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Húsvéti hagyomány
Magyar utcanevek Galócáson
Nemrég Isán Sándor galócási lakos tájékoztatott, hogy
a galócási RMDSz egy nagy sikert könyvelhet el. A
helyi RMDSz frakciójának sikerült a helyi tanács elé
vinni és elfogadtatni, hogy az említett településen
azokat az utcaneveket, amelyeket lehet, fordítsák le
magyar nyelvre, hogy az utcákat jelző táblák
kétnyelvűek legyenek. Azt is elérték, hogy nemsokára
két helyi születésű lakosról fognak elnevezni utcát.
Így lesz egy Izsák Márton nevet viselő utca és egy
Lőrincz János Rajmond nevet viselő utca. Izsák
Márton szobrász 1913-ban született Galócáson és
2004-ben hunyt el Marosvásárhelyen. Több köztéri
szobor alkotója. Lőrincz János Rajmond, szintén
Galócás szülöttje, és az 1989-es államcsíny alatt
gyilkolták meg. Kiskatonaként szolgált és 1989.
december 27-én Brailában érte a végzet.
Gratulálunk azoknak, akik kiharcolták, hogy a 20%-os
magyarlakta településen magyarul is kiírják az
utcaneveket és magyar helyi születésű emberekről is
nevezzenek el utcákat. Czirják Károly

Több mint húsz éves németországi tartózkodásom
alatt egyik hiányérzetem a hagyományaink kapcsán
volt. Némethonban kevés a régi hagyomány, amit
megőriztek, amit most is tartanak. Magyarországon és
szűkebb hazámban Székelyföldön, Maroshévízen
ezelőtt 20-25 éve még a hagyományokat őrizték,
továbbvitték. Most, hogy végleg hazatértem
szülővárosomba és ez évi húsvét közelgett, én is
nekiláttam főzni, sütni, tojást írni. Egy ismerősömmel
találkozva kérdezte, hogy mit csinálok, mire én
mondom neki, hogy készülök az ünnepekre, vagyis
főzök, sütök, tojást írok, tojást festek. Az ismerősöm
csodálkozva nézett rám, hogy én ezeket csinálom,
mondván, hogy minek sütök, hisz finomabbnál
finomabb sütik vannak a cukrászdákban, így időt
spórolok és még készen tojás is van festve. Mondtam
neki, hogy ebben igaza van, időt, energiát spórolok,
de én így szeretek felkészülni az ünnepekre. Így
legalább tudom, mi van abban a sütiben, és a két
kezemmel készítettem. Ez a készülődés számomra egy
elégtétel, harmónia az ünnepekre. Amit sajnáltam,
hogy mára már sokkal kevesebben mennek locsolni
húsvét hétfőjén, mint régebb, pedig ez a szép magyar
szokás jó volna, ha pár évtized múlva is meglenne,
továbbvinnénk, megtartanánk. Siklódi Ildikó

Áprilisi medvejárás
Immár több éve Maroshévízen is a medve bemerészkedik a lakott területekre, a házak közé, a
gazdaságokba. Az utóbbi 10 évben inkább ősszel voltak panaszok, hogy a medve kárt okozott különböző
háztájaknál. Eddig a legtöbb medvejárás a Kelemenjel (Kelemen-patak) és a Zsákhegy lakónegyedekben volt.
Idén már tavasszal elkezdődött, hisz április hónapjában már több gazdaságot meglátogattak. Eddig a legtöbb
kárt a Válya negyedben jegyezték, ahol több háziállatot öltek meg. Sajnos, ez a jelenség egy cseppet sem jó,
hisz bármikor emberek is kerülhetnek bajba, így sokkal jobb lenne, ha az illetékesek is lépnének, ne csak a
lakosságot intsék óvatosságra. S. I.

Május 30-án az 1951-ben, Maroshévízen születettek kortárstalálkozója lesz. A találkozó a 10:30 órai
szentmisemisével veszi kezdetét a római katolikus templomnál. Akik részt akarnak venni, kérjük, hogy
jelentkezzenek május 15-ig az alábbi telefonszámon: 0749494107 vagy a katolikus templom
harangozójánál. Bővebb információt Czibula Ibolyától lehet kapni.
