XI. évf. 6. szám 2021. június

Vigyázat! Medvék, viperák...
Székely Góbék – Pittyes Kettes és Gyufa vagy …….
Október 9-én lesz megtartva a XIV. Dr. Urmánczy
Nándor Emléknap. Ez alkalommal felmerült az a
kérdés, hogy milyen előadást láthassanak a
maroshévízi érdeklődők. Eddig már többen is jöttek
javaslatokkal, de mi úgy gondoltuk, hogy
megkérdezzük olvasóinkat is, hogy kit szeretnének
szívesen látni az ingyenes műsoron. Kérjük,
javaslataikat jelezzék, és a legtöbb szavazatot elért
együttes fog meghívást kapni a már említett
eseményre. Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb
augusztus 18-ig jelezzék, kit, kiket látnának szívesen a
maroshévízi színpadon. Jelezni lehet a 0744136068-as
telefonszámon, a Maroshévízi Hírlap Facebookoldalán, vagy a hirlap@marosheviz.info elektronikus
címen.
Köszönjük. U. N. E.

Az utóbbi hónapokban Maroshévízen elterjedtek a
medvelátogatások. Már hónapok óta a Válya és a
Zsákhegy negyedeket látogatják a medvék, de az
utóbbi időben a központ közelébe is bejártak. Így már
a Kornis tömbháznegyedben is láttak medvét
bocsokkal, de a kötöttáru gyárnál majdnem minden
délután egy medve két boccsal látogatást tesz az ottani
házaknál, sőt az itt elhaladó európai úton is
cammogtak. A medvék nem hagyhatták ki a Bánffy
fürdőtelepet sem, hisz több alkalommal is az itt levő
panzióknál láttak egy medvéd négy boccsal. A
Végárny negyedbe is nap mint nap ellátogat egy
medve. Az ott lakók szerint 400-500 kilós is lehet.
Ami érdekes, hogy a fején a szőr fehér színű,
ugyanakkor fehér „sálja” is van. Nem csak a medvék
látogatják településünket, hanem a viperák is. Több
lakos panaszkodott, hogy a házuk lépcsőjéig is
elmentek a kígyók, de láttak a Zsákhegy negyedben a
főúton is napozó viperát, mitöbb a Bánffy fele vezető,
a központhoz tartozó Maros hídján is.
Egy ismerősöm szerint 2021 a viperák éve. Siklodi
Ildikó

Magyar Hősök Napja
Nemzeti Összetartozás Napja
Minden év május végén ünnepeljük a Magyar
Hősök Napját. Maroshévízen 2007-től minden évben
megemlékezünk hőseinkről. Azokról a hősökről, akik
életüket adták a haza, a nemzetünk megvédéséért. A
Zsákhegyi Katonai Temetőben, az első világháború
alatt 192 katonát temettek el, köztük 84 magyar
katonát is, ugyanakkor három maroshévízi is örök
álmát alussza e temetőben. Akárcsak az előző
években, idén is déli 12 óra után lettek elhelyezve a
megemlékezés koszorúi. Ez alkalommal a helyi
RMDSz és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
képviselői helyezték el koszorúikat. Nyugodjanak
békében hőseink!

