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Március 15, Maroshévíz 

  

 Maroshévízen is megünnepeltük Nemzeti Ünnepnapunkat, a Március 15.-ét. 

 E napon az 1848-49-es forradalomra emlékezünk. Ez nekünk 

maroshévízieknek is fontos emlékünnep, hisz településünkön is több alkalommal véres 

harcok dúltak.  

 A korabeli fennmaradt dokumentumokból megtudhatjuk azon, akkori Gyergyó-

Toplicza-i lakosok nevét, akik részt vettek ezeken a harcokon, akik hősiesen harcoltak 

az egyenlőségért, a vallásszabadságért, a jogainkért.  

 Ennek szellemében ez évben is a helyi római katolikus templomban ünnepi 

szentmisére került sor, majd ezt követően ünnepi beszédek hangzottak el. Akárcsak az 

eddigi években ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghívására 

képviseltette magát a Magyar Kormány is.  Ez alkalommal a Bukaresti Magyar 

Nagykövetség részéről dr. Sáska Zoltán Attila úr volt jelen, aki felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök 

üzenetét a magyarságnak. Beszédeket mondtak László Áron plébános, Madaras Mihály tiszteletes úr, 

Deme Gabriella a Kemény János Gimnázium igazgatónője, Bende Sándor országgyűlési képviselő és 

Bodor Attila a helyi RMDSz elnöke. Ezt követően a Kemény János Gimnázium X. osztályos diákjainak 

az ünnepi műsoruknak tapsolhattak a jelenlevők. A műsort Borbély András tanár úr tanította be a 

diákoknak. Ezek után himnuszaink hangzottak el, majd a templomkertben levő emlékműnél koszorúzás 

zajlott le.  

              A megemlékezés koszorúit elhelyezték: A Bukaresti Magyar Nagykövetség képviselője, Bende 

Sándor országgyűlési képviselő, a helyi RMDSz képviselői, a református egyház, A Kemény János 

Gimnázium vezetősége, a Kemény János „Alma Mater” Egyesület, a Kemény János Alapítvány és a dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület. Czirják Károly   

 

Tanügy romániai módra 
 

A Kelet Európai országok tanügyi programja a legteltebb, hisz sokat követelnek a diákoktól, 

tanároktól. Ezek közül is a romániai tanügyi program az, amelyik a legtöbbet követel, hisz sokat, nagyon 

sokat kérnek a diákoktól, sok a fölösleges tantárgya, például amit a nyugati országokban - itt a X-XII. 

osztályosokra gondolok -, nem kérnek, csak ha az illető diáknak szüksége lesz rá a továbbtanuláshoz.  

Érdekes módon Románia szerte még „divat” a házi feladat, mi több még vakációban is van ilyen. 

Na de ez van, még nem adtunk túl a régi divaton. Engem, ami a legjobban meglep, az az, hogy ahány 

miniszter kerül a tanügy minisztérium élére, annyiszor változtatja meg a törvényeket, a tanügyi 

rendszert. Ez nem lenne baj, ha egyszerűsítené, tantárgyakat vennének ki, nem tömnék a diákok, a 

tanárok fejét fölösleges dolgokkal, a bürokráciát is minimálisra csökkentenék. Most, hogy új miniszter 

lett a tanügyben, kíváncsian figyeltem, hogy milyen változást fog behozni, tudva, hogy még volt a 

tanügy élén és akkor is sok rossz döntést hozott, mint például a szakiskolák terén. Az első furcsaság már 

meg is lett, hisz már azon gondolkodik, hogy az első osztályosoknak is legyen felmérő. Hát, aki ilyent 

tud mondani, azt nem lehet tanügyi kádernek nevezni, hisz egy első osztályos, az még játékos diák. Ez 

pont olyan mintha azt kérdeznénk az első osztályostól, hogy mi szeretne lenni, amikor elvégzi az iskolát.  

