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Farsangi mulatság 

 
Március 2-án 19 órától a maroshévízi SPORT-

BÁR ad helyet ez évi farsangi mulatságnak. Az 

eseményt a helyi RMDSz és a Szabó család 

szervezi. A zenét és a múltaságot Bajkó Attila 

biztosítja. A szervezők szeretettel várnak 

mindenkit. 

 

Busz a csíksomlyói pápa látogatásra 

 
A maroshévízi RMDSz, a június 1-én leendő 

pápalátogatásra buszjáratot tesz rendelkezésükre 

azoknak a hévízi lakosoknak akik, ezen a fontos 

eseményen részt szeretnének venni. Érdeklődni, 

feliratkozni: Bodor Attilánál, 

telefonszám:0744397637 

 
 

Hírek a közösségi oldalról 
 

A napokban egyik népszerű közösségi oldalon több hévízi lakos elégedetlenségét fejezte ki a 

helyi polgármesteri hivatal tevékenységével szemben. Felmerültek olyan jogos kérdések, mint például a 

nagy adó, a hivatali alkalmazottak hozzáállása a lakosság érdekeihez, az egyre több cigány vagy roma 

beözönlése a városunkba, a hivatalban dolgozók sokasága, a munkahelyek csökkenése, és ami sajnálatos, 

hogy évek óta nem létesítettek új munkahelyeket, és ha jöttek is befektetők, ezeket „elűzték” a 

településről.  

A kezdeményezők azt is neheztelik, hogy a hivatal nem hallgatja meg a város lakosságát, nem 

kommunikálnak velük. A közösségi oldalon egyetlen egy helyi tanácsos válaszolt. A több száz 

hozzászóló, de a kezdeményezők is már a központi parkban akartak találkozót adni, hisz, amint írták, a 

hivatalban nem fogadják, hogy meghallgassák sérelmeiket. Az is felmerült, hogy gyűjtsenek aláírást, 

hogy Maroshévíz ne legyen többé megyei jogú település, hanem kapja vissza a városi rangot. Több napos 

közösségi oldalas „csata” után úgy néz ki, hogy e hónapban mégis összejöhet egy találkozó a helyi 

hivatalnál, mindez a felektől függ, hogy kinek mikor, melyik időpont fog megfelelni. Siklodi Ildi 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

   A maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy Nándor Egyesület névadójának tiszteletére 

tíz éve szervez történelmi vetélkedőt a Gyergyó-széki településeken élő iskolásoknak. 

  

   Idén a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, a budapesti Reintegratio Alapítvány, 

valamint a házigazda Kemény János Gimnázium, Urmánczy kedvelt jelmondatát 

alapul véve,  

“A mi országunk a Kárpátok országa…” 

 

címmel hirdet csoportos vetélkedőt, melyre Gyergyó-szék bármelyik iskolája nevezhet. 

   A vetélkedőre szeretettel hívjuk és várjuk négyfős (V-XII. osztályos, akár vegyes összetételű) csapatok 

jelentkezését, legkésőbb 2019. május 3-ig.  

   A vetélkedő első három helyezettjét (csapatonként 4 diákot és felkészítő tanárukat) öt napos, 

élményekkel teli budapesti közös kirándulással jutalmazzuk (2019. június 16-20). 

   További információkkal készséggel állnak rendelkezésre a szervezők az alábbi elérhetőségeken: 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, 0744136068. 
 

mailto:drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info


 
 

Mi lesz veled, Urmánczy híd? 
 

Már több alkalommal írtunk a Maroshévízen a Mag-len negyedben levő Urmánczy födeles 

hídról.  

A híd 1869-ben épült, így ide és tova ez évben lesz 150 éves. A XIX. században Erdélyben nagy 

divatúak voltak az ilyen struktúrájú hidak. Környékünkön még Gyergyóremete is büszkélkedett ilyen 

híddal. A maroshévízi hidat egészen az 1989-es államcsíny 

utánig rendszeresen tatarozták. Sajnos 2000 után a 

zsindelytetőt modern zöldpalára cseréltette a polgármesteri 

hivatal, de legalább így is gondozták a hidat. Sajnos, több mint 

tíz éve senki nem törődött vele.  

