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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békésebb Boldogabb Új esztendőt
kívánunk minden kedves olvasónknak
Itt van a December
Mikulásjárás a Kolping családnál.
December elején a maroshévízi Kolping
családhoz ellátogattak a maroshévízi Szent
Péter és Szent Pál napközi otthon gyermekei. A
vendéglátók megkínálták őket kaláccsal és
üdítővel. Távozáskor sem mentek el üres
kézzel hisz közbe megérkezett a Mikulás és
csomagokat vehettek át a napközi otthon
diákjai. Szintén december elején a hévízi
Kolpingosok ellátogattak a helyi öregotthonba
ahol, csomagokat adtak át az ott levőknek,
majd a városban lakó szegény családokhoz is
elmentek, csomagokat adva nekik is így több
embernek szerezve örömet a téli ünnepek
alkalmából. M. K.

Decemberben
Jézus
születését
ünnepeljük, ja, persze jön a Mikulás bácsi is,
sok ajándéknak örvendenek ilyenkor főleg a
gyerekek. Városunkban is kigyúltak a
karácsonyi fények. Több várost is bejártam,
mindenhol szépen ki van világítva a város, a
központ. Ragyogó ezüst, piros, arany, zöld
színekben vannak a települések, de itt
Maroshévízen sok, nagyon sok a kék szín, ami
nem a karácsony színe. Tudom, hogy a kék
szín a székelyek színe, de itt túlozva van.
Adventi „piac” is van, de alig 5-6 házikó van
felállítva, ezek is többnyire zárva vannak.
Szóval
valami
ünnepi
hangulat
van
Maroshévízen, en mostan sok a fényes, főleg
kék égő, de egy komoly ünnepi hangulathoz
több, sokkal több kell. Siklódi Ildikó

Újabb könyv a polcokon
Nemrég egy újabb, igen érdekes és fontos könyv látott napvilágot. A könyv címe: „Történetek a
magyar nemzet múltjából”. E könyvet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet adta ki. A könyv több
oldalon át foglalkozik a maroshévízi Urmánczy család történetével
SPORT
A megyei labdarúgó bajnokságban: Maroshévízi PRO Maros – Gyergyószentmiklósi VSK 4-1. A
hazai csapat góllövői: Tararache, Dolgescu, Stan, Tepes. A hévízi csapat felállítása: Petrescu Zaharia - Bükfeyes-Rákossy - Dolhescu - Stan - Craciun - Tararache T. (C) - Tararache S. (Peter)
- Psibel - Flesier - Ciocania.

Urmánczy Nándor Egyesület évi gyűlése
Nemrég volt a dr. Urmánczy Nándor
egyesület év végi gyűlése.
A 2017-es évi tevékenységből, amit az
egyesület szervezett, megemlítendő a januári
könyvbemutató és közönségtalálkozó Tamás Gábor
énekessel, áprilisban a Friedrich Klára és Szakács
Gábor rovásírás szakértők és kutatók előadásának a
megszervezése.
Május havában a Maroshévízi Magyar
Napok társszervezőjeként és ezen belül a X.
Urmánczy Nándor Emléknap megszervezése. A
pünkösdi zarándokvonat fogadása, 7. alkalommal
volt átadva Urmánczy tanulmányi díj 3 diáknak,
Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő szervezése
Salamáson.
A
római
katolikus
templom
búcsúnapjának a költségeinek vállalása, X.
alkalommal megszerveztük a Magyar Hősök Napjai
ünnepséget, szeptemberben a magyar iskolába
beiratkozott első osztályosoknak tanfelszerelések
átadása, a római katolikus egyháznál a karácsonyi
csomagok egy részének az anyagi hátterének az
állása.
A gyűlésen elhangzottak a 2018-as év tervei
is. Egy pár e tervek közül: a Magyar Költészet Napjának megtartása, XI. Urmánczy Nándor
emléknap megszervezése május 19-én, Urmánczy tanulmányi díj átadása, Magyar Hősök
Napjának megtartása, Nemzeti összetartozás napjának megtartása, melyet 2007-től minden évben
megtartunk, pünkösdi zarándokvonat fogadása, történelmi vetélkedő diákoknak, június 25-29
Ifjúsági Tábor, 20 gyergyószéki diák részvételével. Szeptemberben iskolai csomagok átadása a
magyar iskolába beiratkozó első osztályosoknak. November 9-én a 100 éve alakult Székely
Nemzeti Tanács alapításának a megemlékezési ünnepsége.