Június
4.-e
a
Nemzeti
Összetartozás Napja. Ez évben is a
helyi római katolikus templomban
17 órától szentmise keretén belül
volt megemlékezés, mely során
László Áron plébános úr röviden
beszámolt a 101 éve aláírt
diktátumról. 17 óra 32 perckor
megkondultak a templom harangjai, emlékeztetve a
szomorú diktátumra és következményeire.
Ezt követően mécsesek lángjai gyúltak meg a nagy
magyar összetartozás lángját jelképezve.
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70 éves kortárstalálkozó Maroshévízen
Május 30-án kortárstalálkozót tartottunk Maroshévízen, amelyre a város 1951-ben született tagjai kaptak
meghívást. A gyülekező a Szent Péter és Pál katolikus templom udvarán volt, ahol szép számban jelentek meg
a 70 évesek. A templomban ünnepi szentmise részesei voltunk, melynek lélekemelő hatását mindannyian
tapasztaltuk. László Áron plébános úr köszöntötte az ünnepelteket, kiemelve e szép hagyomány ápolásának
fontosságát. Templomnyi emberben az öröm, a szeretet és a hála érzése vert gyökeret. Megköszöntük a
Jóistennek, hogy eddig is megtartott, és arra kérjük, hogy tartson meg mindaddig, amíg szüksége van ránk.
Boldogok vagyunk, mert még vagyunk. Sajnos szembesültünk azzal a szomorú ténnyel, hogy sokan eltávoztak
közülünk, és valahonnan egy más dimenzióból őrködnek felettünk.
70 év! Ez egy becses pillanat, de futólagos kis epizód az örökkévalóságból. Ha tisztaszívűséget, szeretetet,
megbecsülést adunk egymásnak, örömet teremtünk egymás számára. És akkor ez a pillanat már megérte a
fáradságot, mert ünnepelni jó, ünnepelni kell. 70 év távlatából tekintünk vissza a múltra. A különbség csak az,
hogy eleinte hosszú jövőt láttunk magunk előtt, most pedig hosszú múltat magunk mögött. A nap lassan lefelé
haladt, és az eltelt 70 év mögöttünk maradt.
Úgy érzem, hogy ez a kortárstalálkozó elmélyíti, elgondolkoztatja az embert, hirdetve a kontinuitást, a
közösségbe tartozást, együttérzést. Átadtuk a stafétát az 1952-ben születetteknek, azzal a kéréssel, hogy ezt a
hagyományos szép ünnepet ne engedjék elavulni. Lelki öröm volt mindenkinek!
Az ünnepen végigvonuló érzéshullámok mértékegységben kifejezhetetlenek, ám lélektanilag nagy
jelentőséggel bírnak. És a virág, a rengeteg virág szintén az ünnepi pompát fokozta. Befejezésül idézek az
Erdélyi áldásból:
„Legyen előtted mindig út,
Fújjon mindig hátad mögül a szél.
Az eső puhán essen földjeidre,
A nap melegen süsse arcodat.
S míg újra találkozunk,
Hordozzon téged tenyerén az
Isten.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok
mindenkinek békés, egészségben
bővelkedő számos évet, élettársak,
gyermekek és unokák körében.
Szíves köszönet a szervező csoport
tagjainak!
Áldunk Téged Atyánk, Istenünk,
az Úr Jézus Krisztus által a 70
évért, amellyel megajándékoztál
bennünket.
„Szeressük egymást gyerekek, hisz’ minden percért kár!” Gehl Julianna

