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50 éve jégkorong csapat alakult
Tél és tavasz váltogató
Furcsa időjárás tanúi vagyunk. Február elején
tavaszias idő volt, majd jött az eső és a hó. A
település szélén, mint mindig, későre lett
eltakarítva a hó. A központ sem dicsekszik ebben,
hisz a hó kezdett olvadni, és megint a már több
éves gondok adódtak, hisz nem működik mindenik
lefolyó. Ilyenkor mi is történik…az utak szélein
víztócsák vannak. Ez nehezíti az autósok
közlekedését, és persze a gyalogosoknak is rossz,
mert bármikor lespriccolhatják az autók. Egy ilyen
ok, ami már 3-4 éve van, a központi bútorüzlet
mellett levő lefolyó, melyen már rég nem fut le a
víz. Annak idején már írtam róla, hogy több
alkalommal is láthattam, amint az utcáról
összegyűlt szemetet e lefolyóba beseperték. Így hát
egyszer csak eldugult. Ez az oka az út szélén levő
víztócsáknak. Ez így van a Kornis negyed fele
vezető úton is. Itt is több lefolyó el van dugva.
Nem tudom, hány évnek kell eltelnie, míg az
illetékesek kipucolják az eldugult lefolyókat.

Az első csapatot Huszár Gábor és Papp József
létesítették 1970 februárjában. Az első mérkőzéseket
már ez év március 1-jén játszották: Maroshévíz –
Csomafalva 1-5 és Maroshévíz – Szárhegy 4 -7
eredménnyel. A következő évben Maros S. E. néven
mint felnőtt csapat vett rész a Hargita megyei
bajnokságon. Két ifjúsági csapat is alakult Olimpia S.
E. néven. Az első hivatalos megyei bajnoki mérkőzést
1971. január 21-én játszották le, amikor a
Gyergyóújfalvi Maros csapatot látták vendégül. A
tapasztaltabb vendégek, akik soraiban ott voltak a
Gyergyószentmiklósi Lendület játékosai is, 8-0-ra
nyertek. Az első megyei bajnokságban szereplő csapat
játékos kerete: Galusnyák, György, Krizsbai, Buslig,
Fazakas, Mezei, Papp, Balázs, Portik, Ördög, Szidlik,
Simon és Huszár Gábor, aki edző és játékos is volt.
Czirják Károly

Siklodi Ildikó

Régen történt
30 éves emlék
1990. január 18-án a helyi magyar pedagógusok döntöttek a magyar tannyelvű oktatás újjászervezését
illetően. A gyűlésen 41 pedagógus volt jelen: Strasszer István, Csorya Irma, Rákosy Magda, Puskás
Rózália, Mikle Erzsébet, Szabó Mihály, Nagy János, György István, Dénes Géza, Cimpean Gergely,
Hompoth Zsuzsa, Háhn Ottó, Lázár Márta, Kalapács József, Voinea Rózália, Oltean Magdolna,
Karácsonyi István, Puskai Ilona, Rokaly Emese, Kolumbán Tihamér, Kolumbán Klára, Nagy Anna,
Balla Éva, Szabó Zoltán, Karácsonyi Ibolya, Mohacsek Ákos, Komán Birtalan Felicia, Komán Birtalan
János, Újfalvi Anna, Köllő Margit, Nagy Ibolya, Csatlós Anna, Járy Levente, Járy Zsuzsanna, Minier
Magdolna, Miklós Pál, Puskai Gyula, Rokaly József, Cimpian Rozália, Varga Sára. Dátuly Irén. 38-an
az önálló magyar oktatás mellett szavaztak, 3-an ellene. Ez év március 21-től hivatalosan létrejött a
magyar tannyelvű elemi iskola, mely 1992 októberétől felvette a Kemény János Általános Iskola
nevet, illetve 2003-ban itt alakult a XII osztályos Kemény János Gimnázium.

