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II. Őszi Napok
2022. szeptember 22-24. között zajlott Maroshévízen a II. Őszi Napok elnevezésű eseménysorozat, az év
elején alakult Maroshévízi Magyarok Egyesülete, a helyi református és katolikus egyház, valamint a Kemény
János Elméleti Líceum szervezésében. Szeptember 22-én 17 órai kezdettel indult a helyi református
templomban, ahol Madaras Mihály tiszteletes, illetve László Áron plébános ökumenikus igeliturgiával indította
a rendezvénysorozatot. Ezt követően Oláh Mátyás csellista és Oláh Eszter zongorista rendkívüli fellépésének
lehettünk tanúi. Este 19 órától a helyi Művelődési Házban, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Zeng a
lélek, zeng a szó című folklórműsorát tekinthette meg a nagyszámú kultúrakedvelő. Másnap a Kemény János
Elméleti Líceumban az Őszi Kézműves Nap keretében a diákok tematikus kézműves munkát végeztek, majd
szorgosságuk eredményének termékei az iskola előterébe lettek kiállítva. Este 18 órától a kolozsvári, de
gyergyóremetei származású Laczkó Vass Róbert színművész Régi Magyar kabaré előadását hallhattuk
ugyancsak a helyi Művelődési Házban. Ezt követően a Presszó Izabella vendéglőben 20 órától egy élőzenével
kísért őszi bál került megrendezésre. A jobb kivitelezés, valamint az esti zsúfoltság elkerülése végett a bál
előrejelzéses, feliratkozós volt. A bálon a mulatságot Fazakas Csaba gitár/vokál, valamint Nagy Nándor
billentyű/hang biztosította. Szombaton 11 órától került sor a környékünk néptánccsoportjainak találkozójára,
melyre elfogadták meghívásunkat az orotvai, ditrói, valamint a borszéki néptánccsoportok. Házigazda az
iskolánk néptáncsoportja, a Csillagszem volt. Erre a rendezvényre több mint 60 gyerek gyűlt össze
településünkről és a környékről. A rendezvénysorozatot egy közös bográcsozás zárta. Ezúton is köszönjük az
oktató, felkészítő tanárok fáradságot nem ismerő munkáját.
Kijelenthetjük, hogy e programsorozat nem valósulhat meg támogatók nélkül. Támogatók:
Maroshévíz Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa, Hargita Megye Tanácsa és a Communitas
Alapítvány
Ezek a főtámogatók, azonban köszönettel tartozunk az egyházaknak, helyi vállalkozóknak, fizikai
személynek, akik valamilyen módon hozzájárultak a programsorozat kivitelezéséhez.
Deme Károly-Zsolt, a Maroshévízi Magyarok Egyesületének elnöke

Urmánczy Nándorra emlékeztek
154 éve született dr. Urmánczy Nándor maroshévízi politikus, író, aki egyik
legfontosabb feladatának a nemzeti összetartozás megőrzését tekintette. Élete a
magyar nemzet érdekéért való küzdelem volt, egy megalkuvást nem tűrő igazi
hazafi. Október 1-jén rá emlékeztek többek között Budapesten és Maroshévízen is.
A Budapesten levő szobornál Németh Szilárd kormánybiztos, majd Csepel
Polgármesteri Hivatala Borbély Lénárd polgármester úrral az élen emlékeztek meg
e kimagasló politikusról, emberről.
Maroshévízen a sírjánál a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület mécses gyújtással
emlékezett Maroshévíz leghíresebb szülöttjéről. U.N.E.
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Házas hétvége Ivóban
Az idén Október 8-10 között
került sor a
Maroshévízi
Református házas hétvége
megszervezésére, mely a III.
ezen eseménysorozatban.
A 12 főből álló csapat
péntek délután indult Ivóba,
ahol az Irgó panzióban voltunk
elszállásolva. Érkezésünk után
finom vacsora fogadott, majd
áhítat következett : az életünk,
a családunk, a párkapcsolatunk
tudatos építése volt
a fő
gondolatmenet, ezen belül is a
megbocsátásról
hallhattunk
egy tanulságos történetet.
Szombaton
reggel
a
beszélgetés, teakészítés után
páronként gyufásdobozokból
házakat építettünk, minden gyufásdoboz házasságunk egy-egy értékét, pillérét képezve. Dél körül
Délután
Deé Ágnes pszihológus előadását hallhattunk a szeretetnyelvekről, a párkapcsolatok ápolásának fontosságáról.
Az est társasjátékokkal és beszélgetéssel zárult.
Vasárnap délelőtt Farcádon hallgattuk meg az istentiszteletet, majd megtekintettük a sükői ferde tornyot. A
továbbiakban Varságon kirándultunk, ahol meglátogattuk a Csorgó-kő vízesést, a kilátót valamint a sípályát.
Vasárnap estére érkeztünk haza, élményekkel gazdagon.
Köszönjük szépen Hargita Megye Tanácsának az anyagi támogatást valamint Madaras Mihály református
lelkésznek és feleségének a szervezést. Szász Adél résztvevő

