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Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új
évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
Parlamenti választások Maroshévízen
Maroshévízen a parlamenti választásokra összesen 12.962
szavazó polgár volt jogosult, ebből 3.114 élt e jogával, ami
24,02%-ot jelent. Eredmények: Szociáldemokrata Párt:
28,11%, Nemzeti Liberális Párt: 25,32%, RMDSz
18,89%, Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a
Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja (PLUS) 7,29%, Népi
Mozgalom Párt 5,24%, PRO Románia: 1,96%. A
szavazókörzeti eredmények:
56-os szavazókörzet – Miron Cristea iskola: 1492 szavazó
közül elment szavazni 385, ez 25,80%-ot jelent,
57-es szavazó körzet Miron Cristea iskola: 1571 szavazó közül elment szavazni 407, ami 28,90%,
58-as körzet: Kemény János Líceum: 1384 szavazó közül 400-an szavaztak, ez 28,90%,
59-es körzet: Voinicel napközi otthon: 1070 szavazó közül 215 járult az urnák elé, ami 20,09%,
60-as körzet, zsákhegyi iskola: 1.508 közül 307-en szavaztak, ez 20,35%,
61-es körzet, Andrei Saguna vájlai iskola: 1565 szavazó közül 409-en szavaztak, ez 26,13%,
62-es körzet, M. Eminsecu Kollégium: 976 szavazó közül 255-en szavaztak, ez 26,12%,
63-as körzet, Szt. Illés iskola: 1082 közül 229-en szavaztak, ami 21,16%,
64-es körzet, O. C. Taslauanu Líceum: 1259 szavazó közül 286-on szavaztak, ez 22,71%,
65-ös körzet, Kelemen-pataki iskola: 996 közül 197-en adták le szavazatukat, ez 19,77%,
66-os körzet, Szék-patak: 59 szavazó közül 24 szavazott, ez 40,67%. Czirják Károly

Ünnepi hangulatba öltözött Maroshévíz
Előző évben írtam volt, hogy Maroshévízen nemigen
látszik a karácsonyi hangulat, habár a város főtere ki
van világítva, csakhogy nem karácsonyi színek
dominálnak, hanem a kék szín. Akkori cikkemben
megírtam, hogy szeretem a kék színt, hisz a
székelység színe, de a karácsony színei a fehér, az
arany, a piros. Mára változott a kivilágítás, habár még
most sem tud vetekedni más városok ünnepi
kivilágításával, de sokkal szebb, mint az előző
években. A sok kék lekerült az oszlopokról, a fákról,
sokkal több lett a piros, a fehér. Szépen, ízlésesen ki
lett díszítve a helyi polgármesteri hivatal is. Sajnos az
ünnepi hangulatot nagyon rontja a vírus miatti
helyzet, de reméljük, mielőbb átvészeljük ezt a
periódust is. Siklodi Ildikó

Megnyitották a maroshévízi sípályákat
December 5-én megnyitották kapuikat a maroshévízi
sípályák. Árak: 14 éven aluli gyermekeknek: 6 pont10 lej, 18 pont-25 lej, 30 pont-40 lej, 54 pont-65 lej,
75 pont-90 lej. 14 éven felülieknek: 6 pont-15 lej, 18
pont-30 lej, 30 pont-45 lej, 54 pont-80 lej, 75 pont110 lej. NAPI FELIRATKOZÁS: 70 lej (14 éven
felüliek), 55 lej (14 éven aluli gyerekek).
Négy hétvégi előfizetés esetén / síelő, egyet ingyen
adnak.
Maroshévízen két pálya működik felvonóval ellátva.
Egyik 1.200 méter hosszú és 6 méter széles, a másik
470 méter hosszú és 50 méter széles. Nyitvatartás: 1018 óra között.

