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Urmánczy Nándor emléknapra készülődve 
 

Szeptember 9-11. között lesznek megtartva a X. 

Maroshévízi Magyar Művelődési Napok, illetve a 

XV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap (szeptember 

10). E végett az Urmánczy Nándor Egyesület kikérné 

az Önök véleményét, hogy szeptember 10-én kit 

szeretnének a helyi művelődési házban látni, hallani. 

Jó lenne, ha olyan fellépő lenne, akit még az egyesület 

nem hívott meg Maroshévízre. Emlékeztetőül, eddig 

az egyesület meghívására felléptek a helyi színpadon: 

Kormorán, Horváth Andy, Insect (két alkalommal), 

Kristóf Katalin és Milán (két alkalommal), Tamás 

Gábor (3 alkalommal), Székelylend (két alkalommal), 

The Blast, Dobogókő együttes, Czika zenekar, 

Háromhatár kórusa, Bukva Zsuzsanna 

népdalénekesnő, Fábián Ferenc Színtársulat, Antal 

Tibor zenekara és néptáncosai, Nagy Mária énekesnő, 

András Előd humorista, Pityes2-es és Gyufa, Orotvai 

komák. Az ötleteket javaslatokat az alábbi címre 

várjuk: hirlap@marosheviz.info vagy 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info. 

Köszönjük!  

 

Régi csillogásunk máig tartó emléke – Csíki 

András emlékére 

 

Nemrég távozott az élők 

soraiból a salamási Csíki 

András. Főleg 2017-től több 

cikket is írtunk Csíki 

Andrásról, aki a kolozsvári 

Babeș – Bolyai Tudomány 

Egyetem történelem szakát 

végezte el és környékünk 

egyik legtapasztaltabbja volt 

rovásírás téren. 2021 

januárjában „Régi 

csillogásunk máig tartó 

emléke” című cikkünkben 

ismertettük életútját, 

tevékenységét. Folyékonyan 

olvasta és rótta ősi írásunkat. 

Több mint 100 botra írt, 

melyek nagy részét elajándékozta, és melyek Európa 

több országába is eljutottak. Székelyföld egyik 

legszenvedélyesebb rovásírásos emlékek kutatója volt. 

Sajnos igen korán távozott az élők soraiból. 

Nyugalma legyen csendes, Isten nyugtassa!  

 
 

Kutyafogathajtó verseny Maroshévízen 
Maroshévízen került megrendezésre április 30. és május 1. között, a II. 

kutyafogathajtó verseny, melyen a helyi Polgármesteri Hivatal és Művelődési 

Ház társzervező volt. A versenyre ukrajnai marosvásárhelyi, besztercei, 

kolozsvári, balánbányai, borszéki és maroshévízi versenyzők neveztek be. Íme a 

végső eredmények, biciklis fogat (egy kutyával) versenyen, nőknél: 1. Neag 

Ramona (Marosvásárhely), 2. Nica Irina (Kolozsvár), 3. Mândru Monica 

(Marosvásárhely). Férfiak: 1. Moca Dan (Kolozsvár), 2. Ungureanu Arnold 

(Marosvásárhely), 3. Rusu Vasile (Kolozsvár).  Kétkutyás fogat, nők: 1. Molnár 

Bernadett (Borszék), férfiak: 1.  Bota Ioan (Kolozsvár), 2. Oroian Liviu 

(Marosvásárhely). Bicikli és egy kutya csoportban, gyermek korcsoport: 1. 

Cseke Ádám (Borszék), felnőtteknél: 1. Goia Marcel (Maroshévíz). 

Kutyafogathajtás 4 kutyával felnőtt korcsoport: 1. Marc Gabi (Maroshévíz), 2. 

Molnár Sándor (Borszék). Hat kutyával: 1. Grosu Constantin (Balánbánya), 2. Nagy Radu (Balánbánya), 3. 

Basarab Gică (Balánbánya).  A D2-es versenyszámban (egy kutya): 1. Grosu Constantin (Balánbánya), 2. 