Ezt a kérdést, más országokban VI. vagy VII. osztályban teszik fel. Na de ez van, marad a 

különbség az egyes országok és Románia között, sajnos minden téren. Siklodi Ildi 

 

 



 

 

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 

 

Közeledik a tavasz 
Közeledik a tavasz, lassan túl vagyunk a hideg telen. Ezen a télen is az illetékesek, akik kellett 

volna a havat eltakarítsák, elégtelenre vizsgáztak. Hisz akárcsak a múlt évben, várták a meleg időt, ami 

megoldja az utak szélein, a járdákon a hó problémáját…, hisz ekkor elolvadnak. Ezen a télen nagyon 

kevés alkalommal hordták el a havat és ha el is hordták, azt a Maros partjára vitték. Így a folyóba 

belekerült a só, az olajfolt, a benzin és még kitudja milyen káros anyag. Itt eszembe jut, hogy akik 

nyáron a Marosban mosnak, azokat megbüntetik, hisz szennyezik a vizet, de úgy látszik a szennyezett 

hó, az nem számít.  

Maroshévíz központjában több parkoló is van, egész télen egyet sem takarítottak ki, de a 

polgármesteri hivatal parkolóját minden egyes alkalommal kitakarították. A járdák nagy része sem volt 

soha letakarítva. A több ilyen járda közül csak egy példát adok: a polgármesteri hivatal hátánál, az orosz 

hősök temetője mellett van egy járda, ezt ezen a télen egyszer sem takarították le. Volt is itt sok esés, 

főleg gyerekek, akik itt mentek, jöttek az iskolából. De most már örvendhetünk, mert itt van a meleg és 

nem kell csúszós járdákon, hóban közlekednünk. (czirják) 

 

Európa múlt és jelen. 
 

1993-at jegyeztek, amikor Hollandiában megalakult az Európai Unió. Sok országnak ez egy új 

reményt jelentett, főleg a volt kommunista országoknak. Az akkor megalakult unió többek között a 

keresztény Európa értékeinek a megvédését, az országok fejlesztését, a határok megvédését és egy jobb 

és biztonságos közös életszínvonalat ígértek, de mindezek mellett minden ország megőrizheti 

szuverenitását. Mi, kelet európaiak is örvendtünk ennek, hisz reménykedtünk, hogy uniós tagok leszünk, 

és lettünk, reménykedtünk a nyugati szintű fizetésekbe, jobb munkahelyekbe.  

2019-et írunk és mit kaptunk? Az üzleti termékek igenis európai szintűek, legalábbis az árak, 

hisz majdnem minden termék ára megegyezik a nyugati országokéval, sőt, vannak, amik itt nálunk még 

sokkal drágábbak, míg a fizetések fényévnyi távolságra vannak a nyugattól. Szerintem egyre jobban 

látszik, hogy a fejlettebb országoknak a volt kommunista országok csak piacnak kellettünk. Szóval, hol 

is állunk 26 évnyi távlatból, amikor keresztény értékeink megvédésért, jobb életszínvonalért alakult az 

unió? 

2015-től „meghívtuk” a más kultúrával, más civilizációval és vallással rendelkezőket, hogy 

minden hivatalos irat nélkül és ne a határátkelőkön át jöjjenek Európába. Mára az európai biztonság a 

múlté, hisz naponta történnek gyilkosságok, erőszakos cselekedetek, késelések és egyéb erőszakos 

tettek, melyeket a törvénytelenül bejöttek követnek el. Mi több, az általunk választott eu-s parlament 

diktatórikusan kettős mércével hoz döntéseket, beleszólnak az országok belügyeibe, ha nem 

engedelmeskednek egyes kormányok, hazug kampányt indítanak ellenük. A jelenlegi Európai 

Parlamentben ülők nagy része keresztény és nemzetellenes, hazug ember. Olyanok, akik csak a saját 

érdekeiket nézik, no meg azokét, akik pénzelik őket, hogy a törvénytelenül bejövőket segítsék.  

2017-től ez a parlament több mint 90.000 babkártyát adott ezeknek a betolakodóknak, havi 90 

euróval töltve fel. Honnan van ez a pénz, szerintem nem az ők zsebükből. Ezt a pénz jobb lett volna, ha 

egyéb fontos dolgokra vagy az európai határok megvédésére költötték volna…, csakhogy ez nekik nem 

érdekük. Ez év márciusában pedig az EP beteg agyú tagjai döntöttek, hogy ez évtől háromszor több 

pénzt adnak a törvénytelenül betolakodok számára és közbe kevesebbet adnak a mezőgazdasági célokra. 

Hihetetlen. 