Maroshévízi adomák (35-36). Dénes Géza rovata
Itt a Zoo cirkusz
Igen jól szervezett cirkusz volt. Az állati mutatványokhoz sok biztonsági intézkedést
kellet betartaniuk. Rácsok mögött zajlott a tigris, oroszlán, akrobata mutatványok. Az elefánt
bemutatására már leszedték ezeket a rácsokat. Már az állatok látványa és azok produkciója
ámulatba ejtette a közönséget, mi, gyerekek, akik sosem láttunk még ilyen állatokat, néztük és
egymást túlharsogtuk mondanivalóinkkal. Nagy esemény volt egy cirkusz jelenléte egy olyan
kisvárosban, mint Maroshévíz.
Érkezik a körhinta
Mindenki örömére megérkezett a körhinta. Tehervagonokból rakták ki a hinta elemeit és
1-2 nap alatt összeszerelték azokat. Trombitával járták a települést és értesítették a közönséget,
hogy megérkezett a körhinta. A központban szerelték fel, a mostani mozi területére. Egy
hintázás, forgás, addig tartott, amíg a trombitás bácsi eljátszott egy-két melódiát (kb. 5 percnyi
idő). Sokan hintáztak, nagy volt a bámuló tömeg, addig maradtak, míg volt érdeklődő, ezután
szedelőzködtek és irány más város.

Újabb rovásírásos kövek
Az utóbbi években egyre több rovásos kőről számoltunk be, melyek Maroshévíz, Salamás
településeken, valamint a Tászok-tetőn és ennek az aljában lettek „felfedezve”. Ami érdekes, ha
évszázadokkal, évtizedekkel ezelőtt mindenki a Tászok-tetőn fedezett fel ilyeneket, az utóbbi
években a Tászok-tető aljában, Salamáson, Maroshévízen és környékén egyre több ilyen írott
kőre találnak. Ez azzal is magyarázható, hogy az emberek nagy része a tetőn kereste, hisz egy
legenda szerint Atila királyunkat végleges nyugvó helye előtt itt is eltemették.
Ha áprilisban beszámoltunk arról, hogy a Tászok alatt egy száz négyzetméteres területen
több mint 30 olyan kő került elő, melyeken sok a rovás, mi több egy 100 kilogrammos kövön
közel 50 rovás jel volt látható, ugyanakkor négy kövön ott volt az Atila jel és egy kövön az Atila
jel mellett ott volt a szent jel is. Azóta eltelt egy pár hónap és újabb kövek lettek felfedezve, így
az előbb említett helyen még két kő, egyiken egy nagyon mély és vastag rovás R betű, míg egy
300 kilogramm körüli kövön 12 jel látható.
Évekkel ezelőtt beszámoltunk a Maroshévíztől is nem messze levő állítólagos Atila
várról, ahol egy emberi alakot is tartalmazó kb. 2000 kilogrammos kövön több rovás is van (ezt
jómagam 2004-ben láttam először), míg egy szintén több ezer kilós kövön a NYIKA szó van
bevésve. Ez utóbbi követ Hompoth Lehel megtakarította a rajta levő zuzmóktól, valamint a
moháktól és még 28 rovásjelet fedezett fel. Szintén Hompoth Lehel számolt be arról, hogy július
30-án Salamástól nem messze, egy magaslaton 16 kövön több jelet is talált, lefényképezett.
Ugyanakkor Zsögöd váránál is megfordult Hompoth egy kisebb csapattal, Csíki András salamási
és Csatlos István maroshévízi lakosokkal és itt is több olyan követ találtak, amelyeken rovásírás
volt észlelhető, míg egy kövön ott volt az Atila királyunk jele. Czirják Károly

