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ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOGABB
ÚJÉVET KIVÁNUNK OLVASÓINKNAK
Megrongálták az Urmánczy-hidat
(novemberi lapzárta után)

100 gyergyószéki recept, több mint 100
gyergyószéki háziasszony

November 17-én ismeretlen tettesek megrongálták az
1869-ben épült fedeles Urmánczy-hidat. A híd oldalát,
a tetőszerkezetét és egyben az alsó
részt is tartó gerendákat (függőhíd) két
helyen is láncfűrésszel vágták el,
csakhogy a második vágásnál a
láncfűrész a gerendába szorult, amit a
tettes vagy tettesek nem tudtak
kihúzni, így leszerelték és ott hagyták.
A helyszínre érkezett a rendőrség is,
de eddig nem sikerült megállapítani,
ki vagy kik voltak a tettesek. A
térfigyelő kamerán hat szekér és azok
utasai látszanak, akik a hídon átkeltek
az említett napon. Sajnos, a híd
közepe közel 10 centiméternyit
ereszkedett le. November 19-én a
helyi Polgármesteri Hivatal a tartó
gerendát vaskampókkal összeköttette,
így megakadályozva az oldal és a
tetőszerkezet, esetleg az alsó rész
károsodását. Ki tudja meddig?... Jó volna egy
figyelmeztető táblát is kitenni, melyben az ilyen
közvagyon-gyilkosokat figyelmeztetni, hogy a
törvény
bünteti
cselekvéseiket,
így
hátha
meggondolják, és nem fognak neki barbárkodni.
Czirják Károly

December 4-én volt a hivatalos bemutatója a 100
gyergyószéki recept, több mint 100 gyergyószéki
háziasszony
című
receptes
könyvnek
a
Gyergyószentmiklósi
Művelődési
Központ
nagytermében. A könyv szerkesztője Jánossy Alíz, a
fényképeket Bartalis Előd készítette. A könyvet a
baróti Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés adta ki. A
bemutatón a moderátor Kolozsi Borsos Gábor
színművész volt. A könyvről beszélt Demeter László
kiadóvezető, Jancsó Katalin,
és természetesen Jánossy
Aliz és Bartalis Előd. A
kitűnő minőségű könyvben öt
maroshévízi
háziasszony
receptjei is olvashatóak, így
Becze Erzsébet – diós
félhold, Czirják Csilla –
pacalpörkölt,
Dreszler
Melánia – tárkonyos bárány
leves, Miklós Erika –
tejszínes - póréhagymás
csirkeragu és Miklós Vivien – zöldséges palacsinta
receptjeit lehet olvasni, a képeken pedig végignézni az
elkészített ételeket. Aki teheti, és meg akarja vásárolni
az alábbi telefonszámon, megrendelheti: 0747602088.
S. I.

