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Gyergyószéki diákok Budapesten 
 

 A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület május 17-én egy Urmánczy Nándor történelmi 

vetélkedőt szervezett a gyergyószéki iskolák számára, 

mely vetélkedő jelmondata „A mi országunk a Kárpátok 

országa” címmel volt meghirdetve. A vetélkedőre 

mindenki jól felkészülve jelentkezett, mindenik csapat és 

felkészítőjük ajándékban részesültek, de az 1-3. helyezett 

egy 5 napos budapesti kirándulás jutalmat is kapott.  

 Mindenik „dobogós” nagyon várta a kirándulás 

napját, mely el is jött, így június 16-án a Gyergyóremete, 

a Gyergyósamalás és a maroshévízi Urmánczy János 

cserkészcsapat tagjai kora reggel buszra ültek és ezzel 

elkezdődött a várva várt kirándulás. Amint megtudtuk, a 

diákok között több olyan is volt, akik még soha nem hagyták el Székelyföldet, ezért is nagyon várták ezt 

a pillanatot. 14 óra körül meg is érkezett a csapat a Csepeli Ifjúsági Táborba. Hisz a Csepeli 

Polgármesteri Hivatal biztosította a szállást, valamint a reggelit és a vacsorát a nyertes csapatoknak. 

Miután mindenki elfoglalta a szállását, a csapat elment az innen nem messze levő Urmánczy Nándort 

ábrázoló életnagyságú szoborhoz.  A második naptól elkezdődött Budapest megismerése, a látogatások 

sorozata. A reggeli órákban köszöntötte a csapatot Csepel alpolgármestere Morovik Attila, valamint 

Györfiné Gál Edit és Csizmarik Anna, akik a vendégeknek 

ajándékcsomagokat adtak át. Ettől a naptól csatlakozott a budapesti 

Reintegratió Alapítvány elnöke, Dénes Krisztina, aki oroszlánrészt 

vállalt abban, hogy az élménykirándulás megvalósuljon. Kora reggel 

a Parlamentet látogatta meg a diákcsapat. Egy 50 perces látogatás 

után a székelyruhás és cserkészruhás diákok gyergyói házi jellegű 

vert kenyeret adtak Kövér László házelnök úrnak, valamit Veress 

László államtitkár úrnak, aki az elnöki titkárságot vezeti, valamint 

Németh Szilárd államtitkár úrnak. Ugyancsak a parlamentben a 

gyergyói csapat találkozhatott Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselővel. Az országház 

vezetőinek köszönhetően az ebédet a parlament éttermében fogyaszthatták el a diákok és kísérőik, ami 

egy külön élmény volt számukra, hogy a honatyákkal, államtitkárokkal és 

más ismert személyiségekkel egy teremben ehettek.  

 Ezt követően városlátogatáson vehettek részt, így meglátogatták a 

Szent István Bazilikát és környékét és az óriáskerékre is felülhettek. Kedd 

reggel a Margit szigeten levő Urmánczy Nándor Emlékpadot látogatták meg, 

majd az itt levő Palatinus fürdőben lubickolhattak kora délutánig. Fáradtan 

indult a csapat a következő látványosság felé, de a Csokoládé Múzeumba 

érve a fáradtság nagy örömmé, boldogsággá változott. Hisz a csokoládé szökőkútnál csokoládét 

kóstolhattak, majd saját kezűleg is készítettek csokoládét, melyeket különböző fűszerekkel szórhattak 

be. Közben folyamatosan hallhatták a csoki történetét. Miután több fajta csokit kóstolhattak meg, egy 

teremben kakaó magot is ehettek, amiből készítik az ízletes falatokat.  A szerdai nap újból 

városnézéssel kezdődött, amikor a budai vár látványosságait ismerhették meg. Délben a Trófea Grill 

vendéglőben volt az ebéd, mely arról híres, hogy bármennyit és bármit lehet inni és enni. Itt főleg olyan 