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2008-ban, 2010-ben 

és 2013-ban is beadványt intézett a maroshévízi polgármesteri 

hivatal felé és az önkormányzathoz, melyben rámutatott, hogy 

Maroshévízen milyen turisztikai látványosságokat nem 

gondoznak, nem építenek ki, nem tataroznak. A több leírt 

javaslat közül a hivatal hármat teljesített: a Bájos tetői kilátó 

építését, a termál vízesés kitakarítását, felújítását és a volt 

zsidó fürdővel szemben levő termál gyógyforrás 

korszerűsítését. Sajnos a többi javaslatokat, melyek között 

szerepelt az Urmánczy födeles híd felújítása is, a mai napig 

nem vették figyelembe.  

2017-ben elterjedt az a hír, hogy lebontanák a födeles 

hidat. Mivel a lebontásnak nagy sajtóvisszhangja lett, hisz 

tévéstábok, újságok, sőt még a megyei kulturális minisztérium 

kirendeltségének az illetékesei is eljöttek e végett 

terepszemlére, a híd maradt, de a folyamatos rombolás is.  

Így mára a híd tetejéből és oldalaiból hiányoznak darabok és mindez annak ellenére, hogy az 

Urmánczy Nándor Egyesület 2018. június 4-én egy beadványt adott a maroshévízi polgármesteri 

hivatalhoz és az önkormányzathoz, melyben újból kérte ezen történelmi hídfelújítását, gondozását. A 

beadvánnyal együtt 435 lakos aláírását is benyújtotta, akik szintén a híd sorsáért aggódnak.  Itt az is fel 

volt tüntetve, hogy Erdélyben még három ilyen híd található, míg Európában Ausztriában egy és 

Olaszországban két hasonló híd van, mindenik felújítva a és a turizmust szolgálja. A beadvány óta eltelt 

nyolc hónap, de még válasz nem érkezett, holott legtöbb 30 napon belül válaszolniuk kellene. Tény, 

hogy a város vezetősége mostohagyermekként kezeli a hidat és semmit nem tesz érte, hagyja, hogy 

állaga romoljon, majd összedőljön, így teljesül a vágyuk, hogy egy jelentéktelen betonhidat építhessenek 

helyébe. Czirják Károly 

 

 

Mély nyomok (8) - Dénes Géza rovata 

 
1987. június 29, tanévzáró ünnepély, tornaterem előtt tribün, 

zászlófelvonás, pionír kürtszó, dob. Nagy a meleg, a sok szülő, gyerek vár. 

Nem lehet megkezdeni a ceremóniát, mert D. M.  elvtársat várjuk, ő fogja 

felolvasni N.C. elvtársnak az üdvözlő táviratát. 

Az iskolával szemben a katolikus templom, Szent Péter és Pál napja 

van, búcsús mise. Oda nem mehet senki, ott magyarul szól az ének: Krisztus 

kenyér bor színében, Úr s király a föld felett, forraszd eggyé békességben 

minden népet, nemzetet”, itt az iskolában egy magyar szó sem hangzik el. 

„Ugye milyen fölemelő ünnepség a magyar diákok, szülők, tanárok részére?”. 

 

 



 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (16.) 
 

 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. 

Tisztelt Olvasók! Beszélgetve egyik kollegámmal, a minap felháborodva meséli, hogy a felesége 

most merte elmondani neki, hogyan beszél és viselkedik a lányuk. Ez következik.  

Egyik vasárnap este 22 óra után háromnapi késés után hazaállít a kislány, a kollegám delegációban volt, 

tehát csak az anyja volt otthon. Belépik, nem köszön, az anyja aggódva kérdi: „Mondd meg őszintén, hol 

voltál péntektől?” Mire a lány: „Hát nem tudod, hogy te engedtél el Bélával gombászni?” Az édesanya: 

„Tudom lelkem, de péntektől vasárnap estig?” Mire a lány ezt a sztorit adja elő: „Pénteken elmentünk 

Bélával gombászni, amikor jöttünk visszafele valami huligánok megtámadták Bélát, leütötték, engem 

pedig….megerőszakoltak” Anya: „Mit mondasz?! Na jó, pénteken és szombaton?”, Mire a lány 

„Szombaton is ez történt” – S vasárnap, - borul ki az anyja? Mire a kislány: Nem mondtam már mi 

történt, ez történt vasárnap is…hagyj már békén”. Édesanya: „Mondd meg lányom, mi lesz ezután?!” 

Erre jön a kislány nagyképű felelete: „Hétfőn is kell menjek”.  

