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Beszámoló a gyülekezeti napokról 
 

          A Maroshévízi Református Egyházközségben 

2019. július. 6-7-én  gyülekezeti napokra került sor . A 

szombati nap eseményei a helybéli lelkipásztor nyitó 

áhítatával indultak, melyen Pál apostolnak a 

Rómabeliekhez írt levele 5. részének 1. verse alapján  az 

erősek és gyengék egy közösségen belüli, egymás iránti 

felelősségére hívta fel a figyelmet. Ezt követte a 

Szászrégenből érkező Sófár keresztyén zenekar által 

vezetett dicsőítés.  

 A következő programpontot a csapatversenyek 

jelentették, ahol a gyülekezet különböző korosztályaiból 

összeállt csapatok ügyességi próbákon, és a gyülekezet 

történetét érintő helytörténeti kérdésekben mérhették össze tudásukat.  

 A lelki táplálék mellett a Maroshévízi Református Nőszövetség tajgai álltak készített birka 

gulyás, és kürtöskalács várta a résztvevőket. A helybéli asszonyok ugyanakkor sütiverseny keretében 

versenghettek. A nagyérdemű zsűri, melyet az IKE csoport tagjai alkottak, külalak, állag és ízvilág 

alapján Coman Edit nőtestvérünk süteményét ítélte a legjobbnak. 

 A szombati nap végén, a spontán 

módon összeállt, száraz hangszereken játszó 

zenekar kísérete mellett nótaestre került sor. 

 Vasárnap a 124 éve felépült, és az 

elmúlt időszakban megújult templomunkért 

adtunk hálát. Isten ígéjét Főtiszteletű Kató 

Béla az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke hirdette. Elmondta, hogy míg Európa 

más országaiban templomokat bontanak le, 

vagy múzeumként használnak, addig itt 

Erdélyben különösen fontos, hogy a 

templomok az eredeti feladatukat töltsék be, 

vagyis az igehirdetés helyei kell hogy 

legyenek, illetve a gyülekezeti élet mindennapi 

életének a színterei.  

 Az ünnepi istentisztelet után Nagytiszteletű Veress Róbert a Görgényi Református Egyházmegye 

esperese, Dézsi Zoltán az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka köszöntötte a jelenlévőket. Ezt 

követte a helybéli lelkipásztor Madaras Mihály Attila templomfelújjítást ismertető beszámolója. Majd  

Magyarország kormánya nevében Brendus Réka miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának 

főosztályvezetője is köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. A köszöntéseket Bende Sándor parlamenti 

képviselő, aki egyben a gyülekezet gondnoka zárta aki, megköszönte mindenkinek a támogatást a 

gyülekezet nevében.  

         Hálaadó istentiszteletünket gyülekezetünk kórusa és a Flautino kamara együttes előadása zárta. 

Azért, hogy a kamaraegyüttes meghivhattuk, illetve, hogy egyáltalán ez a kétnapos rendezvény 

létrejöhetett, Hargita Megye Tanácsának  kell köszönetet mondanunk akik, pályázati finanszirozás által 

támogatták mindezt.      Madaras Melinda  

 



 
 

Kalákatábor Maroshévízen 
 

 Július 14-20 között zajlott le Maroshévízen a VI. Műemlékvédő Ifjúsági Kalákatábor. A tábor 

főhadiszállása a helyi római katolikus közösségi háza volt. Ide érkeztek meg a táborozók, összesen 15 

diák és kísérőik. Jelen voltak Gyergyószentmiklósról, Gyergyóremetéről, Marosvásárhelyről és 

Maroshévízről diákok. Első nap ismerkedéssel kezdődött a nap, míg második nap László Áron római 

katolikus plébános beszélt a diákoknak a templom történetéről. A nap további óráiban megismerhették 

Maroshévízet, meglátogatták az Urmánczy kastélyt, a római katolikus templomban dr. Puskás Attila a 

tábor egyik szervezője tartott rövid előadást az örmények történetéről, majd a közösségi házban 

különböző játékokon vettek részt. A tábor harmadik napján a római katolikus templomtól kezdődően 

település tisztást végeztek el, így eljutottak a termálvízeséshez is, ahol szintén az embertársaink által 

eldobott szemetet gyűjtötték össze. Ebéd után az Urmánczy kastélyban takarítottak, majd a szálláson 

filmvetítésre került sor. Ez alkalommal bemutatták 

a Consummatum est – Az Urmánczy örökség című 

47 perces dokumentum filmet, mely az Urmánczy 

család történetéről szól. A film nagy siker volt a 

nézők körében, hisz mikor vége lett, hatalmas 

tapssal fejezték ki örömüket a jelenlevők. 