ételeket ettek a székelyföldiek, amik otthon  



 

 
nemigazán lehet megvenni. Az ebédhez csatlakozott Veress László úr, 

valamint Gortvay István, az Urmánczy unoka aki, külön üdvözölte a 

csapatot és gratulált nekik. Itt az államtitkár úr 200.000 forintot adott, 

mely összegre könyveket vásárolhattak a diákok. Ez nagy örömöt okozott 

nekik, hisz régi vágyuk volt, hogy olyan könyveket vásároljanak, amiket 

otthon náluk nem lehet megvásárolni. Ezt követően a Tropicáriumot 

látogatták meg, mely egy külön élmény volt a diákcsapatnak. Este, Füzes 

Péter és Hogenbuch Gabriellának köszönhetően, a szálláshelyen 

pólófestésen vehettek részt. A megfestet pólókat a diákok ajándékba 

kapták így hazavihették.  

 Csütörtökön a reggeli után a csapat hazaindult, több napos 

fárasztó, de élménydús időszakot hagyva maguk után. Az úton az 

élményeik után érdeklődtünk, mindenkinek más és más tetszett a 

legjobban, de mindenik nap nagyon tetszett nekik, sőt kérdezték, hogy a 

jövő évben is lesz-e ilyen vetélkedő és kirándulás. 

 Az élménykirándulás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásának köszönhető. Ugyanakkor köszönettel tartozunk Dénes 

Krisztinának, a Reintegratio Alapítvány elnökének, aki éjt nappallá téve dolgozott, hogy ezek a napok 

megvalósuljanak. Köszönet Borbély Lénárd polgármester úrnak és a hivatalának, akik biztosították a 

szállást és a kétszeri étkezést. Köszönet Veress László úrnak, aki lehetővé tette a parlamenti látogatás. 

UNE.                                                            

 
Nemzeti Összetartozás Napja 

Június 4-én, gyásznapunkon emlékezünk meg a trianoni parancsra, amikor országunkat feldarabolták. Ez 

alkalommal is a maroshévízi római katolikus templom harangja 17 óra 32 perckor megkondult és az itt 

levő emlékezők imádságokat mondtak el, így emlékezve e kegyetlen döntésre. Maroshévízen 2007-től 

emlékeznek meg e szomorú napra. (czirják) 

 

Maroshévízen is ballagtak 
A Maros-parti településen három gimnázium működik, ahol ez évben is a XII. osztályos diákok 

ballagtak. Nézzük ezt számokban. A Kemény János Gimnáziumban kilenc diák végzett, 3 fiú és 6 lány. 

Az Eminescu Kollégiumban 85-ön végeztek, 31 lány és 54 fiú. Ezek között négy magyar diák is végzett. 

A Taslauanu Gimnáziumban 112 végzős volt, ezek közül 64 a lány és 48 a fiú. Itt is voltak magyar 

végzősök éspedig tízen. Gratulálunk mindenkinek. Cz. K. 

 

Boldogasszony zarándokvonat 
Ez évben nyolcadik alkalommal állott meg a maroshévízi vasútállomáson a Boldogasszony 

zarándokvonat. Az idén az esős idő ellenére is több mint száz helyi lakos fogadta a 21 óra 28 perckor 

érkezett zarándokokat. Budai László szervező rövid köszöntője után egyházi énekeket énekeltek a 

hévíziek és a zarándokok, majd himnuszaink elhangzása után kigördült az állomásról a vonat. Egy újabb 

felejthetetlen élménnyel gazdagodhattunk. Cz. K. 

 

Júliusi előzetes 
Július 14-20 között Maroshévízen lesz megtartva a VI. Műemlékvédő Ifjúsági Kalákatábor. A 

tábor alatt a jelenlevők megismerik Maroshévízet, hisz lesz túra a Bájos tetői kilátóhoz, a termál 

vízeséshez, az Urmánczy fedeles hídhoz, de fürdés is lesz, ugyanakkor a Bajkó-pataki temetőben 

takarítani, régi sírok után is fognak kutatni 



 
 