Óriás laskagomba
Nemrég Vass János keresett meg, és gyönyörködhettem az általa talált 3,
80 kilogrammos laskagombában. Azt is megtudtuk Öcsi bácsitól, ahogy a
hévíziek ismerik, hogy először, mikor megtekintette távolabbról, azt
gondolta, hogy egy elkorhadt fatörzs. Kérdésünkre azt is elárulta, hogy a
Székely-tető (Creanga) mellett levő Cigány patak mentén kapta a gombát.
Így folytatta a történetét: „71 éves vagyok, és kicsi gyerekkorom óta járok
gombászni, de még ekkora gombát soha nem találtam.”

Röplabda
A romániai országos röplabdabajnokság legutóbbi eredményei: Kis ifjúságiak - fiúk: Maroshévízi ISK –
Szucsávai ISK 3-0, lányok: Maroshévízi ISK – Buzau-i ISK 3-0, nagy ifjúságiak - fiúk: Maroshévízi ISK –
Buzau-i ISK 0-3, Bákói Stiinta – Maroshévízi ISK 3-1.
Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.
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Hová tart a keresztény Európa?
Annak idején Helmuth Kohl és társai egy közös Európai Uniót álmodtak az európai embereknek, egy erős
keresztény Európában gondolkoztak. Sajnos, főleg 2015 után az eredeti EU-terveket szőnyeg alá seperték és
kialakult az Európai Birodalom Brüsszel központtal, ahol a többségi balliberális kommunista már nem akarja
az eredeti ötleteket továbbvinni. Nem nemzetben, családban, kereszténységben gondolkoznak. Támogatják a
törvénytelenül és nem határátkelőkön bejövő muszlimokat, kereszténység-, nemzet- és családellenes alapokon
akarnak továbbmenni, és ezért a birodalom fővárosában székelők mindent megtesznek. Sokszor emlegetik a
jogállamiságot, és a jogállamiság csakis az, amit ők a komcsi libernyákok gondolnak, akarnak. 1989 előtt
moszkvai diktatúrát éltünk, mi a volt kommunista országokban, most brüsszeli diktatúrának vagyunk
szemtanúi, hisz csakis azt teheti egy adott ország, amit a balliberális-kommunista többségű EU-s vezetők
akarnak. Minden állam belügyeibe beleszólnak, akárcsak a moszkvai diktatúra idején. Közben kirobbant a
háború. Az előzménye az volt, hogy egy nagyon fiatal orosz államban, Ukrajnában, 2014-ben fegyveres
államcsíny közepette náci kormány került hatalomra. Az iskolákban hamis történelmet taníttattak, otthon nem
volt szabad orosz tévéadókat nézni, betiltották a lengyel, magyar és román iskolákat, közben több orosz
szimpatizánst megöltek. És a kommunista vezetésű Oroszország megtámadta a náci kormányzású Ukrajnát. Ez
jól jött az Egyesült Államoknak, hisz már nagy volt az adósságuk, és az iparuk is lehanyatlóban volt. De a
háború két nem európai és nem NATO-s ország között zajlott. És itt jött a furcsaság: az EU egyes országai
támogatták, támogatják fegyverekkel, katonákkal a náci vezetésű Ukrajnát, holott nem kellett volna
beavatkozni. A következményeket mindenki ismeri már. Európában gazdasági válság, Oroszországban nagy
állami jövedelmek, erősödő rubel stb. De mit is ígértek az EU-s vezetők az orosz-amerikai (ukrán) háború
kitörésekor... azt hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energetikára. HAZUDTAK. Kiterjesztették. Apropó
Egyesült Államok, akik irányítani próbálnak mindent. Annak idején meggyilkoltak több mint százmillió
őshonos indiánt, a megmaradtakat „rezervátumokba” zárták. És ez nem lett holokauszt. Mexikótól elfoglalták
Texast és Kaliforniát. Semmi botrány. Komoly ok nélkül megtámadták Iránt, Irakot, Afganisztánt, Szíriát.
Bombázták Jugoszláviát, Belgrádot. Ellenük nem vezettek be szankciókat. Nemrég robbanás volt az Északi
Áramlat gázvezetéknél, amely Oroszországból Európába vitte a gázt. E vezeték felszámolását még február 7-én
televíziós adásban a bábu Biden beharangozta. Annak ellenére, hogy a vezetékek körül a robbanás előtt
amerikai hajók, helikopterek voltak, próbálták a kommunista oroszokra kenni a robbanásokat. Pedig az
oroszoknak elég lett volna a csapot elzárni, nem kellett volna felrobbantani a saját vezetéküket. Ez amerikai
terrortámadás, és az EU vezetői hallgatnak. Azt is furcsállom, hogy a hangoskodó klímaaktivisták mindenütt
ott vannak, sikítoznak, de most, hogy a gázvezeték 4 helyen is fel lett robbantva, nagyon hallgatnak. Eljött az
olaszországi választás is, ahol a jobboldali pártoknak esélyük volt, hogy megdöntsék a baloldali libernyák
diktatúrát. Mit tesz Európa? Személyesen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette,
vagyis beleavatkozik egy ország belügyeibe (ezt tették a külföldi kommunisták a magyarországi választásokon
is), hogy az olasz emberek figyeljenek, kire szavaznak, mert ha nem nyer a baloldal, akkor szankciókra és
jogállamisági megszorításokra várhatnak. És nyert az olasz jobboldal.
Most kíváncsian várom, hogy az Európai Bizottság elnöke és bandája mikor fog lemondani, hogy újból
beavatkoztak egy ország belügyeibe. Ez nem a megálmodott Európai Unió! Czirják Károly