Ezt a hitetlenül kialakult helyzetet én úgy is értelmezem, hogy például ha valaki horgászik 

engedély nélkül azt megbírságolják, de ha valaki, vagy valakik, törvénytelenül, törvénytelen helyen és 

személyi iratok nélkül megy egyik országból a másikba azt nem büntetik meg, hanem segítik (egyes 

országok). A kommunizmusban is diktatúrában éltünk, most az unió akarja ezt csinálni velünk. 

Köszönöm, de nekem elegem van az ilyen uniós képviselőkből, ez nem az én Európám. Cz. K. 



 

Márciusban születtek Maroshévízen 
 

    Dr. Pálffy Endre (1908-1975) tanár, irodalomtörténész, az irodalomtudományok 

doktora, író. Maroshévízen született 1908. március 12-én, apja, Pálffy Endre, a helyi 

református egyház papja volt. Középiskoláit Maroshévízen, az egyetemet Kolozsváron és a 

Sorbonne-on végezte. 1931-ben Kolozsváron román-francia szakos tanári oklevelet kapott. 

1931-től Nagyenyeden tanár a Bethlen Kollégiumban. Anyanyelvén kívül tökéletesen 

beszélt és írt románul, franciául és németül. 1945-től Budapesten a Vallás és Közoktatásügyi 

Minisztériumban előadó, majd főosztályvezető. 1955-től haláláig a budapesti ELTE Román Filológiai 

Tanszékének az alkalmazottja, ennek az intézménynek docense, helyettes dékánja, egyetemi tanára. 

Több könyvet, tanulmányt írt magyarul, románul, franciául és németül. 1975. november 15-én hunyt el 

Budapesten, ott is temették el.  

   George Sbârcea (1914-2005) újságíró, zeneszerző, költő, zongorista, író.  Sbârcea 1914. március 

23-án született. Első felesége, Bodó Anna két lánnyal ajándékozta meg, Krisztinával és Terézzel. 

Felesége fiatalon, mindössze 42 évesen elhunyt. 1969-ben újranősült, a brassói születésű Marikát vette 

feleségül. Iskoláit Maroshévízen, majd Szászrégenben végezte, a 30-as években elvégezte a kolozsvári 

Zenei Főiskolát, ezek után jogot tanult. Anyanyelvén kívül hat nyelven beszélt és írt magas szinten: 

angolul, németül, olaszul, franciául, finnül és magyarul. Élete során 83 könyvet adott ki, ezek közül tízet 

magyar nyelven (Szép város Kolozsvár), tízet meg magyar nyelvből fordított románra. Számos 

újságcikke jelent meg románul és magyarul. Neve ismertté vált mind a román közönség, mind a magyar 

közönség számára. Főleg az 1937-ben, Nagybánya mellett írt „Ionel Ionelule” énekkel alkotott 

maradandót, míg a magyarok számára az Imrédi Géza szövegének a megzenésítése emlékezetes, hiszen 

ebből született „A Dónáth úton nyílnak már az orgonák” című örökzöld slágere. Sbarcea volt 

az egyetlen romániai újságíró, aki interjút készített Benito Mussolinivel 1942-ben, majd 

Adolf Hitlerrel 1943-ban. 1945-ben, újságcikkekben bírálta a kommunista rezsimet, amiért a 

hamisításairól híres Népi Törvényszék 15 évi börtönre ítélte el árulás címén. Kilenc évet 

töltött le a Jilava-i, nagyenyedi és szamosújvári börtönökben, külföldi nyomásra bocsátották 

szabadlábra 1956-ban. Számos kitüntetésben részesült, mint például: 1938-ban maga Charles 

de Gaull nyújtotta át a „Francia Érdem Légió”- díjat, mely kitüntetés a legnagyobb volt 

Franciaországban. 1942-ben pedig „Finn Oroszlán”- díjjal tüntetik ki. Ő az egyetlen román, aki e díjjal 

büszkélkedhet. Két évet töltött el Tibetben, ahol jogát tanult a Dalai Láma tanítványaként. Több slágert 

írt, melyekkel összejárta a fél világot, Luis Armstrong társaságában. 1990-i fekete márciusában kiállt a 

magyarok mellett. Életének utolsó éveit betegesen töltötte. 2005. július 27-én hunyt el. 