Találkozás szomorú arcokkal 
 

   Közel három éve költözhettem vissza szülővárosomban. Sajnos ezek alatt az évek alatt sok mindenben 

csalódtam, sok mindenen csodálkoztam el, hisz még évtizedek múlva sem fogunk felzárkózni a civilizált 

országok szintjére, kultúrájukhoz. Nem is csodálkozom, hisz az 1989-es államcsíny után nemigen volt 

olyan kormány mely az ország lakóiért harcolt volna, inkább a saját és a barátok érdekei voltak 

előtérben. A minap Maroshévízen egy hosszú sétába vágtam. Azt már megszoktam, hogy városkánk 

poros, sok a szemét, amiért nemcsak az illetékesek, de a lakosok nagy része is felelős. E sétánk során 

figyeltem az arcokat. Az emberek nagy többsége szomorú, arcuk inkább a földet nézi. Ritka a vidám, 

mosolygós arc. Az ismerősökkel megálltam beszélgetni, érdeklődtem. Igazat adok a szomorúan tekintő 

arcoknak, nincs miért mosolyogjanak. Az érdeklődéseimből levontam a legfontosabb dolgokat. A 

lakosok nagy része heti hat napot dolgozik mindössze 1300 lejért, ami nagyon kevés a megélhetődésre, 

hisz sokan elpanaszolták, hogy ha be is megy a házba két fizetés, egy elúszik a közköltségre meg más 

kifizetendő dolgokra, míg egy fizetésből meg kell élni. Szó sincs nyári nyaralásról, vagy egy-egy 

külföldi vakációról. Akik megengednek maguknak egy vagy két hetes belföldi nyaralást, azok nagyon 

meg kell húzzák a szíjat. Ez is bizonyítja, a távolságot a civilizált országoktól, ahol az ember bére 

elégséges, minden hónapban legalább két alkalommal megengedik maguknak a kiruccanást, míg a 

szabadság az 31 vagy 35 nap és ekkor azt külföldön vagy az óceánon túl töltik.  

   Romániában egy egyszerű ember ezeket mikor fogja megengedni magának? Siklódi Ildi 

 

Júniusban született Maroshévízen 

 
   Dr. Günther Philipp (1918-2003) sportoló, orvos, operett énekes, kabaré szerző, 

filmszínész, író. 1918. június 8-án született. Apja osztrák származású állatorvos volt, 

anyját Teréznek hívták. 1919-ben Bécsbe költöztek. Középiskoláit Bécsben és 

Innsbruckban végezte. Elvégezte a színészeti főiskolát, majd 1943-ban az orvosi 

egyetemet.  Kitűnő sportoló volt, így 100 méteres mellúszásban felállított osztrák 

rekordját 14 évig nem tudta megdönteni senki. 1936-ban tagja az osztrák olimpiai 

úszóválogatottnak, mellyel jó eredményeket ér el a berlini olimpián. Az úszás mellett jó 

motorkerékpáros, így az 1950-es években három alkalommal osztrák bajnoki címet nyert. 1960-ban ő 

alapította az osztrák Motorsport Egyesületet. 21 könyvet adott ki, 147 filmben szerepelt, ezek közül egy 

sorozatfilmét jelenleg is sugározza az egyik osztrák kereskedelmi adó. Számos kabarét írt és adott elő, 

ugyanakkor operettekben is szerepelt. Négyszer nősült, és három gyermeke van. Első feleségét, 

Friederike Mayrhofert 1942-ben vette el, tőle egy fia született. 1947-ben elváltak. Második feleségével, 

Anna-Maria Huberttel 1952-ben lép házasságra, de az 1960-as évek közepén elváltak. Harmadik 

felesége Monika S. volt, akivel 1966 és 1972 között élt együtt. Monika egy fiúval ajándékozta meg. 

Negyedik felesége a sokkal fiatalabb Gisela Kilchberg volt, vele lakott 1972-től haláláig. Gisela is egy 

fiúgyermekkel ajándékozta meg. 1946-ban megalakította a „Négy kicsi” kabaré csoportot, mellyel több 

előadásuk volt. 1990-ben vonult nyugdíjba egy bécsi egyetemről, ahol pszichológiát és idegtant tanított. 

Az évek során Bécsben, Toscanában és a németországi Godesberg városban lakott. 85 éves korában, 

2003. október 2-án hunyt el a németországi Godesberg városában.  

   Miklós Elemér (született 1935. június 17-én az erdélyi Maroshévízen) tanár, közéleti személyiség. 