Negyedik nap a Bánffy élményfürdőt vették 

birtokukba a táborosok majd délután a Bajkó-

pataki temetőben régi örmény sírok után kutattak. 

Este a Bánffy tetőn kolbász és szalonnasütés 

mellett beszélték meg a napi élményeiket. 

Csütörtökön dolgozott is a csapat, hisz a temetőben lefényképezett örmény sírok adatait rögzítették, 

digitalizálták. Délután pedig a Bájos tetői kilátóhoz látogattak el majd az Urmánczy strandon 

fürödhettek. Vacsora után örmény táncokat tanultak. 

 Pénteken interjú készítésekkel voltak elfoglalva, majd este egy búcsúvacsora mellett mondták el 

a táborban átélt élményeiket. Az esemény szervezője az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége. A tábor 

megvalósulhatott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása mellett. Czirják Károly   

 

 

Szt. Péter és Szt. Pál búcsú kis városomban 
 Nem vagyok buzgó hívő, de naponta imádkozom. Templomba is ritkán szoktam járni, de ha úgy 

érzem egy hét alatt több alkalommal is templomba megyek és imádkozom. Míg Németországban 

laktam, ott is havonta elmentem templomba és érdekes, hogy római katolikus templomba, pedig engem 

reformátusnak kereszteltek, de itt érzem magamat jobban. Nemrég a maroshévízi római katolikus 

templom búcsúnapjára mentem el, hisz még soha nem voltam. Szép volt minden, megható. Imádkoztam 

az emberek jólétéért, a békéért, az egészségünkért. Minden jó volt, de egy dolog nagyon meghökkentett, 

nem jött, hogy elhiggyem, hogy ilyesmi történhet. A szentmise végén a búcsúsoknak kalácsot adtak és 

SZESZES ITALT. Egy templom udvarán ilyesmit nem illik. Tudom, valamikor évszázadokkal ezelőtt 

ilyesmi is volt, de egy szent épület, egy szent udvaron ilyen dolgot csinálni vétek, bűn, nem illik. Egy 

áldott búcsú után kalácsot és vizet adni igen, lehet, de szeszes italt, ezt SOHA. Ez nem egy bár udvara, 

Isten házának az udvara. Siklódi Ildikó 

 

Pilisvörösváriak koszorúztak Maroshévízen 
 Pilisvörösváron 1944-ben avatták fel az Ereklyés 

Országzászlót, mely mozgalom 1928-ban indult el Urmánczy 

Nándor kezdeményezésére. A napokban Maroshévízen járt a 

pilisvörösvári Nyugdíjas Klub több tagja. Az ötven klubtag 

Kovács Zsolt vezetésével érkezett vidékünkre és ez alkalommal 

meglátogatták Urmánczy Nándor sírját is, ahol elhelyezték a 

kegyelet koszorúját. Ez alkalommal Farkas Aladár az Urmánczy 

Nándor Egyesület alapítótagja ismertette a jelenlevőkkel a híres 

politikus életútját és tevékenységét. Cz. K. 



 
 

Folytatódik a medve invázió 
 

 Egyre több a medve a lakott területeken. Embereket támadnak meg, gazdaságokat dúlnak fel. 

Ezalatt a hatóságok nem tesznek semmi konkrét lépest a medvék ellen. Mára már Maroshévizen a 

Kornis negyedben is több alkalommal is sétáltak a medvék, a medvebocsok, Tölgyesen is naponta jár a 

házak táján a medve, Holló településen is naponta megjelennek a medvék, a főtéren, a rendőrség előtt is. 

