünkre, a természetre. 

Siklódi Ildi 

__________________________ 

Labdarúgás 
Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság. Az 

első fordulóban: Maroshévízi PRO Maros – 

Csíkszentdomokosi Gardos 1-1 (1-1). Második 

forduló eredménye: Csicsói Ezüstfenyő–Maroshévízi 

Pro Maros 2–3 (0–0), a hévízi csapat gólszerzői: 

Alexandru Dolhescu (75.), Újlaki Alex (80., 88.). 

 

 

 

 

Tászok tető más szemmel 
 

Nemrég egy román nyelvű tanulmány jelent 

meg a Tászok tetőről. Érdeklődve vettem kezembe, 

hisz sok legenda kering a tetőről Atilla királyunktól 

kezdődően. Tény, hogy valamikor a Rovások hegye, 

ahogy még mondják, számos rovásírásos kővel volt 

gazdag. Ma már elég kevés található, sokat elhordtak, 

jó párat felrobbantottak (2008), de ami fontos, hogy a 

tető alatt még mindig nagyon sok az írott kő. 

Visszatérve a román nyelvű tanulmányra, az írók 

Kovács István, 1914-ben írt tanulmányára alapoznak. 

Közlik Kovács képeit, köztük azt a hat követ is, 

melyen az Atilla jel is rajtuk van. A román tanulmány 

3 éves kutatásra alapozik és sajnálkozva írják le, 

hogy csak részben tudták azokat a köveket 

megtalálni, amiket Kovács István lefényképezett, de 

ellenben újabb köveket is fedeztek fel. A három éves 

kutatás alatt 43 követ találtak, melyeken írások 

vannak, de ezek között vannak latin betűs írások is. A 

tanulmány írói leszögezik, hogy a Tászok tető egy 

szent hegy, szakrális hegy, legalábbis ez volt 

hajdanán. Továbbá azt is olvashatjuk, hogy az itt levő 

rovásírás őskőkorszaki eredetű. Szerintük az ott levő 

rovásírást nem székely-magyar vagy szkíta írásnak 

tulajdonítják, hanem dunai írásnak nevezik A kutató 

csoport egy kisebb barlangot is talált, mely szerintük 

egy táltos lakhelye lehetett, a bejárat előtt több 

megmunkált kődarabok hevertek, amely oltár 

szerepét is betölthette. Czirják Károly 
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Közvélemény-kutatás 
 

Az alábbiakban egy közvélemény-kutatást indítunk, hogy megismerjük az Önök véleményét is. 

Kérjük, akik szeretnék, osszák meg velünk véleményeiket, melyeknek egy részét közölni fogjuk. 

Tehát írjanak a hirlap@marosheviz.info címünkre vagy telefonáljanak a 0744136068-as 

telefonszámra. Köszönjük.  

1. Mi a véleménye, a helyi polgármesteri hivatalnak mit kellene tennie városunk fejlődéséért? 

2. Milyen együttest szeretnének látni a jövő évi Magyar Művelődési Napokon? 

3. Mi az, amivel megvannak elégedve, amit a helyi polgármesteri hivatal létesített az utóbbi 

években és mi az, amivel nem? 

4. Hogyan látják Maroshévíz jövőjét? 

5. Javaslatok a városunk egy szebb jövőjéért. 

6. A helyi magyarságért mit szeretnének, hogy tegyen a város vagy más szervezetek? 

7. Egyéb javaslatok. 

 

Tanfelszerelés az elsősöknek 
 

Megkezdődött a 2018-2019-es tanév. Ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület a 

maroshévízi Kemény János Gimnáziumba beiratkozott első osztályosoknak tanfelszereléseket adott 

át. Ez évben a csomagok tartalmaztak: rajztömb, radír, füzetek, ceruzák, golyóstoll, hegyező, 

gyurma, színes papír, vonalzó, olló, ragasztó, vízfesték ecsettel stb. Az egyesület 2011-től minden 

évben tanfelszerelésekkel kedveskedik azoknak a diákoknak, akik az első osztályukat magyar 

iskolában kezdik.  UNE 

 

Könyvbemutató 
 

Szeptember 15-én, Gyergyóremetén lett bemutatva a Gyergyó-szék értéktára „Gyergyó 

Kollégium” címen megjelent kötet, mely több mint 300 oldalas hiánypótló kiadvány.  