Régi, elfelejtett ünnepek
Hajdanán Maroshévízen számos ünnepség volt szervezve, melyek mára már feledésbe merültek.
Voltak Anna-bálok, Katalin-bálok, kisiparosok báljai, batyus és szüreti bálok, Petőfi, Jókai esték,
megemlékezéseket szerveztek a hőseinkről, mitöbb a Pogyina-tetőn levő német katonai temetőben is évente
megemlékezéseket szervezett a magyar közösség a 60-as évek elejéig. Március 15-én, valamint október 6-án is
voltak megemlékezések, és volt Széchenyi-ünnepély is, ami 1949-től elmaradt. A felsoroltak közül mára a
batyus és szüreti bál, valamint a magyar hősi katonákról, március 15-ről és október 6-ról vannak évente
megemlékezések. Sokan mára már nem is emlékeznek, hogy településünkön évtizedeken át évente Széchenyiünnepély is volt, pedig a rangos események közé volt sorolva. Az utolsó Széchenyi-ünnepélyt 1949-ben
szervezte a helyi Magyar Népi Szövetség.
Az alábbiakban az 1941-es Széchenyi-ünnepségről szóló cikket adom közre, ami az akkori újságokban jelent
meg. „Maroshévíz, nov. 21. A maroshévízi katolikus egyházközség szombaton este P. Ábrahám Miklós plébános vezetésével jól sikerült Széchenyi-ünnepélyt rendezett. A Magyar Hiszekegyet a katolikus iskola kórusa,
Fejgel Imre kántor vezetésével igen szépen adta elő. Ezután P. Ábrahám Miklós plébános méltatta a
legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István, életét és munkásságát. Az előadó kérte a hallgatóságot, mutassa
meg, hogy méltó tud lenni hozzá, tud-e panasz nélkül is áldozatot hoznia szebb és boldogabb Magyarországért.
Utána Falu Tamás versét szavalta nagy sikerrel Bodor József. Az iskola kórusa éneket adott elő, ezután majd
Herczeg Ferenc Híd című darabjából a műkedvelők adtak elő szép sikerrel részleteket. A hallgatóságra igen
mély hatást gyakorolt a Híd-ban megjelenített küzdelem, amelyet hazájáért Széchenyi vívott. Kitünően
szerepeltek: Váncsa N., Hajdú Zsuzsánna, Sámuel Sándor, Kocsis Ferenc. Ezután Kiss Erzsébet tanítónő
szavalt, majd Kiss Erzsébet. Szőke István, Szász Blanka, Lányi László, Bakos Magda, Sámuel Sándor, Hajdú
Zsuzsanna és Kőműves Zoltán adtak elő magyar táncot. Külön ki kell emelni még Fejgel Imre fiatal kántor
buzgólkodását, aki fáradtságot nem kímélve olyan fokra fejlesztette az iskola kórusát, hogy
Gvergyószentmiklósról már két ízben hozták el az iskolás gyermekek kórusának első diját.”
1943-ban: „Széchenyi emlékünnepély Maroshévízen. Maroshévíz lakossága is kegyelettel emlékezett
meg Széchenyiről. Az emlékünnepélyt a Himnusz nyitotta meg. Ezután a Hiszekegyet mondotta el a közönség,
majd Nagy Ibolyka szavalta el Arany János Széchenyi emlékezete című versét. A tantestület és a tisztviselői
kar egyesített vegyeskara elénekelte a Székely Himnuszt, majd Csiki István református lelkész Széchenyi
hatásának titkáról tartott mélyen szántó beszédet. A magas színvonalú emlékünnepély a Szózattal zárult.”
Jó volna újból egy-egy ünnepélyt visszahozni a köztudatba, megünnepelni, habár tudott dolog, hogy 1990
után a lakosság hozzáállása az ünnepélyekhez nagyot változott, nagy lett a közömbösség. Czirják Károly
HADIMORZSÁK
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 hadimorzsákat, 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.

Egyszerű eljárás
Röntgen, a híres tudós, levelet kapott. A levél írója arra kérte, küldjön neki néhány röntgensugarat, és
mellékelje a használati utasítást. A levélben még szó esett arról is, hogy az illető mellkasában megakadt egy
revolvergolyó, de nem volt pénze, hogy Röntgenhez utazzon. Röntgen így válaszolt: Sajnos jelenleg nincsenek
X- sugaraim. Szállításuk egyébként is nagyon bonyolult. Intézzük el egyszerűbben: küldje el nekem a
mellkasát!