Hogy miért ér többet egy medve minálunk mint egy ember élete ez furcsa dolog. Hadd említsek meg egy 

példát. Norvégiában a jeges medve védett állat, hisz kihalás fenyegeti, de ha egy medve egy embert 

megtámad, vagy a gazdaságában tesz kárt, azt kilövik. Romániában ezt miért nem lehet megtenni a mára 

nagyon elszaporodott medvékkel? Siklódi Ildikó 

 

Maria Enache (Cenger) újból Maroshévízen 
 

 2003-ban egy sorozatot indítottam a megyei újságban, mely sorozat a Maroshévízről indult 

sportolókról szólt. Nemrég a híres röplabdázóval, Maria Enache-val találkoztam. Mint megtudtam 

iskolai találkozón vett részt, hisz ez évben volt 50 éve, hogy elvégezte Maroshévízen a gimnáziumot. E 

végett látogatott településünkre ahol a jelenlegi Miron Cristea iskolában volt az ünnepélyes 

megemlékezés (az iskola a római katolikus templommal átellenbe van és az Urmánczy család kriptája 

helyére építették 1960-ban). 

Ma már sokan nem is tudják ki is valójában Maria 

Enache. Nos, Maroshévízen járt iskolába, (habár 

Marosoroszfalun született). Itt elkezdett röplabdázni 

Moldovan Ioan edző irányítása alatt a helyi Iskolás 

Sport Klub keretén belül. 1969-ben az Ifjúsági 

Országos Bajnokságon ezüst érmes lett a hévízi 

csapat. Ez évben fejezte be a XII. osztályt és bejutott a 

bukaresti sport egyetemre, az itteni IEFS első osztályú 

csapatához igazolt át. 1973-ig a csapat alapembere 

volt mígnem az említett évben a szintén első osztályos 

konstancai Farul csapatához igazolt át, ahol 1989-ig 

játszott. 

- Hány mérkőzést játszott az első élvonalban? 

- M. Enache: pontos kimutatásom nincsen de 1969 és 1989 között minden mérkőzésen a háló elé 

léptem, míg 1970 és 1983 között a román válogatott csapatkapitánya voltam. Ilyen hosszú évig 

még senki nem volt a válogatott csapatkapitánya. 

- Beszéljünk egy kicsit az eredményről…. 

- M.E: 1972-ben a IEFS csapatával országos második helyezést értünk el, míg a Farul csapatával 

egy második és egy harmadik helyezést értünk el. Több európai kupán játszottam, de európai és 

világbajnokságokon is ott voltam a válogatottal. Az EB-ken több alkalommal is kaptam díjazást 

mind Európa legjobb lövője és egy alkalommal mind a legtechnikásabb játékos. 1977-ben a 

finnországi EB után alapemberként helyet kaptam az európai válogatottban. 

- Az évek folyamán más csapatoktól kapott-e ajánlatokat? 

- M.E: Igen, de nem volt bátorságom a családomat itt hagyni hisz hivatalosan nem lehetett külföldre 

szerződni, csak ha egy turné alkalmával kint maradtam volna. A kitüntetéseimhez 

visszatérve,megemlíthetném, hogy 1982-ben sport mesteri címet kaptam, míg 1996-ban érdemes 

sportmesteri címet vehettem át. 

- Milyen volt újból Maroshévízre látogatni? 

- Nagyon jó érzés volt látni azt a települést, ahol jártam iskolába, ahol a röplabdába szerelmes lettem 

és nagyon jó volt találkozni a volt osztálytársaimmal. 

Köszönöm a beszélgetést. Czirják Károly 

 
 

 



 

 
 

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (21.) 
 

 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. 

         Hogy mennyi váratlan dolog történik a színpadon, mennyi meglepetés és mennyi tanulság. A 

Hóvirág együttessel Kovászna megyében turnézva, esti előadásunk volt Kézdivásárhelyen. Azelőtt való 

este bállal összekötött előadásunk volt.  

Ami a fontos, teltházunk volt, a társaság felkészülve, jó hangulat, amikor hozzám lép a turné vezető és 

így szól: „Guszti, a Feri énekesünk be van rekedve. Be kellene ugorjál. Kérdem én: „Hová a 

nagybőgőbe? Nem, nem –mondja ő, kell énekeljél. Már megbocsáss – mondom én -  szoktam énekelni a 

komámmal, amikor egy hónapba kétszer háromszor megtartjuk a nevünk napját, de színpadon én soha. – 

te amikor én meglátom azt a sok „káposzta fejet” a bátorság kimegy az inamból”. De nem volt mit tenni, 

megsegített oldalról és a mikrofon előtt találtam magamat. Mivel a múlt héten borkóstolón voltam, ezt 

az éneket kértem a prímástól: „Piros bort ittam az éjjel”. Ők húzták, én énekeltem. Higgyék el, ötször 

tapsoltak vissza. Énekeltem, de megkérdeztem: „mondják meg uraim, miért tapsoltak meg engem 

ennyiszer vissza, soha életemben nem énekeltem színpadon. Mire egy néni a hátsó sorokból odaszólt: 