A könyvben Maroshévízre is több oldalt szenteltek. A könyv megjelenését egy nagyszabású 

kutató munka, interjúk készítése előzte meg. Így 2017 októberében egy 

héten át több szerkesztő is a településünkön kutatott, állt szóba a 

lakosokkal, úgyszintén ez év áprilisában is. A végeredmény ez a 

nagyszerű könyv és a benne található dvd. A könyvet Lezsák Sándor, a 

Magyar Országgyűlés Alelnöke mutatta be. Beszéde mondtak: Bágya 

Rita a Gyergyó Kollégium technikai vezetője, Nagy József a kollégium 

szakmai vezetője, Laczkó Albert Elemér Gyergyóremete polgármestere. 

Az ünnepség első felében nagy tapsnak örvendhetek a Gyergyóremetei 

Ifjúsági Fúvószenekar és a Lakiteleki Kösöntyű Néptánccsoport. Az 

eseményen rövid ismertetőket tartottak a kutatok akik külön-külön 

ismertették a településeket és az ott tapasztaltakat. Ezt követően egy 

vásáron vehettek részt a jelenlevők amelyen mindenik Gyergyó-széki 

település különböző helybeli termékeket állított ki. Ezt követte egy 

kötetlen beszélgetés a magyarországi és gyergyószéki jelenlevők között.  

Az említett könyvben Maroshévíz fejezetbe többek között a kutató csoport a beszélgetéseik 

alapján írásokat közöltek: Deme Gabriella, Rabya Edith, Madaras Melinda, Balázs-Hegedüs Anna, 

Tőkés Attila, Szabó Erzsébet, Déák Attila, Kósa András lakosok elmondásaiból. Cz. K. 
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Szárhegyi csata 
 

Szeptember 6-án volt 360 éve, hogy lezajlott a Szárhegyi csata. E csata fontos a maroshévízi 

történelemben, hisz az akkori Gyergyó-Toplicza nevű települést a betörő moldvai „sereg” felégette, 

megsemmisítette. A moldvai betörésről számos korabeli dokumentum maradt hátra és ahol a végső 

ütközet volt Szárhegy közelében, ma a „Tatár domb” nevet viseli. Hogy miért tatár domb azt szintén 

a kor dokumentumai árulták el, hisz a dokumentumok szerint hiába volt közel 3000 moldvai az alig 

300 székellyel szemben, moldvai csapatot legyőzni nem volt valami dicsőség, így nevezték el Tatár 

dombnak a helyet, ahol győztek a székelyek.  

Maroshévízen a csata a Vérmező település részen volt. Ma ezt a helyet Nyimezőnek hívják és 

Csobotfalva része. Csobotfalva 1968-ig Maroshévízhez tartozott, ekkor a település egy részét (ahol 

az ásványvíz van) Maros megyéhez, Gödemesterházához csatolták.  

A szóban forgó csatát, melyet Pintye (Pintea) vezetett, a Szárhegy közelében levő ütközeten 

leleményes haditervnek köszönhetően nyerte meg a 300 fő körül levő otthonmaradt férfiak és 

asszonyok. Most idézünk egy pár korabeli dokumentumból: 

    „1658. szeptember 4-én Pintye (Pintea) vezetésével moldvai seregek megtámadták az akkori 

Gyergyó-Topliczát. A csata a falu szélén zajlott, a Vérmező (ma Nyírmező) nevű részen, ahol a 

3.000 főből álló ellenséges sereg legyőzte a csekély számú helyi védőket, majd útban Ditró felé, 

felégették a falut, az összes házával”. 