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Atilla királyunk
Atilla király a magyar nemzet egyik legnagyobb királya volt. Sajnos, halála után
szétesett a birodalma, minden idők legnagyobb birodalma. Ezt követően egyes országok
kezdték életrajzát hamisítani, hisz régi okiratokból megtudhatjuk, hogy egy igazságos,
istenfélő király volt és testvérével, Budával, megosztva uralták az eurázsiai birodalmukat.
Mindkét Római Birodalom adófizetőjük volt, de ugyanakkor ők látták el Rómát búzával,
ami a hatalmas eurázsiai országrészükön termett. Sajnos manapság is a
hamisított történelmet tanítják a történelem könyvek, mi több, a már
bebizonyosodott 1851-tól osztrák parancsra hamisított történelmünkkel
az iskolákban is butítják gyermekeinket. És, habár ott vannak régi gesztáink,
dokumentumaink, senki nem ezt tanítja. A legaljasabb
történethamisítás ott kezdődik, mikor egy történelmi könyv
azt írja, hogy: honfoglalás. A magyarok soha nem foglaltak
hont, nem kellett, hisz mindig itt éltek. Régi, ősi
dokumentumaink sem írnak ilyent. A jelenlegi történelem
könyvek Kézaira vagy Anonymusra hivatkoznak, de ők sem
írtak ilyent, hisz ők is hazatérést írtak, és mégsem veszik ezt
figyelembe, nem ezt írják, nem ezt tanítják. Apropó
Anonymus, Béla királyunk jegyzője volt, írásait P mesterként
írta alá írásait, de jelenleg egyes történelem könyvek nem
említik meg, ki volt ő, hol született, hol hunyt el, pedig
dokumentumaink leírják, hogy Pósa András ki volt, hol
született és hogy ölték meg a jelenlegi Horvátország
területén. Atilla. Elődei is híres magyar királyok voltak, hisz Oktár királyt és
Roga királyunkat is tisztelte a világ. Visszatérve nagy királyunkra, nemrég egy
bámulatos szoborcsoporton gyönyörködtem, melyen Krimhilda, Attila és kíséreteik szerepelnek. Ekkor jutott
eszembe, hogy ha magánbirtokban sok kisebb méretű szobor van, nagy királyunkról elég kevés köztéri szobor
létezik. Magyarországon ilyen szobrokat láthatunk Budapest, Dunakeszi, Vác, Sopron, Tápiószentmárton,
Vecsés, Nyiradon, Hajdúböszörmény stb. településeken. Erdélyben Marosvásárhelyen a Természettudományi
Múzeumnak
otthont
adó
Székely
Iparmúzeumnál látható életnagyságú szobra,
de Isztambulban és Kazahsztán fővárosában
is életnagyságú szoborral emlékeznek Európa
egyik legnagyobb királyáról. Említettem,
hogy egy szoborcsoport nyűgözött le. Ez
Bécstől 20 kilométerre található Tulln
városában. Azért állították itt ezt a
szoborcsoportot, mert Atilla e településen
fogadta
Passauból
hajón
érkező
menyasszonyát, Krimhildát. A szoborcsoport
a Duna partján található a minorita kolostor
szomszédságában. A 2005-ben felavatott
szoborcsoporton, a felirat szerint a
következők szerepelnek: bal oldalról jövő
Krimhilda és kísérete, jobb oldalról Hunnia
felől érkezve Atilla. Kíséretében láthatjuk
közvetlen mögötte testvérét, Budát, utána
következik Dietrich von Bern herceg, majd Gibich herceg, a sort pedig Atilla kisfia, Csaba zárja.
Ez jó példa arra, hogy ha más országokban is megemlékeznek, szobrokat állítanak kiváló elődeinkről, akkor
a magyar települések is állítsanak szobrokat nagyjainkról. Czirják Károly
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Dénes Géza rovata
Hírek a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület „háza tájáról”
A lélekharang
Giling – galang
Szól a lélekharang
A gyászmenetben egy síróhang
- Miért mentél el?
- Miért hagytál itt?