Városomról
Szeretem a hosszú sétákat Maroshévízen és a környező hegyekbe. Sokat sétálok, sétálunk. Többször már
írtam, a hévízi szemétről, amiket egyesek ledobnak a járdára, a parkokba, a hegyekbe hagynak. A minap a
központon sétáltunk át és egyik parkírozóhoz közeledve már távolról hallottam az igen hangos zenét, ami az
autóból áramlott ki. Közelebb érve látom, két fiatal fiú ül és tökmagot esznek. Eddig a nagyon hangos zenén
kívül semmi különös, de közelebb érve vettem észre, hogy a tökmag héját az ablakon kidobják a földre. Vajon
ezeknek a fiataloknak annyira-nehezükre esne, hogy a papír tasakba tegyék, a szemetet majd kukába dobják?
Lehet.
Folytatva a sétát sok helyen az autókat a járdákon tartják a tulajdonosok, így előfordul, hogy mi gyalogosok a
járdáról az úttestre kell mennünk, hogy haladjunk tovább. Siklódi Ildikó
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Beszélgetés Rákosi Károly
úrral a labdarúgásról (3.)

- Milyen emlékezetes mérkőzései
voltak?
- Több mérkőzésem is van első és
második osztályú csapatokkal,
például
Maroshévízen
a
marosvásárhelyi ASA ellen vagy
7 alkalommal léptem fel, hisz a
vásárhelyi csapat sokat jött
Maroshévízre, de a kolozsvári U
és a meggyesi Gaz csapatával is
emlékezetes mérkőzéseim voltak.
Míg Kovásznán voltam, több emlékezetes mérkőzésem is volt, de szívesen emlékszem a bukaresti Rapid elleni
mérkőzésre, a most első osztályú izraeli Hapoel Hadera csapata ellen, melytől 3-1-re kaptunk ki. Egy
alkalommal játszottam a magyarországi öregfiúk válogatottja ellen is, amikor az én ellenfelem a híres Kű
Lajos válogatott volt. A mérkőzés 0-0-ra végződött.
-1975-ben távozott a maroshévízi csapattól.
- Igen, 1975-ben távoztam Maroshévízről, átigazoltam Felsőbányára, de pár hónap múlva hazajöttem, majd
Balánbányára igazoltam, 4 éven át a baróti csapatot erősítettem, majd végül Kovásznára igazoltam.
(folytatjuk). Cz. K.