   Kiss István (1926-2002) pap, a lotaringiai Magyar-Francia Egyesület alapítója. 1926. március 15-én 

született egy tíz gyermekes családban. Iskoláit Maroshévízen végezte, az itthoni tartózkodása idején 

tagja volt a helyi amatőr színtársulatnak és fúvószenekarnak. 1946-ban Magyarországon keresztül 

Ausztriába került. Innen néhány hónap múlva Franciaországba megy. 1956-ban az 

Innsbrucki Magyar Gimnáziumban folytatta tanulmányait, majd a papi pályát választotta, és 

ugyancsak Innsbruckban végezte a teológiát kivéve az utolsó évet, amit a metz-i 

szemináriumban végzett el, ott szentelték pappá 1963 júniusában. 1964-ben felvetette egy 

lotaringiai magyar egyesület létrehozását, amit néhány magyar segítségével meg is valósított. 

2002. december 16-án távozott az élők soraiból. Hamvát 2003 augusztusában hazahozták, és 

a római katolikus templom udvarán temették el.  

   Marcu Alexandru (1931-1983) erdészmérnök, országgyűlési képviselő. 1931. március 31-én 

született. Elemi iskoláit Maroshévízen, a középiskolát pedig 1951-ben végezte el a marosvásárhelyi 1-es 

számú fiú gimnáziumban. Ezek után elvégezte a brassói erdészmérnöki főiskolát. Mind a 

középiskolában, mind a főiskolán végig az illető intézmény legjobb tanulója volt. Egyetemi tanulmányai 

után a maroshévízi erdészetnek lett a főnöke. 1970-1976 között pedig képviselőként jelen volt az akkori 

Nagy Nemzetgyűlésben.  Az erdészet téren több kísérletét koronázta siker, neki köszönhető az a tény is, 

hogy Maroshévízen a jelen pillanatban is a Kornis lakónegyedben több kísérleti területen különböző fák 

honosodnak. 1983 decemberében halt meg, Maroshévízen van eltemetve. 

 

 

   



 
 

    Duşa Traian (1936) tanár, festő, újságíró, író. 1936. március elsején született. Iskoláit 

Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson végezte majd a kolozsvári Babes Bolyai főiskolán 

történelem-filozófia szakot végzett 1961-ben, harmincnégy évesen. Tanított Maroshévízen, 

Galócáson, Székelysárdon, Tölgyesen, Várhegyen és Marosvásárhelyen. Munkája 

elismeréséül több díjjal tüntették ki. Anyanyelvén kívül jól beszéli a francia, magyar és 

orosz nyelveket. Több mint 700 festmény  

alkotója. Számos újságcikke jelent meg. Könyveket is írt. 1967-1972 között öt könyve jelent meg, míg 

2000 után még 7 könyve jelent meg. Marosvásárhelyen lakik.  

   Sarány István (1965) újságíró, főszerkesztő, író. 1965. március 17-én született. 

Középiskoláit Maroshévízen végezte, majd 1988-ban a brassói Egyetemen mérnökit végzett. 

Apja Endre, anyja Vilma. 1992-ben nősült, két gyermek, Orsolya és Zsolt apja. 1988-tól a 

Hargita Népe napilap újságírója, majd 2006-tól főszerkesztője. 1997-ben „Bálint András” 

díjjal tüntették ki. 2016-ban Spectator Díjat kap. 2001 után több könyvet írt, ugyanakkor több ezer 

cikket is írt az eltelt évek során. Csíkszeredában lakik és a Hargita Népe főszerkesztője.   

   Csernescki Camelia (1979) sífutó, többszörös bajnok. 1979. március 30-án született, iskoláit 

Maroshévízen és Brassóban végezte. Első edzője a maroshévízi ISK-nál Runcan Vasile 

volt, itt 1997-ig volt leigazolva, majd a brassói Dinamo csapatához igazolt át, ezután az 

olaszországi Bresciába, a „Sci Club Brixia” klubhoz igazolt. Számos érmet nyert 

pályafutása során. Tagja a román ifjúsági válogatottnak, majd a nagy válogatottnak. 

1998-ban részt vett az ifjúsági világbajnokságon. Több nemzetközi kupán első helyezést ért el. 

Eredményeinek köszönhetően bekerült a Romániát képviselő válogatottba, amely 2006. februárjában 

részt vett a torinói Téli Olimpián. Jelenleg Bresciában él.  

