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Családnapok Maroshévízen 
 

   Hargita Megye Tanácsa valamint Madaras Mihály református lelkész és  kedves felesége, Melinda, 

jóvoltából már  4. alkalommal kerültek megrendezésre a Maroshévízi Református Családnapok. Az előző évek 

sikeres rendezvényei után gyerek és felnőtt egyaránt nagyon várta ezeket a napokat. És nem csalódtunk! A 

program nagyon változatos, minden korosztályt kielégítő, szórakoztató volt. 

   Az esemény szombaton,  

július  3-án  vette 

kezdetét,  ahol a gyerekek 

már  megérkezéskor 

használatba vehették a 

számukra (és nem csak!) 

felállított hatalmas ugráló 

várat. 

   Az interaktív áhítat 

keretén belül az igaz 

barátság erejéről, a 

kitartásról, Jézus feltétel 

nélküli kegyelméről, 

csodát  tevő hatalmáról 

emlékezhettünk meg. Ezt 

követte a jó hangulatban 

elfogyasztott közös, finom 

ebéd. 

   Utána dr. Kádár Annamária  pszichológust köszönthettük  és hallhattuk „Valódi példaképek" című  nyílt körű 

előadása  keretében,  a református templomban. Azon kívül, hogy bemutatta új könyvét, kitért arra is, hogy 

mennyire fontos, hogy meséljünk gyerekeinknek, unokáinknak saját élettörténeteinkből, legyen az a történet 

sikeres vagy olyan, amely kudarccal végződött. Meséljünk a csúcsokhoz és bukásokhoz vezető utakról is. Az 

előadás után a szerző által személyre szabott, dedikált könyveket vásárolhattunk. 

   A parókiára  visszaérve csoportokba szerveződtünk, és érdekes játékok révén próbatételre került a 

versenyzők kreativitása, kommunikációs készsége,  

leleményessége és kitartásra.  A verseny döntetlen lett, a Kóborlók és a Laza csapat holtversenyben állt az élen. 

Az estét szalonnasütés zárta.  

   A vasárnapi program istentisztelettel kezdődött, melyet egy szabadtéri fürdőzés követett volna a szentegyházi 

Nosztalgia termálfürdőben, de az időjárás viszontagságai meghiúsították  a tervet, így végül a homoródi fedett 

komplexumban tölthettünk el kellemesen pár órát. Ekkor dőlt el az előző napi verseny győztese is, 

úszóbajnokság révén. Ez úton is gratulálunk a Laza csapatnak.  Felejthetetlen élményekkel értünk haza 

vasárnap este. 

   A résztvevők  nevében köszönetet mondok Hargita Megye Tanácsának a rendezvény támogatásáért, illetve a 

maroshévízi  református lelkésznek és feleségének is hálásak vagyunk a szervezésért. Izgatottan várjuk a 

következőt!   

Szász Adél  résztvevő  
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Drágulás és fizetéscsökkenések 
   Mióta Covid-napokat élünk az életünk is 

megváltozott. Érdekes, hogy minden, de abszolút 

minden nagyon megdrágult, és ami furcsa, hogy a 

fizetések csökkentek. Európa nyugati országaiban is 

volt egy kevés drágulás, de nem akkora, mint itt, 

azonban ott nagyok a fizetések, és a vírus alatt 

mindenki plusz pénzjutalékot is kapott. Romániában 

ez nem történt meg, csak egyeseknél. Több 

maroshévízi lakossal beszélgettem, és nagy részük 1 

300 lej körüli fizetést kap kézbe, vagyis minimálbérért 

dolgozik napi 8 órát, heti 6 napot. Olyanokkal is 

beszéltem, akik a vírus előtt 2 600 lejt kaptak kézbe, 

de miután a vírus beállt, havi 1 700-1 800 lejt kapnak. 

Egy ismerősömet kérdeztem, hogyan lehet megélni a 

minimálbérből, amit havi 21-22 napi munka után kap. 