„azért tapsoltuk vissza lelkem, hogy tanítsuk meg énekelni”. Mire én: „köszönöm, nagyon kedves” – és 

még egyet énekeltem. A közönség tapsolt, s ütemesen mondta: ”vissza, vissza, vissza!” Érkeztem újra a 

színpadra. ”Itt vagyok”, mire énekeltem volna, bekiabálták, hogy ”…nem magát, a pénzt”. 

 Az előadás után beléptünk egy gondűzőbe, és egy következő párbeszédnek voltam tanúja a 

pultnál: egy idős úr kér egy pohár bort a pincértől, megkóstolja mire így szól: „te, János fiam, mi a neve 

ennek a bornak? A pincér: Gergely bátyám a bornak nincs neve! – mire az öreg úr: Ej fiam pedig, hogy 

megvan keresztelve!  

       Gondolom önök is járták meg így egy párszor. 

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 55. rész 
 

A nem létező (vagy mégis?) csíkszeredai székelykapu  felirata 

   Csallány Dezső régész a Nyíregyházi Jósa András Múzeum 1972-es évkönyvében mutatja be a 

feliratot, melynek rajzát Bárczy Zoltán rovásírás kutatótól kapta.   

Csallány szerint a szöveg jobbról balra halad, a megfejtése: 1-4: 

TUZON 5-8: ÉZSOJ 

   Ferenczi Géza 2007-ben elhunyt székelyudvarhelyi múzeum igazgató 

Székely rovásírásos  emlékek c. könyvében azonban ezt olvassuk:  

„Csallány Dezső  a csíkszeredai múzeumból mutatott be  rovásbetűket hordozó székelykaput. Ez a 

székelykapu soha nem létezett. E kapu valójában kisméretű népművészeti dísztárgy. Gál Vilmos a fenti 

múzeum fafaragász alkalmazottja készítette és véste be - a saját bevallása szerint  Szervátiusz Jenőtől 

tanult, díszítőelemként alkalmazott - rovásjegyeket 1952-ben.” Sajnos a felirat is hibás, így a megfejtés 

is. Jobbról  a 2. betű nem U, hanem É. Ugyanilyen  É  van  Verpeléti Kiss Dezsőnél 1933-ból, a cserkész 

betűsorokban, vitéz Szakonyi István betűsorában 1963 –ból  és egy gyönyörű  Ivó-i  (Hargita megye)  

székelykapun háromszor is előfordul. (Ez a honlapunkon látható: www.rovasirasforrai.hu   

FÉNYKÉPTÁR rovat, 10. kép) Az „ÉZSOJ” szó is 

árulkodik, hogy a szöveget fordítva, balról-jobbra kell 

olvasni.  Kínálja magát balról jobbra olvasva a JÓZSE 

(f) név is, így azonban értelmezhetetlen a szöveg 

második fele. Vezetéknév nem lehet, mert az a 

magyaroknál elől van. (Különben nem lenne „vezeték” 

név!). Véleményem szerint azt szerették volna ráróni, hogy:  JÓ  SZERENCSÉT. 

   Ezt kívánom én is az olvasóknak: Friedrich Klára  Kép aláírások: 1. Rajz Csallány Dezső könyvéből, 

2. A helyreállított rajz (F.K.) 

http://www.rovasirasforrai.hu/


 

 
 

Júniusban születtek Maroshévízen 
 

   Dr. Miron Cristea (1868-1939) Románia első pátriárkája, miniszterelnök, író. Született 1868. 

július 18-án. Első iskola éveit a maroshévízi iskolában végezte, majd 1879-1883 között a besztercei 

szász iskolában tanult. 1883-1889 között a naszódi határvadász iskolába járt, 1891-1895 között, pedig a 

budapesti egyetem filozófia szakán tanult, ahol 1895-ben doktorált „Eminescu élete és művei. 