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  51. rész 
 

Az énlakai unitárius templom felirata  3. rész 

 

   Ferenczi Sándor erdélyi régész egy egész könyvet szentelt 

az Énlakai Felirat-nak (1936). Oklevelekben talált egy Dakó 

családot Muzsnán, ebből következtetett arra, hogy  a felirat 

készítő családneve DAKÓ.   

Baráth Tibor történész a kolozsvári egyetemen is tanított, 

Véleménye, hogy a sarkoknál lévő rajzolatok jelentése: 

eGYETLEn, a keretoldalak közepén pedig az EGY.  Ez a 

kereten belüli felső rovássorral együtt: EGYETLEN EGY AZ ISTEN. A szöveg alatti festményt, a tulipánt 

a köcsögben képírásként értelmezi: EGY KETSEG TULIPAN. Jelentése EGY KÉTSÉGTELEN VAN, 

vagyis Istennek egy személye kétségtelen van,  

   Csallány Dezső régész, múzeum igazgató véleménye a vitatott szóról: DIAKON. Az összerovásokat is 

kiemeli: EGY, DI, ON.  

   Ferenczi Géza régész, 

történész közölte 1992-ben 

megjelent könyvében, hogy 

oklevelekben talált egy 

adatot, mely szerint 1669-

ben a küküllősárdi  

unitárius templom mennyezetét a homoródalmási lelkész, Musnai DARKÓ György festette.  Ez a név 

Korondon, Homoródszentmártonban és Homoródoklándon is előfordult.  

   Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató olvasata a vitatott szóról  szintén DIAKON. A pont az ON után 

a rövidítést jelzi.  Az 1994-ben megjelent, Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig c. könyvéből 

megtudjuk, hogy Muzsnai László budapesti gépészmérnök felkereste Forrait és elmondta, hogy őse 

valóban papsegéd volt Énlakán.  

   Jómagam Debreczenyi Miklós, Csallány Dezső, Forrai Sándor véleményével értek egyet, tehát a 

DIAKON-szóval. Friedrich Klára 



 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (17.) 
 

 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! 

Mint tudják, legalábbis az idősebbek, hogy a múlt rendszerben minden év 

január és március hónap között megtartották az országos állatösszeírást, 

természetesen vidékünkön is. Komoly bizottság volt kijelölve, aktatáska, 

töltött toll és jegyzőkönyves füzet. Egy ilyen komisszió este 9 óra után 

érkezik a gyergyóremetei Csutakfalvára. Annak is az utolsó előtti 

házszámához, Péter báékhoz. Rázzák a kaput, ugatnak a kutyák, érkezik 

Péter bá, viharlámpával. A bizottság vezetője hangosan ráköszönt Péter bára: 

„Jó estét, mi az állatszámláló bizottság vagyunk.”, mire Péter bá: „hagyjanak nekem békémet, nincs 

nekem csak egy kis üvecsem, az is felakadt a jászolba és kimúlt”. - Elé tudja állítani – mondja a vezető 

elvtárs – Én elé, ha bejönnek az istállóba. Az egyik tag felírja ”egy üvecs halva”. Közbe a csűr felől 

bárányok bégetése hallatszik: „Beeee..beeee”. Mire a vezető elvtárs nagyon szigorúan kitárta a csűr 

ajtaját és akkor látták, hogy több mint 100 bárány van ott. Vezető elvtárs: „idős ember maga Péter bácsi, 

hát nem szégyelli magát, hazudni? Ez mi? Péter bá: - Hát ezek kérem, tisztelettel jöttek virrasztani. - S 

még van-e valaműlyen állatja magának: - Péter bá? - Jól van, jól van. Van egy elefántom. Vezető elvtárs 

kiduvadt szemekkel: „Csutakfalván elefánt? . – Igen, feleli Péter bá. Erre kihúzza a jobb zsebének a 

bélését és ekképp szól: „Itt az egyik file, - ki a bal zsebe bélést is – itt a másik file és ha nem takarodnak 

ki az udvaromról, én az ormányát is eléveszem”.  (folytatjuk).   

 

 

 

Aranymondások (52.) 
 

