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Hírek a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület „háztájáról”
A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a jövő évre nézve újabb célkitűzéseket szeretne megvalósítani.
Így az egyesület egy felnőtt néptánccsoportot szeretne létesíteni. Nem diákoknak, mert az már van, és a
diák iskolái elvégzése után lehet, elmegy főiskolára, vagy más településre költözik. Ezért 18 éven felüli
helyi lakosokból álló, minimum 4 párral, egy néptánccsoportot szeretnénk létesíteni, heti 2-3
próbával…..majd fellépések is jöhetnek. A csapat mellé oktatót szerződtetnénk. A próbák lehetnének a
polgármesteri hivatal alagsorában, vagy esetleg az Urmánczy-kastélyban. Akiket érdekel, jelentkezhetnek
az
újság
vagy
az
egyesület
elérhetőségein
(hirlap@marosheviz.info
vagy
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info).
Egy másik terv elindítani a Gyermekek fája elnevezésű programot, mely keretén belül minden év
novemberében elültetni egy-egy fenyőcsemetét minden egyes megkeresztelt gyermekért, így ünnepelni meg
a gyermekáldást, a helyi magyar gyermekek születését. A helyszín még nincs kijelölve, erre ötleteket,
javaslatokat szívesen elfogadunk.
A következő terv pedig egy emléktábla avatása az 1956-os szabadságharc emlékére. A táblán azon
maroshévízi lakosok nevei lennének feltüntetve, akik részt vettek a szabadságharcon, és azon helybéliek
nevei, akik a szabadságharc kapcsán le lettek tartóztatva. Az emléktábla felállításának helye még nincsen
meghatározva. Tisztelettel megkérünk mindenkit, hogy jelezzék, ha ismernek ilyen személyeket,
neveket. U.N. E.

Új könyvek a standokon
A napokban három új könyv jelent meg a standokon. Egyikük címe:
Maroshévíz. Tanuljunk a múltból, hogy jövőt építhessünk. A 612 oldalas
könyv bemutatja Maroshévíz történetét a legrégebbi időktől napjainkig, ír a
felekezetekről, a kultúráról, sportról, tanügyről, stb. A másik könyv szerzője a
maroshévízi Komán János tanár úr, melynek címe: Kolozsi János
Kerelőszentpáli – Marosugrai plébános, Küküllő vármegye nemzetőrségének
szervezője. E könyv bemutatja a nemzetőrség
történetét, Kolozsi János tevékenységét és az 184849-es szabadságharc egyes részleteit. Egy harmadik
könyv mely a napokban jött ki a nyomdából a 100
Gyergyószéki recept több mint 100 Gyergyószéki
háziasszony címet viseli. A könyvet szerkesztette
Jánossy Alíz, fényképeket készítette Bartalis Előd, és
a baróti Tortoma Kiadó És Könyvkereskedés
gondozásában jelent meg. A könyv első bemutatója
Gyergyószentmiklóson lesz a Művelődési Házban,
december 4-én. Mivel a könyvben ÖT maroshévízi
háziasszony
receptje
is
szerepel
2022-ben
Maroshévízen is könyvbemutatóra kerül sor. (Cz. K.)
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Érdekes kő
Több
lapszámunkban
is
beszámoltunk
a
Maroshévízen és környékén talált rovásírásos
kövekről.
Ezekről
fényképeket,
leírásokat
közöltünk. Arról is írtunk
már, hogy az Öregtetőn és a
Bérces (Bunyásza) tetőn is
van több írott kő, sőt napóra
is található ott. Nemrég a
Bérces tető környékén járva
egy igen érdekes kőre
bukkantunk. A kő, több mint valószínű, díszítés
lehetett, és az, hogy a természet alkotása lenne, ki
van zárva. 75 cm hosszú, és amint látszik, egy
nagyobb kő lehetett, mert ki van törve belőle.
Próbáltuk a földből kiemelni, de sajnos nem tudtuk
megmozdítani. Tény, hogy e díszes kő nagyon
érdekes, és hogyan kerülhetett a településtől kb. 20
kilométerre, vagy mi lehetett a környéken, rejtély.
Ki tudja, hogy még miket rejt a természet, a föld
mélye... Czirják Károly