Nem lehet szó nélkül hagyni
Az európai parlamentben betiltották, hogy a képviselők az asztalukon az országuk zászlaját
használják. - Ez már diktatúra
Horvátországot kitámadta több európai parlamentes, mert a törvénytelenül beszökött embereket,
állítólag (nem tudták bizonyítani) egy részüket, megverték, vagy kutyák támadták meg. – Ez egy ország
belügyeibe való beavatkozás, és tudni kell, hogy egy ország területére a határátkelőkön kell bemenni és
fel kell mutatni a személyazonossági okiratot vagy az útlevelet. Azok az idegenek, akik betörtek horvát
területre, nem így tettek.
Januárban újból megtámadták Magyarországot a Röszkei határátkelőnél. Több mint 70 muszlim akart
betörni Magyarországra olyankor, amikor a határ zárva volt. Furcsa, hogy a szerb hatóságok nem
avatkoztak be, hagyták, hogy nyomuljanak a határ felé, nem ellenőrizték őket. – Megismétlem magam,
egy országba csakis hivatalosan lehet bemenni, hivatalos átkelő helyen. Ezért kell személyazonossági
igazolvny vagy útlevél. Mi európai lakosok egyik országból a másikba még egy állatot sem tudunk
bevinni, ha nincsenek hivatalos dokumentumaink.
Az európai parlament kevesebb pénzt akar adni a mezőgazdaságnak és több pénzt a törvénytelenül
bejövőknek. – Ez igazságtalanság, ez diktatorikus rendszer. A törvénytelenül bejövőknek, akik iratok
nélkül és nem a határ átkelőkön jönnek be, nem szabad pénzt adni. A pénzt az országok határainak a
megvédésére kell fordítani.
Soros György több hivatalos országközti megbeszélésen jelen van, így még az európai vezetők is
fogadták. Kérdem, egy tőzsdespekulánsot hogy lehet beengedni különböző hivatalos országok közti
tárgyalásokra, miután tudott dolog, hogy számtalan országot tönkretett, beleavatkozott az ország
vezetésébe. Ha őt tárgyalásokra engedik, akkor mindenkinek joga van résztvenni.
Több országban a muszlimok lefejezik, megölik, üldözik a keresztényeket. Ezekért a gaztettekért az
Európai Parlament nem szólal fel, de támogatja a muszlimok törvénytelen behozását a keresztény
kontinensünkre.
Sok államban ellenzik a nemzeti államokat, ezeket fel akarják számolni. Kérdem én, hogy akkor a
keresztény Európa muszlim kontinens lesz? Sok agymosott ezért megtesz mindent, hogy a
kereszténységet és a nemzeti államokat megsemmisítse.
Fasisztának nevezni Wass Albertet vagy Nyírő Józsefet, az a magyar nemzet ellen elkövetett vétek. Ők
soha nem voltak fasiszták, és ezt semmi nem támasztja alá. Ők nemzetünk nagyjai. Wass Albertet két
alkalommal világították át a múltja után kutatva. Egyszer Ausztriában és másodszor az Amerikai
Egyesült Államokban. Egyszer sem hozódott fel az, hogy fasiszta lett volna. Mi több, ha az lett volna,
fia soha nem lehetett volna a NATO-ban magas rangú tiszt. De ma már ilyenek egyesek. Ha nem az ők
baromságait, irányelveit követik, egyesek azok már antiszemiták, fasiszták, de ezek nem nézik meg a
múltjukat, hogy ők kik is valójában.
És akkor Gyöngyöspata. A Soros György emberei feljelentették a magyar kormányt, hogy
Gyöngyöspatán elkülönítették a romákat. Ezért pert is nyertek, csakhogy az érdekesség az, hogy ez az
úgynevezett szegregáció vagy elkülönítés 2004-ben kezdődött, és mégis a mostani kormányt vádolják és
nem Gyurcsányékat. De lehetne vádolni azért is, hogy több mint 80 diák kellett más településre menjen
iskolába a romák miatt... Ez nem gond. De most jöjjünk közelebb: Maroshévízen és
Gyergyószentmiklóson is külön iskola van, ahova csak romák járnak, és ezért nincs semmi gond. Ja,
persze még nem tudták meg a sorositák. 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
Medvekarom a zubbonyon
Nem tudjuk, ki készítette s tette zsebre az első zsebkendőt, csak annyi bizonyos, hogy a régi Rómában
már több fajtát ismertek. Mai rendeltetését azonban akkor még korántsem töltötte be. A római hölgyek
verítékcseppjeiket törölgették vele, a római férfiak cirkuszi mutatványoknál lobogtatták. Amire ma a
zsebkendőt használják, arra a célra a nemes rómaiak tógájuk ujját vették igénybe. A zsebkendő általunk
ismert rendeltetését a 16. században kezdték felfedezni, de használatára még akkor is nehéz volt
rábeszélni a népet. Rotterdami Erasmus legalább is rosszallóan jegyezte meg illemtanában, hogy az
emberek saját ujjukat, a ruhájuk ujját vagy sipkájukat használják helyette, holott ez „nem valami finom
dolog és nem is illedelmes eljárás”. Még a modorukra igen kényes régi katonatisztek is csak akkor
szoktak le arról, hogy orrtörlésre használják zubbonyuk ujját, amikor arra medvekaromnak csúfolt
kemény sujtás került, amely orruk dörzsölése közben felsértette bőrüket.
A katonaságtól terjedt el aztán a polgári lakosság körében is a zsebkendő általános használata.