- Nem mentem el
- Nem hagytalak
Testem földben hamvad
Április folyamán az Urmánczy Nándor Egyesület újból egy beadvánnyal Emlékem köztetek marad.
fordult a helyi Polgármesteri Hivatalhoz és Önkormányzathoz. Ez
alkalommal a beadványban ismertették, hogy a 2008-tól majdnem évente Reggeli ima
leadott beadvány egy része valóra vált, de vannak melyek nem. Így
megvalósult a termálvízesés kiépítése, a zsidó fürdő melletti termálforrás Adj Uram! szép napot
felújítása, a Bájos tetői (nem Tárnica) kilátó építése és az Urmánczy Sok-sok jó szándékot
födeles híd felújítása. Nem valósultak meg még az alábbiak, és az újabb Adj erőt munkámhoz,
Hűséget társamhoz.
beadványban ezek kaptak helyet:
1. a Kis Margit-sziget takarítása, kivilágítása, sétányok és padok
elhelyezése. 2. A Jégbarlang és a Lakatosok barlangjának a kiépítése, Add, hogy
felújítása és a turistaforgalomba csatolása, 3. utcák elnevezése helyi Egész nap (csak) jót tegyek
hírességekről, 4. utcák elnevezése testvértelepüléseinkről (Budapesten és Segítsek embernek
Marcaliban már neveztek el utcát Maroshévízről), 5. Minden utcatábla Mindenkit szeressek
legyen magyar nyelven is feliratozva. 6. A helyi kórházat nevezzék el dr. S a nap elteltével
Bíró Ferenc nevéről. 7. A Vállcellai (Vîlcica) szurdokot építsék ki annak Tiszta lélekkel
Nyugalomra térhessek.
érdekébe, hogy a turizmusba be lehessen kapcsolni. U.N. E.
Ámen.
Sok helyi lakos elhunyt hozzátartozója a Bajkó-pataki temetőben alussza
örök álmát. Évek óta sok lakos több kilométert tesz meg a temetőig, hogy
hozzátartozója sírját kitakarítsa. Sajnos, mindig magával kellett vinniük
azokat az eszközöket, amikkel kitakaríthatják a sírhantot, sírhantokat.
Ezért az egyesület adományozott három vasgereblyét, három kapát és
három öntözőt.
****************

Népi megfigyelések – hiedelmek
Április a megújulás ideje. Ebben a hónapban van a tavasz első napja, ekkor jönnek vissza a fecskék. Ekkor van
az esztendő századik napja is. Szent György havának is nevezik, a kukoricavetés és a búzaszentelés is erre az
időszakra esik. A Szent György havi eső kergeti a fagyot és esős májust jósol!
Április 6 - Irén napja:Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő
Április 14. - Tibor napja: A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk, és ha ekkor már szép zöld a
vetés, akkor jó lesz a széna. Ha ezen a napon virágos a cseresznyefa, virágos lesz a szőlő is.
Április 24. - György napja: Ez a nap ősi tavaszkezdő nap, ősi pásztorünnep (a Palilia) napja, amikor is az
állatok e napon hajtják ki először a legelőre. Európa nagy részén április 24-ét, Sárkányölő Szent György napját
tekintették az igazi tavasz kezdetének
Április 25. - Márk, Pál napja:A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. Ha Márk napján szól a béka, kisebb
lesz idén a véka.

Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám
alatt. 735 m²-es 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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101 kilométert 11 óra alatt
A maroshévízi Câmpian Zoltánt sokan ismerik, hisz egy kiváló sportember. A napokban felkerestük és
megkértük, mondjon egy pár szót a sporteredményeiről.
- 2011-tól főtörzsőrmester vagyok a maroshévízi beavatkozási egységnél (SMURD), szabadidőmben sokat
sportolok és a maroshévízi asztalitenisz csapat edzője vagyok.
- Több sportot is űztél, űzöl…
- Igen, labdarúgással kezdtem, de az asztaliteniszt is szeretem. Eddig számos versenyen vettem részt, és egy
pár éve a helyi asztalitenisz csapat edzője vagyok. Az edzőiskolát Nagyszebenben végeztem, majd
Bukarestben vizsgáztam. Jelenleg 30 versenyző jár edzéseimre, különböző korcsoportokban. A csapat
edzőtermének felszerelését a helyi Polgármesteri Hivatal támogatta, és az edzések ingyenesek. A pandémia
előtt több versenyre is beiratkoztunk, ugyanakkor én magam is szerveztem Maroshévízen versenyeket, melyek
költségeit én álltam.