Vírushelyzet Maroshévízen
Mára Maroshévízen is a COVID-19 vírus miatt egyre
több elhunytról lehet hallani. Az elhunytak nagy
része oltatlan volt, és ugyanakkor különböző
krónikus betegségekben is szenvedtek. Értesüléseim
szerint a novemberi hónapban olyan nap is volt, hogy
6-7 lakos hunyt el a kórházban. Ezt jómagam is
tapasztaltam, hisz sok
közeli vagy távolabbi
ismerősöm távozott az élők
sorából. Szerintem jelenleg
fontos, hogy beoltassuk
magunkat és betartsunk
minden előírt rendeletet.
Így remélem, nem fogunk
hullámból hullámba menni, hullámokban élni.
Siklódi Ildikó

Urmánczy Nándor halálára emlékeztek
Október 31-én volt 81 éve, hogy távozott az élők
sorából Maroshévíz leghíresebb magyar szülöttje,
dr. Urmánczy Nándor. Idén is sírjánál koszorúkat
helyeztek el és mécseseket gyújtott a helyi RMDSz
és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Budapesten, a
Margit-szigeten
levő
Urmánczy
Nándoremlékpadnál a Fővárosi Örmény Önkormányzat
tartott megemlékezést, melyet még a múlt évben

kezdeményezett a képviselőtestület elnökhelyettese,
dr. Székely András Bertalan. A megemlékezés
koszorúit a következők helyezték el: a fővárosi
örmények nevében Esztergály Zsófia elnök és dr.
Székely András Bertalan, a Budaörsi Örmény
Önkormányzatot Fancsali János elnök és helyettesei
képviselték, a terézvárosiak részéről Wertán
Zsoltné, Wertán Kinga az Örmény-Magyar
Kulturális Egyesület részéről koszorúzott, valamint
a Bp. XV. kerületi Örmény Önkormányzat nevében
Nuridsány Zoltánné. (Cz. K.)
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A székely-magyar rovásírás emlékei 82. rész
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 3. rész
Annak a könyvnek a neve, amelyből Fadrusz János a hat táltos éneket vette: Karacsay Kódex. Ez is Somogyi
Antal rovásbeírásos gyűjteményéhez tartozott.
Két 16-17. századi jogász könyvébe befűzött üres jegyzetlapokra írták, 68 oldalon 54 verset. Somogyi ezt a
könyvet Karacsay Clemence erdélyi grófnőnek ajándékozta 1884 táján, mivel gyakori vendég volt nála és
férjénél lovag Rodakowsky József, nyugalmazott cs. és kir. lovassági tábornoknál.
A könyv később Nemes Dadai Király Pához
került. Ő több neves gimnázium, majd
a Budapesti Állami Tanítóképezde magyar nyelv
és irodalom tanára volt és a rovásírás tisztelője,
kutatója, leleteinek gyűjtője. 1888 márciusában
az Országos Régészeti és Embertani Társulat
gyűlésén bemutatta rovás gyűjteményét, többek
között a Karacsay grófnőről elnevezett könyvet
is. Elmondta, hogy a benne lévő rovásírás több kéz munkája, nyelvezete 16-17. századi, sok ősmagyar szóval.
Amikor a későbbiekben Fadrusz János a Tuhutum szobor pogány oltárára szöveget keresett, Király Pálhoz
fordult és annak tulajdonában lévő Karacsay Kódexből választott hat éneket, verset.
Czirják Károlytól megkaptam Hegyesi Vilmos kolozsvári hírlapírónak a Magyar Polgár-ban 1902.
szeptemberi 24- én közölt cikkét, ebben Fadruszt idézi: „Kerestem tehát olyan ódon betűformákat, amelyek
legjobban illenének e régi történethez. Kerestemben akadtam rá Király Pál ősmagyar gyűjteményére, és a
Karacsay Kódex gyönyörűséges régi hegedűs énekeire…”
Folytatjuk
Kép: Részlet a Karacsay Kódexből (Mandics György). Friedrich Klára