A válasz az alábbi volt: az ő fizetése elmegy az 

internet, a közköltség, a kábeltévé, villany, telefon, 

élelem stb fizetésére. Félretenni, sajnos, keveset vagy 

semmit nem lehet, pedig a férje 1 900 lejt kap kézbe, 

de mindig vannak váratlan költségek, elromlik 

valamilyen háztartási gép vagy elektronikus gép, 

orvosságok kellenek, adókifizetés, és lehetne még 

sorolni.  

   Szóval, akik Romániában minimálbérért dolgoznak 

(és ebből van a legtöbb), meg kell fontolják, mire 

költekeznek, mert nem egyszerű, nem könnyű az élet. 

Siklódi Ildikó 

Maroshévízi piac 
 

   Már több éve a maroshévízi piac a legdrágább a 

környékünkön. A hévíziek számtalanszor a gyergyói 

vagy a dédai piacokra mennek, amikor nagyobb tételű 

zöldséget vagy gyümölcsöt akarnak vásárolni. 

Személyesen nem tudom felfogni, hogyan lehetséges, 

hogy a hévízi piacon helyi „termelők” árulják a 

barackot, a paradicsomot, a dinnyét stb. Miért 

nincsenek más településről eladók, termelők? Nemrég 

epret akartunk vásárolni télire befőttnek. Heteken át 

17-15 lejért kínálták a hévízi árusok. Július elejére 

valahogy leengedték 10 lejre, de így is már gondoltuk, 

hogy a gyergyói piacra megyünk bevásárolni. Egy nap 

a tömbházak között egy szatmári autót látok, amin 

árulják az epret. Odamegyek. Kérdem, mennyibe 

adják kilóját. Hat lej – volt a válasz. A következő 

kérdésem az volt, hogy miért nem árulja a helyi 

piacon. A szatmári termelő óvatosan körbenézett és 

kissé halkabban mondja „Tudja….az itteni piacra nem 

engednek be….esetleg ha mi is drágán adjuk az epret 

akárcsak ők, akkor bemehetünk, de mi el akarjuk adni 

minél hamarabb, amit termeltünk”.  

   Meg is vettem 20 kilogrammot ÖT lejért.  Czirják 

Károly 

 

 

 

Romaharc Maroshévízen 

 
   Nemrég településünk belekerült a hazai és a nemzetközi televízióadásokba, hisz egy valóságos romaharc 

alakult ki itt nálunk. Minden egy keresztelőn indult, ahol több mint 100 résztvevő is volt, különböző 

megyékből gyűlve ide. Az összetűzés egy bevásárlóközpontban kezdődött, majd annak autóparkolójában 

folytatódott. Itt egy pár éve helyinek számító roma autóját egy roma lány fejszével törte össze, míg innen nem 

messze egy másik autó ablakait törték be, és az autó kerekeit késsel szúrták ki. Összesen négy autóban tettek 

kárt. Az odaérkező csendőrök és más speciális csapatok 11 embert tartóztattak le.  Jómagam öt rövidebb filmet 

gyűjtöttem össze egy közösségi oldalról, és ugyanitt megosztottam ezeket. Láss csodát, ez a közösségi oldal öt 

percen belül le is törölte. Másodjára is megosztottam a Facebookon, majd újból törölték, tovább nem sikerült 

feltöltenem, mert az ismerősök oldalairól is törölték, ahonnan lemásoltam. Vagyis beigazolódott, már nem 

tudom hányadik alkalommal, a CENZÚRA. Hisz már többször megjártam ezt, ha migránsok ellen, vagy ha 

komcsi-balliberálisok ellen írtam valamit, vagy fényképet osztottam meg.  

   Szerencsére, a maroshévízi esetről rá kb. 6 órára újságok és tévéadók is átvették a történteket, és ezek 

megosztásait már nem „merték” törölni. Czirják Károly 

 

Táborosok településünkön 
Nemrég egy 24 fős, diákokból álló csoport látogatott el Marosvásárhelyről Maroshévízre. A csoportot dr. 