Tăuțan Mircea (Kolozsvár). A scooter számban: 1. Covalu Alex (Ukrajna).Czirják Károly Foto: Hámos 

Győző 

mailto:hirlap@marosheviz.info
mailto:drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info
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Beszélgetés az erdélyi labdarúgó legendával, Bölöni Lászlóval 
 

   Bölöni Lászlóról nemigen van olyan ember, aki nem hallott volna, hisz kitűnő labdarúgó és edzői pályafutása 

van a háta mögött. Április 3-án néhány percet tölthettem vele Budapesten, majd utána telefonon több 

alkalommal is beszélgettünk. Mivel pályafutásáról sok ezer cikk látott napvilágot, megkértem, hogy a 

Maroshévízi Hírlap olvasóinak mesélje el néhány hévízi emlékét. 

 

- Több alkalommal is Maroshévízen járt a marosvásárhelyi ASA 

csapatával, hisz a csapat itt is edzőtáborokat szervezett. Milyen 

emlékei vannak az itt eltöltött napokról? 

- A csapattal, egy alkalommal a Bánffy-fürdő valamelyik 

villájában laktunk, onnan jártunk le a városba a labdarúgó 

pályára. Nagyon szerettem ezeket a faházakat, hisz nagyon jókat 

tudtunk aludni, sokkal jobbat, mint a modern szállodáknál. A 

délelőtti és a délutáni edzések között mindig kellett aludnunk, 

mert nagyon fárasztók voltak az edzések. Emlékszem, a pályáról 

mindig gyalog mentünk ki a Bánffyba, sokszor rövidítettünk a 

Maros mellett. Egyik edzésünk alkalmával mentünk a szállás 

fele, valaki belerúgott egy labdába, ami más labdákba ütközve 

gurulni kezdett, és mivel a Maros mellett voltunk, a talaj lejtős 

volt, az én labdám is kezdett gurulni a lejtőn lefele, utána 

szaladtam, hogy nehogy a folyóba essen. Utol is értem és 

indultam visszafele, egyszercsak egy kígyót láttam meg magam előtt, lehet vízi sikló volt, de én nagyon 

megijedtem. Egy másik emlékem egy hűvös edzőtáborozásunkról maradt meg. Akartunk fürödni a Bánffy 

medencéjében, de elég hideg volt, ugyanakkor ott volt edzőtáborozni egy úszó csapat is, kíváncsian néztük 

őket, hogy a hideg ellenére, milyen merészen szöknek bele a vízbe és úsznak. Nem vagyok kitűnő úszó, ezért 

egyik úszó tanított engem, hogyan kell a lábammal rúgjam a vizet, de hiába volt, mert nem tudtam 

komolyabban megtanulni úszni. 

   Egy másik évben egy iskola bentlakásában voltunk elszállásolva, így többet lehettünk a központban, ekkor 

nagyon szerettem az hosszú esti sétákat a központban és a környékén. 

- A maroshévízi Fánics András is csapattársa volt a vásárhelyi aranycsapatban. Mondjon egy pár szót róla. 

- Bandi egy nagyon életvidám, belevaló srác volt, aki mindig mosolygott. Jó kapcsolatban voltam vele, 

csodálatos karriert futott be, hisz Maroshévízről elindulva, Marosvásárhelyen, majd a válogatottban is 

szerepelt, sőt ott volt az argentinai turnén is a román válogatottal. Emlékszem, hogy egy alkalommal Kovács 

Pisti volt a román válogatott edzője, és felhívta Andrist telefonon, mivel a román bajnokság fél szezonjában ő 

volt a gólkirály 12 vagy 13 góllal, hogy meghívná a válogatottba. Mikor együtt játszottunk mi ketten mindig 

megbeszéltük, hogy a szögleteknél az első sarokra rúgjam a labdát, ahova ő berohan és így próbál gólt 

szerezni. Sajnos nagyon korán itt hagyott minket.  