- Ahogy tudom, a szaladás az a szívügyed.
- Így van. Hetente minimum három alkalommal edzek, szaladok.
Legrövidebb távom 10 kilométer, de sok alkalommal elszaladok Bélborig vagy
Borszékig és vissza, ezek kb. 50 kilométeres távok.
- Versenyekre is szoktál járni.
- Sok versenyen vettem részt, sok alkalommal dobogós voltam. Inkább a
maratonokon veszek részt, ezekre is saját költségemen megyek el.
- Egy emlékezetes verseny?
- A kolozsvári Wizz Air versenyeken rendszeresen részt szoktam venni, volt
mikor harmadik, volt mikor második helyen végeztem. A két évvel ezelőtti
versenyen több mint 7000 versenyző állt a rajt elé. Én a 40-45 éves korcsoportban a 2. lettem, 18 másodperccel
maradtam le az aranyéremről, az összetettben a 6. helyen végeztem. Itt egy olyan érdekesség volt, hogy mikor
az elektronikus táblán bemutatták az első tíz helyezést, csak az én nevem mellett nem volt feltüntetve egy klub
neve sem, hisz minden sportoló le volt igazolva valahová, csak én nem.
- Nemrég 101 kilométert szaladtál, mesélj erről.
- A Maros stadionnál kezdtem szaladni reggel 10-től, és este 22:30-ig szaladtam kisebb szünetekkel. Összesen
11 óra 11 percet szaladtam, a megállásokkal 12 óra és 12 percet voltam a stadion szaladó felületén. 2020-ban
összesen 3.000 kilométert szaladtam. Maroshévízen alig látsz embert, aki ezt a sportot űzi. Eszembe jut, hogy
pár évvel ezelőtt Angliában voltam, ott is rendszeresen szaladtam, és ott meglepődtem azon, hogy bármikor
mentem szaladni, több száz ember láttam még ugyanezt tenni.
- Mit ajánlasz azoknak, akik ezt a sportot választják?
- Lassan, fokozatosan kell nekifogni a szaladásnak, ne egyből kezdjenek hosszú távokat szaladni. Ajánlom
mindenkinek ezt a sportot, mert sok izmot megmozgat, olcsó sport, hisz nem kell termet bérelni, napi vagy
havi bérletet fizetni. Nem kell senki után várni és a szaladás nagyon egészséges. Vannak, akik nem akarnak
szaladni, mert szégyellik, hogy mások látják őket. Azoknak ajánlom, hogy menjenek egy tisztásra, az erdőbe
vagy más helyre, és ott szaladjanak az egészségük érdekében. Ugyanakkor nagyon fontos a sportszerű élet.
- Köszönöm a beszélgetést! (czirják)
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

BÜNTETÉS
A XVIII. században a hivatásos katonák családtagjait is joga volt az ezredparancsnoknak bizonyos esetekben
megbüntetnie. Például, ha egy harcost rajtakaptak, hogy valamelyik bajtársa feleségének „udvarlást tészen” az
asszony ötven korbácsütésre ítéltetett, amelyet magának a szeladonnak kellett rá kimérnie. A férje viszont
köteles volt ezután kikapós hitvesének megbocsátani és megesküdni rá, hogy az ügyet sem négyszemközt, sem
társaságban többé nem említi.
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Péter Árpád életútja, a szabadságért folytatott harca
Péter Árpád Gyergyószentmiklosón született, de maroshévízinek vallja magát, hisz több évet is itt
töltött, itt fejezte be az elemi iskoláit is. Politikai fogoly is volt az 50-es években. Jelenleg Budapesten
lakik, verseket és meséket ír, de minderről hadd meséljen Péter úr.