Több mint négy évtizede Vitkán él, ahol iskolaigazgató volt. 1974 óta rendszeresen jelennek meg írásai 

a különböző lapokban, recenziói, tanulmányai irodalmi folyóiratokban. 1976-ban díjat nyert az Új Írás 

kritikai pályázatán. Tanácselnök-helyettesként dolgozott Vásárosnaményban, ahol 1990–2002 között 

nyugdíjasként képviselő-testületi tag volt, az utolsó négy évben alpolgármester. 1990–2002 között a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés tagja. Rendszeresen részt vesz a térség laza szerveződésű 

irodalmi csoportosulásainak munkájában. Kilenc saját kötete jelent meg. 

   Pop Dumitru Petru, szenátor. Maroshévízen született 1937. június 6-án, iskoláit is itt végezte. 

Később a helyi bútorgyárnál dolgozott. Idővel Marosvásárhelyre költözik. 1990-1992 között a Román 

Egységpárt Maros megyei listáján bekerül a képviselőházba. 2000-2004 között szenátorként 

 

 



 
 

tevékenykedik, ekkor a Maros megyei Nagy Románia Párt frontembere. Jelenleg üzletember 

Marosvásárhelyen.  

   Dr. Carmen Maria Andras (1952) tanár, kutató, író.1952. június 19-én született. 

A család 1962-ben elköltözött Maroshévízről. Carmen Andras elemi iskoláit 

Maroshévízen, Lehliu-n (Ilfov megye) ésVăleni de Munte-n végezte. Tanulmányainak 

befejezése után a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen, angol-francia szakon tanult. A 

főiskola elvégzése után 1980-1982 között Máramarosszigeten tanít, majd az uzdi, 

szentpéteri iskola tanára. 1990-től a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai Kutató központ 

alkalmazottja. Jelenleg III. fokozatú kutatói képesítéssel rendelkezik. 1990-ben megalapítja 

Marosvásárhelyen a „Mica Doris” nevet viselő kiadó hivatalt, melynek 1998-ig az igazgatója is. 2000-

ben sikeresen doktorált. Anyanyelvén kívül beszél és ír angolul és franciául. Több szakkönyvet 

jelentetett meg. Tagja a Román Tudományos Akadémia kutatócsoportjának, mellyel részt vett több 

nemzetközi kutatáson. Több nemzetközi találkozón, tárgyaláson volt jelen: az Egyesült Államokban, 

Kanadában, Hollandiában, Ausztriában és Romániában. Számos kitüntetés tulajdonosa. 

   Buruş Nicolae (1963) röplabdázó, edző. Első csapata a maroshévízi ISK, míg első edzője Moldovan 

Ioan volt. Felnőtt játékosként az első osztályú Săvineşti-i Relonul alapembere volt, több bajnoki 2. és 3. 

helyezést ért el csapatával, számos Európa Kupa-küzdelmen vett részt. Meghívást kapott a román felnőtt 

válogatottba is. 1990-1994 között a magyarországi Kaposvári Somogy SC alapembere, mely csapattal 

1992-ben bajnokságot és Magyar Kupát nyert. 1994-ben pedig egy izraeli első osztályú csapatot 

erősített. Jelenleg a Piatra Neamt-i VCM edzője. 

   Dr. Veress László (1970.06.26). Elemi iskoláit Maroshévízen és Csíkszeredában végezte, 

középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában. Egyetemi tanulmányok: szegedi 

József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, magyar történelem szak, majd ELTE Állam 

és Jogtudományi Kar. 1999-2003 között az Illés Közalapítvány igazgatója, majd államtitkár, és az 

Országház Elnöki Titkárság kabinetvezetője. 

   Jári Hunor (1982) 1982. június 16-án született. Elemi iskoláit szülővárosában végezte, ezt követően a 

kolozsvári Református Gimnázium tanulója. Több klasszikus zenét komponált zongorára és orgonára. 

Ezek közül többet a Román Nemzeti Televíziós csatorna (TVR) „Aventura sunetelor” című adásában 

adtak elő neves mesterek. Több orgonakoncertje volt, így Kolozsváron, Marosvásárhelyen, 

Gyergyószentmiklóson, Gyergyócsomafalván, Borszékon, Maroshévízen, stb. Jári Hunor a versírással is 

kacérkodik, 2005-ben megjelent a „Versek és versekben” című első kötete. Jelenleg Maroshévízen lakik. 