Puskás Attila tanár úr vezette, aki egyben az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének az elnöke is. A 

háromnapos kiránduláson számos élményben volt részük a vendégeknek. Első nap a Bánffy fürdőt 

csodálhatták meg, majd a második nap délelőtt megtekinthették a Consumatum est – Az Urmánczy örökség 

című filmet, amely 2014-ben lett készítve, rendezői Püsök Botond és Demeter Zsuzsa. A film megtekintése 

után az Urmánczy-kastélyt látogatták meg, majd a római katolikus templomot, az Urmánczy Nándor-szobrot és 

az Urmánczy család sírboltjánál tudhattak meg történeteket e családról. Az itt tartózkodásuk alatt a csapat nem 

unatkozott, hisz különböző társas vetélkedőket is szerveztek egymás közt, de volt tánc és éneklés is a javából. 

A harmadik nap késő délután a diákok vezetőjükkel hazautaztak. Cz. K. 
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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 Facebook-oldalán, vagy a hirlap@marosheviz.info elektronikus címen.  

  Ezt a felhívást tettük közzé a múlt hónapi lapszámunkban. A kívánságok jöttek is, hisz telefonon, email 

címre, sőt az úton is megállítottak mondván, kit szeretnének látni. Eddigi eredmény: Székely Góbék: 21, 

Pittyes Kettes és Gyufa: 19, Insect: 17, Székelylend: 9, Orotvai Komák: 7, Szomszédnéni Produkció: 6. Még 

közel egy hónap van hátra, hogy kívánságaikat eljuttassák nekünk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha olyan 

együttest szeretnének látni Maroshévízen, amely eddig még nem lépett fel nálunk, de ha mégis olyan kapná a 

legtöbb szavazatot, akik már voltak, akkor ő lesz meghívva. Itt mi az Insect együttesre és a Székelylend-re 

gondoltunk, akik az elmúlt 8 évben már 2-2 alkalommal is felléptek a hévízi színpadon. Várjuk további 

óhajaikat! Köszönjük. U. N. E. 

Labdarúgó Európa Bajnokság 
   Nagyon vártam az ez évi EB-t, főleg, hogy a magyar válogatott a legerősebb csoportba került, hisz világ- és 

európai bajnokokkal kellett megküzdjön, el is nevezték „halálcsoportnak”. Őszintén mondva, kevés esélyt 

adtam, hogy pontot szerezzen a válogatottunk ilyen ellenfelek társaságában. Csalódtam, mindhárom ellenféllel 

szemben kitűnő játékot mutattak. A magyar válogatott 2 pontot szerzett, és csak a balszerencsén múlt, hogy 

nem jutott tovább a csoportjából. Az EB egyik nagy témája a mérkőzések előtti letérdelés volt. Több csapat is 

így kezdte a mérkőzését. E térdelés akkor vált mélyebb „gesztussá”, mikor az Egyesült Államokban George 

Floyd bűnöző meghalt, miután a rendőrök igazolni akarták, és 8 percig fogva tartották. Ezután szabadult el a 

pokol, hisz történelmi szobrokat döntöttek le, fehéreket aláztak meg, letérdelni kényszerítették őket, és így 

elindult a Black Lives Matter, vagyis, hogy a fekete életek számítanak (vajon más életek miért nem 

számítanak?). Ez a mozgalom mára egy rasszista, fehérellenes mozgalom lett. Sajnos, a labdarúgásba is 

bevitték egyesek a politikát. Az ilyen mozgalmak nem újak, hisz a 30-as évek végétől a 40 évek derekáig a 

karlendítés is egy szimbólum volt, mellyel Hitler előtt tisztelegtek. És akkor is voltak labdarúgó nemzetközi 

mérkőzések. Egy ilyen német-angol mérkőzésen mindkét csapat karlendítéssel tisztelgett a német kancellár 

előtt, de ugyancsak ez idő tájt a német-magyar mérkőzésen a magyar válogatott játékosai nem lengették a 

karjukat Hitler előtt, mint az angolok. Visszatérve az ez évi EB-re, a magyar válogatott büszkén jöhetett haza, 

hisz egyenlő ellenfélként játszott úgy a portugál, mint a francia és a német válogatottal. Czirják Károly 