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

diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

1. Tajvanban Csan-kai-svejk feloszlatta Kuomintangot és helyette létrehozta a Kominformot. 

2. De Gaulle az USA és Nixon alelnöke, a szakadék szélén való táncolás meghirdetője 

3. Nehru Albániában volt ellenforradalmár, de elbántak vele. 

4. Tito 1961-ben már független elnökként sanyargatta az országot. 

5. A vietnami háború az amerikaiaknál traumatológiát váltott ki. Azóta is mind gyakrabban 

emlegetik, de csak azért, hogy fájjon. 

6. A bolygók az imbolygó mozgásukról voltak híresek, nevüket is erről kapták. 

7. A Föld gömbölyű és itt-ott belapult forgási ellipszoid, vagyis geoid, vagyis Föld. 

8. A nehézségi erő az anyagokat süllyesztőbe teszi. 

9. A kontinensek egy asztenoszférának nevezett zsíros masszában csúszkálnak ide-oda. 

10. A síkságokat laposságuk mértéke szerint csoportosíthatjuk 

 

Mély nyomok (9.) - Dénes Géza rovata 

 
   1969. szeptember 1. Állás után járok. Egyik igazgató megígéri, hogy szeptember 1-től felvesz, de 

közben ezt elfelejti és felveszi Mirceát, aki még nem végzett. Következő tanévben más iskolába vesznek 

fel, de kinevezés nincs, mert a főtanfelügyelő helyettes felveszi az öcsét, rögtön Vásárhelyre helyezi, 

marad az üres állás, de nem nekem. 

   Két iskolában tanítok. 

 
 

 



 
 

SPORT 

Röplabda 

Az országos ifjúsági fiú röplabda bajnokság keretén belül Maroshévízi ISK – Nagybányai ISK 3-2. 

Megyei labdarúgó bajnokság 

A megyei labdarúgó bajnokság keretén belül: Balánbányai Bányász –Maroshévízi Pro Maros 4-1. 

 

Pacalleves – Sárig Csilla rovata 
     Hozzávalók: 1 kg előfőzött pacal, 3-4 sárgarépa, 1 hagyma, 1 evőkanál liszt, 3 dl tejföl, citromlé, 4-5 

cikk fokhagyma, 2 liter csülök vagy húsalaplé, só, bors, csípős paprika, zsiradék. 

    Elkészítése: A pacalt puhára főzzük. A sárgarépát és a hagymát meghámozzuk, apróra vágjuk. A 

fokhagymát megpucoljuk. Zsiradékon a hagymát és a sárgarépát megdinszteljük, hozzáadjuk a 

csülökalaplevet és az apróra vágott fokhagyma felét. Kicsit főzzük, majd beletesszük a főtt és leszűrt 

pacalt, sózzuk, borsozzuk. Addig főzzük, amíg megpuhul minden benne, citromlével vagy ecettel 

savanyítjuk. A tejfölt a liszttel elkavarjuk, egy kis levet is hozzákavarunk, majd besűrítjük vele a levest. 

Beletesszük a maradék zúzott fokhagymát, és összeforraljuk. Tálaláskor tejföllel meg csípős paprikával 

tálaljuk Tipp: Fontos a citromlevet vagy az ecetet még a tejföl előtt beletenni, így nem kapja össze. 

Csülök alaplé: A csülköt mindenképpen hideg vízben kell felrakni 

főni. A főzés lényege, hogy fokozatosan, lassan melegedjen fel a 

víz a csülök körül, így benne maradnak az ízek a csülök belsejében. 

Mivel lassú tűzön, körülbelül 80-90 fokon főzzük a csülköt, 

számítsunk rá, hogy legalább két és fél óráig is eltarthat, mire 

elkezd leválni a hús a csontról. Félidőben hozzáadunk 1 hagymát, 

10-15 szem borsot, 5 cikk fokhagymát, 1 babérlevelet, sózzuk. Az 

utolsó fázis, hogy a megfőtt füstölt csülköt a főzőlében hagyjuk 

kihűlni, ekkor kivesszük, daraboljuk és már fogyasztható is.  

    A főzőlevet felhasználjuk különböző gulyásokhoz, levesekhez.  

 

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. 

A Priscos-szal egyidőben Atillánál tartózkodó római követ - Romulosz - így nyilatkozik: „Soha sem 

Szkítia, sem más országok uralkodói kozül soha senki nem roppantott ilyen rövid idő alatt olyant, 

amit Atilla művelt, hogy egész Szkítián kívül az óceánszigetén is uralkodik és a rómaiakat 

adófizetőjévé tette.” 