Régi csillogásunk máig tartó emléke – beszélgetés Csíki Andrással
Csíki András Gyergyósalamáson született, az elemi iskolát helyben végezte, majd Maroshévízen
érettségizett. Később a kolozsvári Babes-Bolyai Tudomány Egyetemen történelem szakot végzett.
Rovásírás kutató.
- Tisztelt Csíki András úr, kérem, egy pár szóban mondja el az életútját!
- 1953. január 29-én születtem Gyergyósalamáson. Az 1-4 osztályt itt végeztem el,
majd az 5-8 osztályt Hodoson. Mivel tovább tanulni magyar nyelven csak
Maroshévízen lehetett, a 9-12 osztályt ott végeztem el, ahol 1972-ben érettségiztem.
Az eltelt évek során különböző szakképzéseken is részt vettem, mígnem 55 évesen
sikeresen bejutottam a Kolozsvári Babeș- Bolyai Tudomány Egyetem történelem
szakára, amit sikeresen elvégeztem, így hát történelem szakra van licenszem.
- Amint régebb mesélte, több településen is lakott.
- Így van. 19 évet voltam Dicsőszentmártonban, 10 évet Nyárádköszvényesen,
majd munkahely nélkül maradtam, és hazaköltöztem szülőfalumba. Ez 2013-ban
történt.
- Hogy került ennyire közel a rovásíráshoz, hisz mára gondolkodás nélkül bármit
leír, folyékonyan elolvassa a szövegeket.
- Még a 70-es években találkoztam a rovásírással, hisz környékünkön elég sok van.
De az internetről is érdeklődtem utána, hisz innen másoltam le a Friedrich - Szakács
házaspár könyvét: „A Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig”, ezt tanulmányoztam, olvasgattam. 2013-ban
munkahely nélkül maradtam, majd hazajöttem Salamásra, ahol a unokahúgom férjének az állataira vigyáztam,
pásztorlegény lettem, nyáron mezőre jártam, szénacsinálással, mezőgazdasági munkával foglalkoztam. Késő
ősszel a szarvasmarhákat legeltettem a Tászok aljában. Ott ismét találkoztam a rovásjelekkel. A Tászok-tetőn
sokat jártam, ott ismertem meg először a kőbe vésett, történelem előtti jeleinket. Épp juhokat hajkurásztam,
amikor láttam egy jelt egy kövön, ami a nagybátyám csűrje alatt volt közel 70 évet, de mivel felújította a csűrt,
a kő kinnebb került. Ezen egy hieratikus jel van AK, ez az énlaki templom kazettáján is rajta van, több más
jellel együtt. Mivel belebotlottam e jelbe, így legeltetés közben volt időm, és kezdtem kutatni a jeleket. Így 25
követ találtam a Nyír nevű településen, köztük egy Attila-jelt is. A Kétágnál 3 követ találtam, a Butkán 12
követ, Bakán-patakán egy nagykövet, mely hatszögű 14 jellel. A Magasokon, Ditró fele egy követ. A Borzoka
dűlőben, Ditróban, szintén egy követ találtunk, de mivel ez szántó, biztos még sokat elgördítettek innen. Egy
alkalommal ültünk egy barátommal egy-egy kövön egy dombon, és csak utólag vettük észre, hogy azokon is
rovások vannak. Borzonton is találtunk 10 követ jelekkel, Zsögödön két követ a régi székely váraknál. A
magyar rovás jelkészlet tökéletes, a magyarnak 32 kötelező jele van, míg a latin írásnak alig 20 hangzója van.
(folytatjuk). Czirják Károly

Tiszteletünk elődeinknek
A múlt évi, decemberi, gyűlésen 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.
Urmánczy István (1817-1893) és felesége Ábrahám (Zérigh) Anna (1819-1898). Sírjaik a
Bajkó-pataki temetőben találhatók. Urmánczy István kereskedő volt, ugyanakkor a helyi római
katolikus egyházközség érdemes tanácsosa is. 76 évesen, 47 évi házasság után távozott az élők
soraiból. Sajnos, gyermekük nem született. Ők adományozták 1873-ban a római katolikus
templomban ma is meglevő
14 keresztúti stációt, több
alkalommal is támogatták az
egyházközség fenntartását.
Mivel a családi sírhely
megszűkült, hisz környékén
az évtizedeken keresztül
többen
temetkeztek,
az
Urmánczy Nándor Egyesület
a kőemléket letakarította, a
betűket fekete festékkel újból
lefestették.
Nyugalmuk
legyen csendes!