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 36. rész
A Jézus kápolna rovásjelei
Székelyföldnek sok csodája van, de ezek közül is
kiemelkedik a Székelyudvarhely déli bejáratánál található
Jézus kápolna.
Lakatos István csíkkozmási plébános (1702) "Jézus
házának nevezett Jézus neve kápolnaként" említi. Bejárata
mellett olvasható Pomjánek Béla ismertetője, ezt idézem
tömörítve: A kápolna Székelyudvarhely legrégibb épségben
maradt műemlék épülete. Építési ideje ismeretlen, a XII.
századra feltételezik. Alaprajza: 3,40 x 3,40 méteres
négyzet alapra szerkesztett négy karéjos kápolna. Festett
kazettás mennyezetét 1677-ben készítették, ez jelenleg múzeumban van, másolata 1903-ban
készült. A hagyomány szerint a közeli hegyen állt Attila testvérének Budának vára, Budvár. A
tatárjárás idején a székelyek ide húzódtak fel és egyikük nyilával szíven találta a tatár kánt.
Ennek emlékére emelték azon a helyen a kápolnát. A kápolnában található rovásjelekre dr.
Mózes Gyula hívta fel a figyelmemet. A régészek a falkutatás során a vékony meszes vakolatot
néhány helyen megbontották és ez alól tűntek elő a jelek. A képen látható karcolat a belső falon,
nagyjából szemmagasságban van. Az összerovásban a következő
jeleket látom: négyszög K, B, a B betűn a két felfelé induló
vonalka jelenthet két O betűt. Az egyik ferde szár R betűt is
jelezhet. Talán egy székelyföldön ismert név rejtőzik benne:
Orbok. Nyárádszentmártonban láttam az unitárius templomban
Orbok Kata sírfeliratát. Az épület külső falán is láthatók újkori rovásjelek, összerovások is
bekarcolva. Fénykép: Friedrich Klára