- Köszönöm a beszélgetést és további sikereket kívánok! (Czirják Károly)   

 

Ordás bukta- Sárig Csilla rovata 
Hozzávalók 20 db-hoz: 50 dkg liszt, 2,5 dl tej, 1 tojás + 1 tojás sárgája, 2-3 evőkanál cukor, 0,5 dl olaj, 1 

teáskanál reszelt citromhéj, csipetnyi só, 1 vaníliás cukor, 2,5 dkg élesztő; a töltelékhez: 50 dkg orda, 3-4 

evőkanál cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 2 tojás, 1 csokor zöld kapor; a tetejére: 1 tojás sárgája, porcukor 

Elkészítése: A lisztet dagasztótálba szitáljuk, közepébe mélyedét csinálunk, beleöntjük a langyos tejet és 

szétmorzsoljuk benne az élesztőt, majd hagyjuk felfutni. Mikor felfutott, hozzáadjuk a kétféle cukrot, a 

tojásokat, a citromhéjat, a sót, az olajat és addig dagasztjuk, míg hólyagos nem lesz. Konyhatörlővel letakarjuk 

és 40 percig kelni hagyjuk. Eközben a töltelékhez az ordát villával összetörjük, 

hozzáadjuk a kétféle cukrot, a tojások sárgáját, a megmosott és összevágott kaprot 

és összekavarjuk. A tojásfehérjét felverjük és könnyedén beleforgatjuk a 

töltelékbe. A megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk, 0,5 cm vastagságúra 

nyújtjuk és 10x10 cm -es négyzetekre vágjuk. Mindegyik közepére egy-egy 

teáskanál tölteléket teszünk, a tészta ellentétes sarkait középen összefogjuk és 

sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Letakarjuk és 20 percig pihenni hagyjuk, majd 

1 evőkanál vízzel elkevert tojássárgájával lekenjük és előmelegített sütőben, 180 fokon, 15-20 perc alatt 

megsütjük. Porcukorral megszórva tálaljuk.   
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Orosz-ukrán háború, ez már világháború 
 

   A háború egy nagyon rossz dolog. Mielőtt egy háborút kirobbantana egy állam, mindent el kellene kövessen, 

hogy ez ne következzen be, hisz ilyenkor elkerülhetetlen, hogy civil emberek, gyermekek ne essenek áldozatul. 

   Nos, az orosz és ukrán nép testvérnépek. Épp úgy kell elképzelni, mint a magyarokat és a székelyeket. 

Történt több éve, hogy a mai ukrán területhez csatoltak Lengyelország, Magyarország és Románia területeiből 

egy részt, így gyarapítva törvénytelenül ezt a régiót, mely akkor a Szovjetunió része volt. 1991-ben Ukrajna 

független állam lett, így megalakult egy addig soha nem létező új állam. És ide s tova több, mint két hónapja az 

orosz kommunista állam megtámadta Ukrajnát, melyet 2019-től egy náci vezet, aki nyíltan vállalja a náci 

szimbólumok használatát. Zelenski megválasztása után nyíltabban folyt az oroszok üldözése, megölése, a 

lengyel, magyar, román iskolák bezárása, a nyelv betiltása. Ezt az EU birodalom fővárosában uralkodók 

eltűrték, szemet hunytak rá, nem beszéltek róla. Még ma is hallgatnak erről. Közben a kommunista Putyin 

megtámadta Ukrajnát. Ez nem tetszett az Egyesült Államok kommunista gondolkodású ukrajnai 

érdekeltségekkel rendelkező Joe Bidennek és a nyugat európaiaknak, akik nagyban függnek az orosz 

nyersanyagtól. A háború folytatódik, sajnos civilek is meghalnak, erre a NATO és több európai ország 

fegyverekkel, zsoldosokkal támogatja a náci vezetőségű Ukrajnát, tehát ez már világháború. Itt eszembe jut, 

hogy az 1848-49-es magyar szabadságharcot az osztrákok ukrán-orosz segítséggel győzték le, de az európai 

nagyhatalmak nem siettek Magyarország megsegítésére. Az 1956-os szabadságharcot is az ukrán-orosz 

csapatok verték le, ekkor sem segítették a magyarságot sem az Egyesült Államok, sem az európai 

nagyhatalmak. Most egyből a legtöbb ország egy náci vezért akar segíteni, aki már parancsolgatni is akar 

minden országnak. 