Családi monogramok
Mint tudott, kontinensünk egyik legrégebbi írása a székelymagyar, vagyis a szkíta írás. A rovásírásunkról már több
alkalommal is írtunk, sőt írtunk a Maroshévízen és környékén
talált ilyen írásokról is. Sok olyan kő is van, amely csupán egy
vagy két rovást tartalmaz, ezek egy része lehet terület- vagy
határjel is. Az évek során több jelt találtunk, melyek hasonlítanak
a rovás ábécé betűihez. Ilyen jeleket találhatunk az 1785-ben
készült, Európa első népszámlása alkalmából íródott II. József-féle
összeírásban. Az említett összeírás Maroshévízen 1788. november
20-án fejeződött be. Akkor településünkön közel 200 szabad
székelyt és 1470 román személyt jegyeztek. Ezt a dokumentumot
több jobbágy is aláírta. Sajnos, manapság a jobbágyokra úgy
néznek mint rabszolgákra, sokan nem veszik azt figyelembe,
hogy az adó mellett nagy részük több hold erdővel, termőfölddel,
több száz állattal rendelkezett, ami ma nagyon sok embernek
nincsen meg. Visszatérve a rovásíráshoz, az említett
dokumentum több aláírója írástudatlan volt, így családjuk olyan
jelt vagy jeleket használt, melyek hasonlítanak a rovásírás egyes
betűihez. Ez meglehet azért is, mivel a magyarság egy része még
akkor is használta a székely-magyar írást. E dokumentumot egyes
jobbágyok a családjuk monogramjával látták el, ami egy betű
vagy rajz volt. Maroshévíz több területrészből tevődött össze:
Magyaros, Válya, Mag-len, Végárny, Csobotfalva (1968-tól
Maros megyéhez csatolták), Kelemenjel, Zsákhegy, Szépoda,
Ploptyis, Lunkány. Tudomásom szerint településünkön az első
temető 1860-ban létesült, amikor Bajkó János temetkezés
céljából egy nagy területet adományozott a római
katolikusoknak. Ekkor merült fel az új templom építési gondolata
is, mert az 1780-ban épült kis fatemplom kicsinek bizonyult. A
román ajkúak első felekezeti temetője pedig csupán 1900 után létesült. Nos, 1860 előtt, ha nem is voltak
felekezeti temetők, addig családi temetők voltak, melyek egy-egy (főleg a románoknál) család udvarán vagy
egy-egy negyedben voltak. Így minden egyes településrészen léteztek kisebb-nagyobb temetők. Maroshévízen
az alsózsákhegyi településrészen közel 16 éve bukkantam rá olyan temetőrészre, ahol a kőkereszteken egy
vagy több rovásíráshoz hasonló vagy rovásírásos betűk vannak, melyek még ma is láthatók. Egyetlen kőkereszt
létezik még, melyre az 1872-es év van írva, alatta rovással LÁNYKA olvasható. A Kelemenjel vagy Kelemenpatak nevű részen található Zbăncani is, ahol több olyan XIX. századi sírkő található, melyen egyberótt
rováshoz hasonló jelek vannak, vagy csupán családi jelek, monogramok.
Ezek nagyon értékesek, ezekre nagyon kell vigyáznunk, hisz történelmünk része. Czirják Károly

Szaftos brassói aprópecsenye – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók (6 adag): 60 dkg sertéslapocka, 80 dkg burgonya, 5 gerezd fokhagyma, só ízlés szerint, bors ízlés
szerint, 1 ek fűszerpaprika, 0.5 közepes db hegyes erős paprika, 2 közepes db paradicsom, 10 dkg kolozsvári
szalonna,10 dkg bacon. Elkészítés: A húst felkockázzuk, a kétfajta szalonnát szintén. A szalonnát zsírjára
pirítjuk, a pörcöket kivesszük a serpenyőből, és a visszamaradt zsíron nagy lángon kicsit megpirítjuk a
húskockákat. Ha már kis színt kaptak, akkor hozzáadjuk a fűszerpaprikát, elkeverjük, majd
mehet hozzá a kis kockára vágott paradicsom és felkarikázott paprika. Hozzáadjuk a finomra
vágott fokhagymát, és kis lángon, lefedve, időnként megkavarva kb. 90 percig főzzük. Ha
szükséges lenne, időnként önthetünk alá egy pici vizet, de ne sokat, mert a sűrű szaft a
lényeg. Mikor már majdnem készen van, forró olajban kisütjük a kis kockára vágott
krumplikat, majd szűrőpapírra szedjük. Ha a hús megpuhult, visszaöntjük az edénybe a
szalonnapörcöket, hozzáadjuk a forró krumplit, összekeverjük, és azonnal tálaljuk.