Dénes Géza: Jön a kicsi vonat
(Azok emlékére és tiszteletére, akik ezt a nehéz
munkát évtizedeken keresztül végezték)
Jön a kicsi vonat, gőzmozdonya püffőg,
Fával rakott drukkok kereke dübörög,
Mozdony kazánját tömi a tüzelő,
Gépét irányítja a mozdonyvezető.
Kinn a vagonokon őrködik a fékes,
Fékét nyitja-zárja,
Hátán nagy subája,
Fején a kucsmája
Csípős, jeges szél arcát borotválja.
Benn a rönktéren,
Fagyban, szélben, hóban vonatokat várják,
S azok rakományát rámpákra rakják,
Dermesztő hideggel dacolnak a fások,
Derék férfiak, kőkemény munkások.

Sport
Alpesi sí versenyek
Az elmúlt hetekben több rangos alpesi sí
versenyeken vettek rész a maroshévízi ifjúsági
sportolók. Egy néhány eredmény: Hámos Roxána
a Borszék Kupán aranyérmet szerzett, Felsőbányán
ezüstéremmel térhetett haza, míg az Ausztriában,
Osbach-ban tartott Magyar-bajnokság keretén
belül szintén ezüstérmet szerzett.
A maroshévízi Karácsonyi Karina az ifjúsági
korcsoportban ért el jó eredményeket, így a
Borszék Kupán ezüst éremmel tért haza, a Lőrinc
Pál Kupáról bronzéremmel és a Maroshévíz Kupán
pedig ezüst érmet szerzett. Gratulálunk nekik.