 

 

Beírások az ellenőrzőbe 

 
     Az arany mondások közlésének a végére érkeztem. A birtokomban lévő közel 600 aranymondást 

közöltem a "Hírlap" hasábjain, pontosabban 2013. március hónapi számtól 2019. május számig. E 

lapszámunkban érdekes ellenőrzői beírásokat közlök, osztok meg önökkel. Karácsony István. 

  1. Tanár: "Az osztályfőnöki dicséretet még nem íratta alá. Megintem." 

  2. Tanár: "Fia az órán szőlőt evett." - Szülő: "Kedves Tanárnő! Október van. Mit egyen a gyerek, 

Banánt?" 

  3. Tanár: Kedves szülő, tájékoztatom, hogy Péter az étkezdében többször is kézzel  evett evőeszköz 

helyett."- Szülő: "Köszönöm a tájékoztatást, már tanul lábbal is.” 

  4.Tanár: "Jancsika rendszeresen nem issza meg az iskolatejet." Szülő: "Kivégzéséről gondoskodom." 

  5.Tanár: " Fia az órán állandóan beszél!" Szülő: „Szerintem az anyjától tanulta. Mindkettőnek ellátom 

a baját! " 

  6.Tanár: „Értesítem a T.szülőket, hogy fiuk történelemkönyve lapokból áll." Szülő:"Itthon ellenőriztük. 

Valóban." 

  7.Tanár: "Katika nem tud olvasni!" Szülő:" Ha tudna, nem járatnám iskolába." 

  8.Tanár:"T. Szülő! Leánya irodalomórán vihogott." Szülő: "Megdorgáltam. Akkor is vihogott." 

 

 

 



 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (20.) 

 
 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.  

 

     Különös színfoltja volt, kiszállásunk alkalmával különböző vendéglőkben elfogyasztott ebéd és 

vacsora és főleg azoknak kiszolgálói, pincérek, pincérlányok. A 80-as évek elején Nyárádszeredán 

ebédelünk, amikor a másodikra kerül a sor, kihozták a csirkesültet. Egyik kollegám mondja a pincérnek: 

„Már ne haragudj, de ennek a tyúknak a lába görbe. Mire a pincér: „uram maga most enni akar vagy 

táncolni?” 

    A finom régeni sör mellett ülök Szászrégenben és nem tudom meginni. Jön 

a pincér lány és én ezt elpanaszolom neki: „ezt a sört nem lehet meginni, 

kisasszony. A pincér lány: „miért meleg, igen hideg? Nem felelem én, lelkem 

nincs kidugva!” 

    Elmegy a család ebédelni Marosvásárhelyen, a gyerek, apa, anya. Kihozzák 

a marhasültet, mire az apa a pincérnek: „ne haragudjon nem tudjuk megenni 

az egész másodikat, csomagolja be a kutyának. Mire a gyerek felugrik és 

ekképpen szól: „Apu, én nem is tudom… mikor vettünk kutyát?” 

   Másodiknál történik egy más alkalommal. Kihozzák a levest és a kenyeret, 

mondom a pincérnek: „uram ez a leves hideg – mire a pincér – semmi gond 

hozhatok hidegebbet is, de uram ez a kenyér száraz – hozhatok szárazabbat is.”. 

Balavásáron tértem be szervezés alkalmával az ottani Gondűzőbe. Mondom a pincérnek: pincér 

hozzon egy deci vodkát, míg nem lesz balhé. Megiszom, megint szólítom, pincér hozzon egy deci 

vodkát, míg nem lesz balhé. Mérgesen érkezik a pincér és ekképp szól: „milyen balhé uram? …hát 

akkor lesz balhé pincér úr – felelem – ha megtudja, hogy nekem egy fityingem sincs. 

Ezek a kis történeteke tették még fűszeresebbé, színesebbé a társulatunk életét. 

 

Dénes Géza rovata 

 

 

 

 

Június 

 
                    Ballag már a vén diák, 

                    S a nagy kérdés: hogyan tovább. 