   Kíváncsi vagyok, milyen érdekek vannak a háttérben, mert az biztos, hogy vannak. Czirják Károly 

 

 

 

 

 

Idődoboz (5.) 

 
    Az utóbbi hónapokban több újság, televízió közölte, hogy idődobozokra bukkantak rá, idődobozokat 

nyitottak fel. Ezt nem lehet valami nagy szenzációnak tartani, hisz tudott dolog, hogy régen és ma is, 

főleg a templomoknál idődobozokat helyeztek el. Ez így van 

Maroshévízen is. Sajnos, vannak olyan helyek, ahol 

megfeledkeznek ezekről. Így történt vagy 10 éve, mikor a 

maroshévízi központi - most ortodox - templom tornyában egy 

ilyen dobozra bukkantak rá. A maroshévízi római katolikus 

templomnál is van ilyen doboz, melyet több fontos 

eseménykor felbontottak, és az adott kor pénzeivel és egy 

okirattal bővítették ki, majd visszahelyezték. Az említett 

templomnál levő idődoboz első tartalmát 1867-ben, majd 

1869-ben, 1888-ban, 1956-ban bővítették. De lássuk a 

maroshévízi idődobozok tartalmait. 

 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

  Ezen istállót átalakítatta az egyháztanács 1972-es évben, amikor az egyházközség élén Simonfi József sz. t. plb. Dénes 

Géza gondnok, Lőrincz István m. b. Kőműves József h.m.b., Lámm Elemér, Siklódi Ferencz h. gondnok, Molinári 

Vilmos jegyző, Elekes János pénztáros és ifj. Czirják Károly kántor állottak. Az átalakítást szükségessé tette az, hogy 

nem volt dalárda terem és hittan termünk. Az átalakítás 9.000 (kilencezer lej)–be került, amely összeghez a dalárda 1.500 

(ezerötszáz lej) lejjel járult hozzá. a kaláka munkán kívül, amelyből igenis kivette részét. 

Ha majd évek multán valaki megtalálja ezt a jegyzetet, emlékezzenek meg a fent megemlítettekről imádságos lélekkel, 

akik az egyházközség ügyéért nagyon sokat tettek. 

    Maroshévíz június 29. Péter és Pál napján.   Czirják Károly kántor.” (Vége). 

                                                                                                           (A kép a vájlai imaházban készült a 90-es években) 

         (Czirják Károly) 
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„Uram, vedd az életemet, és te vezessed, mert én nem vagyok képes rá.” 

 

Beszélgetés a maroshévízi Bartha Zsolt Andrással (4.) 

 
  - Mégis hogy jött el az a pillanat, hogy ennyire megváltoztál? 

 

  - A Bonus Pastor Alapítványnál sok történetet hallottam olyanoktól, akik olyan helyzetben voltak, mint én, 

próbáltam én is megváltozni, de nem sikerült, nem volt gyümölcse, de végül sikerült átadnom életemet 