Maroshévíz és régi gondjai
Sajnos, településünkön nagyon sok a javítanivaló, mivel nagyon sok ember nem érti meg, hogy civilizáltan kell
viselkedni. A kis Maros-menti településünk még mindig tele van szeméttel. A főtéren, ha végigmegyünk, a
járdán láthatunk papírdarabkákat, maszkokat, szivarcsikket ledobva. Pedig közel 50 méterenként vannak
szemetes kukák, de egyesek mégis a földre dobják használt dolgaikat. Már a folyó és a patakok medréről írtam,
hogy azok is szeméttel vannak tarkítva, hisz egyes felelőtlen emberek szemetüket a folyóba, a patakokba
dobják. Így a medrekben láthatunk pillepalackokat, rongyokat, kartondobozokat, papírdarabokat stb. A
központban két park található. Sajnos, itt is látszik, hogy sok felelőtlen ember jár itt, hisz itt is vannak szemetes
kukák, de sokan mégis a földre dobják saját szemetüket. A parkokban ugyanakkor nagyon a lábunk elé kell
néznünk, hisz méterenként kutya ürülékek vannak a járdákon, a fűben. Európa műveltebb országaiban ilyent
nem találsz, nem látsz, hisz ha az ebtulajdonos kimegy sétáltatni a kutyáját és az állat odapiszkol, a tulajdonos
összeszedi, nem hagyhatja ott, hogy más sétáló emberek belelépjenek, kerülgessék. Itt, is akárcsak külföldön,
óriási büntetéseket kellene kiszabni azoknak, akik a kutyájuk ürülékeit a fűben, a járdán hagyják, így máskor
nem hagynák ott. Siklódi Ildikó
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A Mikulás még mindig csodákra képes
Például nálunk Gyergyóhodos-Salamáson vasárnap, december 5-én, a Mikulás megtöltötte a gyönyörű kis
templomunkat hívekkel, és főként a máskor leghézagosabb padsorok voltak tele: a gyerekeké. És ha már várja a gyerek
a Mikulást, legtöbbjével ott van a szülő is, a nagyszülő is, annál is inkább, ha a gyerek verset mond a Mikulásnak. És a
csodának ez az arculata annyira kiteljesedik, hogy plébánosunk mosolyogva csak annyit mond a szentmise végén:
„Azért még vagyunk!”. Talán még Erzsébet-búcsúkor sem volt ennyire telve a templom hívekkel, pedig a Mikulás-járás
előre be sem volt jelentve. A pohár telt felét nézve: örömteli dolog látni, hogy valóban „azért még vagyunk”. És ez
tényleg csoda.
Na de milyen is volt a Mikulás? Nos, gyönyörű! Ezt sokan megjegyezték, hogy még sose volt ennyire szép a Mikulás.
Gyönyörű fehér prémmel szegélyezett piros palástja földig ért, püspöksüvege tökéletesen állt a fején, szakálla hófehér,
és az arca, a szemei mosolygósak. És ő is kapott ajándékot a gyerekektől. Öröm volt látni. A kisgyerekek szíve repesett
az izgalomtól, a kíváncsiságtól, a lámpaláztól, a felnőttek szíve felmelegedett, amikor a bennük lakozó gyerek
felujjongott. És ez ismét a Mikulás – Szent Miklós csodás erejének köszönhető.
A számomra legkedvesebb vers, ami elhangzott, a következő:

Aranyosi Ervin: Én leszek a Mikulás
Úgy döntöttem, ha megnövök,
én leszek a Mikulás.
Mert tudom, a legszebb dolog
a szívből adni tudás.
Az én szívem elég nagy lesz,
elfér benne mindenki.
Szánkómmal a szeretetet
fogom vinni, s hirdetni!
Szétszórom a Nagyvilágban,
minden gyerek majd örül.
Kezet fogunk, s körbeállunk,
körben majd a Föld körül.
Mosoly ragyog minden arcon,
ömlik ránk a szeretet.
A boldogság könnycseppjei
díszítik a szemeket.
A puttonyom teletömöm,
lesz majd benne nevetés,
mikor aztán majd kibontom
minden gyermek nevet és
vidám táncba hívó zenék
tanítják a lépteket,
kibékítjük a világban
veszekedő népeket.
Ha megnövök, meglátjátok,
én leszek a Mikulás.
Lesz majd öröm és boldogság
és virágba borulás.
Mindennap köztetek járok,
és csak adok, csak adok,
és ameddig jó lesz nektek,
Mikulás is maradok!
Talán úgy tűnik, hogy túl magasztos, elérhetetlen célokat tűz ki a versbeli gyerek magának, de ezt csak azon emberek
gondolhatják, akik elnyomják a bensőjükben rejtőző, csodákban hívő, álmodni tudó gyereket. Nagyon jó, hogy létezik
Szent Miklós szelleme, nagyon jó, hogy életünkben léteznek mindennapi csodák. Nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy
legyünk nyitottak a csodák felfedezésére, befogadására vagy megteremtésére.
Közeleg karácsony, a legnagyobb csodákkal járó időszak. Használjuk ki, éljünk vele! Teremtsünk csodákat! Tanci
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Foguk fehérjét mutatják az európai birodalom fővárosából
Újból furcsa döntésre szánták el magukat az európai balliberális komcsik, akik még az Unió: egy törvénytervezettel
fordultak a szintén balliberális-kommunista többségű Európai Parlamenthez, hogy tiltsák be az Európai Unió országaiban
a KARÁCSONY szó használatát, e helyett használják a téli ünnepély szót. Ugyanakkor javasolják a felterjesztő
kommunisták, hogy ajánlásuk az lenne, hogy többet ne használjuk az URAM, ASSZONYOM szavakat, helyettük
használjuk a kolléga szót. Sőt ajánlják, hogy keresztény nevek ne használtassanak, és ezek az agymosott, elmebeteg
komcsik javaslatot is adnak: Mária helyett használni a Malika nevet, a János legyen Julio. Hát igen, a kommunista
mindig nemzetáruló, családgyűlölő, vallásgyűlölő, marad, aki volt. Azoknak a mosott agyúaknak, akik ezt
felterjesztették, egyik indokuk az, hogy kontinensünkre az utóbbi hat évben sok törvénytelen ember érkezett, akik
muzulmánok, és őket ezek a szavak sértik. Elvtársak, akik törvénytelenül jöttek, nem kellene, inkább ők
alkalmazkodjanak az itteni szokásokhoz? Mi kell alkalmazkodjunk azokhoz, akik személyi irat, útlevél nélkül törtek be
kontinensünkre, és nem is a határátkelőkön jöttek be, hanem hegyeken, dombokon át, akik soha nem fognak dolgozni
(legalábbis 99%-uk)? Milyen lenne, ha a törvénytelenül betolakodó ünnepeinek az elnevezését változtatnák meg az EU-t
vezető komcsik? Mi, akik Kelet- és Közép Európában lakunk, már egyszer átestünk ezeken, hisz 1948 után a volt
kommunista országokban ugyanezeket tiltották be. Nem volt szabad mondani, hogy karácsony, így lett téli ünnepély, és
nem volt szabad az embereket uramnak vagy hölgyemnek szólítani, hanem elvtársnak. Most 2021-ben az új
kommunisták megint pofátlanul ezt akarják elérni, de most az egész Európa országaira akarják ezt ráerőszakolni. Az
európai birodalom fővárosában, Brüsszelben, nem gondolnak arra, hogy értékeinket, családjainkat, nemzeteinket,
vallásunkat kell megvédeni. Amit a birodalom fővárosában diktatórikus módon cselekszenek a jelenlegi balliberális
kommunisták, az az államok belső törvényeibe való beleszólás. Ezt tette annak idején Moszkva is, most ezt teszi
Brüsszel.
Szerintem ez már nem az Európai Unió, nem ezt álmodták, indították el Helmut Kohlék, hisz mára gyökerestől
megváltoztattak mindent a baloldali agymosottak. A mai uniós vezetők nagy többségét egy európai zárt osztályra kellene
vinni, szigorú őrizet alatt tartani, hogy többet ne ártsanak a nemzetállamoknak, ne szóljanak bele az államok törvényeibe,
a családok megvédésébe, az egyházakba, a nevelésbe. Czirják Károly

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
MATA HARI
Az I. világháború időszakában vált ismertté a hírhedt és okos szépasszony, Mata Hari, eredeti nevén Margarette Zelle. A
kémnőt 1917-ben végezték ki Franciaországban. Az akkor negyvenéves szépasszony, a századfordulótól kezdve
cserélgette szeretőit. Az európai országok, nagyvárások gazdag és tehetős hadi gyárosai, tisztjei versengtek kegyeiért.
Mata Hari sztriptíztáncosnőből lett kéjnővé, akinek a szerelem óráiban a vendégek kifecsegték a hadititkokat. Keresetére
jellemző, hogy „vendégei” sokszor egyetlen éjszakáért harmincezer frankot is fizettek. Azt is feljegyezték – kinyomozták
– róla, hogy 1916. július 12 és augusztus 22. között, tizenegy különböző nemzetiségű katonatisztet tett boldoggá (és
szegénnyé). Kedvelt jelszava volt: „Egy szegény tiszt többet ér számomra egy gazdag bankárnál”.

Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.
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Idődoboz
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 volt most 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 bővitették. De lássuk a maroshévízi idődobozok
tartalmait.
1867. „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen.
A teljes Szentháromság az Atya, a Fiú és SzentlélekIstennek nevében. Az olvasónak Istentől áldás és üdv.
Az Úrnak 1867-ik, azaz ezernyolcszázhatvanhetedik
évében, szeptember havának 22-én, midőn a Róm. Kath.
Anyaszentegyházat dicsően kormányozá IX. Piusz pápa Ő
Szentsége, Ausztria császár és koronás Magyar-király I
Ferencz József uralkodnék, Gróf Csíki Szt. Királyi és
Krasznahorkai Andrásy Gyula miniszterelnök társaival
magyarfelelős
minisztérium
kormányozá
Magyarországot, hozzákapcsolt részeivel. A Magyar
Primatriális széken Simon János Ő Herczegsége, a
Kalocsai Érseki széken Haynald Lajos, előbb Erdélyi
püspök Ő Nagyméltósága, az Erdélyi Róm. Kath. püspöki
széken Gyergyó- Szent Miklósi Fogarassy Mihály Ő
Excellenciája ülne. Az Erdélyi, már Magyarországnak
Királyhágón inneni része főkormányszékének élén Gróf
Pécsy Manó Ő nagyméltósága állna. Csík- Gyergyó és
Kászon Székek főkirályi- bírói hivatalán méltóságos Csík Zsögödi Mikó Antal, Gyergyói alkirály- bírói
hivatalt Tekintetes Puskás Ferencz viselné. A Gyergyó- kerületi esperesi méltóságot Salamon Alajos Ditrói
plébános viselné. Torda vármegyének kormányát Vétsi Báró Kemény György, mint főispán vezetné. Csík Szt.
Királyi Csia Elek Tordamegyei törvényszéki elnök, alispán Tordai Veres Károly, szolgabíró Fegyverneki
József volna. Oláh Taplóczán községbíróságot viselné Vulkán Stefán, id. Báró Bánffy János elnöksége alatt.
Az Oláh Taplóczai Birtokosság Görgényi Bornemissza János, Báró Gróf Nádasdy Ferencz, Gróf Haller
Ferencz, Gróf Gyulai Ferencz, alszertábornagy, Gróf Lázár Mór, Venczel és Jenő, Báró Szentkereszti
Zsigmond, Urmánczy János s több lelkes helybéli és vidéki jótevők adakozásaik és pártfogása által a helybéli
csekély számú ugyan, de a Szentügyért lelkesülni tudó s áldozni bíró honfiak és honleányok egy Róm. Kath.
templom építését czélba vettük és fennebb idézett napon püspöki felhatalmazásnál fogva Gyergyókerületi
Esperes, méltóságos Salamon Alajos Ditrói plébános, méltóságos Merza Antal Gyergyó- Szent Miklósi
örmény szertartású plébános és esperes, főtisztelendő Ágoston Károly Gyergyó- kerületi jegyző és Szent
Miklósi latin szertartású plébános, Both Ferencz Szárhegyi plébános segédlete, Főtisztelendő Molnár Mihály
Gyergyó- Remetei plébános- lelkész szónoklata mellett, kinek Oláh Taplócza filiális megyéje, az alapkövet
díszes szertartásokkal letette, beszentelte és örök emlékül az alapba ezen okmányt tették be és saját kezűleg
aláírtuk Oláh Taplóczán Tekintetes Urmánczy János birtokos Úr vendégszerető házánál. Az Úrnak 1867.
évében, szeptember havának 22-ik napján. Salamon Alajos Ditrói plébános, esperes, Merza Antal GyergyóSzent Miklósi lelkész és esperes, Ágoston Károly Gyergyói esperes kerületi jegyző, Szent Miklósi lelkész,
Both Ferencz Gyergyószárhegyi plébános, Molnár Mihály Gyergyó-Remetei, és helybeli plébános, Jákobi
István megye-községi pénztárnok, Urmánczy János ellenőr, Ávéd Gergely, Kolbász László, Walter János,
Miskolczy István megyebíró, Karácsony Kristóf, Salamon Alajos, Urmánczy Jánosné, Ifj. Urmánczy János,
Miskolczyné Miklós Kati, Kolbász Kajlányi Anna, Dr. Boros Ignác, Boros Ignácné, Boros József, Boros
Amália.”
(a képen az 1888-as tűzvész előtti templom rajza). (Czirják Károly)
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Kutyafogathajtó verseny
December 4-5 között a magyarországi Páty településen fogathajtó, kutyás-kerékpáros
versenyre került sor, melyen részt vett a maroshévízi Marc Gábor is. A Mikulás Kupára
és egyben Magyarország országos bajnokságának is számító versenyre több mint 250
sportoló nevezett be. Így jelen voltak: Ausztriából, Bulgáriából, Szlovákiából,
Romániából és Magyarországról, köztük sokan országos bajnokok. A maroshévízi Marc
Gábor, a C1-es (4 husky kutyával) kategóriában versenyzett mindkét napon 4,3
kilométeres távon. A kétnapos verseny után összesítésben egy előkelő hatodik helyezést ért el. (Fénykép:
Hámos Győző) (Cz. K.)