 

Az UEFA is politizál 
    Az idei EB-n a magyar válogatott három kitűnő mérkőzésen mutatta meg erejét, és csak a szerencsén múlott, hogy 

nem jutott tovább a „halálcsoportból”. Az UEFA erre fel egy liberális fasiszta döntést hozott: a magyar válogatott 3 

mérkőzést zárt kapuk mögött kell játsszon a francia és a német válogatott elleni mérkőzésen a szurkolóik diszkriminatív 

éneklése, molinók, szurkolása miatt. Tisztelt elvtársak, akik ezt a döntést hoztátok, nem néztétek a mérkőzéseket? A 

franciák elleni mérkőzésen volt a legszebb szurkolás, amire semmi rosszat nem lehet mondani, és ha már így döntöttek, 

akkor más országoknál nem érvényes a diszkriminatív szurkolás? A francia szurkolok a mérkőzés utáni viselkedésükért 

nem kellene büntetni, vagy nekik szabad. A német válogatottat miért nem sújtották ugyanígy, hisz állítólag a 

labdarúgásba nem szabad bevinni a politikát, de a német szurkolók ott diszkriminatívak voltak, sőt a csapatkapitányuk 

lmbtq szalagot viselt, míg a magyar himnusz alatt fütyültek egyesek és a pályára szaladt egy szurkoló szivárvány színű 

zászlóval. Több mérkőzést lehetne felsorolni, melyeken a szurkolók rasszista szlogeneket énekeltek, kiabáltak be, 

ilyeneket a magyar szurkolók nem tettek, és mégis a magyar válogatott lett megbüntetve (ismerős ugye..pl. első 

világháború végén..). Ez a kettős mérce, amit az EU liberális-kommunitsa-fasisztái és most az UEFA is alkalmaz. És 

miért? Mert a jelenlegi magyar kormány a nemzetet, a magyar családokat védi. Hajdanán kommunista diktatúrában 

éltünk, mindent Moszkvából parancsoltak, hogy mit és hogyan csináljunk. Most állítólag demokrácia van, csakhogy az 

EU legtöbb országában a komcsik vannak hatalmon, így balliberális komcsi diktatúra van, és most Brüsszelből 

parancsolnak, hogy mit és hogyan kell csinálni, ezek csúfabbak mind a moszkvai parancsoló emberek és szolgáik. Nem 

tűrik el a szabad, nemzeti érdekeket védő kormányokat, beavatkoznak az országok belügyeibe. 

   Kíváncsian várom hogy az UEFA még milyen válogatottakat büntetnek meg így, hisz más mérkőzéseken is voltak 

diszkriminatív megnyilvánulások, de főleg kíváncsi vagyok, hogy az Angol válogatott hány mérkőzésre lesz eltiltva ami 

a döntő előtt, alatt és utána történt, vagy itt is a kettősmércét alkalmazzák és szemet hunynak a rasszista szurkolás miatt. 

Czirják Károly 

 

mailto:hirlap@marosheviz.info
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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 

M I Ó T A    V A N N A K   I N D U L Ó K ? 

 

Kürt- és dobjeleket már az ókorban is alkalmaztak a harcászatban. Indulót azonban a törökök komponáltak 

először; a janicsárok kiképzéséhez, a XIV. században. Nyugat-Európában akkor hallották az első marsot, 

amikor Sobieski János az 1683-as ostrománál foglyul ejtett egy janicsár zenekart, és tagjaival muzsikáltatott 

magának. A pattogó ütemű indulók azután, úgy megtetszettek a hadvezérnek, hogy a hadifoglyokat nyomban 

fizetett muzsikusokká léptette elő. A sodró erejű, új zene hamarosan az egész kontinensen elterjedt, s nemcsak 

a hadseregben, de térzeneként is sikert aratott. Nagy Frigyes maga is komponált indulókat, az osztrák 

császárnő Trenek Ferenc pandúrjaival fújatta magának a marsot, s a zeneszerzők művei között is mind több 

induló szerepelt, Beethoventől Berliozig. 