Népi megfigyelések – hiedelmek
Június 8. Medárd napja, időjárás-jósló nap, ha ezen a napon esik, akkor negyven napig fog esni, ha viszont száraz,
meleg az idő, a folytatás is hasonló lesz.
Június 10. Margit napján IV. Béla király leányára, a vértanúságot szenvedett Szent Margitra emlékeznek. Róla kapta
nevét a mai Margit sziget. A néphagyomány szerint ezen a napon nem ajánlott kinyitni az ablakot, mert sok légy lesz az
egész évben, viszont ajánlatos elültetni a retket, a káposztát és a lent.
Június 13. Páduai Szent Antal, a gyulladásban szenvedők oltalmazójának, a háziállatok védelmezőjének a napja. Régen
dologtiltó nap volt
Június 29. Péter-Pál napja. A búza töve a néphiedelem szerint ezen a napon szakad meg, ami azt jelenti, hogy lehet
kezdeni az aratást. Igaz, előfordulhatott néha, hogy a búza még nem állt készen Péter-Pál napjára. Ekkor a földműves
csak kis területet aratott le, hogy ezzel szimbolikusan megkezdje a munkálatokat. „Péter Pálhoz” egyes területeken
kapcsolódott házasságjósló szokás is. A hiedelem szerint amelyik legény vagy leány elsőként hallja meg a harangszót, az
abban az évben biztos megházasodik.
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Péter Árpád életútja, a szabadságért folytatott harca (3.)
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.
- Végre kiszabadult a börtönből. Hogyan volt tovább?
- A szabadulásom után hazamentem Maroshévízre, de egy pár nap után behívtak a Szekuritátéra, de hála az
apámnak, aki azt mondta, hogy: “Azért hívatnak, hogy besúgót csináljanak belőled, és tudd meg fiam, hogy
Napoleon a besúgást elfogadta, de a besúgót gyűlölte, és ő is a besúgók áldozata lett”. Én másnap vonatra
ültem és felmentem Gyergyószentmiklósra. Így tudtam megszabadulni a kommunistáktól. Közben dolgoztam a
hévízi ládagyárban. Egy nyáron vendéglőfőnök voltam a Gyilkos-tónál. Beiratkoztam a szakiskolába és
villanyszerelő diplomát szereztem. Egy pár évig az építkezési vállalatnál könyvelő is voltam, és magánúton
leérettségiztem, majd szintén magánúton tanárképző főiskolát is végeztem. Hivatalosan telepedtem ki
Magyarországra, ahol már 30 éve élek.
- Budapesti tevékenységeiről szóljon néhány szót, ha lehet.
- Amikor kijöttünk Magyarországra, a T.SZ.-be mentem dolgozni, ahol nyáron jó fizetést kaptam. Télire
megvolt az élelmem és a tűzifám is. Télen az erdőben fát kellett dönteni, de én csak az ágakat vágtam le
druzsbával, miután az erdei munkások a fát ledöntötték. Közben elváltam a nejemtől. Amikor még
Gyergyószentmiklóson laktunk, megismerkedtünk egy házaspárral, akik Budapesten laktak, és azok állást
ajánlottak Pesten a tejiparnál. Én már egyedül voltam, így könnyen ment a költözködés. Itt villanyszerelőként
dolgoztam. A tej, a vaj minden napra megvolt. Ezekért nem fizettem, mert bent megittuk. Közben
megismerkedtem az új nejemmel, akivel elkezdtünk
beszélgetni. Én akkor itt Pesten legényszálláson laktam.
Többször is találkoztunk, mert látott bennem valamit, és
egyszer eljött hozzám, hogy menjek el vele az Operába.
Nemsokára feleségül vettem. Tizenkilenc évet éltünk
együtt, és utána rákbetegségben elhunyt. Általa kerültem
be a tanügybe, de keveset voltam ott, mert elmentem
nyugdíjba. Nem iszom alkoholt és nem dohányzom.
Minden gyógyszert kint a réten szedek. Egy időben magas
volt a vérnyomásom, de a galagonya ágvég teája, amit itt
május elején, és a galagonya bogyót pedig szeptember
végén és október közepéig szedem, az levitte. Mindenre
csinálok krémet. Még ránctalanító krémet is készítek.
Visszérre, aranyérre, csontforrasztásra is. Amit a patikából
veszek, az a PROENZI 3 krém. Ez visszatermeli a
porcokba a folyadékot, és gátolja a kopást a térdben,
csípőben, keresztcsontban, vállban és a nyak forgójában.
Én ezzel nem üzletelek, csak saját használatomra
készítem. Mindennek az eredménye, hogy én még most is
három ujjal, 20 kilós hátizsákkal kinyomom magamat.
(folytatjuk)

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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Kemény János Elméleti Líceum oldala
Minden tanévnek vannak kiemelt, piros betűs ünnepei. Minden bizonnyal a VIII osztályban legfontosabb
ünnep a ballagás napja. Mostanáig csak félszegen, irigykedve nézhettétek az ünnepelt végzőséket, esetleg, úgy
hittétek, hogy nektek sohasem érkezik el az utolsó csengőszó. Ma, nektek szólt a csengő, ma ti búcsúztok, ma
titeket búcsúztat és ünnepel az iskola.
Mondhatnátok; ne még, maradjunk szeretett iskolánkban! De az idő kíméletlen, búcsúzni és menni kell,
a VIII osztály végetért. Hiszen az idő titokzatos, ami a tegnap jelen volt gyorsan múlttá válik. A múlt éltet,
továbbsegít, hiszen sok szépet, hasznosat gyűjtöttetek a tarisznyába 9 év alatt.
Tanítók, tanárok irányítása alatt teltek az évek, kínos vagy élvezetes órák végül eredményeket hoztak
“A bilincses iskolánk” ma elengedi a
kezeteket, de végig fogják kísérni
egész életeteket. Mi az iskola? A
tanulás helye? Játszótér? Csatamező?
Minden, amit te ki hozol belőle! Csak
a szépre, jóra emlékezzetek!
De tanuljatok a hibákból is, így
lesztek

testben,

lélekben

erősek.