A székely-magyar rovásírás emlékei 83. rész
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 4. rész

A Fadrusz János által kiválasztott hat táltos éneket a Somogyi Antal által 1870-ben vásárolt Cicero kódex és
a későbbi Karacsay Kódex is tartalmazza rovásírással. A két megjelenés között több kisebb különbség van. A
Cicero kódexben a verseknek külön sorban álló
címe van a következő sorrendben: TŰZRÜL,
FÖLDRÜL,
VÍZRÜL,
LEBEGŐRÜL
(Levegőről), ISTENRÜL, ezek egymás után, majd
kb. 10 verssel később az ERDÉLYRÜL.
A Karacsay Kódexben a versek külön cím
nélkül a következő sorrendben jelennek meg: Istenről, Tűzről, Földről, Vízről, Lebegőről (Levegőről), majd
nyolc oldallal később az Erdélyről. Egy másik különbség, hogy a Cicero Kódexben a táltos neve: Kátár, a
Karacsay Kódexben Kádár. Ez is bizonyíték, hogy nem Somogyi hamisította a szövegeket.
Itt most csak az Erdélyrül c. versből másolok részleteket, ahogyan a http://turulzilah.fw.hu/ honlapon
megjelent.
„Halgass fiam, öreg hegedüstül régi éneket, kit Erdélrül éneklek. Magyarok nagy régen Szcitiábúl közül
akaratúl el-eredének, Száz nyolc ágon le-ültek Dontőnél, de onnat-is el-kelének(mint-) Hogy Turul intire
Álmos a fejedelem mondotta: nem ez helenk; ott van Átila örökiben nagy legelet bőviben, havas hegyeken
tulnan,
……………
Lelik ott szép rakonaikot; maradttanak egyembe;
Nevezik Tuhutumot fő-vajdának mendenek nagy
örültire. Mend szereti vala, (mint-) hogy erős vitéz
vala…” Friedrich Klára Kép: Mandics György
könyvéből
Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám alatt. 735 m²es 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.

Eladó festmények.
Érdeklődni
a0753511839-es
telefonszámon lehet.
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LÉLEKSAROK
Biztos vagy benne?
Így év végén, mikor „minden út hazavisz, elgondolkodom az éppen múló éven... Sokan
megteszik ezt, úgy hiszem. Az érdekes benne az, hogy jól gondoltuk-e, éreztük-e a dolgokat és hogy
cselekedtünk... Mit tennénk másképp és hogyan?
Ezért valószínű következő év elején fogadalmakat teszünk az új évre...amit év végén a
lelkiismeretünk újból górcső alá vesz majd. Akkor van baj, ha évről évre ez ciklikusan megtörténik,
de a változás nem következik be. Nem kell elkeseredni, mert már önmagában az alapos
megvizsgálása a megtörténteknek pozitív dolog. Vajon nem valószínűtlen a módja, ahogy
gondolkodunk bizonyos helyzetekről, ezért nem megfelelő módón érzünk és reagálunk?
Richard Nelson Jones pszichológus arra bíztat, hogy kérdőjelezzük meg azokat az gondolatokat,
melyektől rosszul érezzük magunkat és nem vagyunk önmagunk. Lehet irracionálisak, hamisak.
Mondjuk: Nem úgy gondolja a másik fél, ahogy én. Közös nevezőre nem jutunk. Nem történik úgy,
ahogy akarjuk. Pedig azért „imádkoztunk”. Nem fogad szót, nem tanul a gyerekünk, a diákunk, a
„semmirevaló”....saját véleménye van, hallatlan!!! Pedig AZ a jó, ahogy Én látom, Én akarom. De
vajon biztos ez? Számít az amire ők vágynak? Mit is szeretnének? Talán azt, hogy vegyük fel kicsit „az
ők
szemüvegüket”,
bújjunk
bele
a
papucsaikba?
Bizony,
ez
életmentő
képesség.
Tehát, hogy is van ez? Az említett szerző tanácsa: átírni a túl szigorú szabályainkat. Ahelyett, hogy
úgy vélnénk, hogy „kell, akarom, muszáj így legyen, másképp, jaj lesz, inkább fogalmazzunk úgy, hogy
„szeretném, megteszek mindent annak érdekében, de ha másképp történik sem világvége.
Példa: ”Mit mond majd a világ?” Végül mit mondott? Ez a válasz is megfontolandó. Mert sokan úgy
élnek, ahogy mások akarják. És egy idő után észreveszik, hogy kifordulnak önmagukból. „Légy hű
önmagadhoz!”- tanácsolta Eric Knight is könyvében. Másképp nem lehetünk jól, csak hogyha a saját
értékeink szerint próbálunk élni. De ne olyan szigorúan, mert megtelünk ártó feszültséggel, ami
betegít lelket, testet, környezetünket. Ha átfogalmazzuk vágyainkat, lazítunk, megeshet, hogy nem
zavar már annyira, hogy másképp történnek a dolgaink, nem gurulunk dühbe olyan könnyen, nem
bántjuk hirtelen meg szeretteinket. Nőhet az empátiás készségünk, rugalmasabbak lehetünk, jobb
lehet a kedvünk, életünk. A szigorúság a rend feltétele, valóban, de a kudarccal való megküzdés az
egészség velejárója. A siker túlreagálása sem tesz jót senkinek...változtatni akkor érdemes-e?
Nem éri meg gyakorolni ezt? „Nem kell, csak szeretném, nem muszáj csak jó volna, nem
fordul fel a világ, csak szomorú leszek, nem halok bele, nem őrülök meg, csupán nehéz lesz...de
megteszek minden tőlem telhetőt...” Próbálja ki, kedves Olvasó! Áldott, békés ünnepeket kívánok!
Szeretettel, Lotti ( lotticikk@gmail.com)