 

A székely-magyar rovásírás emlékei 78. rés 
Az alsósófalvi írásos kőemlék. 7. befejező rész 

 

Összesített megfejtésem:  

Balázs Alajos 1934-es rajza alapján:  

I. sor: TEKINTETES VÉN RÉSZE 

II. sor: AZ ISTEN IGAZ KEGYES ASZONY ÉN FOGADOM 

ANNA   

III. sor:…ERZSBET… ESGY(ESDJ) … SZENT KRISTUS  

TANÍTOT…ERZSÉBET… 

 

Ferenczi Sándor 1937-es rajza alapján:  

I. sor: VÉN RÉSZE                                                                                                                                   

II. sor: AZ ISTEN IGAZ, JÖN Ő                                                      

III. sor: 5. ZSOTÁR, AZ KR(ISZTUS) U(RUN)K, RÁRÓTA I         Csíkkozmási sírkő. Fénykép: Friedrich Klára 

 

A két különböző rajzból kihozható változatok arra utalnak, hogy egy birtokvita vagy adományozás 

végeredményét látjuk.  Tehát nem sírkőről, hanem birtokhatár jelző kőről van szó. Az utóbbi 20 évben sok 

írásos követ láttam Erdélyben, megismerkedtem történetükkel. Ezek nagy része birtokhatár jelző kő volt. 

Sajnos, amikor a birtokhatár változott, a régi köveket vagy beásták, vagy összetörték, felrobbantották a vésett 

betűkkel együtt.   

Ferenczi Sándor vetette fel, hogy unitárius vallású lehetett a felirat készítője. Ezt megerősíti szerintem, hogy a 

közeli Énlakán az unitárius templomban van a Musnai György által 1668-ban készített Egy az isten szövegű 

szép festett rovásfelirat. A rovó bizonyára ismerte a feliratot, de csak a Balázs Alajos rajzán lévő 7-es és 18-as 

betű hasonlít az énlakai mennyezetkazettán lévőkre.   

Az alsósófalvi kövön vegyesen vannak rovás és latin betűk. Csíkkozmáson is fényképeztem a templom körüli 

temetőben hasonló vegyes betűs sírkőfeliratokat. Az emberek emlékezetében még éltek a rovott betűk. 

Friedrich Klára   

 

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet. 
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Dénes Géza rovata 
 

Ki a magyar 

 

Az a gyerek, aki már talpon áll 

És első szava: Édesanyám!” 

Ki magyarul gondolkozik, 

Így álmodik, s imádkozik. 

 

Kinek szava mindig igaz, 

Gondolatait nem növi be gaz. 

Ki a bajból el nem szalad, 

S itt a szülőföldön marad. 

 

Ki zászlót csak ünnepekor 

lenget, 

De szíve mindenkor melenget, 

Ki nevét, népét soha nem 

tagadja, 

Tiszteletét neki mindig 

megadja. 

 

 

 

 

Boci szelet – Sárig Csilla rovata 

 
Hozzávalók: Tészta: 40dkg liszt, 25dkg 

cukor, 1 csomag sütőpor, 8 tojás, 2dl 

étolaj, 2dl tej, 2 evőkanál kakaópor. Túró 

réteg: fél kg túró, 5dkg búzadara, 20dkg 

cukor, 2 tojás, 2 vaníliás cukor. 

Elkészítés: Tészta: A tojásokat 

szétválasztjuk.A tojásfehérjét habbá 

verjük. A sárgáját a cukorral habosra 

keverjük, hozzáadjuk a sütőporral és 

kakaóporral elkevert lisztet, étolajat és a 

tejet. Ezek után óvatosan hozzákeverjük a 

tojásfehérjét. Tepsibe öntjük. A túró réteg 

hozzávalóit összekeverjük, majd a 

tésztába kanalazzuk. Villával, körkörös 

mozdulatokkal belekeverjük. 170 fokos 

sütőben, készre sütjük. 

 

 

 

https://sussunkegyutt.blog.hu/2017/11/06/boci_szelet_580
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Péter Árpád életútja, a szabadságért folytatott harca (4.) 
 