ARANY M O R Z S Á K
A 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 megőrizte. 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 aranymorzsákat, megtörtént
eseményeket, politikai, irodalmi és hadtörténeti érdekességeket szeretnék közölni. A több mint százötven apró
írás, a történetek eredetiségükkel, hiteles tolmácsolással, vagy éppen izgalmasságukkal, fordulatosságukkal,
úgy érzem, hogy fel fogják kelteni az olvasók érdeklődését, figyelmét, és hasznosan eltöltött perceket fognak
szerezni Önöknek. Tisztelettel, Karácsonyi István
LŐFEGYVEREK KERESZTAPÁI
Pontosabban névadói, mert áldani ugyan már megáldottak több fegyvert, de keresztvíz alá,
még egyiket sem tartották. Annyi viszont tény, hogy igen sok régi fegyver viseli a feltalálója
nevét. A Maxim-géppuska feltalálója H. S. Maxim, a Remington-puskáé az írógépeiről is
ismert Philo Remington, a forgótáras colté S. Colt, az automatikus rendszerű Browning-pisztolyé J. M.
Browning,
az
ötlövetű
ismétlő
Mannlicher-puskáé
F.
Mannlicher,
a
gyalogsági
Mauser-puskáé a W. Mauser és P. Mauser testvérpár, a Winchester ismétlő puskáé
O. F. Winchester, az önműködő Frommer-pisztolyé Frommer Rudolf, aki ráadásul még magyar
is, a Honi Fegyver- és Gépgyár igazgatója volt.
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Röplabda
A fiú Országos Ifjúsági Röplabda bajnokság keretén belül: Maroshévízi ISK – Bákói ISK 0-3.

Szabó Erzsébet: Nincs semmi baj

Dénes Géza rovata
Őszi estén

Nincs semmi baj,
Csak jöjj, mesélj,
Ha ragyog úgy, mint rég,
Úgy, ahogy tudom én.
Nem történt semmi baj,
Csak elmúlt egy év.
Nem történt semmi baj,
Csak félek én.
Ha az égre nézek én,
Valami jön felém,
Nem tudom, merre jár szíved,
De látom, nyújtod két kezed.
Nem történt semmi baj,
Az év csak úgy halad,
Nem történt semmi baj,
Csak elmúlt sok év azóta.
S azért ott leszek én.
Ott leszünk mindketten,
Ugyanúgy, mint rég,
S ott újra egy végtelen élet él.
Nem történt semmi baj,
Csak nem feledlek én.
Nem történt semmi baj,
Csak így szól hozzád a mesém!
Úgy látom, kialudt a fény,
Amit egykor meggyújtottam én.
De, ha visszajön az elveszett remény,
Lángra kap újra a kialudt fény.
Nem történt semmi baj,
Csak öreg lettem én,
Nem történt semmi baj,
Csak nincs már remény.
Nem történt semmi baj,
Így biztatom magam, csak tombol a vihar,
De azért nincs semmi baj, nincs semmi baj.

Sötét őszi estén, nyomasztó hangulat,
Lelkemből egy bús dal fakad:
Látok-e még őszi hulló levelet,
Gyötör-e még a sivár emlékezet?
Megérem-e a közelgő telet,
Látok-e még hulló hópelyheket?
Látok-e még tavaszt, virágzó réteket,
Boldog szerelmeseket,
Zsongó, kirajzó méheket?
Őszt tél követ, jön tavasz és nyár,
Virul, zöldül a határ,
Változik-e majd a hangulat,
Vagy minden a régi marad?
Csend van, komor, őszi gondolat,
E sok kérdés válasz nélkül marad.

A hónap festménye

Orbán Erika festménye

Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám alatt. 735 m²es területen fekvő két ház és 2 melléképület (nyári konyhák). Első
ház: 64 m², fából építve, előszoba, fürdő, 2 szoba és konyha.
Második ház: 43 m², téglából építve, konyha, fürdő és egy szoba.
A két nyári konyha 32 m²- en terül el, érdeklődni lehet: 0724 180
779-es számon.
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Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.

Eladó festmények.
Érdeklődni
a0753511839-es
telefonszámon lehet.