Czirják Károly: Siker, kudarc, honvágy, Nagy Mária, Gyergyóremetéről a
nagyvilágon keresztül Magyarországig
A következőkben egy székely rock-csillag életútjáról indítunk sorozatot, aki szíveskedett
kérdéseinkre válaszolni. Nagy Máriáról van szó, aki Gyergyóremetén született, Csíkszeredában
indult énekesi karrierje, majd - miután Románia számos kisebb-nagyobb településén (beleértve
Bukarestet is) turnézott fáradhatatlanul sikert sikerre halmozva – Európa és Afrika több
országában is fellépett hosszú éveken át, majd a magyarországi Gárdony városában telepedett le. A
mai fiatalok egy része lehet, hogy nem hallott róla, hisz már rég távozott nemcsak Erdélyből, hanem
az országból is, de csupán ízelítőül hadd említsem meg, hogy 1978-83 időszakban Romániában –
mint elmondta - számos koncertfelkérést el kellett utasítania, hisz programjában már jó előre
minden nap „be volt táblázva”.
Hiányoznak-e a koncertek? Nem is tudom, igen is, meg nem is. Az, hogy színpadon álljak és énekeljek
– mondhatom, hogy igen, de mindaz, ami ezzel jár, a sok utazás, herce-hurca, meg hogy az otthonom
ismét a szálloda és a busz legyen, távol legyek a családtól, már nem. Kész lelki traumát okozott nekem ez
a sok távollét, a sok búcsúzkodás, ezért 1997-ben azt mondtam: ha végre házam és családom lesz, többé ki
nem mozdulok otthonról! Azt hiszem, körülbelül 15 évig be is tartottam a fogadalmamat, csak
mostanában utazgatom, de csak maximum 4 napig vagyok távol az otthonomtól, beleértve az utazás idejét
is. Koncertezésre már kaptam felkérést: Adrián Daminescu turnézik, és a felesége keresett meg engem,
hogy csatlakozzak, de még nem vállaltam el, hiszen ebben az évben érettségizik a lányom, és országos
turnét már későbbre sem vállalnék be. Ami viszont érdekelne, az a szülőfalum és környéke.
Gyergyóremetén szívesen fellépnék a régi kultúrházban, ahol először a kis harmonikámmal énekeltem 12
évesen, és ez az én drága Édesanyám álma is, aki most 85 éves.
Erdélybe, Remetére szokotál-e járni? Sajnos, elég ritkán járok Remetére és Erdélybe, a mostani
utazásaim csak Bukarestre korlátozódnak, de augusztus 5-ére szervezik kortárstalálkozónkat, és, amire
terveim szerint – ha minden rendben lesz – hazautazom, és a lányom, meg az Édesanyám is szeretne
velem tartani! Reméljük, egészségünk kitart és megengedi, hogy édesanyám még egyszer láthassa
szülőfaluját.
Egy felejthetetlen koncert élményed melyik volt? Számomra az marad(t) a legfeledhetetlenebb pillanat,
amikor egy szál gitárral a nyakamban 30.000 ember előtt debütáltam Cenaclul-tagként a REPUBLICII
stadionban, és fergeteges sikert arattam.
Pofonok az élettől? Életem során több nemzetiség soraiból származó emberekkel találkoztam, minden
irányból kaptam hideget-meleget, de a legnagyobb pofonokként azokat a helyzeteket éltem meg, amikor a
saját nemzetemből valók „árultak el”. Két történetet is említenék erről. Az első ilyen csalódásom története
az első kislemezem körül bontakozott ki, amelynek megjelenését mindenki nagy érdeklődéssel várta: az
erdélyi magyarok, a szülőfalum, Csíkszereda (ahol később éltem, és ahol érettségiztem, illetve énekesként
debütáltam). Abban az évben, 1982 nyarán, a Fekete-tenger partján koncerteztem, tehát nem jutottam bolt
közelébe, ahol megvásárolhattam volna, de telefonáltam Édesanyámnak, hogy rohanjon a marosvásárhelyi
lemezboltba, és vegyen meg legalább 30 példányt, hiszen sok barátnak és rokonnak szerettem volna
dedikálni. A nővérem Csíkszeredában dolgozott az akkori CENTRAL - KÖZPONTI áruházban, éspedig a
lemez-TV-zene részleg mellett. Őt is megkértem: figyelje, mikor kapják meg a lemezt, mert ott is sokan
várták megjelenését. Anyukám még a lemez polcra kerülésének napján érdeklődött Marosvásárhelyen,
ahol azt a választ kapta, hogy pillanatok alatt elfogyott minden (vagyis pár ezer) példány, de megígérték,
hogy még rendelnek, és elkérték a telefonszámát, hogy értesíthessék, ha ismét kapnak belőle. Pár nap
múlva fel is hívták, mondván, hogy ismét érkezett pár ezer példány, mert „SZERENCSÉRE” a
csíkszeredai áruház lemezrészlegének eladója VISSZAUTASÍTOTTA ezeket, azzal érvelve, hogy NAGY
MÁRIA lemezét nem lehet eladni!!! Holott több ezer példány fogyott el Bukarestben is, pedig magyar
nyelven előadott dalok voltak rajta!!! És közben naponta rengetegen érdeklődtek Csíkban a lemezem
felől, ami soha nem érkezett meg, az eladónő pedig (akit a családom és én is nagyon jól ismertünk) csak
úgy „csodálkozott” ezen, hiszen ő „megrendelte”!! A második nagy csalódás inkább az édesanyámé volt,
mint az enyém, és éppen ezért engem még jobban szíven talált. 7 éves külföldi távollétem után 1989-ben