A következőkben elszeretném mondani egyik fura esetemet a lakossági nyilvántartó hivatalban, 

ahol személyazonosságit kellett cserélnem. A tisztviselőnő kérdezi – mikor született, mire felelek én: - 

46 július 10. Mire a tisztviselő nő: - de ide 16.-a van írva. Bocsánat – felelem én – azért van 16.-a, mert 

meg kellett várjuk, hogy apám kijózanodjon és beírasson. 

Megint kérdezi:  -Miért született?, - Nálam megállt az óra, hogy lehet 

ilyent kérdezni, de hogy teljes legyen a válasz, próbáltam válaszolni: 

946-ban tetszik tudni, mindjárt a háború után szárazság is volt, munka se 

volt, rádió, televízió se volt, moziról nem is beszélek, hát az emberek mit 

csináltak…hát gyereket csináltak, ezért születtem, így jó lesz? 

Régi kívánságát teljesíti anyósának egy vő. Családostól elutaztak 

Jeruzsálembe, hogy megnézzék a sirató falat, mivel az anyós mindig azt 

akarta, hogy még életében lássa ezt a nevezetességet, de megtörténik a 

baj, elhunyt az anyós. Az ottani rabbi azonnal felajánlotta, hogy az izraeli 

állam ingyen eltemeti, nem kell hazaszállítani. Mire a vő: „- Köszönöm, 

bármibe kerül is hazaszállítom, mert itt 2000 évvel ezelőtt elhunyt egy fiatal ember és feltámadt… Na, 

ebből nem kérek”. (folytatjuk)  

 

Aranymondások (51) 
 

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

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

1. Az egész világot megrázta a világválság és még ma is folytonosan rázza. 

2. A németeket már minden oldalról szorongatták és már az utolsókat rúgták, amikor Hitler a végső 

győzelem reményében még egy utolsó kísérletet tett és öngyilkos lett. 

3. A partizánok a kétségesség taktikáját alkalmazták és mindenre lőttek, ami mozgott. 

4. 1945-ben kialakult a szocialistatábor is, ahol a hatalmat a munkásosztály, vagyis az egész 

dolgozó nép bitorolta. 

5. Az ellentétes viták miatt 1945-ben Európában leeresztették a vasfüggönyt. 

6. 1952-ben Anglia és az USA azt akarta, hogy Németország ütköző ország legyen és 

elsősegélynyújtó hely. 

7. A kommunizmus terjedésének csak a csillagos ég vonhatott korlátot. 

8. A hidegháború abban különbözött egy melegtől, hogy azt előre megmondták, hogy mikor lőnek. 

9. A kínai polgárháború után Tajvanra menekült egy Csan-Kaj nevű sejk. 

 

 

 



 
 

Februárban Maroshévízen születtek 
Walter Ede (1851-1934) gyártulajdonos, képeslap-kiadó, kereskedő. Szülei nagybirtokosok 

voltak Hévízen, iskoláit helyben végezte, majd a szülei sörgyárát vezette.1886-ban megnősült, felesége 

Miklós Vilma (1858-1937), egy gyermekük született, Jenő, (1891-1966). Maroshévíz első hivatalos 

fényképésze, 1907-től saját kiadó hivatalt nyitott, amely 1929-ig működött. Képeslapokat adott ki 

Maroshévízről, Gyergyószentmiklosról és a Gyilkos-tóról is. 1934-ben hunyt el, és a Bajkó-pataki 

temetőben nyugszik. 

Polgár Géza (1931– 1987) színművész. 1931. február 23-án született. 1959-ben végezte el a 

Színházi és Filmművészeti Főiskolát. Miskolcon kezdte a pályafutását, 

1967-1979 között a veszprémi Petőfi Színház tagja, de játszott 

Kaposvárott és Szolnokon is, 1972-től 1976-ig a szolnoki Szigligeti, az 

1976–1977-es évadban a győri Kisfaludy, 1977-től 1979-ig a szolnoki 

Szigligeti, 1979-től haláláig a Miskolci Nemzeti Színház tagja volt. Habár 

a színészeti főiskolát zenei osztályban végezte, túlnyomórészt prózai 

szerepekben remekelt. A drámairodalom főszerepeinek sorát játszotta el, 

robusztus alkatának megfelelő kemény, nyers hősöket. Pályája későbbi 

szakaszában, karakterszerepekben alkotott emlékezeteset. Filmekben és 

TV játékokban is sokszor szerepelt. Miskolcon a Déryné díjjal tüntették ki 

1964-ben, 1966-ban pedig Jászai díjjal jutalmazták. Több emlékezetes 

filmben szerepelt. Miskolcon hunyt el 1987. márc. 17-én. 44 filmben 

szerepelt. Csupán egy pár film cím, amikben sikeresen szerepelt: Egri 

csillagok. 1968 (Bolyky Tamás szerepében), 80 Huszár (1978), Tizenegy 

több, mint három (magyar tévéf.), Vérrokonok (TV-film, 1982), Sértés (magyar játékf, 1983), Az a szép 