Tanulmány az újabb román irodalom köréből” című dolgozattal. 1899-ben 7 hónapon át a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott. Ezek után tanár és iskolaigazgató Szászvárosban, majd 

1900. jan. 30-án pappá szentelték. 1902-ben szerzetesnek állt be, míg 1903. ápr. 13-tól kapta a Miron 

nevet az addigi Ilie helyett. Az évek során szerkesztő a Telegraful Roman újságnál, a nagyszebeni Astra 

elnöke (1905), a nagyszebeni Román Zene Egyesület elnöke, majd 1909. dec. 3-án Krassó-Szörény 

püspöke. 1925. febr. 4-től Románia első pátriárkája lett. Nevéhez fűződik a maroshévízi Szent Illés 

kolostor alapítása, melyet 1847-ben építettek a közeli Gödemesterházán, ezt lebontatta 1910-ben és 

Maroshévízre hozatta. Itt a nagyanyja, Moldovan Sofia újból felépíttette a saját telkén, s az újjáépített 

kolostort 1928. október 21-én szentelték fel. Az „Apostolul” újság létrehozása is Miron Cristea érdeme, 

a „Miron Patriarhul” Campulung-i teológiai iskola (1922), a maroshévízi román iskola (1925) az ő 

érdemeinek köszönhető. Neki köszönhető, hogy 1924-1929 között Maroshévízet városi rangra emelték 

és szintén az ő érdeme, hogy a 20-as években megalakult a Toplitana Bank is. 1927-1930 között Mihály 

király gyámja, majd 1938. február 10-től, az Octavian Goga kormány lemondásától 1939. március 6-ig 

(haláláig) első miniszter. Jól beszélt és írt anyanyelvén kívül magyar, 

német és francia nyelveken. A franciaországi Cannes egyik kórházában 

hunyt el 1939. március 8-án. Halálát több mint valószínű, mérgezés 

okozta.  

   Galló Alice (1922-1981) JULI színésznő. 1922-ben született, iskoláit 

szülőfalujában végezte. Egyetemi iskolái előtt tagja volt a maroshévízi 

amatőr színtársulatnak. Az 1940-es években bejut a kolozsvári 

színészeti egyetemre. A főiskola elvégzése után a Kolozsvári Állami 

Magyar Színház tagja, 1948 után a marosvásárhelyi Székely Színházhoz 

került, mely 1962-től a Magyar Állami színház nevet kapja, itt haláláig 

tevékenykedett. 1965-től nyugdíjazásáig, segédrendezőként is 

tevékenykedett. Utolsó fellépése a maroshévízi közönség előtt 1973. 

április 30-án volt. Ekkor Móricz Zsigmond „Nem élhetek muzsikaszó 

nélkül” című 3 felvonásos vígjátékában Teréz nénit, alakította. Sajnos, 

1973-ban megbetegedett, ezért nyugdíjazták. 1981-ben hunyt el és a marosvásárhelyi református 

temetőben van eltemetve.  

 

Dénes Géza rovata 
 

 

Július 

 

Mézben gazdag hónap legyen, 

Minden bödön tele legyen, 

Aratáskor tele kalász, 

Sok munkánkon Isten áldás. 

 

Nyár 

Gyönyörű, áldott nyarunk, 

Jó, hogy mi még itt vagyunk,  

Öntsd napsugár melegét, 

Adj, örömet és reményt! 

 

Adj nagy füvet, sok jó kaszást, 

Sikeres széna takarást, 

Érlelődő búza vetést, 

Nagy kazlakat, sok kévést. 

 

S kinek jutalma a pihenés, 

Sok szép napot, oly mesést. 

 

 



 

 
 

K E D V E S    O L V A S Ó K ! 
 

      Az elmúlt években, pontosabban, a 2013. év március hónap óta, a „Hírlap” hasábjain több mint 500 

„aranymondást” közöltem. Sajnos ezekből „kifogytam”, de budapesti pedagógusi pályafutásom alatt 

sikeresen alkalmaztam és tettem érdekessé történelem óráimat megtörtént eseményekkel, politikai, 

irodalmi és hadtörténeti érdekességekkel. Ezeket a tollforgatók jóvoltából, a szájhagyomány, a mondák 