A XIX. század egyik legnagyobbika - Thierry Amadé - így ír „Heldenbuch Etzels Hofhaltung” c. 

könyvében:„Volt Magyarországon egy nagyon híres király, kit ATILÁNAK neveztek. Soha, sehol 

nem akadt hozzá hasonló. Gazdagságban és nagylelkűségben senki sem ért fel hozzá. Tizenkét koronás 

király szolgálta. Tizenkét herceg leste parancsait. Harminc gróf, lovagok, nemesek és számtalan 

fegyveres is. Ez a király annyira igazságos és emberséges volt, hogy párjára találni sem lehet.” 



 

Versenyek 

           Iskolánk diákjai idén is több versenyen, tantárgyversenyen vettek részt. Ebben a periódusban 

nagyon jó eredményeket szerzett iskolánknak a következő diákcsapat: 

Kányádi  Sándor szavalóverseny. Körzeti szakasz, továbbjutó a megyei szakaszra 

           Muntean Eduárd Dragoș, II.osztály, I.díj   

Vidám Versek Versmondó Versenye 

           Muntean Eduárd Dragoș, II.osztály, körzeti szakasz II.díj, megyei szakasz III.díj 

          Csűrős Bence, IV.osztály, körzeti szakasz II.díj 

Zrínyi Ilona matematikaverseny. Megyei szakasz: Iskolánk legjobb helyezettje a II.osztályból 

Muntean Eduárd Dragoș,őt követték pontszámok alapján Szabó Kálmán Patrik, II.osztályos tanuló és 

Koppándi Timea-Andrea, IX.osztályos tanuló. 

Terra földrajz tantárgyverseny. Körzeti  szakasz: 

          Simon Izabella Mária, VI.osztály, I. díj 

          Ambrus Szilárd, VI.osztály, dícséret 

          Pop Áron, VII.osztály, III.díj 

Római katolikus vallásverseny megyei szakaszán két diák képviselte iskolánkat: 

          Simon Izabella-Mária, VI.osztály 

          Pop Áron, VII.osztály 

Olimpiada de limba şi literatura română. Megyei szakasz 

    Dali István, V. Osztály, III.díj 

    Simon Izabella Mária, VI.osztály, I.díj-képviseli Hargita megyét az országos szakaszon 

    Vargyas Róberta, VII.osztály, dícséret 

    Péter Kriszta, X.osztály, dícséret 

    Strasszer Ingrid, X.osztály, dícséret 

    Szilvás Andrea, XI.osztály, dícséret 

Farsangi Móka, rajz és álarckészítő pályázaton a következő eredményeket érték el a benevező 

kisdiákjaink:  Muntean Eduárd Dragoș, II.osztály- különdíj 

Részvételi okleveleket kapott: 

          Csibi Esmeralda, II.osztály 

          Bene Zsombor Ervin, III.osztály 

          Veress Boglárka Zsófia, III.osztály 

          Bulai Adrienn, III.osztály 

          Bajkó Júlia Gyöngyi, III.osztály 

          Csoma Orsolya Henrietta, III.osztály 

          Kolbert Sándor, III.osztály 

          Fórika Mária Magdolna, III.osztály 

Iskolai sporttevékenységek terén: Labdarugás bajnokság 

         Líceumi csapat- helyi szakasz, II.hely 

         Gimnáziumi csapat –körzeti szakasz, II.hely 

         Elemi csapat- körzeti szakasz, III.hely 

Kosárlabda bajnokság 

         Líceumi fiú csapat- körzeti szakasz, II.hely 

         Gimnáziumi fiú csapat- körzeti szakasz, III.hely 

         Gimnáziumi lány csapat- körzeti szakasz, IV.hely 

Egyéni sportteljesítmény: 

        Karácsony Karina, IX.osztályos tanuló a következő egyéni teljesítményt érte el síversenyeken: 

Șuiori országos pontszerzési verseny- III.helyezés, Maroshévízi megyei szintű verseny-I. helyezés 

Azuga országos síverseny- V. és VI. helyezés 

      Gratulálunk a tanulóknak, felkészítő tanáraiknak és kívánunk továbbra is sikerekben gazdag tanévet! 

Deme Gabriella, igazgató 

 



 

        

 

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, 

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 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, eladó méhcsaládok . 

Méhkaptárok gyártását, 

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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