    „Az 1658 k esztendőben kiütvén a moldvai Oláhok (Csuhollyak) 3. 000 n de kiket inkább, valami 

kóborló Tatár csoportnak vélnék, mint, hogy abban az időben a Muszkák erősen zaklatták  Oláh 

Topliczát mely akkor Gyergyó Topliczának neveztetett, és Ditró felégetvén, midőn Szárhegy felé 

jöttek. Szárhegyen alól 300 székelyből, Szárhegyi István deák nevű ember vezetése alatt, 

megtámadtattak és csak nem mindnyájan meg ölettek és azon Halomban, mely ma is látszik és 

Csuholyak halmának, neveztetik többen 500 nál el is, temettettek”.
 

    “Ugyan szeptemberben Taplóczát elégették Gyergyóban az Moldvai oláhok. Idem die 6 kijövének 

az oláhok Moldvából Gyergyóba többen három ezernél egy kapitánulyú kozák is. Ditrót meggyujtták 

és az Gyergyóiak eleibe állánék kevesen, talán három és fél százan, Szárhegyen alól Gábor déák 

előttük járó és az Jézus kiáltásában eljőve az angyal és úgy megrettenté az moldvai nagy hadat, hogy 

az oláhokban tizennyolcezred félszáz (1.850) maradott ide, de a Gyergyóiakban csak tizenöt esett el 

és zászlót is huszunnégyet nyertek el az Moldvaiaktól. Szárhegyen alól egy halomba többet szedtek 

ötödfél száznál, a többit az farkasok s hollók ölték meg. Ezeket is 1658 esztendőben lőnek 

szeptemberben”.  

    „… ez év augusztusában három ezernél több moldvai ütött be Pintye (portyázó sereg vezére) 

vezetése alatt Gyergyóba, Topliczát felégetve, augusztus 6-án Ditrót gyujták fel…”. (czirják) 

 

Mély nyomok (2) - Dénes Géza rovata 
 

1956. október 23 Ranchet Josif Líceum. Itt a szabad Kossuth rádió Budapest – szól a rádió a 

kapusszobában. Váradi bácsi jól felhangosítja, hogy a bentlakásból leszaladva hallgathassuk. 

- Pucoljatok innen! Kiálltja Gy. aligazgató elvtárs. Lassan, nehezen indulunk. 

- Nem hallottátok!  Iszkolás. Kénytelenek voltunk felvonulni a bentlakásba. Másnap magyar óra. H. 

Á. tanárunk elmondja, hogy mi történik Budapesten és Melbourneban.  Naponta beszél a budapesti 

és melbourne-i eseményekről. 

- Egyik bentlakó társunk átírja az Internacionálé szövegét: Föl-föl ti rabjai az ágynak, föl föl te 

álmos vén diák. A folyóson Piuszék (a nevelő) járnak az alvásnak vége már. Ez a harc nem az első 

csak összefogni hát, s közösen kikövetelni Kopasztól (a konviktus felelős) a kaját.    

 



 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  45. rész 

 
A  Csíkszentmihályi, Csíkszentmiklósi  és Csíkszentmártoni  Rovásfeliratok 2. rész  

 

    1751: Ebben az évben is készült másolat a feliratról. Mint Ferenczi Géza kiderítette, a másoló Bod 

Péter volt.  

    1753 : Az 1. részben bemutatott rajzot Dezsericzky Ince piarista  szerzetes 1753-ban megjelent 

latin nyelvű könyvében kiadta.  Ennek fejlécén az olvasható, hogy a Szent Miklóson elhelyezkedő 

templomban („ in Templo loci Szent Miklós…”) van a felirat.  Sajnálatos módon Dezsericzky 

fametszője két helyen elrontotta a rovásjeleket, így az első sorban a SZÁZEGY helyett CSÁZEGY, 

a második sorban a JÁNOS helyett Kános lett.  

Továbbá észrevettem, hogy Dezsericzky  másolatának második sora  a János  (Kános) szóval 

kezdődik, míg az 1749-es Szilágyi féle másolaté az Estyán szóval.  

    1777-1784: Fischer Károly Antal szerint a  csíkszentmiklósi felirat akkor pusztult el, amikor 

1777-ben és 1784-ben az egyházat bővítették és falait átalakították.  

    1793 : Simonchicz Ince piarista atya szintén lemásolta a Szilágyi által készített két soros feliratot. 