Maroshévíztől a Dunán át Minnesotába
Az elmúlt években több alkalommal is megszólaltattunk olyan maroshévízi születésű
embereket, akik több éve más országokban laknak. E lapszámunktól a maroshévízi születésű
Tankó Albert ismerteti meg az életútját, aki 1960-ban született, és jelenleg az Amerikai Egyesült
Államokban él.
- Milyenek voltak az iskolás éveid?
- Rokaly tanár úr sokat mondta nekünk: „sohasem volt
úgy hogy valahogy ne lett volna”. Kitünő tanár volt, nagyon
szerettem, ahogy leadta a leckéket. Elvégeztem a XII osztályt,
majd
esztergályosnak
tanultam.
Hompoth
Feri
osztálytársammal elmentem Székelyudvarhelyre a Matrica
gyárba. Mindezek az évek alatt az eszem csak ott volt, hogy
szökjek ki az országból. A Matrica gyárban volt egy
munkatársam, aki sokat mesélt Újmoldova településről, ahol a
húga lakott.
- És gondolom innen jött a szökési gondolatod is.
- Igen. Egyszer mondtam neki, hogy kiszöknék az
országból, és mikor még megy a húgához, készítsen egy
térképet, hogy mégis hol lehetne kiszökni. Egy nap elment
lakodalomba a húgának. Vele mindig a parkban beszéltem, és
figyeltük, nehogy valaki hallgassa a beszédünket. Egy
alkalommal mikor jött a munkatársam, hozott is egy
ceruzatérképet. Alapos munka volt, hisz lerajzolta a
települést, az aszfaltos utat, melyen kell haladnom, majd
utána egy köves útra kellet térjek, itt jobb oldalt egy kút volt,
a bal oldalon pedig egy temető. Ez után egy kis kerítés, ahol
be kellett szöknöm a szőlősbe, és ennek a végén van a Duna folyó. Nagyon vigyáztam erre a térképre.
Közben behívtak katonának Tuzlára a repülősökhöz. Már itt hallottam olyanokról, akik átszöktek
Jugoszláviába, sőt permetező repülővel is megszöktek. Katonaság után Udvarhelyre mentem vissza.
Hat hónap után tudattam a vezetőséggel, hogy költözök haza, mert a szüleim öregek, de engem már a
szökés érdekelt Jugoszláviába. Maroshévízre hazaérve, nem mondtam senkinek a tervemről, csak a
kishúgom tudott róla, de megígérte, hogy titokban tartja a tervemet. Nem tudtam, hogyan fog alakulni a
tervem. Álmodoztam, hogy a családom zokog, mert engem elfogtak, de álmodtam, hogy a Dunában
meghalva vagyok, és a halak eszik a testem, de olyan álmom is volt, hogy elfogtak, és a farkaskutyák
haraptak engem. Legnagyobb félelmem az volt, ha elfognak, és úgy megvernek, hogy belebolondulok,
nem leszek normális ember. Eljött a nap. 1982 volt. Kijöttem a tömbházból, egy barátom a negyediken
épp az erkélyen volt és rám kiáltott. „Albi, hogy vagy, hova mész?” - én pedig azt mondtam megyek
„Amerikába”. 900 lejjel a zsebembem vonatjegyet vettem Temesvárra. Négy órai utazás után
észrevettem, hogy rossz irányú vonatra ültem fel. Három napomba került míg Temesvárra értem. Mivel
sok rendőr őrség járt, színészkednem is kellett, hisz az embereket akkoriban megállították, igazoltatták.
Több alkalommal is megállítottak. Temesvárról busszal kellett mennem Újmoldovába. Én fel voltam
készülve, ha megállítanak, azt mondom, hogy megyek a rézbányába dolgozni. A busz tele volt,
ellenőriztek mindenkit. Nem ültem fel. Hallottam, hogy valaki kérdezte, hogy nincsen-e egy hely, hogy
kisautóval hazavigyék. Odamentem, és megkérdeztem engem nem-e visznek el. Befogadtak, négyen
utaztunk. Kérdezték, hogy miért megyek oda, mondtam, hogy megyek dolgozni. Egyik utas mondta,
hogy ha jól tudok úszni, átúszhatom a Dunát, és túlfelől már sokkal jobb az élet. Amúgy ez volt az én
tervem, hisz úszni jól tudtam, hisz X. osztályos voltam, amikor a Sinaia-i tavat is átúsztam nagyobb
erőfeszítés nélkül. (folytatjuk) Czirják Károly