Istennek, ami azért elég hosszú folyamat volt. Megértettem, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és 

különösképpen egy áhítat ragadott meg, amelyben arról volt szó, hogy nézzétek meg a bibliai apostolokat, és 

sokat felsoroltak, köztük Pál apostolt is, akik szoros kapcsolatban voltak Jézussal, vagy utólag lettek, de hogy 

többnyire mind gyilkoltak. Az istentisztelet hangsúlya az is volt, hogy az Isten nem csak olyan embereket hív 

magához, akik egészségesek, hanem pont az elesetteket, akik valamit elkövettek, és be tudják ismerni, hogy 

nem tudják menedzselni saját életüket. Ez engem nagyon megragadott. Mivel a múltam engem mardosott, én 

az egyedüli ellenszert csak az alkoholban 

láttam, csakhogy az lassan, de biztosan 

pusztított engem. Láttam, hogy az életem 

fogy ki a kezeimből, mikor meghallottam, 

hogy az egyedüli esélyem az Úr Jézus 

Krisztus keresztje, mert ő megbűnhődött a 

bűneimért, akkor azt mondtam: „Uram, vedd 

az életemet, és te vezessed, mert én nem 

vagyok képes rá”. Ettől a perctől nagyon 

szépen alakult az életem, mert láttam az Úr 

vezetését, láttam, hogy embereket küldött az 

életembe, akik segítettek. Isten így működik, 

nem jön le a földre, hanem embereken 

keresztül segít. Nagyon sok esélyt kaptam, 

nagyon jó munkatársi körbe kerültem, jó 

baráti kapcsolataim vannak, akik elfogadtak 

annak ellenére, hogy tudják a múltamat, de 

ugyanakkor látják azt az embert, aki lettem 

az Úr által. Ez fantasztikus. Pál apostol is 

üldözte a keresztényeket, a Krisztus-

követőket, de miután leesett a lóról, Jézus 

megjelent és kérdezte tőle Pál, miért üldözöl 

engem? És ettől a perctől megtért. Pál 

apostol átadta az életét Krisztusnak, nagyon hasonlít az én életem is Pál apostoléhoz, mert én is nagyon 

haragudtam Istenre. Borzasztóan haragudtam. Nem hittem a létezésében, haragudtam, miért kellett árva 

maradjak, miért kellett börtönbe kerüljek és sok másért. Pont akire én a legjobban haragudtam, az mentette 

meg az életemet. Én megértem azt is, aki nem tudja átadni az életét, azt is, aki átadja és teljes szabadságot kap 

ami az ő életét illeti. Sokan felteszik a kérdést, hogyan tudom így bevállalni a múltamat. Mire az a válaszom, 

hogy saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy kinek mennyi titka van, az olyannyira beteg, mert mikor erőt 

kaptam, hogy beszéljek az eleséseimről, problémáimról, nem gyengültem, hanem erősödtem, és ezt képviselem 

a hétköznapokban is, a családomban, a feleségem előtt is. Igen, felelősek vagyunk bizonyos dolgokért, de 

vannak dolgok, amik nem a mi kezeinkben vannak, és hogy tévedünk, minden nap tévedünk, kell beszéljünk 

tévedéseinkről, és kérjük a kegyelmet. Én már csak így élek, hisz minden nap szükségünk van az Úr 

kegyelmére. Mikor hallok kemény híreket a tévében, soha nem ítélkezek senki fölött, mert tudom, hogy közte 

és köztem semmi különbség nincs, én ugyanezekre képes volnék, csak az Úr kegyelme őriz meg attól, hogy ne 

tegyem meg. (folytatjuk) Cz. K.  

 

 
 

 
 

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet. 
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Rólunk magyarokról írták 

 
   THEODORE ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett 

látogatásakor kijelentette: "Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért." 

   ELISÉE RECLUS (1830-1905) francia földrajztudós: "Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros 

értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb 

területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legje-

lentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában." 

   JAMES LOUIS GARVIN (1868-1947) angol újságíró a trianoni békeparanccsal kapcsolatban írta 1925-

ben: "Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb. 

 

 

Szabó Erzsébet:   

 
Palackos levelem 

 

Palackba zárom egykori levelem, 

S elengedem a tenger mélyébe, 

Hadd sodorja a hullám messzire, 

Valaki majd rátalál az elázott levélre. 

 

Utazik a szív szava a sok boldog óra, 

Elrejti a mély nincs többé mondanivalója, 

Kora reggel kint leszek a parton, 

Hullámok sodornak egy eldobott palackot. 