Ő négy sorba osztotta el a szöveget. A harmadik sorban, valamint az utolsó sorban a CS és az L 

mellékvonalkáit elhagyta, ezáltal 3 hiba keletkezett másolatában.  

    1797: Németh   József címzetes kanonok, felcsíki esperes  1797 márc. 30-án ezt írta:  Tömörítve: 

A  scythiai írások nem a szent-miklósi 

templomban voltak, hanem a szent-

mihályiban, ahol  1757-80-ig plébános 

volt. A  kórusdeszkákon voltak.  Ezeket  

a deszkákat tőle Cserei Farkas elkérte, 

Bécsbe vitte s azután eltűntek. Ábra: A 

felirat Dezsericzky Ince könyvéből. 

Friedrich Klára 

 

Aranymondások (47) 
 

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

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

 

1. Dugovits Titusz a hátsóját a falnak támasztotta és azon felmászott. 

2. II. József Mária és Terézia fia volt. 

3. A trákok utódai a mai osztrákok. 

4. Egész Európa rettegett a magyarok nyulaitól. 

5. 1222-ben II. András adta ki az Aranybuktát. 

6. Caesar átlépett a Rubik Ernőn. 

7. Az invesztitúra háborúban a pápa maga alá gyűrte a császárt. 

8. A Canossa-járásban IV. Henrik télvíz idején mezítláb, sál és sapka nélkül könyörgött a pápának. 

9. A német-római császár összefogott a cölibátussal és megtámadta a pápát, aki erre magába roskadt. 

10. VII. Gergely magáévá tette az invesztitúra jogot a cluny-i kolostorban, és ettől kezdve a papok 

megtisztítását kívánta. 

11. A ferences rend tagjai, a nevükhöz méltó életet éltek. 

12. A szerzetesrendek a rendszeretetből alakultak ki és mást nem is csináltak. 

13. A firenzei társadalom sajátos színfoltjai voltak a kövérek. 

 



 
Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (12.) 

Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a 

Maros-parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról 

„faggattuk” és ha az idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is 

megismerjék kulturális tevékenységét. 

   Akkor még katonának is kellett menni, de ment a fene, vittek. Ott is mindig összetévesztettek 

annyira hasonlítottunk egymásra. Én csináltam egy baklövést, öcsémet megbüntették. Amikor 

felsorakozott a szakasz mi akkor kerültünk a szakasz élére, mikor a parancsnok azt kiáltotta: „hátra 

arc!”. A lövész árok ásásnál volt szerencsénk, mert mi öcsémmel már rég szivaroztunk a lövészárok 

szélén amíg a sok nagy kajla elásta magát. Na de vége lett hála a jó Istennek. Haza jöttünk és az 

alapságról áttértünk a kalaposságra… gyere öcsém a bálba. Én szerveztem, öcsém adta a jegyeket. 

Minden nagyon jól ment, szólt a zene, táncoltak a párok. Úgy éjféltájban hallom, hogy supp. Nem 

vettem figyelembe. Megint hallom, hogy supp, gondolom, hátra nézek, és megnézem, mi történik. 

Hát bizony engem ütnek, megfordultam lett is kavarodás és a kavarodás után mindketten ültünk egy 

házba, ő kórházba, én a fegyházba. Nála hamarabb véget ért a „kezelés”. Kikerült onnan. A jó Isten 

felvitte a dolgát, valami vezető lett egy gyárban és vett egy 1300-as Dáciát, mellyel úgy szelte a 

kanyarokat, hogy füstölt a kocsinak mind a négy kereke. A tegnapelőtt úgy bévette Borszék felé a 

kanyart, hogy nem volt kanyar. Volt egy villanypózna ellenben, amelyet úgy megcsókolt, hogy 

olyan lett az 1300-as Dácia, mit egy Weltmeister harmonika. Az volt a különbség a harmonika és az 

1300-as Dácia között, hogy ezen nem lehet muzsikálni. Nem kell megijedni, nem lett különösebb 

baja. Mintanyiunkkal megtörténik előbb vagy utóbb. Istenem, meghalt. Ezért 

vagyok én most itt önök előtt, hogy ne történjen egy fatális tévedés és megint 

összetévesszenek vele, hogy engem temessenek el helyette. 