fényes nap (magyar tévéf, 1981), Angliai II. Edward élete (magyar tévéf., 1978), Békesség (magyar 

tévéf., 1978), Kék rénszarvasok (magyar tévéf., 1975), Zöld dió (magyar tévéf., 1974).  

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  50. rész 

 
Az énlakai unitárius templom felirata  2. rész 

     Fischer Károly Antal rovásírás kutató, aki katonatisztként szolgált Erdély helyőrségeiben is, írja 

énlakai látogatásáról: 

 „1888 évi július 13-án kopogtattam Győrffy Ferencz, Énlaka unitárius lelkészének vendégszerető 

házánál.  Vele mentem fel óriási hársfák árnyékában és régi sírkövek között a meredek dombon lévő 

egyházba, melynek küszöbét áhítattal léptem át.  Szemem a mennyezetre irányult, mely egymást 

derékszögben keresztező léczek által  egyenoldalú négyszögű fiókokra van osztva….E fiókok néhányában 

latin föliratok vannak, az orgona fölött pedig, a középső fiókon, a régi magyar fölirat,  melynek két sora 

az egyház hosszirányában folyik.  A betűk magassága mintegy 5 centiméter.  A fölirat másolásánál 

különös gondot fordítottam az egyes vonalak mikénti állására, s a betűknek egymástól való távolságára 

is, mi nekem, ki éveken át rajzolással foglalkoztam, nem vált 

nehezemre.” 

     A vitatott rész olvasata Fischer szerint: GEORGYIUS MUSNAI 

PAKO. Hozzáteszi, hogy a pako-t már nem lehet megfejteni, mert 

nyilván rövidítés. 

Tar Mihály Temes megyei, Omoron gazdálkodó polgár, aki a 

rovásírást juhász őseitől tanulta, a kérdéses részt így fejti meg: 

Georgyius  Musnai DE JÁKO (azaz jákói Musnai György) 

Sebestyén Gyula néprajzkutató azért tartja tévesnek Tar megfejtését, 

mert szerinte a kapocs K nem állhat szó közben.  Mint néhány 

tanulmányban bemutattam, több hiteles rovásemlékünkben bizony áll 

szóközben is. (F.K.) 

     Megfejtése: GEORGYIUS MUSNAI DEJÁK ÉN(lakán). 

Friedrich Klára 

  

http://www.port.hu/tizenegy_tobb_mint_harom/pls/fi/films.film_page?i_film_id=110121&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/tizenegy_tobb_mint_harom/pls/fi/films.film_page?i_film_id=110121&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/verrokonok/pls/fi/films.film_page?i_film_id=88932&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/sertes/pls/fi/films.film_page?i_film_id=37261&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=2&i_topic_id=2
http://www.port.hu/sertes/pls/fi/films.film_page?i_film_id=37261&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=2&i_topic_id=2
http://www.port.hu/az_a_szep_fenyes_nap/pls/fi/films.film_page?i_film_id=40900&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/az_a_szep_fenyes_nap/pls/fi/films.film_page?i_film_id=40900&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/angliai_ii._edward_elete/pls/fi/films.film_page?i_film_id=171864&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/kek_renszarvasok_kek_renszarvasok/pls/fi/films.film_page?i_film_id=158622&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1
http://www.port.hu/zold_dio/pls/fi/films.film_page?i_film_id=38965&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_where=1&i_topic_id=1


 

                            
  

 

GLOBÁLIS NEVELÉS HETE 

 

A Globális Nevelés Hetén zajlott a Kemény 

János Elméleti Líceum melletti telken épülő 

napközis óvoda alapkőletétele. Az eseményre 

iskolánk tanulói ünnepi műsorral készültek. 

 

 
Szervezők: Deme Gabriella, óvónők, tanítónők 

 

NAGYKORÚSÍTÁS 

 

Miss & Mr. Maturandusz: Málnási 

Barbara-Jesszika & Pap Norbert-Raymond 

Miss & Mr. Népszerűség: Csiki-Péter Szidónia 

& György Kristóf 

 

 
Szervezők: XI. osztály tanulói 

 

HÓSZOBRÁSZAT 

 

A hószobrászat hagyományos tevékenység 

iskolánkban, az idén az elemi osztályok tanulói a 

Hóemberek Világnapját is ünnepelték. 