Megtámadtak a Lengyel határt
2015-től Európa külső határai sok esetben egy harctérre hasonlítanak. Mint tudjuk, 2014-től kontinensünkre
számos törvénytelen betolakodó érkezik. Ezek nem a határátkelőkön jönnek, hanem ott ahol törvény büntet
mindenkit (de őket nem), a zöld határon. Ezek a törvénytelenül beözönlők nem mutatnak fel
személyazonosságit, sem útlevelet, de méregdrága mobillal rendelkeznek és több ezer euróval a zsebükbe
jönnek. Magyarország már 2015-ben kerítést épített, hogy megtudja védeni Európa és Magyarország határát a
törvénytelenül érkezők előtt. Akkor durva kritika érte az országot, holott akkor már a Spanyoloknak és más
országoknak a határain álltak kerítések. Azóta több ország elismerte magyar intézkedést, fontosságát,
kerítéseket építettek a Bulgárok, a Litvánok, a Lengyelek, hogy védjék országaikat, és Európát. Ez persze nem
tetszik a birodalom fővárosában, Brüsszelben, diktáló balliberális komcsiknak. Novemberben a Lengyel
határnál alakult ki háborús helyzet hisz több ezer törvénytelen betolakodó érkezett. Jól felfegyverkezve, hisz
gázsprayük is van, lapátok, vasvágójuk, több rendőr, határőr megsérül. Az Európai birodalom fővárosa felől,
Brüsszelből, semmi tanács, segítség nem érkezik a kontinensünket védőknek. Hallgatnak, hogy egy uniós
országot megtámadtak, hisz ezt akarják a fővárosban, hogy minél több törvénytelen muszlim jöjjön és
telepedjen le, akik jól megélnek a segélyekből és dolgozni sem fognak soha, mi több nekik köszönhető, hogy
főleg 2015-től megduplázódott a gyilkosság, az öngyilkos merényletek. De a birodalom fővárosából diktálókat
ezek nem érdeklik.
Remélem, eljön mihamarabb az idő mikor felelőségre lehet vonni mindazokat, akik ezt a helyzetet,
támogatják akiknek, kedvez a bizonytalanság, a félelem és engedik továbbra is hogy iratok nélkül jöjjenek.
Czirják Károly