Segítsétek a gyengébbeket, hiszen az
erősek oldalára állni nem nagy virtus.
Mi sem felejtünk titeket hisz közös
emlékeink, versenyek, kirándulások összekötnek veletek egy életre! Voltak kudarcok is persze. A lustaság
néha legyőzött titeket.
Legyen a kudarc is olyan élmény, amiből tanulni lehet, nevezzük kerülő útnak nem zsákutcának. Ne
felejtsetek eljátszani sem, hiszen a játék is az életre készít fel.
Legyetek bátrak, kitartóak, hogy követni tudjátok a vágyaitokat!
Kívánjuk mi hetedikesek, hogy jövendő életetek vidám és sikerben gazdag legyen! Egy dalszöveg
soraival búcsúzunk tőletek:
„Álmodtam egy világot magamnak
Itt állok a kapui előtt!
Adj erőt, hogy be tudjak lépni
Van hitem a magas falak előtt!”
Gál Anett, VII. osztályos tanuló
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A magyarnak
Száz éve kínja,
Hol van Pozsony, hol van Kassa
És hol van Nyitra,
Száz éve szól a harang
Kolozsvárért, Csíkszeredáért, Maroshévízért,
Erdély minden
Ezred éve szent
Földdarabjáért,
S a szomorú szem
Könnyei közt keresi,
Merre van Szabadka, Eszék
S a tengerpart, az adriai,
Meg az igazi Őrzők
A Lomnici csúcs, a Csalhó, meg a Hoverla,
Mikor futhatunk fel
Boldogan magyarul dalolva,
A ma élő nemzedék
Még beszélt a tanúkkal,
Van tehát mit átadni
Lélekkel és szavakkal,
Hogy amiért
Milliók éltek és haltak,
Emléket őrizni, az alkalomra várni
Sohasem lankadtak,
Ezt a lángot kell
Tovább tartani,
Fényével, tüzével
Újra hitet s erőt adni,
Száz év után is tudni
Hogy mi dolgunk a világban,
Egymás kezét fogni
A fényben és a viharban. Loksa Gábor

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

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
HARANGJOG
Távol-Keleten már több mint négyezer éve használtak jelzőeszközként harangot, Európában azonban igen
nehezen terjedt el. Az időszámításunk szerinti VII. században- amikor a legtöbb településen még a katolikus
templomok papjai is trombitával hívták misére a híveiket- mindenesetre annyira szokatlan volt még, hogy az
Orleans városát ostromló frank Clotaire csapatai riadtan elmenekültek, amikor megkondult a helyi templom
harangja. Nem sokkal ezután mégis elterjedt a hadseregekben a harangjog, amely biztosította, hogy az elfoglalt
városok vagy várak harangjai a győztes sereg tüzérségi parancsnokának tulajdonába kerüljenek át. Mármint
elméletileg, mert gyakorlatilag a parancsnok nemigen tudott mit kezdeni a harangokkal, a győzelem után még
ágyúkat sem volt szükséges öntenie belőlük. Így a harangok birtokbavételéről váltságdíj fejében általában
szívesen lemondott.
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A székely-magyar rovásírás emlékei 77. rész
Az alsósófalvi írásos kőemlék. 6. rész
A III. sor Balázs Alajos tanító rajza alapján

III. sor: 26. NY ?, 27. N, F ? 28. NY, 29. R, 30. ZS vagy DZS, 31. Rovás N. vagy latin C, esetleg elválasztó
jel? Benne rovás B vagy 10, 32.?. 33. S, 34. GY, 35. Ö vagy latin K, 36. I vagy latin T, 37. kereszt vagy
„szent” vagy D, 38. K, 39. R, 40. IS(D), 41. T, 42. NA, NÁ vagy AN, ÁN, vagy NAR, NÁR 43. I, 44. OT,
45. P, 46. 2-es számjegy vagy két SZ, 47. R, 48. ZS, 49. A, Á vagy mint a 25-ös (ez előtt is két pont van),
50. O, 51. R?J.
Olvasatom: (Vastag, dőlt nagybetűvel a rovás):
29, 30, 31: eRZSéBet, 33, 34: eSGY(esdj), 37-44: szent KRISTus TANÍtOT, 47-48: eRZSébet
Erzsébet jelentheti Keresztelő Szent János édesanyját, Jézus rokonát, vagy a mi Szent mi Szent Erzsébetünket,
II. András király leányát.
Megjegyzések:
34-es betű: GY betű függőleges vonal nélkül van a Nikolsburgi ábécében a 15. sz. ból és a Gyulafehérvári
bejegyzés-ben, 1655-ből. Vagy a Ferenczi által jelzett ekevas karcolás.
35-36-os betű: Lehet latin betű: KiT vagy aKiT
42-es betű: Itt hajlítottabb a bal oldali vonal, mint Ferenczi rajzán, ezért lehet NA, NÁ vagy NAR, NÁR
összerovás. Továbbá lásd Ferenczi rajzán, 31 –es betű.
46-os betű: Kettes számjegy vagy két SZ, azonban a hosszú mássalhangzók használata nem jellemző a kőbe
vésett és összerótt írásokra, legfeljebb, ha ugyanazzal végződik az egyik és kezdődik a másik szó.
50-es betű: Szekeres Lajos parajdi székelykapuja alapján O.
Friedrich Klára