 

A messzeség már halványan satíroz, 

Tengerfenékre rejtett minden titkot, 

Egy üzenet maradt a forró homokban, 

Leveled elsüllyedt, vagy vándorol valahol. 

 

Miként az árok vize mély és végtelen, 

Egy megígért gondolat itt maradt szívemben, 

Kis szobámban, hol levelem írtam, 

Kialudt a gyertyaláng s így került palackba. 

 

Hozzád szól utazó levelem, 

Vagy rád talál, vagy elnyeli a tenger feneke, 

Az volt szívből beleírva, 

Ne légy hűtlen soha, soha. 

 

Elengedtem utoljára, hogy ne tudja senkise, 

Folyóba dobtam vigye tőle messzire, 

Leszállt az alkony a tenger vizére, 

Palackos levele elveszett örökre! 

 

 

 

Dénes Géza: Anyák napjára 

 

Ti anyák, ti anyák, ti drága lelkek, 

Feledni titeket sosem lehet. 

Ti anyák, ti anyák, ti drága kincsek, Szeretni titeket 

mindig lehet. 

 

Ti anyák – boldogítók, 

Ti nyák – gyámolítók, 

Ti anyák – ringatók, 

Ti anyák – simogatók, 

Ti anyák – bátorítók, 

Ti anyák – őrködők, 

Ti anyák – esdeklők, 

Ti anyák – nevelők. 

 

Köszönet mindazért ami tesztek, 

S tisztelettel meghajlunk előttetek.   

 

Vigyázzunk a természetre!    Péter Árpád költeménye 
 

                                   Kárpátoknak bérce alatt 

                              Túrázgattam az ég alatt. 

                              Gyógynövényt is sokat láttam, 

                              Szedtem is a hátizsákba. 

 

                              Láttam nyulat,láttam őzet, 

                              Előttem úgy legelésztek. 

                              Szálltak darvak,szálltak sasok, 

                              Mindenféle madár rajok. 

 

                              Itt lelem én örömömet, 

                              Mikor ide kijöhetek. 

                              Erdő-mező népünk kincse, 

                              Istenünknek teremtése. 

 

                              Megvédjük a természetet, 

                              Mert nekünk a létünk kincse. 

                              Nem szennyezzük azt be soha, 

                              Mert a népünk nem ostoba. 

 

                              Ez a föld lett mindnyájunké, 

                              Népeinké s a hazáé. 

                              Vigyázzunk a természetre, 

                              Konkoly ne maradjon benne.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
http://turul.aries.hu/
http://turul.aries.hu/
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A székely-magyar rovásírás emlékei 87. rész 
 

A világon először Budapest XVI. kerületében avattak utcanév táblát Torma Zsófia régésznő tiszteletére. 

 

A Zilahi Turul történetét most megszakítjuk ezen fontos jelenkori eredmény miatt.  

 

Torma Zsófia erdélyi régésznő (1832-1899) a magyar tudományosság méltatlanul mellőzött alakja.  Amikor a 

XVI. kerületi Önkormányzat egy új utcát létesített, javaslattal fordultunk Kovács Péter polgármesterhez, hogy 

Torma Zsófiáról nevezzék el, mivel sehol a nagyvilágban nincs róla ilyen jellegű emlékeztető.  

Mind a kerületi, mind a fővárosi Képviselő Testület elfogadta a javaslatot. Így 2022. március 30-án Kovács 

Péter polgármester úrral és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő úrral avathattuk a Torma Zsófia sétányt a 

régésznő tiszteletére.  

Kerületünkben már három alkalommal is történt Torma Zsófiával kapcsolatos esemény. 2008-ban a Kárpát-

medencei Rovásírás Versenyen az általunk alapított Szkíta-Hun-Avar-Magyar Díjat adtuk át képletesen és 

posztumusz a régésznőnek. Szabó Klára festőművész arcképet készített a fiatal Zsófiáról, kerületünk 

képzőművésze, Dorogi Ferenc Miklós pedig az idős tudós asszonyt mintázta meg.  