végre Romániában is bekövetkezett a rendszerváltás és sikerült hazautaznom, ahol a román média nagy
érdeklődéssel vett körül és rengeteg felkérést kaptam. Úgy öltözve léptem élő adásba a TVR-nél, ahogyan
Párizsból éppen érkeztem, bár előtte megkérdeztem, hogy nem kellene-e levetnem a róka
szőrmebundámat, de azt a választ kaptam, hogy már NINCS CENZÚRA, tehát úgy lépek fel, ahogy a
szívem diktálja, aminek nagyon örültem, ez nekem Bukarestben még új volt (amúgy meg az adás másik
meghívottja Puiu Calinescu volt (Hofi Géza román megfelelője). Két dalt adtam elő, amit nagy taps, siker
követett, és rengeteg pozitív visszajelzés volt a román újságok hasábjain. Abban az időszakban
Édesanyám és a húgom, Magdika, Marosvásárhelyen éltek, anyukám második férje (Nyugodjon
Békében!) házában, aki alapjában véve rendes ember volt, de soha nem nézte jó szemmel a karrieremet,
sikereimet, soha nem ismerte el a tehetségemet, ezért Édesanyám sokat szenvedett. Persze, a bukaresti
fellépések után azonnal Édesanyámhoz siettem Vásárhelyre, ahol egyik reggel a kávé szinte a torkunkon
akadt, amikor mostohaapám diadalmasan lobogtatta az orrunk
előtt a helyi magyar lapot, amiből szinte örömkönnyek
kíséretében olvasta fel nekünk a MEGSEMMISÍTŐ cikket, amit
rólam írt egy bizonyos Éva (az „újságíró” titulussal nem
tüntetném ki). Tehát amikor a román sajtó dicsőített, a magyar
média „EGY” képviselője földbe akart tiporni. Gondolom,
fogalma sem volt arról, hogy édesanyám Vásárhelyen lakik, és
hogy én is éppen ott tartózkodom a cikk megjelenésekor.
Akartam is replikázni az írására, de erről végül lemondtam, az
ÉRTELEM győzött a bosszú felett, hiszen azt mondják: a bosszú
az ostoba emberek fegyvere, meg hát miért is népszerűsítettem
volna őt a válaszommal??? De később, 2015-ben fölléptem a
ROCKMÚZEUMBAN a METROPOL együttes meghívására, és az eseményen rengeteg ember volt jelen,
hírességek és a média képviselői, köztük Boros Zoltán és Vera, és rengeteg fotó készült, amiből egy
felkerült a Vera Facebook oldalára, ahol meglátta az én MEGSEMISITŐM, Éva, és rákérdezett, „EZ A
NAGY MARI?? Hmm...JÓL NÉZ KI”. No, erre kiöntöttem a lelkem, csak úgy özönlöttek a szavak
belőlem a kép alá, ahol leírtam, hogy engem egyáltalán nem zavart a rosszindulatú, hazugságokkal
teletűzdelt cikke, de vérig sértette az én drága Édesanyámat, aki a mai napig nem tudott túllépni ezen a
csalódáson. Láss csodát: mégis volt ebben az emberben annyi emberség, hogy ott a Facebookon
nyilvánosan kért BOCSÁNATOT az Édesanyámtól. ELFOGADVA, megbocsátva, de feledve soha.
(folytatjuk)

Aranymondások (39)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól
elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. A francia abszolutizmus tetőfoka IV.Lajos. Minden lefekvésnél nagy zenebona volt. Mikor felkelt,
megkopogtatta a padlót, kiáltotta a szolgát, s abban a pillanatban megszólalt a zene.
2. A Napkirály kertjében minden csillag és nap fénylett. Ezért volt Napkirály.
3. Mazarin vörös főpap volt.
4. XV. Lajos a vízözönt a fiára hagyta.
5. Colbert a pénzére italt vásárolt.
6. A középkorban a parasztok szomorúan harcoltak a hűbérurak ellen.
7. A Münzer féle program kis cikkelyeket tartalmaz: de csak hármat.
8. Münzer kérte az urakat, hogy adják ki a halász és a vadász engedélyt.
9. A reformáció lényege egy templom, amelyben nem vetnek keresztet.
10. A Münzer féle program tartalmazza a felfegyverzést, az indulást, az időt és a cselekvést.