 

 
Szervezők: Trombitás Tünde, Csíki Ildikó, 

Puskás Éva, Újfalvi Anna, Rabya Edith 

 

FARSANG AZ OVIBAN 

 

„….Mert a farsang februárban nagy örömet 

ünnepel, múlik a tél haja-huj, s a tavasznak jönni 

kell!” hangzott el az óvodások és napközisek 

farsangi jelmezbálján . 

 
Szervezők: Csibi Gabriella, Burján Erika, Puskás 

Veronika 

 Madarász Kinga 

 

 

 



 
 

SPORT 
Telekom Kupa 

Februárban, zajlott le Brassóban a hagyományos Telekom Kupa alpesi sí versenyszámokban. Az 

U16-os korcsoportban a maroshévízi Hámos Roxána a 4. helyezést érte el. Ebben a korcsoportban 

összesen 18 sportoló állt rajt elé. Tudnunk kell Hámos Roxánáról, hogy magyarországi színekben is 

sportol és  a múlt évben az ifjúságiaknál országos 2. helyezéstért el. 

 

Danico Kupa 

       Február 14-én szervezték, Maroshévízen, a 3. Danico Kupával díjazott alpesi síversenyt. Melyre 

közel tíz sportegylet, 103 sportolója nevezett be. Íme a hévízi sízők eredményei: U16 korcsoportban: 

Hámos Roxána 3, Walter Rebeka 4. valamint Karácsony Karina 5. Az U21-es korcsoportban Kiss Tímea 

az első helyen végzett. 

 

Kelemen Kupa 

      Február 15-én, zajlott le a maroshévízi sípályán a 

Kelemen Kupával díjazott alpesi síverseny. A maroshévízi 

sportolók az U16-os korcsoportban értek el jó eredményeket. 

Hámos Roxána első helyezést ért el, Walter Rebeka a 3. lett 

míg Karácsony Karina a 4. helyen végzett. 

 

Rólunk, magyarokról írták (14) 

 
 Egy újabb sorozatot indítottunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről 

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

többféleképpen 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 Atilla 

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. 

ENEA SILVIO PICCOLOMINI(1405-1464) a későbbi II. Pius pápa 1444-ben levélben írja 

Széchy Dénes esztergomi érsek prímásnak (1440-1465): „Minden joguk megvan a magyaroknak 

visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum.” (Archiregnum főkirályságot, 

őskirályságot jelent) 

JEAN LEMAIRE DE BELGES (1473-1525) francia /vallon/ író 1511-ben írja: "Magyarország 

a kereszténység védőbástyája." 

ROBERT JOHNSON (angol) 1616-ban: "Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók 

csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok 

együttvéve." 

Egy idézet Miksa Drechsler emlékirataiból “Ti, magyarok (magyarok), a legősibb a jelenleg élő 

nemzetek közül. Mi, zsidók nagyon jól tudjuk ezt. Még a kivonulás előtt, Egyiptomban, már ott is 

megjelentek a lovasaitok és tudtuk rólatok, hogy már ősidők óta léteztek. Mikor a XIX. század végén, a 

kiegyezés után, a kultúrpolitikai terrort már nem lehetett fenntartani tovább, a tudományos kutatásban 

újra felbukkant a szkíta-hun irányzat, az osztrák ügynök megkeresett minket és komoly pénzügyi 

ajánlatot tettek, annak érdekében, hogy az ügy rejtve maradjon. És mi, valóban, megfelelő lépéseket 

tettünk." 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_II


 
 

Könyvbemutató 
 

    Február 16-án a maroshévízi művelődési ház termében 

könyvbemutatóra került sor. 