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület év végi gyűlése
2021. december 11-én tartotta meg a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület az év végi gyűlését. A gyűlésen
elhangzottak a 2021-es év tevékenységeinek beszámolói, majd a 2022-es évi tervekről esett szó. A jövő évben
az egyesület szeretné folytatni a már elkezdett tevékenységeket. Többek között, a magyar költészet napjának
megtartását, részt venni nemzeti ünnepeinken, az első osztályosoknak tanfelszereléseket ajándékozni, a
maroshévízi magyar művelődési napok, illetve az Urmánczy Nándor-emléknap megszervezése, melyek az
utóbbi 3 évben október hónapjában voltak megtartva, ami egyáltalán nem bizonyult jó ötletnek (ez nem az
egyesületen múlott), így 2022-től (egyeztetések után) valamikor június és szeptember vége között szeretnénk
azokat megszervezni. Újabb tervek: egy felnőtt néptánccsoport létrehozása, ami 18 éven felüli helyi
lakosokból állna, minimum 4 párral, heti 2-3 próbával. A csapat mellé oktató is lesz. Egy másik terv elindítani
a Gyermekek fája elnevezésű programot, mely keretén belül minden év novemberében elültetni egy-egy
fenyőfacsemetét minden egyes megkeresztelt gyermekért, így ünnepelni meg a gyermekáldást, a helyi magyar
gyermekek születését. A következő terv pedig egy emléktábla avatása az 1956-os szabadságharc emlékére. A
táblán azon maroshévízi lakosok nevei lennének feltüntetve, akik részt vettek a szabadságharcon, és azon
helybéliek nevei, akik a szabadságharc kapcsán le lettek tartóztatva. Ugyanakkor elhangzott egy javaslat
természetjárási túrák szervezésére Maroshévízen és környékén, így a helyi lakosok jobban megismernék
környékünk turisztikai szépségeit. U.N.E.
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Szabó Erzsébet: Itt születtem
Itt születtem hajdanában
Szülőföldem hajnalában.
Kis bölcsőmnek ringatása,
Ez volt lelkem boldogsága.
Ahol a fák égig értek,
Itt teltek, múltak az évek.
Lassan a kicsikből nagyok lettek,
Megszülettek a szerető emberek.
Emberek kinek szívük
Összeszorulva gondol vissza
Az elrohant múltra.
Isten áldja azt a kezet,
Mely engem oly szerényen felnevelt.
Vezess, Uram, engem, akaratod szerint,
Öreg szívemet neked adom megint,
Általad vagyok most itt én,
Úgy érzem, rám ragyog a fény.
Egy kis időt kérek tőled újra,
Hogy megszámoljam éveim túl a múltban.
Visszanézek életembe, kissé szomorúan,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha-soha.
Sorsra bízom szívemet, ő kísér tovább engemet,
S ha talpam alatt elcsúszik a talaj,
S mikor síromat meleg szellő fújja,
Akkor lesz az élet mesés kaland,
Mikor emlék koszorúzza a voltam.
Benne maradt minden, s elindul csónakom,
Szeretteim csókolom.
S ha eljönnek nehéz napok,
Folyam partján, megtalálod csónakom.
Vezesd tovább reménnyel,
Hadd örüljön a világ.
Csak tudd, hogy Isten teremti a legnagyobb csodát.
Ő mutat utat, reményekkel teletöltve.
Hol gondolatok, álmok jönnek felszínre,
S így lesz az életnek örök szépsége,
Ha szívedet átadod a szeretetnek.