Asztalitenisz
December 9-én Csíkszeredában B kategóriájú asztalitenisz versenyt szerveztek. A maroshévízi sportolók
eredményei: „nyílt” kategóriában 17 versenyző közül, Barabás Sándor 2, Colcer Nicolae 3. míg Fazakas
Attila 5. A haladók csoportjában 44 versenyző közül Balla Péter az 5. helyen végzett.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (4)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a Marosparti város kulturális életért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról „faggattuk” és ha az
idősek többet tudnak tevékenységéről, most ha eddig nem is tudtak róla, itt az idő, hogy a fiatalok is
megismerjék kulturális tevékenységét.
1990 után sok kollegánk elhagyta az országot, „rentábilisabb” foglalkozásba kezdtek és nem kevesen
pedig munkanélküliek lettek. Nem volt könnyű
egybetartani és megtartani a társulatot, de „éltünk”
vegetáltunk, összejártunk, tervezgettünk. 1992-ben
végre eljött az az idő, hogy megvalósíthassuk régi
álmunkat, betanulni Szigligeti Ede „A cigány” című
három felvonásos népszínművet, melynek a súgó
példánya 3 évig hevert a megyei kultúrbizottság
fiókjában „alkalmatlan” felirattal. 1992. november 29én premiert ültünk Tekerőpatakon és még 18 előadást
adtunk a környéken.
Lassan, de biztosan haladtunk társulatunk 15.
évfordulójához. Ekkor ötlött fel bennem a gondolat,
ezen évforduló méltó megünneplésére. Ekkor
határoztuk el Borzási Máriával, a művelődési ház igazgatónőjével, hogy megszervezzük a Műkedvelő
Színjátszók Találkozóját (MÜSZIT). Meghívókat küldtünk az ország minden ismertebb magyar
műkedvelői csoportjának és így 1993. október 18 és 24 között ünnepelhettük a 15. évfordulót és egy
sikeres találkozás is összejött, bemutatókkal, fórummal. Ezután minden évben megrendeztük a MÜSZITet. Társulatunk az évek folyamán a MÜSZIT-en a következő előadásokkal szerepelt: 1994: Karácsony
Benő „Válás után” három felvonásos családi dráma, 8 előadást ért meg. 1995-ben Barta Lajos: „Zsuzsi”
kétrészes vígjátékkal, ezzel a darabbal vettünk részt a Kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napokon is. 1996tól inkább egy felvonásos darabokat viszünk színre, gyakorlati és anyagi meggondolásból. Ezek után újból
egy kis hullámvölgybe voltunk, útkeresés, új tagok toborzása, repertoárváltás. Így ezért 1997-ben a
MÜSZIT-en víg jelenetekkel léptünk fel. 1998-ban október 25-én felújítottuk Tamási Áron „Boldog
nyárfalevél” című darabját és azt adtuk elő.
Ez kilenc előadást ért meg. Ebben az évben alakult ki jó kapcsolatunk az erdőszentgyörgyi Bodor Péter
Színjátszó csapattal, akiket meghívtunk a MÜSZIT rendezvényeire. (Cz.K.)

Karácsonyi bejgli – Sárig Csilla rovata
A töltelékhez: 25 dkg darált dió, 25 dkg darált mák, 20
dkg kristálycukor, 2 dl tej, 10 dkg mazsola, 1 csomag
vaníliás cukor, reszelt ciromhéj ízlés szerint.
Elkészítés: A tésztához 2 dl langyos tejben feloldjuk a
porcukrot, majd az élesztőt felfuttatjuk benne. A lisztet
tálba szitáljuk, a margarint felolvasztjuk. A liszthez
először az élesztős tejet és a 2 tojássárgáját keverjük
hozzá, majd a margarint és a csipet sót, illetve a reszelt
citromhéjat. A tésztát jól összedolgozzuk: viszonylag
kemény, rugalmas tésztát kell kapnunk. Meleg helyen
pihentetjük, ameddig elkészítjük a töltelékeket.A darált
diót és mákot külön tálba rakjuk, és összekeverjük 10–10 dkg kristálycukorral és 1-1 dl tejjel. Az 1
csomag vaníliáscukrot szintén kétfelé osztjuk, és a töltelékekhez keverjük. Ha szeretjük, keverhetünk közé
mazsolát és reszelt citromhéjat is. A tésztát 2 részre osztjuk, és gáztepsi méretű téglalapokat nyújtunk
belőle. A tölteléket kb. 1 cm vastagságban eloszlatjuk a tészta teljes felületén, majd óvatosan feltekerjük.
A két rudat a tepsibe helyezzük, figyelve arra, hogy sütés közben még kelnek. A bejglik tetejét megkenjük
az 1 tojás sárgájával, amihez 1 kanál tejet is keverhetünk, hogy még szebb színe legyen. 200 fokos
sütőben kb. 50 perc alatt szép aranybarnára sütjük.