   A zsúfolásig megtelt teremben dr. Blanaru Szűcs Amália 

zenetanárnő könyvének a bemutatására került sor. A román 

nyelven megjelent könyv Ligeti György erdélyi zeneszerző 

életét mutatja be. A könyvbemutatón elsőként, a  művelődési 

ház igazgatója, Negrea Alin üdvözölte a jelenlevőket, tudatta a 

jelenlevőkkel, hogy Szűcs Amália ide és tova már 20 éve tanít 

Maroshévízen a Népművészeti Iskolában, ugyanakkor 

gyergyószentmiklósi Vaskertes Iskola tanárnője is. Ezek után 

dr. Pavel Puscas egyetemi tanár beszéde következett, aki 

többek között azt is kihangsúlyozta, hogy Ligeti György a XX. 

század legnagyobb zeneszerzője, míg e könyv egy kitűnő, 

profi munka gyümölcse, ami egyedi, hisz senki eddig nem 

mutatta be ily módon Ligeti Györgyöt. Az esemény hátralevő 

perceiben a könyv szerzője ismertette az 500 oldalas könyvét 

és bevallotta, hogy mikor először hallotta Ligeti zenéjét nem 

hitt a füleinek, annyira lenyűgözte, földönkívüli zeneként 

szólott annyira komplex volt. A könyvbemutató alatt az is 

elhangzott, hogy Ligeti György azért is lehet a legnagyobb zeneszerző, mert ő, mindenek előtt, a zenét 

tartotta fontosnak és csak utána a zene törvényeit.  

    Végezetül Blanaru Szűcs Amália és Maria Cojocaru magyar zenéket adtak elő. 

 

Farsangi receptek – Sárig Csilla rovata 
 

Farsangi részeges csirke 

Hozzávalók: 1 közepes csirke, 10 dkg vaj, 3 dl száraz fehérbor, 20 dkg füstölt húsos szalonna, 

majoránna, őrölt bors, só. 

Elkészítése: A csirkét alaposan átmosom, megszárítom. Kívül-belül besózom, belsejét majoránnával és 

borssal, külsejét őrölt borssal fűszerezem. Egy magas falú tepsibe helyezem, leöntöm, a felolvasztott 

vajjal, aláöntöm a bort, fóliával letakarva párolom, ha igényli, az elpárolgó bort pótolom. Amíg csirkém 

párolódik, a szalonnát megszabadítom bőrétől, vékonyra szeletelem. Amikor a csirke megpuhult, 

teljesen betakarom a szalonnaszeletekkel, ropogósra sütöm. Tálalás előtt a pipit ollóval feldarabolom, 

zelleres burgonyapürével adom az asztalra. 

 

Foszlós farsangi fánk 

Elkészítés. A langyos tejbe belekeverjük a cukrot, és belemorzsoluk az élesztőt, és felfuttatjuk. A 

liszetet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a felfutott élesztőt, a tojássárgáját és 

összedolgozzuk, kidagasztjuk a tésztát. Akkor van készen, ha a 

tészta elválik az edény falától. Letakarjuk, meleg helyen, 45 

percig a duplájára kelesztjük. Ha megkelt, lisztezett 

felületen kinyújtjuk egy centi vastagra, és pogácsaszaggatóval, 

vagy egy pohár segítségével tetszőleges nagyságú köröket 

szaggatunk belőle. Lisztezett deszkára rakjuk a fánkokat, és 15 

percig pihentetjük. Olajat melegítünk, és egymás után kisütjük 

benne a fánkokat úgy, hogy az első oldalukat fedő alatt, a 

másikat anélkül sütjük. Fontos, hogy egyszerre csak annyi 

fánkot tegyünk a nem túl forró zsiradékba, hogy még 

kényelmesen meg tudjanak nőni kb. a másfélszeresükre. Ha aranybarnára sültek, egy papírtörlőre 

szedjük, majd porcukorral meghintjük őket. 

 



 

        

 

 
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, 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, 
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Eladó egy 2 személyes 

és egy 1 személyes 

ágy, egy nagyobb 

méretű gyermekágy, 

egy ruhaszekrény, 

egy hűtőszekrény. 

Telefon: 0733319423. 

 

 

Eladó családi ház a 

Borszéki út 20 szám 

alatt. Érdeklődni a 

0749568650 

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 

 

Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin 

versenysíléc, 1 pár kék színű, Start 

versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc. 

Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es 

síbakancs. Két bundás szövetkabát. 

Érdeklődni a 0742779344-es 

telefonszámon. 

************************************ 

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. 

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

Eladó bontott csempekályha, samott 

téglák. Előszobába való vas forgó 

fogas, valamint 200 kg kalcium 

szárnyasoknak és sertéseknek. 

0742779344 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával együtt, 

valamint  egy fürdőkád. Érdeklődni 

a 0749607976-os telefonszámon lehet. 

 

Eladó jó állapotban levő több mint 

100 éves szekrény és régi 

festmények. 0749568650. 

 

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

 
Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 
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