Székely-magyar rovásírás emlékei 71. rész
Feliratos függő Tatárlakáról
S. A. Luca ásatása során előkerült egy 3 cm.
hosszú, csontból készült függő is.
A régész díszítésnek értelmezi a függő karcolatait,
jómagam azonban rovásírásunk öt vagy hét betűjét
látom rajta. Jobbról-balra haladva: A nagy kerek lyuk
mellett lévő két véset lehet díszítés, vagy két N. Utána
B, NTN összerovás és egy SZ. Erre az SZ betűre
később, nem a készítéssel egy időben karcoltak merőlegesen egy T betűt. Az összerovás bal oldali tagja lehet
egy R is, a Marsigli féle botnaptáron is ilyen szár nélküli R-ek vannak. Ebben az esetben jobbról-balra: N, N,
B, NTR összerovás és SZ a karcolt T-vel. Ennek a jobbról-balra haladó olvasatnak a gyengéje, hogy az N
betűk fordítva állnak. Ha balról jobbra haladunk, akkor egy szót is ki tudunk hozni belőle: SZ, N, T, N, B, N,
N. Tehát SZeNT N. B. N. N. (az N. B. itt valószínűleg nem a Nemzeti Bajnokságot jelenti). Ha az
összerovás bal oldali tagja R, akkor SZeReT N. B. N. N. Itt meg az a gyengéje az olvasatomnak, hogy a T
betű szerint jobbról-balra kell haladnunk, nem balról
jobbra. A kőkori Tordos-Vinca műveltség írásjegyeit
napjainkban is használjuk és székely-magyar
rovásírásnak nevezzük. Ezért a korong és a függő
fontos számunkra, mint a magyarság őseinek
írásemléke.
Bár a régész nem hozza kapcsolatba a korongot és a
függőt a székely-magyar rovásírással, mégis köszönettel
tartozunk, amiért egy sikeres, gazdag feltárás során felszínre hozta ezeket a kőkori tárgyakat.
Jó egészséget, boldog Karácsonyt kívánok: Friedrich Klára
A fiú. Péter Árpád költeménye.
Betlehembe jártam egyszer,
Sok emberrel ismerkedtem.
Ott született egy fiúcska,
Úgy hívták, hogy Jézuska.
Decemberben született,
Édességes kisdeden.
Széna- szalma takarója,
Ő volt egy istálló lakója.
Édesanyja volt mellette,
Tehéntejjel etetgette.
Három király megálmodta,
Siettek is vándorútra.
Vittek Neki sok szép ruhát,
Szent olajat és még mirhát.
Pásztorokkal örvendeztek,
Szent éneket énekeltek.
Így történt ez réges-régen,
Megváltónk lett Istensége.
Azóta is ünnepelünk,
Jézuskával örvendezünk.
Eltörölte a bűnt s a vétket,
A halált és félelmünket.
Áldjuk is Őt tiszta szívvel,
Imádjuk is erős hittel.

Dénes Géza rovata. December
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
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A HÓNAP FESTMÉNYE

Orbán Erika festménye

Óév estéjén, újév reggelén
Ahogy végre hazatértem,
Rögtön nagymamámhoz léptem,
„Gyere fiam, édes lelkem,
Látod, nálam minden rendben,
Ünnepeljünk vígan, ketten!”
A Kossuth Rádió szórta a zenét, kabarét.
Mi a poénokra figyeltünk
Jó nagyokat nevettünk.
A harangszó, Himnusz és Szózat után,
Szemünkből könnycsepp csordogált.
Ezt mesélte nekem drága nagymamám:
„Két háborút átvészeltem,
Jóban, rosszban bőven volt részem,
De hidd, hogy fordul az idő kereke,
Lesz még Erdélynek sok boldog, magyar embere!”