                    Gyerek dala vidám legyen, 

                    Felnőtt szava igaz legyen. 

                    Érlelődjön minden vetés 

                    Legyen bőséges a termés 

Péter és Pál ünnepén 

 
Péter és Pál ünnepén, 

S a hévízi búcsú misén, 

Mint minden évben, az idén is 

Jönnek a keresztaljak, 

Zászlójukat vivén. 

 

Péter kőszikla, 

Pál a jó példa arra. 

Hogy híveim hogyan éljetek, 

Hitben szilárdak legyetek! 

 

Tovább prédikál s mondja papunk: 

„Ifjak, fiatalok, itthon maradjatok!” 

Fel a fejjel. Székelyek, 

Sose porladozzatok! 

 

 
 



 
A székely-magyar rovásírás története és emlékei 54. rész 

 

Erdőfülei csoda láda a székelyudvarhelyi múzeumban  

   A székelyudvarhelyi  Haáz Rezső Múzeumban volt látható az 1728-ban 

készült, Erdőfüléről származó láda, amelynek érdekes, egyedi mintái 

véleményem szerint rovásjeleket rejtenek, továbbá ember, állat és növény  

alakokat.  Talán a tehetséges és ötletes készítő nevét is, amely latin 

betűvel sajnos nem maradt fenn.  A láda magassága lábával együtt 68 cm., 

hosszúsága  94 cm., szélessége  62 cm.  

Néhány mintát lerajzoltam a gazdagon díszített felületről.  Három alapminta csoportot hoztam létre. Az 

ezekből képezhető rovásbetűket vastaggal kiemeltem. Ezeknél azonban sokkal több lehetőség van. 

Heteket is el lehetne tölteni a láda mintáinak rajzolgatásával, szavakat, mondatokat összeállítani a 

kiemelt betűkből.   

A ládát csaknem minden évben megcsodáltuk útitársainkkal.  2013 nyarán rovásírás felkészítő 

tanárokkal és rovásíró gyerekcsoporttal érkeztünk Udvarhelyre, akiknek a székelység néprajzi 

hagyatékát a Haáz Rezső Múzeum állandó kiállításával szerettem volna bemutatni. Sajnos azonban az 

Orbán Balázsról készült nagyméretű festmény, bútorok, viseletek, 

edények, porszaruk, a legrégibb székelykapu összezsúfolva, az 

érdeklődőktől elzárva, köztük a csoda láda is, a raktár rácsa mögött 

porosodott, ennek okáról semmiféle tájékoztatást nem kaptunk.  

   Azóta örömmel olvastuk, hogy a Múzeum 2016-ban új, megfelelőbb 

helyre költözött a Haberstumpf-villába (Bethlenfalvi út 2–6. szám). Reméljük a ládát ott is 

megcsodálhatják a látogatók.  

Szöveg, rajz, fénykép: Friedrich Klára 

 

Rólunk, magyarokról írták 
   II. Jenő pápa (824–826) egyik kiadmányában még olvashatjuk erre a területre nézve: „Hunnia, quae et Avaria 

dicuntur” (Hunnia, melyet Avariának is neveznek – a szerk.) 

   Kr. u. 399.évben Szent Jeromos határozottan írja így: “a hunok zsoltárokat énekelnek és Szittyaország hidegét 

a hit melege tölti be”. (Ambrose milánói pap írása: “Epistulae” 107.) 

   Orosius pedig Kr. u. 418-ban arról emlékezik, hogy: “Hunok töltik be a nyugati és keleti templomokat”. 

(Historiae Adversum Paganos VII. 41. 8.) 

SAVOYAI JENŐ (Eugene de Savoie-Carignan) herceg (1663-1736) francia születésű osztrák hadvezér és 

államférfi, a magyarokról:"Ha győznek, az a mi győzelmünk - Európáé -, ha vesztenek, az az ő 

szerencsétlenségük." 