  Sírva megy haza a kislány este 10 órakor, kérdi az édesanyja: Hol 

voltál Marika ilyen sokáig? Hát nem tudod, hogy Palival voltam kirándulni. 

Szedtünk kikericset és ibolyát. Na – mondja az anyja – állj oda és mosogass 

el. Mire Marika: nem tudok édesanyám, mert hányingerem van – akkor mosd 

fel a szobát. Azt se tudom, mert szédülök. Csípőre teszi az anyja a kezét és így 

szól – Te Marika csak nem… – De igen, feleli Marika. Te szerencsétlen nem 

tudtál segítségért kiáltani?  Marika: Édesanyám nem kellett oda segítség 

egyedül is megcsinálta. (folytatjuk) 

 

Visszatekintő 
 Egy újabb sorozatot indítunk. Minden hónapban közlünk 

egy fényképet egy maroshévízi fontos eseményről, illetve néhány 

szóban beszámolunk a kép keletkezési idejéről, helyéről és hogy 

milyen alkalommal készült. Ez úton a kedves olvasóinktól is képeket 

várunk egy-egy fontosabb eseményről, melyeket a szerkesztőségünk 

címére elküldhetnek. 

Az alábbi kép 2008-ban készült a Zsákhegyi Katonai Temető 

felszentelésén. Tudott dolog, hogy 1970-2008 között e temető nem volt karbantartva így egy valóságos 

szemétdomb volt itt. 2008-ban a dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a Települési Székely Tanács 

kitakarították, több mint 150 keresztet állítottak. Az avatáson országgyűlési képviselők valamint a 

Magyarország Bukaresti Nagykövetség katonai attaséja is részt vettek. A katonák neveinek egy része a bécsi 

levéltárból 2010-re előkerült, de 2012-re a Szebeni Levéltárból előkerültek az összes elhunytak adatlapjai, a 

temető térképe és az 1916 októberében a Sbarcea Nicolaeval és Simionnal készített terület csere adatai, 

melyért cserébe innen nem messze 14 ár területet adott  a magyar állam. Az itt eltemetett 191 katona közül 75 

volt a magyar és 3 helyi lakos is volt. A temető újabb történetének (2008-2013) egyik érdekessége, hogy ha 

temetőt soha nem gyalázták meg érdekes módon 2013-ban 2 alkalommal is a kereszteket letörték, eldobták. 

Ez az év fekete év volt hisz se ez év előtt se az említett év után nem gyalázták meg. A temető jelenleg a helyi 

református egyház tulajdona. 



 

Tanévkezdő gondolatok 
Szeretnék egy pár gondolatot megosztani Önökkel és veletek, kedves diákok, a tanévkezdés 

alkalmával. 

Tudom milyen nehéz elkezdeni valamit, amikor hozzászoktunk a kényelemhez...Milyen nehéz 

újból iskolába rohanni mikor eddig a vakációban minden reggel nyugodtan pihentünk  ...azzal 

biztatom a kedves diákokat, hogy el kell kezdeni a tanulást, a munkát, hogy célba érhessünk és újabb 

vakációkat megélhessünk. Csak úgy érhet véget valami, ha az el is kezdődik... 

Minden hajónak a nagy vízeken van egy célja, pontosan az, hogy  hová kell megérkezzen. De 

addig amíg kiindul a hajó és mély vízekre kerül, nagyon fontosak az előkészületek, a gondosan 

összekészített felszerelések...Amikor kikerül a nagy vízekre előtérbe kerül az odafigyelés a 

célpontra, és a szakértelem, mellyel az előkészített felszerelések használva vannak,megfelelő módon, 

megfelelő időben, mert ezek nélkül a hajó nem éri el kitűzött célpontját...Ti is ilyen hajók vagytok, 

akik először felszerelkeztek tudással, hogy majd kievezve az életbe tudjatok hasznos emberek 

lenni...Ehhez kívánok mindannyiatoknak sok sikert, kitartást, türelmet és  szorgalmat.  