és népballadák világa is megőrzött. A hadtörténelem is feljegyzett sok olyan megtörtént esetet, amely 

azután kiszínezve anekdotaként élt tovább. Az elkövetkező években, a „Hírlap” hasábjain az ókori 

görögöktől napjainkig összegyűjtött ilyen, úgynevezett”Hadimorzsák”-t, megtörtént eseményeket, 

politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró írás, a 

történetek eredetiségével, hiteles tolmácsolásával, vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal, 

úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók érdeklődését, figyelmét és hasznosan eltöltött perceket 

fognak szerezni Önöknek. Tisztel  Karácsonyi István 

 

H A D I M O R Z S Á K 

 

Egy vitorla- 200 ember 

Az első tengeri ütközet, amelyről megbízható adatok maradtak fenn, az i.e. 480-ban vívott szalamiszi 

csata volt, amelyben a görögök Themisztoklész vezetésével legyőzték a perzsákat. E csatában vetették 

be az akkoriban legkorszerűbb görög hadihajót, a több mint negyven méter hosszú trierát, amelynek 

mindkét oldalán három egymás feletti sorban ültek az evezősök. A trierának összesen egy vitorlája volt, 

viszont kétszáz fős legénysége. Ebből a 200-ból 171 fő az evezős, 18 fő harcos, 5 fő a tiszt és 6 fő a hajó 

manőverezését irányító matróz. 

 

Bolognai spagetti – Sárig Csilla rovata 

 
   Hozzávalók: 10 dkg sárgarépa, 8 dkg 

zellergumó, 10 dkg koktélparadicsom, 1 db 

salottahagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ág 

rozmaring, 3 szál petrezselyem, 2 ek olívaolaj, 25 

dkg darált marhahús, só, 20 dkg spaghetti, 1/4 tk 

csilipehely, 2,5 dl passzírozott paradicsom, 1/2 dl 

vörösbor, bors, parmezán. 

   Elkészítés: A megtisztított és hosszában 

negyedelt sárgarépát nagyon vékony szeletekre, a 

zellert kb. 1 cm-es kockákra, a megmosott 

koktélparadicsomokat félbevágjuk. A megtisztított 

salottát és fokhagymát vékonyan felszeleteljük. A 

leöblített rozmaringot és petrezselymet lerázzuk. 

A petrezselyemleveleket lecsipkedjük, és a szárral együtt félretesszük. 

A lábosban vagy nagy serpenyőben felhevített olajon a darált húst erős tűzön, kevergetve morzsalékosra 

pirítjuk kb. 3 perc alatt. Hozzáadjuk a répát, a zellert, a paradicsomot, a salottát és a fokhagymát, majd 

további kb. 1 percig pirítjuk, és megszórjuk 1 tk sóval. 

Az edényt levesszük a tűzről, és a darált húshoz adjuk a spagettit, a rozmaringot, a petrezselyemszárat, 

valamint a csilipelyhet. Felöntjük a passzírozott paradicsommal, a vörösborral és 4,5 dl hideg vízzel, 

majd fedő alatt erős tűzön felforraljuk. Ezután mérsékelt tűzön, fedő nélkül főzzük 12-15 percig, és 

közben többször átforgatjuk. Ha a tészta még nem puhult meg, hozzáadunk 3-5 ek vizet, és rövid ideig 

tovább főzzük. Végül a rozmaringot és a petrezselyemszárat kiszedjük.  

   A bolognai spagettit összeforgatjuk a finomra aprított petrezselyemlevelekkel és megborsozzuk. A 

reszelt sajttal kínáljuk. 

 

 

http://www.mindmegette.hu/a-tokeletes-spagetti-10-titka-a-fozestol-a-talalasig-52339/


 
 

Ismét egy hét Bernecebarátiban 
 

Idén is, a hagyományoknak megfelelően, meghívást kapott iskolánk a Budapest XV. kerületének 

Önkormányzata által megrendezett Nemzetközi Ifjúsági Táborba, Bernecebarátiba, 2019. július 1-8 

időszakra. Ez alkalommal a tábort intézményünk jutalomtáborként ajánlotta fel a legjobb tanulmányi 

eredményeket elért diákoknak. A 9 tagú táborozó csapat a következő diákokból állt össze: Simon 

Izabella Mária (VI. osztály), Bodor Zsuzsanna (VII. osztály), Pop Áron (VII. osztály), Ladó Norbert 

(VIII. osztály), Karácsony Anna-Karina (IX. osztály), Bodor Zénó-Attila (XII. osztály), Siklódi Roland-

Dávid (XII. osztály), Kovács Elizabet-Vivien (X.F osztály) és Muntean Eduard-Dragoș (II. osztály) mint 

a kísérő pedagógus (Csibi Gabriella tanárnő) gyereke.  