Hírek eddigi eseményekről
November 1o-én iskolánk Gólyabálja avatta be a líceumi életbe a IX.osztályos tanulókat. A
gólyahét november 6-1o között különböző megprobáltatásaival edzette a gólyákat.
November 11-12 között a jelentkező diáksereg Déva és Vajdahunyad vár környékére kirándult.
A kirándulás a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg az
Alma Mater Kemény János Egyesületen keresztül.
November 18-án iskolánk első színtere volt az Örökségünk a tánc kézműves és táncház
programjának. A második színtér a Művelődési Ház volt, ahol a borszéki Czifrasarok, a ditrói
Topánka és Pörgettyű, a maroshévízi Csillagszem előadása üzent a maroshévízi közösségnek. Az
esemény a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg az Alma
Mater Kemény János Egyesület pályázata során.
November 23, 24-én a Kemény János Gimnáziumban ARACIP- országos ellenőrző bizottság
látogatott a természettudomány szak végleges jóváhagyása, akkreditálása végett. A látogatás után
megszerkesztett jegyzőkönyv alapján a bizottság jóváhagyta a líceumi tagozat
természettudomány szakirányát.
November 27-én iskolánk dísztermében díjazták Maroshévíz és körzetéből a
tantárgyversenyeken nagyon jó eredményeket elért tanulókat. Az esemény a Hargita Megyei
Tanfelügyelőség, a Hargita Megyei Tanács és a Hargita Megyei Prefektura szervezésében
valósult meg.
December 5-én iskolánkban látogatott rendhagyó magyar órát tartani Arany János daloskönyve
tematikájában Dsupin Pál István és Csergő- Herczeg László. Az esemény a Nemzeti Kulturális
Alap és a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum támogatásával valósult meg.
Tervezett eseményeink
Idén a következő eseményekkel hangolódunk a Karácsonyi ünnepre:
Közös adventi koszorú felállítása az iskola udvarán, kabinetek díszítése
December 5, 6- Mikulás járás óvodában, iskolában, Sütemény akció
December 16- A parajdi sóbányában Sóvidéki karácsonyon vesznek
részt a Szent Péter és Szent Pál napköziotthon diákjai
December 17- Adventi vásár és szereplés a római katolikus
templomnál. Szervező a Szent Péter és Szent Pál napköziotthon
diákcsoportja.
December 11-15- Adománygyűjtés (ruha, játékok) a maroshévízi
súlyosan hátrányos és fogyatékkal rendelkező gyerekotthon lakóinak
December 13- Morosán Csaba színművész előadása Arany Jánosról
December 18- Adventi készülődés- kézműves tevékenység
diákokkal, szülőkkel
December 21- 12 órától Karácsonyt köszöntő ünnepi előadás az iskola dísztermében
A Kemény János Elméleti Líceum közössége nevében kívánunk mindenkinek Áldott
Karácsonyi Ünnepeket és gazdag, Boldog Új Évet!

Eladó egy 2 személyes és egy 1 személyes ágy,
egy nagyobb méretű gyermekágy, egy
ruhaszekrény, egy hűtőszekrény.
elefon:
0733319423.

Eladó mosómedve
bunda. Érdeklődni
a
0746561348-as
telefonszámon

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.

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

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert
alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár
rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy
pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m
széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4
db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla.
Érdeklődni: 0742779344.

Eladó méz, méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk. Érdeklődni a
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.

Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok között
válogathatsz. Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel:
0742266779. www.facebook.com/mobilasecondtoplita
Csempekályhák javítását, tisztítását,
illetve bármilyen építkezési munkát
vállalok. Érdeklődni a 0746603326-os
telefonszámon lehet
=========================
Eladó zománcozott asztali kályha,
zománcozott csővel, jó állapotban,
valamint egy fás bojler. Telefon: 0748237-354

Eladó két szobás lakás Maroshévízen, a Murelor utca
30-as számon, közel a központhoz. Érdeklődni lehet
a: 0757845597 vagy a 0746872805-ös telefonszámokon
Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz
is), lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
Érdeklődni a 0742779344.

Eladó, kedvező áron, jó minőség
fáskazán (boiler), kályhával együtt,
valamint egy fürdőkád. Érdeklődni
a 0749607976-os telefonszámon lehet.

Eladó két szobás tömbházlakás
az Állomás út, B tömbház, 2-es
lépcsőház, 4-es lakrész.
0721332708
========================
======
Eladó értékes
bélyeggyűjtemény. Érdeklődni:
Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8.
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