Józsa Judit kerámiaszobrász is nagyon szép, egész alakos ábrázolást 

készített Torma Zsófiáról, korhű viseletben. A régésznő életéről 

tájékozódhatnak  Fehérné Walter Anna történész és Makkay  János  

régészprofesszor könyveiből, valamint  itt:  

Tatárlaka, Tordos, Torma Zsófia az újabb adatok tükrében / Friedrich 

Klára  

https://mek.oszk.hu/21600/21688 

Friedrich Klára – Szakács Gábor  

 

LÉLEKSAROK 
 

Lépcsők 

 

 Megszületünk. Nem kellett volna e tőmondat után pontot tennem, hisz még álmunkban is fejlődünk, 

növünk, élményeket dolgozunk fel, agyunk nagytakarítást végez, vagy éppen töltőhöz csatlakozik.  

 Tehát folyik az élet. Elindulunk: előbb a szemeink követik a körülöttünk lévő dolgokat, majd fejet 

mozdítunk, hogy nagyobb legyen a látószög, átfordulunk egy kis idő után, hogy közelebb legyünk ahhoz, ami 

érdekel,  utána meg „hopp” az abroszt is lekapjuk vele együtt, ha ez segít megszerezni  azt, ami a „miénk”.  

Alig pár hónapos „Énünkről” van szó, és meg is állnék itt egy kicsit. Mert kiskorban hiszünk magunkban a 

legjobban. Tele vagyunk kíváncsisággal. Haladunk felfelé a lépcsőn. Ha leesünk, felállunk. Újra próbálkozunk, 

általában. Na, de jön a Felnőtt. „Mitadjisten”, csupa jóindulatból azt mondja: „Nehogy leess!”. És leesel. 

Természetesen. Mert arra figyelsz, amire nem kéne. Na meg a másik nagyobb azt mondja: „Buta vagy”, és 

elhiszed, hogy az olyannak mint te, az nem jár.  

Pedig a legtöbb dolgot majdnem bárki megteheti és még sikerrel is járhat. De ilyen, amikor másnak akarunk 

bizonyítani, megfeledkezve arról, ami nekünk a jó. Haladunk felfelé fejlődésünkben. Ha megállunk 

mindenkinek megmagyarázni, mit miért teszünk, lassan haladunk. Sőt meglehet, hogy leállunk, vagy visszafelé 

indulunk. Nehéz mindig a céljainkra figyelni, arra tartani tekintetünket, de ha elkalandozunk, fontos szünetelni 

egy pillanatra és tisztázni, merre is tartunk. És kitartani. Ha megállunk, pihenésre használjuk időnket. Az 

kamatozik. Lépcsőfok vagy hegy, mindenképp arra vár, hogy csak felfelé haladj. Senki nem garantálja, hogy 

nem csúszol le, nem zuhansz, nem gurulsz, nem ficamodik ki a lábad, kevesebbet izzadsz, nem ....azt sem ígéri 

senki, hogy sikerül feljutni az épület tetejére, vagy a csúcsra, de ha nem teszed meg az utat, honnan tudhatnád 

meg? 

 A lépés, a fokozatosság, a mérték, abban van a kulcs talán. Hogy beoszd az energiád. Hiszen, ahogy növünk, 

hamarabb is fáradunk. A felnőtt fáradt, amikor a gyerek éppen kezd belejőni. Arra használjuk az energiánkat, 

ami segít felfelé tartani! 

Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com)  

 
 

https://mek.oszk.hu/21600/21688
https://mek.oszk.hu/21600/21688
https://mek.oszk.hu/21600/21688
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     Iskolánk 2022. május 12-én ünnepelt. Évi iskolai előadásának fő témája az édesanyák köszöntése volt. Az 

életet ünnepelte intézményünk annak ellenére, hogy diáklétszámunk egyre csökken. 