 Vasárnap, június 30-án, késő délután érkeztünk meg a maroshévízi román csoporttal Budapestre, 

a XV. kerületbe, ahol szállást kaptunk az Ifjúsági és Sport Tanszállóban és másnap reggel innen 

indultunk Bernecébe. Egy másfél órás utazás után megérkeztünk a táborba, ahol találkoztunk és 

megismerkedtünk a táborozó csapat többi tagjaival, akik Tótszentmártonból, Válaszútról és a XV. 

kerület különböző iskoláiból érkeztek. Elfoglaltuk szobáinkat, ismerkedős játékokat játszodtunk, aztán 5 

csapatot alkottunk: Malacok, Megpróbáltuk, Majmok, Maci-Laci és Bernecei halak nevű csapatokat. 

Másnap elkezdődött a mindennapi program a zenés ébresztővel és a reggeli tornával. Délelőttönként 

rendre vettünk részt csapatainkkal az 5 szekció tevékenységein, ahol drámapedagógiai foglalkozások, 

fafaragás, bőrmunkák és gyöngyfűzés, újrahasznos kézműves foglalkozások, valamint papírhajtogatás 

(3D origami) zajlottak. Délutánonként is változatos programban volt részünk, amelyeken mindenki 

tetszés szerint vehetett részt: vízi-csata, különböző sporttevékenységek, társas játékok, képregény 

rajzolás, íjászat, kirándulás a közeli erdőben. Vacsora után is közös esti program következett, amikor 

csapatépítő játékokat és versenyjátékokat játszodtunk, 

énekeltünk és szülinapot ünnepeltünk, és ekkor került sor 

a legkedveltebb Bernece-tábori játékokra is: a Métázásra 

és a Márkaháborúra. Nyílt nap is volt, amikor a drámán 

tanult bemutatókkal, a munkáinkból készült rögtönzött 

kiállításokkal, a táborban tanult közös tánccal és 

indulóval vártuk a vendégeket. Előadásunkat „egy nagy 

taps” és egy közös ölelés zárta, aztán következett az egy 

egész délután és este tartó búcsúzkodás közös énekléssel 

és a Baba-kereső játékkal.  

 Felejthetetlen érzésekkel, élményekkel, 

újdonságokkal és barátokkal gazdagodtunk a Bernecebarátiban töltött egy hét alatt. Köszönjük szépen, 

hogy ott lehettünk! Köszönjük szépen gondoskodást! Karina és Vivi, a krónikások. 

 

Hulladékválogatás 
 A közelmúlttól Maroshévízen is ki kell válogatni a szemetet, így a műanyag hulladékot külön, a 

papír hulladékot, a fém hulladékot is mind külön-külön kell tárolni, majd a kijelölt helyen a megadott 

szemetes ládába kell eldobni. Ez így is van rendjén. A nyugati országokban már évtizedek óta így 

működik és sikeresen. Nem tudom nálunk ez hogyan fog működni, hisz az itteni emberek jelentős része 

nincs ehhez hozzászokva. Nem tartanak tisztán semmit. Itt csak a természetbe kell mennünk és 

meglátjuk, hogy mennyi a hulladék. Tele vannak az erdők, a tisztások pillepalackokkal, papírokkal és 

egyéb szeméttel. Szóval jó, hogy nálunk is bevezették a szemetek külön való tárolását, eldobását, de 

nyugaton kicsit másképp működik, hisz ha például kiürült sörös dobozt viszel be a közértbe, pénzt kapsz 

érte, ugyanakkor a lakosok ingyen kapnak szemetes zsákokat, melyekbe tehetik otthon a kiválasztásra 

került hulladékokat. Ezekkel is segítik a lakosokat, buzdítják, hogy kiválasszák a szemetet.  

 Kár, hogy ezt itt nem vezetik be, hisz akkor nem lenne annyi sörös doboz, üveg eldobva. Cz. K. 



 

        

 

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, Jenei Csaba, 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 két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as 

telefonszámon lehet. 

 

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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