    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. 

 

- A közéletben is szerepet vállalt.  

- A  Világszabadság Kegyeleti Bizottság elnöke voltam, de lemondtam róla, és jelen pillanatban a 22-dik 

kerület P.O.F.O.SZ. (Magyar Politikai Foglyok Szövetsége) elnöke vagyok. Közben írok verseket és meséket 

is. A Havi Magyar Fórumba szoktam írni, de az megszűnt, és jelen pillanatban gyűjtöm az írásaimat. 

- Mikor írta az első meséjét? 

- Ennek elég furcsa a története. Arra emlékszem, hogy 

szüleim disznót vágtak, és én ittam a sült zsírból, majd 

beteg lettem. Bekerültem a kórházba, és ott volt időm 

töprengeni. Eszembe jutott egy történet, amit leírtam. 

Így született meg a „Mese az aranypatakocskáról  és 

két játszótársról” című mesém. Ezt előadtam a IV. 

Maroshévízi Országos Kultúrversenyen, és láss csodát, 

második helyezést értem el. 

  -  Maroshévízi emlékei vannak-e még? 

  - Édesanyám egy alkalommal nagyon finom 

süteményt sütött, és megkért, hogy vigyek Urmánczy 

Majának belőle. Egy szép csomagot készített, és én 

elmentem a kastélyhoz. Amikor az ajtón csengettem,  

Maja kijött egy gyönyörű kék pongyolában, én 

megkértem, hogy vegye át a kis csomagot. Ő 

gyanakodva nézett rám, és megkérdezte, hogy honnan 

jöttem, kinek vagyok a fia. Amikor a nagyanyámot is 

megemlítettem, akkor a süteményt bátran elvette és 

behívott. Ő idősebb volt egy néhány évvel, mint én. Maja ekkor megkért, hogy várjak egy pár percig, és eltűnt 

a szemeim elől. Amikor megjelent, egy esernyőt hozott magával, és megkért, hogy fogadjam el. Én egy picit 

zavarba jöttem, de ő mégis a kezembe nyomta. Amikor hazamentem és megmutattam, hogy mit kaptam, 

megszidódtam, hogy miért fogadtam el. Többet nem találkoztam vele, mert a kastélyt elvették, és nem tudtam 

mi történt vele. Maroshévízen jó barátaim voltak Duha Öcsi, Duha Laci, Volf Jóska, Szidlik Mihály 

erdésztechnikus, akivel éjszaka az Öreg-tető hegységbe is elmentem, a Valter fiúk. Nagyon sokat játszottunk a 

Szerbuék háza mögött rabló-csendőrt fent a hegyen. A Bánffy hegy oldalán síztünk és ródliztunk. Nyáron 

sokat fürödtünk a Bánffy- és az Urmánczy fürdőben. Maroshévízen a hetedik osztály befejezésekor én 

mondtam a búcsúztatót, mert nagyon szerettem az irodalmat. Ekkor kaptam ajándékba egy könyvet, melyet 

József Jolán írt, aki Petőfinek a nővére. 

- Köszönöm a beszélgetést!  

 

Nagy meleg, nagy eső 

 
   Furcsa nyarunk van. Nagy hőség, nagy eső, vihar, majd lehűlés. Ez az extrém időjárás semminek sem jó. Egy 

ilyen esőzés után kisütött a nap, meleg lett. Jómagam is kimentem sétálni, a Maros partját vettem célul. 

Lenyűgöző volt a szép maroshévízi táj, de ekkor vettem észre, mit hoz a folyó, a Maros folyó. A víz tele 

szeméttel, pillepalackokkal. Ezek egy része kisodródik a partra, megakad az ágakban, a dugásokban. 

Kíváncsiságból elmentem a Toplicza patakhoz is. Itt a központi park széléről figyeltem a sebes vizű patakot. 