A székely-magyar rovásírás emlékei 91. rész
A zilahi Tuhutum-szobor rovásfeliratainak története, 10. rész
Tar Mihályt és fiát tehát a Magyar Tudományos Akadémia néhány tagja hamisítóként kezelte a rovásírás
használata miatt, azzal az indokkal, hogy régi írásunk a magyar nép között már „nem él”. Erre erősen rácáfol
a 16 db. kiskunhalasi rováspálca és más rovásemlékek. Tar tisztességét bizonyítja a budapesti Varga Márta
nyugdíjas idegennyelvi levelező emléke nagyapjáról, Varga József postafőellenőrről, aki Omoron született
1886-ban, keresztapja pedig Tar Mihály volt. Mivel keresztszülőnek lenni nagy tisztesség, ez is mutatja, hogy
a Tar család megbecsült volt a faluban.
Forrai Sándor tanárt, rovásíráskutatót felkereste Tar Mihály unokája, a Temesváron élő Ferenczy Mihályné,
aki elmondta, hogy nagyapja valóban a családban tanulta a rovásírást. Egyúttal átadta Tar 16 féle, különböző
szerzőktől összegyűjtött betűsorát is.
A Szakács Gábor író – újságíró által szervezett 2010-es Kárpát-medencei Rovásírás Versenyünkre meghívtuk
Tar Mihály egyik leszármazottját, Kvaszta Csilla Tündét, aki szintén sok kedvező adatot sorolt fel megvádolt
rokona mellett.
Számomra Tar ötletes,
egyedi,
saját
alkotású
összerovásai a legnagyobb
bizonyítékok arra, hogy ő
azt a pusztákon, az őseitől
tanulta.
Az ábrán Tar levelének
részlete
összerovással,
1902. szept. 6- án írta. A
Denta szó a Temesmegyében
lévő
községközpontot
jelenti,
ehhez tartozik Omor is. Az ábra forrása: Akadémiai Jelentés, 1903/31. old. Friedrich Klára
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Nektária Székelyföldi Mézverseny

Kerekes kutyaszánhúzó verseny

Október 8-9. között zajlott le Székelyudvarhelyen a
Nektária Székelyföldi Mézverseny. Az esemény az
Udvarhelyszéki Örösi Méhészek és Méhészlovagrend,
valamint a székelyföldi falugazdászokat és agráriumot
lelkesen támogató
Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete közreműködésével valósult meg. Az
eseményen közel 160 méhész állította ki termékét.
Maroshévízt Tőkés Attila mézlovag képviselte, akit
bronzéremmel tüntettek ki. A havasi vegyes
virágmézét
és
a
repcemézét
díjazta
a
zsűri.

Október 8-9. között zajlott le Borszéken egy kerekes
kutyaszánhúzó verseny, melyre 18 fogat iratkozott be.
Képviselve
voltak:
Bukarest,
Kolozsvár,
Marosvásárhely, Balánbánya, Borszék és Maroshévíz.
A kétnapos verseny végén a maroshévízi Marc Gabi, a
C1-es csoportban (husky 4 kutya) aranyérmet szerzett,
míg a borszéki Molnár Sándor szintén C1-es
csoportban ezüstérmet.
A verseny szervezője Molnár Sándor volt.

Gratulálunk
neki!

Csirkemell gombás-paradicsomos
szósszal – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók: 3 db csirkemellfilé, 2 nagy db
paradicsom, 40 dkg gomba, 1 ek vaj, 3
gerezd ,fokhagyma. koriander ízlés szerint,
só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 1 ek
olívaolaj
Elkészítés: A csirkemellet felkockázzuk,
majd olívaolajon fehéredésig pirítjuk.
Felöntjük vízzel, 25-30 perc alatt puhára
főzzük. Közben a megolvasztott vajon a
felszeletelt gombát pár percig pirítjuk, majd hozzáadjuk a paradicsomszeleteket és jól összekavarjuk. (Nekem
volt egy fél marék vegyes zöldségkeverékem, azt is belekevertem, mással úgysem nagyon tudtam volna
elhasználni). Fűszerezzük, addig főzzük, míg a paradicsom levet nem ereszt, majd abban kis ideig tovább
főzzük a gombát is. Hozzáadjuk a koriander leveleket. Ha a csirke kész, összekeverjük a paradicsomos-gombás
szósszal. Jó étvágyat.