Dénes Géza rovata
Adventi gyertyák
Égnek a gyertyák Gyergyó főterén,
Hirdetik: ember ne légy oly kevély.
Jézus közeleg, várd, fogadd be őt,
A szívet-lelket melengetőt!
Jeges téli éjszakán törj le minden jégcsapot,
Szeresd, ki minket alkotott,
S fiát, ki leszállt közénk,
Elhozva nékünk a szép reményt!
Fagyos téli éjszakán,
Amikor a csendes és elszáll,
Fogad szívedbe a kisdedet,
Dalolj szép himnuszt, hálaéneket?

A hónap festménye

Orbán Erika festménye

Diós vagy mákos bejgli – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók. Tésztához: 10 g vaníliás cukor, 500 g finomliszt, 50 g porcukor, 10 g friss élesztő, 150 ml tej, 1 db
tojássárgája, 1 csipet só, 0.5 citromból nyert citromhéj, 1 db tojás (kenéshez), 2 db tojássárgája (kenéshez), 200 g vaj.
Forrázott töltelék: 500 g dió (vagy mák (vagy fele-fele)), 20 g vaníliás cukor, 300 ml víz, 1 citromból nyert citromhéj (a
dióhoz), fahéj ízlés szerint (a mákhoz), 1 narancsból nyert narancshéj (a mákhoz), 1 csipet szegfűszeg (a mákhoz), 260 g
cukor. Elkészítés. Tészta. A hideg tej egyik felében elkeverjük a cukrot és az élesztőt, a másikban a vajat, a
tojássárgáját, a sót és a citromhéjat. Összegyúrunk mindent a liszttel, gyors mozdulatokkal. Száraz, hűvös helyen
pihentetjük a tésztát 15 percig. Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tésztát 4 egyenlő részre vágjuk, és lemérjük hány
gramm, mert ugyanennyi súlyú töltelék kell majd hozzá. Kinyújtjuk a tésztát kb 4-5 mm vékonyra. Próbáljuk meg
sarkosra, mert akkor lesz szép a kész bejgli. A tölteléket vagy egyenletesen rálapogatjuk a tésztára, vagy 2 zacskó közt
kinyújtjuk, és úgy tesszük a tésztára. A 2 rövidebb oldalán ráhajtjuk a tésztát a töltelékre, majd feltekerjük, és kicsit
meghengergetjük, hogy szép egyenletes legyen, majd egy picit meglapogatjuk.
Tepsibe tesszük, megkenjük a 2 sárgája és 1 egész tojás keverékével, és megvárjuk, amíg
teljesen megszárad. Majd megkenjük ismét, és ismét megvárjuk, míg megszárad. Egy villával 4szer, 5-ször megszurkáljuk, és mehet a sütőbe. Ha kicsit szétnyílik, vagy eldeformálódik, még
forrón 2 vágódeszka segítségével segíthetünk rajtuk. Forrázott töltelék. Felrorraljuk a cukrot a
vízzel 1 percig. A diót, a mákot összekeverjük az ízesítőkkel, majd leforrázom a cukorsziruppal.
De nem biztos, hogy felveszi az összes szirupot. ha kevés a szirup, és nem áll össze a töltelék, tehetünk hozzá lekvárt
vagy mézet. Kihűtjük a tölteléket. Sütés hőfoka: 190 °C. Sütés ideje: 35 perc

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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