Sajnos, itt is ugyanaz a kép fogadott. És mindezért kik a felelősek? Mi, azok, akik nem tiszteljük a természetet, 

azok, akik kirándulni mennek el, vagy épp mezei munkát végeznek, és a szemetet eldobják, ahová érik. Siklódi 

Ildikó 

 

 

   

 

 
 

 

 

http://p.o.f.o.sz/
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A nevelés „áldozatai" 
      Tudom, durván hangzik...de ezzel jár. Jobb, ha 

nem is tudjuk a legelején, csak vállaljuk 

gyermekünket. Ha tudnánk, kevesebben lennénk, 

sokkal. Nem lehet túl sokat agyalni. Azon kéne 

gondolkodni, hogy kivel vállaljuk.  Csakhogy a 

szerelem nem arról szól fiatalkorban, hogy milyen 

anya meg apa lenne a partnerünk. Hanem millió 

másról is. De ki az áldozata a nevelésnek? Vagy a 

nem nevelésnek? 

      A gyereknek a legnehezebb. Jó pár évig 

életveszélyes a léte. Utána sem a legkönnyebb. De ne 

essünk túlzásba. Másképp mi leszünk a 

gyermeknevelés áldozatai. A jól meghatározott 

HATÁROK a legfontosabbak. Nehéz, de ha általában 

sikerül, nyerünk. Ne segítsünk, ha nem muszáj, 

másképp sose lesz önálló a gyerek. Ne öltöztessük, ne 

etessük, csak ameddig muszáj. Ha egy lépésre képes, 

segítsünk csak a másodiktól. Engedjük, próbáljon meg 

segíteni mindenben. Ne legyen baj, ha maszatos lesz, 

vagy ha eltörik egy pohár. Csupa jóindulatból ne 

legyünk az őrangyalai, ne gyártsunk muszájokat, mert 

akaratunk ellenére félős, ügyetlen gyereket, felnőttet 

faragunk belőle. A legrosszabb, hogy úgy  „bőg”, 

hogy nem bírjuk? Bírni kell. De azt, amit tényleg 

muszáj. Azt, hogy következetesen kivárjuk, ameddig 

betartja a szabályt a gyerek. Azt, hogy a felnőtt diktál, 

a gyerek csak ötletet, kívánságot, véleményt mond el. 

Ha igaza van, adjunk igazat, ha jobban tud valamit, 

ismerjük el, az ígéretet tartsuk be, ezzel elnyerjük 

tiszteletét. Követelni hiábavaló. Látom a felnőtt 

áldozatokat már kisgyerekes szülőként...sajnálom.  A 

szigorúság (következetesség, határozottság, kitartás, 

szabályok tiszteletének betartása mindkét fél számára) 

jó dolog. A rengeteg kellemes közös idő segít ebben. 

Ne tegyünk jót, ha rossz az eredmény. Valahogy 

váltsunk módszert. Kérjünk bocsánatot, ha valamit 

elbaltáztunk, szüleink hibáiból tanuljunk, hogy a 

mieinkből is tanulhassanak a gyerekeink.  

        Egyszóval: legyünk korrektek. Magunkkal ès 

másokkal. Csak így érdemes bárminek is nekifogni. 

Édesen nehéz szülőnek lenni...szeretettel, Lotti.  

(lotticikk@gmail.com) 

 

A h ónap festménye 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Erika festménye 

 

Rólunk-magyarokról írták 

 
Grover Krantz nyilatkozta: „A magyarság ősisége 

egyenesen meglepő; én mezolitikumi nyelvnek 

találom, amely megelőzi a neolitikumi kort.” Emellett 

még azt is kijelenti, hogy ha ez igaz, akkor a magyar 

nyelv tulajdonképpen a legidősebb helybeni nyelv 

Európában, vagyis az itt élők eredeti nyelve. 

 

PTOLEMAEUS CLAUDIUS (Kr.e. 170-90) írja 

egyik könyvében, hogy a szkíta alánok fölött laknak 

az ophlonok, roxolánok és a hunok, mint a testvérek. 

 

 

 

 
 

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. 

 



REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi 

címre: hirlap@marosheviz.info 

 

  

  
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. 

Támogatóink: Bajkó Éva, Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Németh Levente, Papp 
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