 

                     Ha nyár van akkor gyümölcsleves – Sárig Csilla rovata 
Hozzávalók: 1,3 kg vegyes gyümölcs (csereszenye, meggy, sárgabarack, őszibarack, alma, egres, körte, az 

idénynek megfelelően), kb. 1 liter víz, 3-4 db citromhéj darabka (zöldségtisztítóval lehántva), csipet só, 5 db 

szegfűszeg, 1 mk őrölt fahéj, 2 dl tejszín vagy tejföl, 5-6 ek cukor (édesítővel lehet keverni), 1 ek liszt (rizsliszt), 

1 ek citromlé, 1 mk rumaroma, 1 csomag vaníliás cukor. 

Elkészítés: A gyümölcsöt megmossuk, tetszés szerinti darabokra vágjuk. Egy fazékba tesszük, felöntjük hideg 

vízzel, beletesszül a citromhéjat, a csipet sót, szegfűszeget és a fahéjat és felforraljuk. Amíg felforr, a tejszínnel a 

cukrot és a lisztet simára keverjük. Amint felforrt a leves, a tejszínes habarásban 3-4 dl forró 

gyümölcslevet két részletben elkeverünk (hőkiegyenlítés - a tejföl nél fontosabb!), majd 

folytonos keveréssel a forró levesbe öntjük. Az újra forrástól kb. 3 percig csendesen főzzük, 

majd többször cserélt hideg vizes mosogatóba állítva mielőbb lehűtjük. Hűtés közben adjuk 

hozzá a citromlevet, a rumaromát és a vaníliás cukrot. 

 

 
 
BÚCSÚ VÉGZŐS DIÁKJAINKTÓL 

Kedves VIII. osztályos tanulók! 

    A ballagás egyik kelléke a tarisznya, amely eredetével az élet, az útra kelés, az új dolgok felfedezése és a 

tovább tanulás, a célok felé való szüntelen út jelképe. És minden tarisznyának saját története van, attól függően, 

hogy mit tartalmaz, vagy milyen célt szolgál. A ti tarisznyátok tele van mindennel, amire szükségetek lesz az 

https://ad.adverticum.net/C/5727033/5726969/572701900?


elkövetkező években. A pogácsa a mindennapi betevőt jelképezi, földet azért raktunk bele, hogy tudjátok, honnan 

indultatok el, mindig legyen nálatok egy darab az "otthonból" és, hogy gyökeret tudjatok ereszteni, pénzérmét 

pedig azért, hogy soha ne kelljen szűkölködnötök. Só azért került a tarisznyába, hogy az életetek soha ne legyen 

szürke, ízetlen. Mi e tárgyak  mellé becsempésztük azt a sok szép emléket is, amely összekötött az elmúlt 7 évben: 

kirándulások, sportbajnokságok, vetélkedők, bulik. Na, meg a szünetekben lezajló játékok, a folytatott 

beszélgetések,az összezörrenések, a veszekedések is felejthetetlenné teszik közös iskolai éveinket. Ezek mind 

olyan emlékek, amelyről nincs fotó, de amelyek mégis fényképként rögzültek emlékezetünkben. A 

tarisznyátokban láthatatlanul is benne van az életre szóló barátság, a sok tudás, amit szereztetek ebben az 

iskolában, a tanáraitok által belétek fektetett bizalom, hogy meg fogjátok állni helyetek az elkövetkező években 

és benne van az a hit, hogy adott helyzetben helyesen tudtok majd dönteni. És a végére hagytam az egyik 

legfontosabbat, amire szükségetek van egész életetek során, a szeretetet. Arra kérlek benneteket, hogy bárhol is 

jártok a nagyvilágban, két kézzel, bőven szórjátok, hiszen ez soha el nem fogy, ahogy Aranyosi Ervin Útravaló 

verse is ezt hangsúlyozza:  

„Tudod, csak egy út van, a szeretet útja, 

az válhat boldoggá, aki megtanulja. 

Ez maga a csoda, szórhatod két kézzel, 

mindig újabb terem, és sohasem vész el! 

Menj hát, s szeretettel váltsd meg a világot,   

elveszett szívekbe gyújts szeretet-lángot! 

Mutass méltó példát, szavad melegítsen, 

elveszett lelkeket a fénybe segítsen!” 

Gyakran nyissátok ki tarisznyáitok, hogy a benne levő fogható és nem 

fogható, látható és láthatatlan dolgok számotokra könnyen elérhetőek legyenek! Sok sikert és szerencsét a 

vizsgákhoz! Jó volt Együtt! Kosztándi Levente, VII. osztályos tanuló 

 

Kedves VIII. osztályos tanulók! 