- Ezután jött a kálvária…
- Éjszaka vittek Maroshévízről le Marosvásárhelyre, ahol egy kb. 80x80-as helyiségbe tettek be a délelőtti
kihallgatásig. Itt én nem nagyon tudtam leülni, se letérdelni. Hét hétig tartottak a
szekuritátén, és utána átszállítottak a börtönbe a 6-os cellába. Itt voltam bezárva
Leánder atyáékkal, és még volt egy vasutas mérnök, aki Csíksomlyón lakott és akit
25 évre ítéltek első fokon. Marosvásárhelyen egy évre ítéltek, és mind katonai bírók
és ügyészek voltak. Innen átszállítottak Szamosújvárra a börtönbe. Innen a katonai
törvényszékre vittek Kolozsvárra, ahol még egy évre ítéltek. Azt nem értem, hogy
miért változtatták meg az ítéletemet, hogy a Kolozsvári Városi Bíróság ítélt el, mert
minden helyen katonai bíró és katonai ügyész volt. Az ítélet után visszavittek
Szamosújvárra, ahol beraktak egy olyan
pici szobába, ahol olyan sokan voltunk,
hogy ülni is alig tudtunk. Három hétig
voltunk karanténban. Miután letelt a
három hét, átszállítottak a 100-as
szobába.
Milyenek
voltak
az
ottani
körülmények?
- Nagyon rosszak. Itt kellett vigyázni,
mert
az
ablakokat
se
lehetett
megközelíteni, mert azelőtt a rossz
bánásmód végett kitört a börtönforradalom, és ha valaki az ablakon
kinézett és az őrök észrevették, azonnal lelőtték az ablakon
keresztül is. Vizet is keveset kaptunk, ezért nagyon be kellett
osztani. Volt egy fiatal orvos, aki mindég a bögre vizét az ágya
sarkához tette, de egy alkalomkor ellopták a vizét, és a következő
nap, amikor szintén friss vízhez jutott, kiállt a cella közepébe és a
péniszét hangos kiáltással belelógatta a bögre vízbe. Többet senki
nem lopta el a vizét. Közben eljött az idő, amikor marhaszállító
vagonokban elszállítottak Brailába, és onnan hajóval a túlsó partra, ahonnan szintén rendőri felügyelettel
kísértek a Duna-deltába, Szálcsára, mert Ceausescu a Dunát be akarta vezetni Bukarestbe. Itt sokat ástunk,
lapátoltunk. Hodosról Urzica Petruval voltam egy lágerben. Itt tanultam a német ajkúaktól németül. A szavakat
szappanra írtuk, mert nem lehetett papírhoz jutni. A Duna vize volt az ivóvizünk, amitől én vastag- és
vékonybélhurutot kaptam. Az volt a szerencsém, hogy külföldi nyomásra az öt évig terjedő büntetéseket
elengedték. A letartóztatásom 1958. május 17-én történt és a szabadulásom Szálcsáról 1959. november 1-jén.
(folytatjuk)

Rólunk magyarokról írták
G. HERRING angol utazó 1838-ban kiadott útirajzában írja:"Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek,
bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek." EDUARD SAYOUS (1842-1898) francia történész: "A
nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak,
először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott
szabadságához." SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus: "A magyar nemzet nem pusztulhat
el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni." R. BACKWILL angol politikai író írja 1841-ben: "Magyarország
foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája."
THEODORE ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor
kijelentette: "Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért."

6. old.
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Tiszteletünk elődeinknek
Egy korábbi gyűlésükön a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
tagjai úgy döntöttek, hogy felújítják, kitakarítják olyan
maroshévízi elhunytak sírjait, akik valamit tettek a
településünkért, de mára sírjaik el vannak felejtve, hisz
nincsenek hozzátartozóik, akik gondozzák.

Giacomuzzi Virgil elhunyt 1908. július 19-én 25 éves
korában. Sírja a temető egyik “legszebb” sírja. Sokat lehetne
írni róla, de dióhéjban a következők a legfontosabb
tudnivalók. Apja, Giacomuzzi Vigilio, bolzánoi születésű
építészmérnök 1860 körül költözött településünkre, itt nősült
meg, a hévízi Walter Máriát vette el. Giacomuzzi Virgilt a
síron levő dátumon Pártos Gyula vasúti mérnök lőtte meg
Maroshévízen, a Dósa patika előtt. A gyilkosság napja előtt
már volt egy párbajuk Giacomuzzi menyasszonya miatt, aki
életnagyságban ábrázolva van a sírján. Halála után a menyasszony egy szomorúfűzfát ültetett sírja mellé, és
mivel református volt, a református templom elé is. A templom előtti fát 2008 nagycsütörtökén vágták ki, míg
a sír mellettit a következő évben, mivel veszélyeztette az ott lévő sírok épségét. Sajnos, nem lehet tudni a
mennyasszony nevét, aki miután elültette a szomrúfűzfákat, véget vetett életének. A gyilkos Pártos Gyulát több
hónapi börtön után szabadlábra engedték, majd Amerikába szökött. A fennt emlitett sirt az egyesület tagjai
kitakaritották, a márványkövön a mára már alig látszó irást fekete festékkel lefestették. Nyugodjon békében!