Megkülönböztetett szeretettel köszöntök minden új diákot iskolánkban, akik úgy döntöttek 

szüleikkel együtt, hogy a Kemény János Elméleti Líceum diákjai és szülei lesznek. Ezt fontosnak 

tartom kiemelni, hogy kedves szülők ne csak beírassák gyerekeiket az iskolába, hanem maradjanak 

továbbra is a gyerekek szülei, nevelői az iskola pedagógusai mellett. Új diákjai, óvodásai és 

napközisei iskolánknak érezzétek jól magatokat ebben a közösségben és legyetek kitartóak. 

Ismertetem azokat az eseményeket, amelyek a tanévzárás után, a nyári vakáció alatt zajlottak 

iskolánk életében: -új iskolafeliratot kaptunk ajándékba Budapest XV. Kerületének 

Önkormányzatától 

   -előkészítettük a napköziseinket befogadó csoporttermet egy szülő és Budapest XV. Kerület 

Önkormányzatának támogatásával 

   -javítottuk a sportterem tetőzetét, hogy az esővíz elől elzárjuk az utat 

   -új hangosítóberendezést, laptopot, külső hardot, mezőségi ruhákat vásároltunk a Csillagszem 

tánccsoport részére a Csoóri Sándor Alap pályázata által 

a Bethlen Gábor Zrt. Támogatásával új hangosítóberendezéssel szerelődik fel a dísztermünk a 

színesebb előadások biztosítására 

   -folytattuk a kabinetek eszközbeszerzését Magyarország Államtitkárságának támogatásával és kb. 

2.500.000 forintra LED-es Tv, laptopok szerelődnek fel szaktermeinkben 

   -biztosítjuk Magyarország Államtitkárságának támogatásával a beiratkozott napköziseknek 

éteketetését szeptember-december periódusban 

   -megkaptuk a pozitív döntést a líceumi tanulóknak szóló Rose pályázat beindításáról a sikeres 

érettségi megszerzése érdekében 

   -tanulóinkat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával két sikeres pályzázat keretében 

érdekes tevékenységek várják a közeljövőben: kirándulás a Déli Kárpátokban és egy nagyméretű 

néptánctalálkozó a szamosújvári testvériskolával együtt  

   - az I.osztály kisdiákjait taneszközöket tartalmazó ajándék várja a padjukon az Urmánczy Nándor 

Egyesület jóvoltából...A diákok és szülök nevében is köszönjük az Egyesületnek. 

Remélem, hogy minden áldozatos munkának beérik gyümölcse és a diákjaink az iskolát második 

otthonuknak fogják tartani. 

    Kívánom, hogy minden kolléga megtalálja helyét közösségünkben és mindannyian közösen 

dolgozzunk annak érdekében, hogy sikeres tanévnek nevezzük ezt a 2018/2019-es tanévet. 

Deme Gabriella igazgató 



 
 

Marlenka elkészítése – Sárig Csilla rovata  
   Karamell: Nagy lángon állandó kevergetés mellett forraljuk fel a tej, cukor, szódabikarbóna és 

vaníliaaroma keverékét, majd vegyük kisebb lángra és kb. két óra alatt szép lassan főzzük sűrűre. Főzés 

közben 10 percenként kézi habverővel keverjük alaposan át, majd főzzük kellően sűrűre (ha szükséges, akkor 

lángelosztót is tegyünk alá, hogy szép lassan forrjon és sűrűsödjön be). Amikor elkészült teljesen, hűtsük ki 

mielőtt a krémhez kevernénk (érdemes előző nap megfőzni a karamellt, mert akkor lesz ideje kellően kihűlni 

és besűrűsödni). 