     Az intézmény vezetője kihangsúlyozta, hogy a családokon múlik az, hogy lesz-e még magyar vers, magyar 

színdarab a maroshévízi Művelődési Ház színpadján és fognak-e fiataljaink néptáncot járni. Nehéz volt két évi, 

járvány miatti kényszerszünet után előadásra készülni, de nem volt lehetetelen. Ezt a kicsitől-nagyig felvállalt, 

színes előadássor bizonyította. 

Az előadást az intézmény legkisebbjei kezdték. Ezzel a kis köszöntővel indult az előadás: 

 

„Színes virágok vagyunk, 

Énekelünk, táncolunk, 

Együtt csokrot alkotunk. 

Csillag csoport azt mondja: 

Téged köszöntünk ANYA!” 

 

A műsorukat összeállították Crișan Enikő és Szép-Gáspár Henriette óvónénik. 

“Anya csak egy van” – szól a mondás, és mégis „kevés a szó, hogy köszönöm”. Mindazért, amit egy anya tesz 

a gyermekéért az óvodánk rövid programú csoportjába járó gyerekei a „Kevés a szó” című dallal ajándékozták 

meg a világ legdrágább kincseit, az édesanyákat. Felkészítette őket: Csibi Gabriella óvónő. 

Ezután az óvodások néptánc fellépése következett, ahol a legkisebbek Rigmányi Lajos vezetésével 

gyermekjátékokat adtak elő.Hiszen iskolánk fontosnak tartja azt, hogy már kiskorban belenevelje a gyerekekbe 

a népzene és a néptánc iránti szeretetet. 

Az édesanyák munkáját, mindennapi áldozatát köszönték meg az elemi osztályosok verses-táncos 

műsorszámukkal, amit a tanítónők közösen állítottak össze. 

A gimnáziumi tanulókból álló néptánccsoport előadása következett, ők moldvai táncokat adtak elő. Az elemis 

diákokból álló tánccsoport két tájegység táncrendjéből hozott egy kis ízelítőt: előbb felcsíki, majd dunántúli 

táncokkal szórakoztatták a közönséget. 

Egy pörgős, dinamikus produkció következett, amely egy kicsit a divat világába engedett betekintést,a 

Divatbemutató. A műsor előkészítői: Madarász Kinga, Bodor Franciska, Veress Edit tanárnők. 

Ezután a IX. osztályos Huszár Timea zongoraelőadásában hallgathattunk meg egy Csajkovszkij, valamint egy 

Louis Armstrong darabot. Felkészítette őt: Blănaru Amália tanárnő. 

Tovább is zenével folytatódott a műsor. A tizedik osztályos diákok egy része Rokai János és Bodor Lóránt 

tanár urak közreműködésével egy népdalcsokrot adtak elő. 

Az V. és VI. osztályosok olyan színdarabot adtak elő, ahol rávilágítottak arra, hogy mennyire nem egyszerű, és 

mennyire változó a gyerek-szülő, illetve a gyerek-felnőtt kapcsolat. Színdarabuk Janikovszky Éva Ha én 

felnőtt volnék című írását dolgozta fel. Felkészítette a diákokat: Csűrős Emese-Noémi és Mészáros Melinda 

tanárnők. 

     A Csillagszem néptánccsoport nagy táncosai  zárták az előadást, akik Rigmányi Lajos tanár úr által 

betanított gyergyói koreográfiájukat adták elő.  

Reméljük előadásaink elnyerték az édesanyák szívét és megszólítottak minden családot. Köszönetet mondunk 

és nagy hálával tartozunk a felajánlott pénzösszegért, amelyet majd az év végi díjazásra fordítunk.    

     Reménykedünk abban, hogy jövőre újból alkalmunk adódik színpadon lenni és tanuságot tehetünk iskolánk 

diákjainak rátermettségéről, művészi hajlamairól és tudásukról. 

 

Deme Gabriella, intézményvezető 

 

 

 



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. 
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