Epres csoda süti - Sárig Csilla rovata
Hozzávalók: 23dkg vaj, 17dkg cukor, 1db tojás, 0.6dl citromlé,
31dkg liszt, 0.5tk sütőpor, 0.5tk só, 15dkg eper.
A mázhoz: 12dkg porcukor, 2db eper, 1tk citromlé.
Elkészítés. A lisztet összekeverjük a sütőporral és a sóval.
Félretesszük. A vajat krémesre keverjük a cukorral, hozzáadjuk a
tojást. Hozzákeverjük a citromlevet. Hozzáforgatjuk a lisztes
keveréket - nagyon kemény tésztát kapunk -, majd a 22 x 22 cmes tepsibe simítjuk. A sütőt előmelegítjük 175 fokra, majd
beletesszük a tepsinket, és 30-35 perc alatt készre sütjük addig,
amíg a szélei barnulni kezdenek. Végezzünk tűpróbát, de ne
süssük túl! Hagyjuk teljesen kihűlni. A mázhoz az epret
lepürésítjük, összekeverjük a citromlével és a porcukorral. Ha túl
száraz, adunk még hozzá citromlevet. Ráöntjük a süteményre és simára kenjük, majd pár perc pihentetés után
felkockázzuk és tálaljuk.
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A hónap festménye

Dénes Géza rovata
Túl a hetvenen
Túl a hetvenen
Ne hetvenkedjen már senki sem.
Ha meglátod barátodat
Jön a panaszáradat:
„Gyakran szédülök, fáj a fejem.
Itt, fáj az ízületem.
Leteszem, nem lelem,
Hol a szemüvegem?
Keresem: hol a golyóstollam, hol az irka?
Benne sok bejegyzés, irka-firka.”
Ősz van, őszül a haj,
Nem is volna ez oly nagy baj,
A baj, hogy gyengül a szürke állomány,
Gyakran megáll a tudomány.
Van rá gyógyír, sok jó recept,
Mozogj, sétálj naponta keveset,
Olvass, barátkozz, keresd az újat mindenkor,
Hogy ki ne kezdjen az Alzheimer kór.

Orbán Erika festménye

Lèleksarok
Záróvizsga
Június...nyár...mit zár? Az év végén következtetéseket vonunk le abból amit tanultunk, láttunk,
hallottunk...stb. Ítéletidő ? Ilyen a rendszer. Ítél. Ki számít, ki nem? Ki a jó, ki a rossz? Kire érdemes figyelni a
csoportok közepében és ki homályosodhat el peremhelyzetben....
Fájó dolgok. Az ront a gyerekek lelkén, hogy bármit tesznek nem lesznek eléggé megfelelőek. A
pedagógiai értékelès rendet akar tenni, statisztikáknak kell, képet akar mutatni a tanítási -tanulási folyamatok
eredményességéről...de emelett sajnos sokszor másról szól. Mind tudjuk. Mennyi fájdalmat okozhat a
gyerekek közti nyilvános különbségtétel. Tudjuk, hangsúlyozzuk és annyival maradunk. Akkor mit tehetünk ,
hogy az iskolai rangsorolás ne ártson többet mint használ? Családi, anyagi , értelmi hátrányokat nem tudunk
megoldani, sajnos. Esetleg kompenzálni. Mikor volt a bukott diák boldogabb?
Vekerdy Tamás arra biztat: legyünk cinkosai a gyerekeknek. Segítsünk. Popper Péter meg arra, hogy ne
vegyünk mindent olyan halál komolyan. Ezt adjuk át a gyereknek, a romboló stresszt, idegességet, azt , hogy
szörnyű a rossz jegy, katasztrófa a bukás , stb. Pedig nem az. Veszteni is tudni kell. Mentálhigiénés
szempontból igen fontos képesség, és ritka... Bagdy Emőke szavait sem felejtem könnyen, ő írja, hogy a stressz
szétforgácsolja a figyelmet. Amit tudunk sem tudunk tehát ha nem tartjuk magunkat kordában. S akkor mi a
teendő? Ha sarokba szorul a gyerek lelke előbb azzal foglalkozzunk. Önmagához és ne máshoz viszonyítsuk. S
lelki dolgait tartjuk titokban, tiszteletben. Akkor lehet nyugodtabb nyara, gyermekkora.
Köszönöm figyelmed, Lotti (lotticikk@gmail.com)

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.

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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