   Tészta: Egy tálba tegyük bele a margarint, a mézet, a porcukrot és a kissé felvert egész tojásokat, majd 

vízgőz fölött, állandó kevergetés mellett olvasszuk fel. Amikor teljesen folyós, akkor vegyük le a tűzről és 

hűtsük éppen csak langyosra. A szódabikarbónát keverjük össze az ecettel és pezsegtessük ki, majd keverjük a 

langyosra hűlt masszához. Ezután adjuk hozzá a lisztet, majd lisztezett felületen gyúrjuk össze a tésztát (ha túl 

lágy lenne, akkor még egy kevés lisztet adjunk hozzá). Az összegyúrt tésztát osszuk el hat egyenlő részre, 

majd formázzunk gombócokat. Ezután egyesével enyhén lisztezett sütőpapíron nyújtsuk ki, majd helyezzük a 

tepsi hátoldalára (én egyszerre két papíron nyújtom ki és két tepsire helyezem rá, majd egymásután felváltva 

sütöm készre a lapokat) Helyezzük előmelegített sütőbe, majd közepes (180 fokos) hőmérsékleten 7-8 perc 

alatt süssük meg a tésztalapokat (úgy süssük meg a lapokat, mint a mézes krémeshez). A sütőből kivéve, 

várjunk pár percet, majd egy spatulával alányúlva, lazítsuk fel a papírról a tésztát. Végül pedig óvatosan 

húzzuk át egy tálcára, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Mindegyik lappal így járunk el. 

   Krém: A pudingport keverjük simára egy kevés tejjel, majd keverjük hozzá a maradék meleg tejhez. Ezután 

állandó kevergetés mellett, főzzük pár perc alatt sűrűre. Végül hűtsük ki teljesen mielőtt a krémhez 

kevernénk. A margarinhoz adjunk hozzá 2-3 kanál teljesen kihűlt pudingot, majd robotgéppel kezdjük el 

kikeverni. A mikor már kezd krémes állagú lenni, apránként adjuk hozzá a maradék pudingot is. Addig 

keverjük, még jó krémes nem lesz. 

Amikor már kellően krémes a massza, apránként keverjük hozzá a teljesen kihűlt karamellt. Ezután 

kanalanként adjuk hozzá a darált diót, majd keverjük jó habosra (én a diót először a sütőben kicsit 

megpörköltem, majd kihűtöttem és úgy daráltam le. Így sokkal finomabb ízt kaptam). 

   Összeállítás: Egy teljesen kihűlt tésztalapot helyezzünk bele a tepsibe, majd ezután egyenletesen kenjük rá 

a krémet, majd fedjük be a következő lappal (ekkor óvatosan a tenyerünkkel 

nyomkodjuk le egy kicsit a ráhelyezett lapot). A maradék tésztalapokkal és a 

krémmel szintén így járjunk el. A sütemény tetejére utoljára ráhelyezett lapot 

csak vékonyan kenjük meg a krémmel, majd szórjuk meg ízlés szerint darált 

dióval. Ezután hagyjuk egy napig állni, hogy a tésztalapok megpuhuljanak és az 

ízek kellően összeérjenek. Tálalás előtt, éles késsel ízlés szerint szeleteljük fel. 

 

Rólunk, magyarokról írták (12) 
 Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, 

melyeket őseinkről írtak, mondtak neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több 

féle képpen 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, mivel 

ezekben megmaradt az ősi történelmünk, hisz a szkíta-hun-magyar világbirodalom minden idők legnagyobb 

birodalma volt egészen Attila haláláig. Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy 

barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy a rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így 

neveztek és nemcsak minket, magyarokat, de a gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is, hogy 

a Szkíták vagy Hunok 24 ősi törzsből tevődtek össze és ezeken belül volt több kisebb törzs is.  

   TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta: „Az 

egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért. Amidőn Amerika még Európa méhében 

leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország őrizte a civilizált világ 

biztonságát. Nincs fényesebb történelem, mint a magyar nemzeté.” 

   GRIM JAKOB (1785-1863) az első német tudományos nyelvtan megalkotója: „A magyar nyelv logikus 

és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. 

 



 

 

 
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, Gyo ̈rgy Hajnal, Hámos 

Mihály, Izabella vendéglő, Németh Levente , Papp Edmond , Szász Károly , Szabó Erzsébet , Tó́th Csaba . 
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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. 
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