KRÉMTEKERCS – Sárig Csilla rovata
Gyümölcs desszert ami hamar elkészül és nagyon ízletes.
HOZZÁVALÓK. Tekercs: - 7 dkg vaj, - 8 dkg liszt, - 6 dl meleg tej, - 1
vaníliarúd kikapart magjai, - 12 dkg cukor, - csipetnyi só, - 15 dkg
kókuszreszelék
Töltelék: - 25 dkg fagyos áfonya vagy vegyes gyümölcskeverék, - 1 / 2
citrom leve, - 10 dkg cukor, - 50 ml víz, - 2 ek étk. keményítő.
Egy gáztepsibe sütőpapírt terítünk és egyenletesen eloszlatjuk rajta a
kókuszreszeléket.
A vajat felforrósítjuk, hozzákeverjük a lisztet, majd felengedjük a tejjel és
csomómentesre keverjük. Azután hozzákeverjük a sót, a vaníliamagokat, a cukrot és az egészet sűrű krémmé
főzzük. A forró krémet a tepsiben levő kókuszra öntjük, majd egy spatulával egyenletesre kenjük. Az áfonyát
egy lábasba szórjuk, összefőzzük a cukorral, citromlével és a vízzel, kissé összetörve a gyümölcsöt, majd
besűrítjük kevés vízzel elkevert keményítővel. A forró szószt a krémes alapra kenjük és megvárjuk még
megdermed rajta, majd a sütőpapír segítségével az egészet óvatosan feltekerjük. Hűtőben pár óráig
dermesztjük, majd felszeletelve kínáljuk.
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Novemberi népi hiedelmek, hagyományok
Régi magyar nevén Szent András hava.
November első napján ünnepli az egyház azokat a szenteket, akik saját nevükön nem szerepelnek a
naptárban. Mindenszentek délutánján – épp úgy, mint ma – tele voltak a temetők a sírokat díszítő
hozzátartozókkal, este pedig azokkal, akik gyertyát gyújtottak a megholtak lelki üdvéért. A sírokon égő
gyertyák fénye az örök világosságot jelképezi.
Másnap, 2-án van Halottak napja, a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Ehhez a naphoz több tiltó
szokás is kapcsolódik. Az ünnep hetében tilos volt mosni, meszelni vagy fokhagymát ültetni. A Felső-Duna
mentén hitték, hogy a halottak hetében a család megholt tagjai is hazalátogatnak, ezért e héten nagytakarítást
tartottak.
November 11-e Szent Márton napja. Ez a nap már az Árpád-korban bérlet- és bérkifizető nap volt, de
természetvarázsló pásztornap is. A pásztorok ezen a napon egy csomó vesszőt adtak ajándékba azoknak a
gazdáknak, akiknek barmai legeltették. Ezt a nyalábot nevezték Szent Márton vesszejének, melynek védelmező
szerepet tulajdonítottak.
November 25-e Szent Katalin vértanú ünnepe. Katalin napja időjósló és szerelmi varázsnap is. Az ő ünnepe
után már az advent következik, amikor is sem lakodalmat tartani, sem táncolni nem szabad. Néhol a legények
egész nap böjtöt tartottak, hogy megálmodják, ki lesz majd a feleségük. A lányok pedig gallyakat állítottak
vízbe, s ha a gyümölcsfák ágai kivirágoztak, a lány bizony a következő évben férjhez ment. A csallóköziek az
időjárást is megfigyelték, úgy mondták, ha "Katalinkor kopog, karácsonykor tocsog".
November 30-án van Szent András ünnepe. Az András-nap is a szerelmi jóslás ideje. A lányok egész nap
böjtöt tartottak, éjszakára pedig valamilyen férfiruhadarabot tettek a fejük alá, hogy álmukban megtudják, ki
lesz a férjük.
A Duna menti falvakban, ahol valamikor vízimalmok működtek, a molnárok különösen vigyázták András
napját. "András, hazaláss", szólt a figyelmeztetés, ami azt jelentette, hogy a közelgő fagy elől ekkor már ki
kellett vontatni az úszómalmokat a Duna-parthoz, a biztos révbe.
Az András-nap fordulat a naptárban. Az utána következő vasárnap már az egyházi év kezdete, azaz advent első
vasárnapja. Advent azt jelenti: úrjövet, s a latin 'adventus' szóból származik. Katolikus falvakban az advent
péntekje szigorú böjtnek számított, húsételt, zsíros ételt egyáltalán nem fogyasztottak. A hívek vasárnap
kivételével minden reggel hajnali misére, rorátéra mentek.
(Forrás: Marczell Béla: Csallóközi néphagyományok. Népszokások és hiedelmek. Családi Könyvklub, 2011.)

Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés. Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal.Mindenik
szaküzletünk orvosi szakrendelővel van felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a pácienseinket
küldőpapír nélkül is fogadjuk a gyerekvizsgálatokat speciális fotorefraktométerrel végezzük (kellemetlen
pupillatágítás nélkül, távolsági fotózással)
kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére, korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépek
bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával),
szemüvegjavításokat végzünk (keretek forrasztása) új, amerikai készülék látásjavításra, kancsalságra terápiák
betegség és sérülés utáni rehabilitációra, memória, reflexek, mozgás és tanulászavarok javítására lelki tanácsadás és
relaxációs terápiák.
Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559
Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205
Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.
Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282
A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323
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LÉLEKSAROK
„Szülők iskolája"
Utópisztikus gondolat talán, de jónak tűnik. Gyerekvállalás előtt iskolába kéne járjon a szülővé váló
felnőtt. Miért? Nem elég könyveket olvasni? Elég lehet, ha JÓL értjük. De minden gyereknek más könyvet
írhatnának....a tapasztalat szerint az első gyereket többen „elrontják" a túlzott igyekezet és aggodalmaskodás
miatt, a többinél már jobban tudják... De annyira különbözünk akárcsak az újjlenyomataink.
Az sem elég ha mondja a nagymama? A szomszédasszony is ellátja szívesen jó tanácsokkal az amúgy is
összezavarodott fiatal menyecskét, mert másképp unatkozna.
Ne vegyék rossz néven a fent leírtakat. Kéretlen nem kell segítség! Sajnos nehéz az élet, de ki kell bírni. A régi
nevelési módszerek egy része nagyon jó, de a másik (szerintem) nagyon rossz. Új időket élünk, másképp kell
sokmindent csinálnunk. Mostmár annyi profi segítséget kaphatunk. Mindennek megvan a pozitív és a negatív
oldala. Úgy volt ez tegnap, úgy van ez ma is. A többi rajtunk múlik.
Valahol hallottam, hogy nevelni egy fiút annyit tesz mint felnevelni egy embert, de egy lányt nevelve
egész családot alakítunk. Van igazság benne...de nem szabad félreérteni ezt sem. Ne rekesszük ki a férfit, az
apát a gyereknevelésből. Súlyos hiba. Valóban több esetben magasabb az érzelmi intelligenciaja a a nőknek, de
a férfiak sokkal jobbak másban, ami „kiegeszítheti” az „emberformálást.” Ne „vágjunk fel" azzal, hogy mi,
nők tudunk gyermeket szűlni, mert az „csupán biológia". Van példa arra is amikor a férfi bizonyul jobb
szülőnek. Nem versengeni kell, hagyni kit mikor igényel a gyerek...az lépjen közelebb. A csecsemő lóg az
anyukán és ez így van rendjén...de majd az apjába beleszeret a lánygyerek, féltékenyen félretaszítva az anyát...
A kisfiú sem akar elszakadni egy percre sem az édesanyjától, de lehet mindenben a „macsó hős-apukájára”
akar hasonlítani majd. Ezek csak példák, de bárhogy „variáljuk", a lényeg egy: mindkét szülőre szükség van.
Naponta látni kimerült anyákat, de merek fogadni hogy egy részük önként távolította el az apukát, hisz nem
mozgott olyan ösztönösen, nem volt annyira otthon a bébi dolgokban mint ő.
Ápolni kell házasságban is a párkapcsolatot. Mert kibújik a szög a zsákból. Meglátjuk egymás hibáit, amit
sejtettünk, de nem vettünk figyelembe szerelmesen. A gyerekvállalás felelősségei megmutatják kik vagyunk
felnőttként. Meg kell osztani a feladatokat olyan arányban, hogy egyik fél se sérüljön. Kérjünk szakembertől
segítséget, ha a kapott tanácsok nem válnak be, nem visznek el a kívánt eredményhez. Mielőtt megbetegszik a
család...
Térjünk hát vissza az egyetemes „Szülők iskolájához"! Vannak hasonlók, nem mondom. De jó volna ha lenne
mindenhol és ingyen felkészítene, felvilágosítana, megerősítene, tévhitteket tisztázná elöttünk, babonákat
segítene viccként kezelni, támogatna az önállóság vállalásban, döntéshozásban, konfliktuskezelésben...stb.
Akkor sokkal magabiztosabb anyák és apák volnánk, nem döntene anyós, após, jóindulatú rokon helyettünk,
stb... Elnézést kérek kedves olvasóimtól, csak a példa kedvéért fogalmaztam így. Sokszor egy nem megfelelő
felnőtt helyett kézbe kell vegye az irányítást egy másik, odaillőbb. Sok problémától szabadulna társadalmunk.
Egy házasságnak több krízise van. Egy levegőt szívni sok ideig valakivel nem könnyű. Bármennyire szeressék
egymást, akkor is különböznek „gyökeresen” egymástól. Minnél jobban hasonlítanak, szinte szimbiózisban
élve a szerelmesek, a gyerekvállalás megrendítheti életüket. Minden periódusnak megvan a saját napos és
viharos oldala. A csecsemőkornak, ovodáskornak, iskolás és főleg a kamaszkornak. Mindig a közös nevező a
fontos a szülők között, hogy ne játsza ki a gyerek őket.
Általában megérezzük mit szeretnénk gyermekünknek, azt is ami jót tenne nekik de...a 60 éves Juli néni
csak jobban tudja... ne dőljünk be bárki tanácsának, de a jó szakember gondolatait vegyük figyelembe! Az elég
jó szülők (mert tökéletes ebből sincs) tudják mi a dolguk. Ádám, hagyd Évát abban amiben jobb, de Éva, add
át Ádámnak a neki járó feladatot és bízd néha rá a döntést!
Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com )

REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi
címre: hirlap@marosheviz.info
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

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.

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

Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Méhkaptárok gyártását, vállaljuk.
Érdeklődni a 0744693028,
0743507482 telefonszámokon
lehet.
**************************************************
Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a:
0749568650 telefonszámon lehet

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon.
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