   Mivel nem vagyok gyakorlott beszédmondó, ezért egy magyar író, Rejtő Jenő ironikus véleményét idézem: 

“Olyan a jó ünnepi beszéd, mint a nyári ruha mellénye: rövid és céltalan.” Ami az első feltételt illeti, igyekszem 

nem visszaélni a türelmetekkel. 

   Minden évben visszatérő alkalom egy iskola életében a végzős diákok búcsúztatása, ezért nehéz olyan 

gondolatokat találni, melyeket ne mondtak volna el már mások hasonló alkalmakkor. Mégis, minden év más, 

hiszen mások a búcsúzó diákok, s mások vagyunk mi is - a még itt maradó diákok és a tanárok is. 

A mai nap igazán fontos számotokra. Eljött az idő amikor tőletek fájó szívvel ugyan, de búcsút kell vennünk. 

Feladataitok mostantól ránk, 11.-esekre hárulnak. Azt szokták mondani, hogy a ballagás napja az elválásé és a 

bánattól könnyes szemeké. Én azonban azt gondolom, hogy ez csak részben igaz. A mai nap ünnep is, a ti 

ünnepetek. Ma minden rólatok szól, ma mindenki miattatok van itt: szülők, barátok, barátnők. Ugyanakkor ez a 

nap vitathatatlanul búcsú is. Búcsú az iskolától, tanáraitoktól és diáktársaitoktól. Azonban az elválást mindig egy 

új, egy ismeretlen megismerése követi, mely bővelkedik lehetőségekben, új kapcsolatokban. Ti most egy hosszú 

fejezet végére értetek. A mai nap az utolsó mondat, az utolsó szó, az utolsó pont. Azonban egy fejezet vége azt 

jelenti, hogy jön a következő, hiszen minden befejezés egy új kezdet, egy új oldal. Ijesztőnek tűnik ez most, de 

felkészültebbek vagytok mint gondolnátok. Az életetek írói ti vagytok, szóval írjátok tovább történeteteket és ne 

ijedjetek meg a vesszőktől, a zárójelektől és a pontoktól se. Erősebbek és bátrabbak vagytok mint hinnétek, tehát 

ne engedjétek, hogy az akadályok megrémisszenek. Ha a nem is olyan távoli jövőbe tekintünk, közeleg az, amitől 

az évek alatt a legjobban féltetek: az érettségi, amely minden végzős számára kihívás. Kívánom, hogy úgy 

sikerüljön ez a megmérettetés, ahogy azt megálmodtátok, hogy utána gondtalanul élvezhessétek a nyarat! 

Azt mondják, hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalta az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztető 

jegye. S ennek a kincsnek csak a kisebbik részét alkotja az, amit a múltból sikernek tartunk, amire büszkék 

lehetünk: a nagyobbik rész a tévedések emléke, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne kövessük el újra és 

újra. Mi mást kívánhatnék most nektek, mint azt, hogy a sikereitek gyűjteménye számosabb legyen a 

tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre gondolhassatok vissza a büszkeség, mint az okulás miatt. Itt maradó 

diáktársainkkal őszintén reméljük, hogy mindenkinek sikerül megérkezni oda, ahova vágyai, céljai vezérlik és bár 

fáj a búcsúzás, táplálkozzatok a líceumban szerzett szép emlékekből és mutassatok példát nekünk, akik egy év 

múlva ugyanott fogunk állni, mint most ti. 

Soraimat Áprily Lajos szavaival zárom: 

„Ámulni még, ameddig lehet, 

amíg a szíved jó ütemre dobban, 

megőrizni a táguló szemet, 

mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.” 

 

Țifrea Alexandra, XI. osztályos tanuló                    Gratulálunk a végzősöknek és sok sikert a vizsgákhoz!!! 

 



 

        

 

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 új szépirodalmi 

könyvek, valamint 

regények. Irányár 1-2 

lej/db. 

Érdeklődni, az alábbi 

telefonszámon: 

0758611606 

 

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. 
 

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. 

 

 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is), 

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

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

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó 

állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

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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