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 62. rész
Siménfalvi rovások 2. rész: A siménfalvi madárrovás
Siménfalvának egy újabb kori rovásemléke is van, erről Szente B. Levente székelykeresztúri költő,
néprajzkutató értesített, amikor 2009-ben ott jártunk, egy rajzot és magyarázatot is mellékelt hozzá.
Ebből részletek:
“A siménfalvi “madárrovás-írásos rajzra először 1998. június 28-án figyeltek fel egy kőpince
fagerendáján. A különös rajzról a házigazda sem tudott semmit mondani, ám a pincével kapcsolatban
elmondta, hogy az jóval a ház előtt már megvolt, a házat pedig 1881-ben építették újjá. Annyit hallott
csupán a ház egykori tulajdonosától, hogy azt
valamikor a 1800-as évek táján egy korábban,
egyazon alapon levő roskadozó ház helyére
építették. Tudomása szerint a pince korábban is
meg lehetett, hiszen az 1700-1800-as években
szinte a fél Siménfalva ott tette el télire a
savanyúkáposztát.
A rajzot stilizált madáralakjára való tekintettel
neveztük “madárrovás”-nak. Később vettük észre, hogy a rajz eredetileg nem ennyiből állhatott, hiszen
a gerendavégen fűrésznyom látszik. Ebből arra következtettünk, hogy nem a pince volt az első
rendeltetési helye e különös szerzeménynek. A rajzot még a helyszínen megtekintették a székelykeresztúri
Molnár István Múzeum munkatársai is.”
2010. júliusában és szeptemberében Szakács Gáborral és barátainkkal alaposan megszemléltük a
madár alakú rovást, egyúttal utólag is köszönjük a házigazdának, Péter Lászlónak a szíveslátást. Ekkor
készítettem a mellékelt fényképet. Folytatása következik: Friedrich Klára
Dénes Géza rovata
Február
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés
Télutó, jégbontó,
Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal
Ez nálunk nem igaz, való
Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van
Február oly szeles,
felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a
Dermesztő, fagyos, jeges.
pácienseinket küldőpapír nélkül is fogadjuk
a
gyerekvizsgálatokat
speciális
fotorefraktométerrel
Mit mond róla a sok zsivány:
végezzük (kellemetlen pupillatágítás nélkül, távolsági
Lehet hideg istálom,
fotózással)
De szelét nem állom,
kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére
Rázkódtatja ablakom,
korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépek
A házamban vacogok,
bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és üveglencsét
Rövid hónap február,
egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával)
De lelkem már tavaszt vár.
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
Marosvásárhely: - Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304,
0365/410-555
1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
Rózsák tere 53. sz. Tel:0265/250-120, 0365/410-559
Dózsa György út 60. sz. Tel: 0265/265-205
Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939.
Szászrégen: - Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042,
0365/410-558
Szováta: - Fő út 196. sz. Tel:0265/577-282
Orbán Erika festménye
A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323

Rólunk magyarokról írták
Egy újabb sorozatot indítottunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak,
mondtak, neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt többféleképpen nevezték,
így szkíta, hun, magyar, de más névvel is illették. Mivel 1821-től Habsburg parancsra történelmünket
hamisították, régi gesztáinkat elégették, helyette magyarul nem tudók új történelmet próbáltak írni, fontos
a görög, indiai, kínai, japán vagy más nemzetek dokumentumainak a tanulmányozása, mivel ezekben
megmaradt az ősi történelmünk, hisz a szkíta-hun-magyar világbirodalom minden idők legnagyobb
birodalma volt egészen Atilla haláláig. Egyes történelemkönyvek még most is őseinket nomádoknak vagy
barbároknak nevezik. Itt tudni kell, hogy a rómaiak minden olyan nemzetet, melyet nem igáztak le, így
neveztek, és nemcsak minket, magyarokat, de a gallokat, germánokat stb. is. Nagyon fontos tudni azt is,
hogy a szkíták vagy hunok 24 ősi törzsből tevődtek össze és ezeken belül volt több kisebb törzs is.
325-ben Nagy Konstantin, a Római birodalom császára összehívta a Niceai Zsinatot, ahol kimondták, hogy
Jézus egylényegű az Atyával. A palesztin történetíró Eusebius jegyezte fel, hogy ezen a tanácskozáson már
Szkítia püspöke is részt vett.
NAPOLÉON BONAPARTE /Napoleone di Buonaparte/ (1769-1821) hadvezér, politikus, francia császár olasz
nemesi családból származó, korszikai születésű francia 1809-ben írta hozzánk magyarokhoz intézett
kiáltványában a győri csata előtt: "Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek..."
VICTOR
HUGO
(1802-1885)
francia
költő,
író:"Magyarország
a
hősök
nemzete,
Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában.
Magyarország a hősiesség megtestesülése."
ELISÉE RECLUS (1837-1916)" 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 legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a
Kárpátok által körülvett óriási arénában."

Sajtos-sonkás tészta sütve – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók: 50 dkg tészta (csavart, penne, spagetti), 15 dkg bacon, 1 fej vöröshagyma, olaj
1 tk pirospaprika, 30 dkg sonka, bors, oregano, 20 dkg sajt, Vaj
Elkészítés: a tésztát a csomagoláson található előírás szerint forró, sós vízben
kifőzzük, majd leszűrjük. A bacont apró kockára vágjuk, kisütjük és félre tesszük.
Az apróra vágott vöröshagymát olajon üvegesre pároljuk, megszórjuk
pirospaprikával, majd hozzáadjuk a kockára vágott sonkát, felöntjük 1 dl vízzel és
puhára főzzük. Ízesíthetjük borssal, orergánóval. Amikor megfőtt a sonka, akkor a
tésztát összekeverjük a szaftos raguval és hozzákeverjük a bacont. Egy tűzálló
edényt vajjal kikenünk és elterítjük benne a tésztát. Reszelt sajttal megszórjuk a
tetejét és 180 fokra előmelegített sütőben addig sütjük, míg a sajt megpirul (kb. 10-15 percig).