Ifjúsági labdarúgás
A Hargita megyei ifjúsági labdarugó bajnokságban: (U14) PRO Maros –Szentegyháza 5-1, (U11) PRO Maros
Csíkszereda II: 7-5, és PRO Maros – Csíkszentsimon 10-6, (U9): PRO Maros – Szentegyháza 3-0, és PRO
Maros – Gyergyószentmiklósi Jövő 5-5.
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Dénes Géza: Volt egy szürke lovunk
Volt egy szürke lovunk,
Kehes és pókos is tán,
Húzta szekerünket nagy kínlódva, lomhán.
Lókupecnek apám félpénzért eladta,
Sose lásson ilyen lovat udvarunkban.
Szabó Erzsébet: Kisfalum
Poros úton keresem azt a helyet,
Hol egykor gyermekkorom rakott fészket.
Elveszett léptek nyomában járok,
Nem remélve sok boldogságot.
Kis falumba hol a pipacs virágzik,
Az én szívem mindig haza vágyik,
Egy gondolat így szól most énnekem,
Szeretnélek látni mielőtt öregszel.

Bajkó Zsigmond: Félhomály
Maszkabál az egész életed,
Maszkabál mert azzá változott,
Homályos az élet útja már,
Pusztulásba vezet túl korán.
Mindenki elpusztul, mindenki fél,
Ma már a világ semmit sem ér,
Hiába indulsz el, kevés a fény,
Hazug az eszed, vajon miért.
A fekete mennyezet omlik reád,
Erőltesd magad, a poklon át,
Nehéz halálkínzó élet,
Ez az ami, most vár reád.
Péter Árpádnak a politikai börtönben, szappanra
irt verse: Ó sors!

Megkondult a harang a kis falumban,
Esküvőre vár valaki a kapuba.
Csillogó szeme messzire tekint,
Érkezik-e, ki őt nagyon szereti.

Ó sors te szörnyű,te kegyetlen
Ki tele vagy ismeretlen rejtélyekkel,
Ki bezuhansz velem a pokoli mélységbe,
És nem viszel fel többé soha a felszínre.

Lassan a nap nyugovóra tér,
Színes takaróját hüsiti a szél,
Öröm, bánat, mindenkinek egyaránt,
Ott marad a szívében az éj hajnalán.

Ó sors ! mond,hogy minek nevezzelek,
Mikor bemutatsz a kínnak és szenvedésnek.
Nem kérdezel soha csak büntetsz,
És ostoroddal mindég megütögetsz.

Isten veled falum elmegyek én innen,
Kicsordul a könnyem, ha most visszanézek,
Fájó szívvel mindig rád gondolok,
Nekem ott ragyog a legfényesebb csillagom.

Sajog a hátam,mert nagyon megcsapkodtál,
Ostoroddal rajta ma is végighúztál.
Megbántottad árva szívemet,
Ráütödted ostoroddal a mélységes sebeket.
Ó sors! Mond, hogy minek nevezzelek?