„Online” Urmánczy Nándor egyesületi
beszámoló
December közepén a koronavírusra való tekintettel
„online” év végi gyűlést tartott a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület tagsága. Ez alkalommal
beszámoló lett tartva a 2020-as évi tevékenységről,
majd két új tag lett felvéve az egyesületbe. Ezek
után a 2021-es évi tervek kerültek megbeszélésre.
Az immár hagyományossá vált tevékenységek
folytatása mellett döntöttek, majd arról, hogy egy
Trianon-emlékművet állítson fel az egyesület, hisz
ezen a gyásznapon nincsen egy erre való műemlék,
emlékhely, ahol megemlékezést lehessen tartani.
Eddig a római katolikus templom udvarán volt a
gyászos megemlékezés. A világhálós gyűlésen az
egyesület tagjai arról is döntöttek, hogy a jövő
évben megtartandó XIV. Dr. Urmánczy Nándor
Emléknapon kinek adják át a 2021-es Urmánczy
Nándor-díjat.

A Kemény János Elméleti Líceum oldala

KARÁCSONYRA HANGOLÓDVA
Karácsony küszöbén talán többen vagyunk úgy, hogy elmorfondírozunk az ünnep lényegén, üzenetén.
Keressük, kutatjuk a többletet, a lényegét, ami az ünnepet valóban ünneppé teszi.
Ha Karácsonyra gondolok az első kép, ami felsejlik bennem gyermekkorom sok szép karácsonya, és
máris tudom, érzem, hogy a Karácsony a családtól elválaszthatatlan. Jézus Krisztus is családban született, mert
a család elsősorban az a hely, ahol a szeretetet meg lehet valósítani, ahol lehetőség adódik arra, hogy a
szeretetet kézzelfoghatóvá tegyük. Karácsony ezért is szép, mert ilyenkor a családokban kicsit
hangsúlyosabban odafigyelnek erre az emberek. Nem a túlzott ajándékozásra gondolok, ahogyan sokan egy
egész év elhanyagolt szeretetét próbálják bepótolni, hanem sokkal inkább arra, amit Áprily Lajos fogalmaz
meg így: „Nem adhattam ma semmi mást, csak jó meleg simogatást.”Az odahajolás, melegség, simogatás
ünnepe a Karácsony, és kétségkívül ez a vágy minden emberben ott lapul. Vágy, amely az ünnepet fokozza.
Figyeljük meg a gyermekeket, ahogyan türelmetlenül várják a karácsony estét, mert tudják, hogy azon az estén
történni fog valami. Kimondatlanul ott van a vágy a felnőttekben is, csak nem tudjuk magunknak
megfogalmazni, mi után vágyakozunk. Szép ünnepre? Boldog Karácsonyra? Sokan csak nyugalomra, finom
falatokra, talán egy kis odafigyelése, amely enyhíti a mindennapok terhét. De ettől még nem lesz szép és
boldog a Karácsony. Kevesen vannak, akik igazán érzik, hiszik és tudják, hogy a Megváltó után vágyakoznak,
és ha rátalálnak, akkor az ő életükben is valósággá lehet az angyali szózat: „Dicsősség a magasságban
Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jóakarat.”
Boldog Karácsonyt kívánunk szinte mindenhol és mindenkinek, de kevésszer gondoljuk végig, hogy
ahhoz, hogy ez a kívánságunk valóra váljon az embernek is tenni kell valamit. Egyszerű mozdulat: kezünket
kinyújtani az ajándékozó Isten fele. Isten Karácsonykor mindig maradandót kínál nekünk, azt, amire annyira
szükségünk van: Önmagát! Ő az, aki segítségünkre lehet abban, hogy legyen békesség közöttünk, hogy látható
legyen rajtunk az Ő mennyei dicsősége.
Törekedjünk erre nemcsak Karácsony ünnepén, hanem a hétköznapokban is, megszívlelve Wass Albert
gondolatait: „Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki
belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A civódás, pártoskodás nemzetéből változzatok át a szeretet
nemzetévé, s lássátok meg: attól a pillanattól kezdve veletek lesz az Isten. Megmaradásunknak,
megmaradásotoknak, a magyar sors jobbra fordulásának ez az egyetlen lehetősége. Adjon az Úristen boldog,
áldott karácsonyt, és szeretetben gazdag újesztendőt mindnyájatoknak!”
Csűrős Emese –Noémi
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.

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
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