A székely-magyar rovásírás emlékei 75. rész
Az alsósófalvi írásos kőemlék. 4. rész
Ferenczi Sándor véleménye tehát az, hogy a kövön nincs rovásírás, szerintem viszont van, dőlt és vastag
nagybetűvel jelzem ezeket. A hangértékeket az 1753-as Marosvásárhelyi Kézirat ábécéi és az 1678-as HickesHarsányi féle betűsor alapján adtam.
I. sor: 1. V, 2. N, 3. R, 4. SZ
II. sor: 5-15-ig latin betűs szöveg: „AZ ISTEN IGAZ”* 16. J, 17. N (NY), 18. Ö
(rovás jellegű még a 9-es, 12-es)
III. sor: 19. 5 (szám), 20. ZS vagy NT, 21. T, 22-től 26-ig latin betűk, 27. K,
28. R, 29. R, 30. T, 31. A, Á vagy AR, ÁR, 32. I vagy D, 33. ?, 34. SZ ? 35: R
Megjegyzés: *„AZ ISTEN IGAZ”: Az Isten szó
Nyírő és Balázs, az igaz pedig Ferenczi megfejtése.
Megfejtésem Ferenczi Sándor rajza alapján:
A kisbetűk a hiányzó magánhangzókat jelzik, vastag,
dőlt nagybetűvel a rovás.
I. sor: VéN RéSZe
A Vén itt nem csak „öreg”-et jelenthet, hanem
vezetéknevet is. Tordoson is élt a 19. században egy
Vén András nevű tanító. A „része” szó a földterületre
vonatkozik.
II. sor, 1. változat: „AZ ISTEN IGAZ” JöN Ő
II. sor, 2. változat, latin betűs feloldás: AZ ISTEN
IGAZ JAK(ab) vagy
JÁK(ob) vagy JÁK(ó).
Székelyföldön és a Párciumban is éltek Jákó nevű földbirtokosok.
III. sor, 1. változat: 5. ZSoTár AZ Kr(isztus) u(run)K RáRóTA I ? ?
A „rá róta” nem Jézusra vonatkozik, hanem a rovóra, akinek neve I- vel kezdődik.
III. sor, 2. változat: 5. ZSoTár AZ Kr(isztus) u(runk) ZS S(o) TÁR(á)T ? ? Folytatjuk: Friedrich Klára
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Süssünk együtt – Sárig Csilla rovata
Mákos – diós tekercs (Bejgli)
Kovász: 1 dl tej, 25 g élesztő, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál liszt.
Alaptészta: 10 dkg vaj, 2 dl tej, 4 evőkanál cukor, pici só, 50 dkg liszt, 1
citrom reszelt héja, 2 tojás.
Diós töltelék: 25 dkg dió, 10 dkg cukor, 5 dkg mazsola, pici tej.
Mákos töltelék: 25 dkg mák, 10 dkg cukor, 5 dkg mazsola, pici tej.
1. A tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, rászórjuk a cukrot
és a lisztet, majd meleg helyen felfuttatjuk.
2. Ezalatt egy lábosban megolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk a két deci tejet, és feloldjuk benne a négy evőkanál
cukrot. A keveréket langyosra hűtjük.
3. Egy tálba kimérjük a lisztet, pici sót szórunk rá, majd belereszeljük a citrom héját. Hozzáadjuk az olvasztott
vajas keveréket, a felfuttatott élesztőt és a két tojást, és addig gyúrjuk, amíg a tészta hólyagosodni kezd és
leválik a kezünkről. Meleg helyen fél órát kelesztjük.