A Kemény János Elméleti Líceum oldala

Iskolánk 2020. február 7-én a legnagyobb diákjait ünnepelte.
Minden végzős tanuló megkapta maturandusz szalagját és részt
vett a nagykorúsító ünnepségen. Erről az eseményről számol be
Kovács Vivien, XI.osztályos tanuló:
"Ha a hozzáállásunk jó, akkor semmilyen akadály nem túl
magas, semmilyen völgy nem túl mély, semmilyen álom nem
túl elrugaszkodott, és semmilyen kihívás nem túl nagy."
Ez az idézet lakózott mindvégig bennünk, a XI. osztályt alkotóiban, mert talán az eddigi évek során ez
volt az első komolyabb megpróbáltatás
számunkra, DE kezdjük az elején. Mint
minden bálnak és rendezvénynek, a
miénknek is kellett egy téma. Mondanám,
hogy sokat elmélkedtünk és civakodtunk
számos kreatív téma közt, de nem így volt,
"A világkörüli utazás". Már az első
napokban egyetértettünk abban, hogy ez a
téma fogja végig kísérni a bálra való
készülődést és természetesen a nagy napot
is. Ötletekből nem volt hiány, osztályunk
minden egyes tagja érdekesebbnél
érdekesebb és jobbnál jobb tervvel
egészítette ki a bálról alkotott képünket. A
legjobb ötletek és kiegészítők közé
sorolnám
a
V.I.P.
nyakbavalókat,
amelyeket mi, a szervezők viseltünk, a madzagon végig fűzött zászló sort, ami igazán hangulatossá
varázsolta a termet, a papír csónakokat és repülőket amelyek szintén szimbólikus jelentőséggel bírtak,
meg a karszalagokat, amik egyben a belépőt alkottá, mindeniken a MATURANDUSZ KJEL 2020felirattal. Díszítés terén, mindent megvalósítottunk, amit elterveztünk.
Ami a műsort illeti, különböző próbákat
kellett teljesítsenek a XII. osztály diákjai,
amelyek
között
filmvilágban
való
jártasságukat, kreativitásukat, költészetüket,
humorérzéküket
és
bátorságukat
bizonyíthatták. A közönség szemtanúja
lehetett a próbák lezajlásán kívül, táncnak,
egy bemutatónak, amely az osztály emlékeit
idézhette fel, ünnepi beszédeknek, Deme
Gabriella igazgatónő és a XI. osztály részéről,
s a végén az ünneplésnek, díjazásnak. Szilvás
Andrea, Bărgăoana Alexandra, Trombitás
Szabolcs és Patka Norbert vihették el az őket
illető díjat.
Mindez nem jöhetett volna létre a szponzorok közreműködése nélkül, ne feledkezzünk meg róluk
sem. Utólag az osztály nevében állíthatom, hogy egy élmény volt számunkra ez az ünnep, amiért hálásak
vagyunk.

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

.
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.

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

Geröserv Plus Constructii kft.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
alkalmaz brassói munkapontra.
Szállás és szállítás biztosítva,
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni György Endre:
0752589797

Eladó új szépirodalmi könyvek, valamint
regények. Irányár 1-2 lej/db.
Érdeklődni,
0758611606

az

alábbi

telefonszámon:

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó
állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354
-------------------------------------------------------------------------Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as
telefonszámon lehet.
-------------------------------------------------------------------------Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
lakatosműhelybe
vasszekrény,
televízió
(ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.
Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Méhkaptárok gyártását,
vállaljuk. Érdeklődni a
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.
--------------------------------------------Eladó bontott csempekályha, samott
téglák. Előszobába való vas, forgó
fogas, valamint 200 kg kalcium
szárnyasoknak és sertéseknek.
0742779344

Eladó jó állapotban levő több mint
100 éves szekrény és régi
festmények. 0749568650.
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