Rólunk magyarokról írták
Josefus Flavius zsidó krónikás ie. 37-ben írta: „Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan
területen, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a
róla elnevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik.”
Giacomo Filippo Foresti (1434-1520) azt írta a Supplementum chronicarum-ba (1483), hogy a Szkíták
királysága rögtön az emberiség kezdetén jött létre, és hogy a Szkíták őse Magóg volt.
TYRUSI VILMOS püspök, aki feljegyezte az első kereszteshadak átvonulását, írja krónikájában:
"A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek."
PIERE VIDAL provencei trubadur a XII. században járt Imre királyunk (1196-1204) udvarában és így írt
hazánkról: "Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot
találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat."
DANTE (1265-1321) az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra küldött
üzenete: "Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!"
II. PIUS pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadal után (1456) írja III. Frigyes
császárhoz küldött levelében: "Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője."
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Léleksarok
Miértek és azértek
Általában mindennek amit teszünk van oka. Sokszor nem vagyunk tudatában, mégis. Néha úgy
érezzük, hogy már nincs értelme, nincs nyomós oka, annak, amivel foglalkozunk. Így abbbahagyjuk....vagy
csak szeretnénk véget vetni valaminek....ami már okafogyott.
De válhat létünk okafogyottá? Szerintem tűnhet annak. Persze. De... nem jó elhinni, hogy tényleg
értelmét vesztette. Mert mindig van értelme. Meg kell keresni. Ha nem találjuk, új értelmet kell adni neki.
Viktor Frankl osztrák neurológus és pszichiáter leirja a koncentrációs táborban megélt tapasztalait és arra
bíztat, hogy hozzá hasonlóan találjunk okot a továbbélésre, a legkönyörtelenebb körülmények között is.
Hiszen nincs jogunk lemondani életünkről. Ne várjuk az élettől a nagy dolgokat, inkább adjuk meg azt amit
életünk vár tőlünk....Ingyen kaptuk, mit kezdünk vele?
Ahhoz, hogy ne akarjunk élni, nagy bánat vezethet, de...ne menjünk most el addig. Nem akarnak sokan jobban
élni. Szeretnének ...de nem tesznek azért. Ilyen-olyan kifogások mögé bújva nam élnek igazán. Nincs elég
pénzem....átmenni az úton is pénz, mindjárt a levegőt is megfizettetik velünk, jaj jaj....milyen nehéz
manapság. Mindenki felelős a nyomoraúságunkért....csak mi nem. Az áldozat szerepe kényelmes. Persze,
mentesít a felelőség alul. Látszólag. Olyan kár hogy saját, magunkat is át akarjuk verni, néha sikerül. Pedig
felelőséget kell vállalnunk életünkért, mert kovácsa mindenki a sajátjának. Természetesen vannak dolgok
melyek tőlünk függetlenek. De a legtöbb dologba azért lehet beleszólásunk, legalábbis a hozzáállásunk tőlünk
függ. Aki sokat ül a házban, megsavanyodik. Aki magával nincs jóban másokkal kötekedik. Aki nem eszik
éhes, aki nem él annak lelke éhezik vagy szomjazik, ahogy tetszik. Élni mit is jelent? Szabadnak lenni? Talán.
Azon a kis hétvégén, vagy délután pár órát azt tenni, amit csak akarsz. Azt enni, inni, amit akarsz. Ott sétálni
ahol akarsz, kipróbálni, gyakorolni azt a hobbit, amit nemrég fedeztél fel, vagy csak abbahagytad, elkerülni a
mérgező kapcsolatokat és újakat építeni, vagy csak egyedül lenni és élvezni a csendet vagy éppen a hangos
zenét....Mindenki tudja, hogy aki akar igazán valamit, sikerül neki. Mert kitart. Cél nélkül ez nem valósulhat
meg. Nem mehetsz, ha nincs irány. Helyben mozogsz. Tornának jó, ha az a cél, hogy ledobd a kilókat és
naponta megteszed. De legtöbbször helyet kell változtatni. Világosan látni az úticélt. Ha közben
újrafogalmazódik a trasszé, sebaj, hisz nem mindig tudjuk biztosan melyik út jobb nekünk, a lényeg, hogy ne
stagnáljunk. Mindig akarjunk valamit. A pontból B pontba jutni. Ha sikerül, jutalmazzuk meg magunkat. Sok
kis célból lesznek a nagyok. A kudarc is az út része. Megmutatja a gyengeségeket, irányít a helyesebb irányba.
Elvárja az ismétlést, a tanulás fontos részét.
Bármilyen nehéz, nem adhatjuk fel, mert felelősek vagyunk magunkért és egymásért. A felnőtt a
gyerekért, az idősebb szüleiért, a társáért, a barátjáért.... Mindenki magáért felelős, persze, első sorban. De
vajon amikor kapcsolatokat alakítunk ki és tartunk fent, nem vállalunk értük felelősséget? Mert az ember
társas lény. És egyedül nem mindig boldogul. Ma én segítek rajtad. Holnap te. Mert nem vagyunk minden nap
jó formában. Mert emberből vagyunk. Egy példány sem tökéletes. A szükség kötelékei összefonnak. Ez nem
kéne teher legyen (hogyha az, másról van már szó), hanem lehetőség egymás életét több értelemmel,
élménnyel feltölteni időnként.
Szeretettel, Lotti (lotticikk@gmail.com)

A Zsákhegyi Katonai Temető rövid története
Nemsokára a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temető
rövid történetét fogjuk olvasóink elé tárni, úgy ahogy a
budapesti, bécsi és szebeni levéltárokban ezek
megtalálhatóak. (…A Magyaros nevű településrészre, a
Magyaros-patak néven ismert folyócska torkolatához költöztették
1916 őszén (Szebenből) az 1305-ös katonai tábori kórházat, egy 40
méter hosszú épületbe, nem messze a Bánffy fürdőtelep felé vezető
úttól, a Sbârcea Irimia-féle malom szomszédságába. A kórházban
két katonaorvos és több asszisztens tevékenykedett Donner ezr.főorvos törzsorvos és Birmann orvos vezetése alatt….).

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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