4. Amíg a tészta kel, megdaráljuk a mákot és a diót. Külön-külön összekeverjük a cukorral, és egy-egy
evőkanál forró tejet töltünk rá – csupán annyit, hogy ne legyen száraz.
5. A tésztát négy részre osztjuk, egyenként téglalap alakúra nyújtjuk, és két lapot dióval, kettőt pedig mákkal
szórunk meg. A töltelékre egyenlő arányban rászórjuk mazsolát is, óvatosan felgöngyöljük, és egy nagyobb
tepsiben vagy két kisebben egymás mellé sorakoztatjuk.
6. A tekercseket fél órát kelesztjük, lekenjük felvert tojással, majd villával megszurkáljuk. Előmelegített
sütőben 35-40 perc alatt megsütjük.

Léleksarok
Nevelhetőség
Minden gyerek nevelhető! Ezt el kell előbb hinni. Minden felnőttnek, nemcsak tanárnak. Viszont a
nevelés „lelkiismeretesen” párhuzamos kéne, legyen a „nagyok” önnevelésével. Nem érhet véget a fejlődés
megsegítése. 50 évesen is tapasztalatokat osztunk meg gyermekeinkkel, akkor, amikor arra van szüksége. 5
évesen nincs arra az útbaigazításra még szüksége, ami 30 évesen sok gondtól megóvná... Kamaszkorban
nélkülözhetetlen a nemiséggel kapcsolatos felvilágosítás, ami SAJNOS még mindig sok családban tabu téma.
Tehát formálható a csecsemő, a tipegő, az ovis, a tanuló, a gimis, a licis, az egyetemista, a felnőtt, sőt a
nyugdíjas is. A ”saját nyelvén”, természetesen. Feltétele viszont a hajlandóság a négyzeten. Akarni kell. Mint
pedagógus mindent megtenni, személyre szabni úgy a motiválást, mint a fejlesztést és értékelést. Mint diák
mindent megtenni a fejlődés érdekében, a kudarcok ellenére. A diák fejlődése egyenesen arányos a tanár
kompetenciájával. A korlátok visszaszorítják, de nem érvénytelenítik a fejlődés lehetőségeit. Minden diákra
gondolok. Még a 20-as IQ val rendelkező diákra is. Azt mondják az értelmi fogyatékos diákkal nincs mit
kezdeni, ahelyett hogy bevallják, nem értenek eléggé hozzá. „A szülő nem neveli eléggé”, ahelyett hogy
belássák unalmas az óra, nem jó a módszer, arrogáns lehet a viselkedésünk, amire allergiás a kamasz...Tudjuk,
hogy sok hátrányos helyzetű gyerek van, sajnáljuk, megértjük, de ha lehet, hagyja otthon a hátrányait, az
iskolába hozza a javát annak …ami nincs... Minden felnőtt lehetne kicsit pedagógus a körülötte lévő
gyermekek számára. Pótolhatná a hiányosságot. Például Pistikének nem olvasnak mesét a szülei....hívjuk át
otthonunkba, adjunk kezébe egy színes meséskönyvet...Ne csak a mi gyerekünkkel törődjünk..., ha lehet. A
felnőtt jelző rengeteg felelősséget hordoz magával. De kamatozik a jóság, visszajön, mint a bumeráng.
Láncreakció. A „szerencsétlen szülő” támadással reagál, vagy hiányzik például a szülői értekezletről. De ha
elfogadod őt és nem fentről beszélsz vele, lehet, rájössz, mennyire „jó fej” és partnerként besegít a gyereke
nevelésében. Összefogni empatikusan. Jobb lehetne a világunk...Nem mindig sikerül, de honnan tudjuk meg,
ha nem próbálkozunk? Ne legyen savanyú íz a szánkban később, hogy „mi lett volna ha”, inkább mosolyogva
emlékezzünk arra, hogy „jaj, hát az sem sikerült...”
A kiindulópont tehát az legyen, amit tud a gyerek, hogy dicséretet kapjon. Utána legyen lelki ereje a
többire. Sikerből születik az erő. Ha nem adsz, nem kapsz. Ne is kérj, ha nem adtad meg azt, ami tőled telhető
és a legjobb! Hibázunk, ha dolgozunk. Másképp nem lehet. „Emberből” vagyunk. Ugye nem könnyű
felnőttnek lenni? 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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