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2018 - Urmánczy Nándor Év

100 éves Székely Nemzeti Tanács.
1918. november 9-én Budapesten, Jancsó Benedek, Sebess Dénes, Ugrón Gábor és
Urmánczy Nándor megalapították a Székely Nemzeti Tanácsot. Ez év november 9-én a
magyarországi Jancsó Alapítvány és a maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület megemlékezést
szervezett Maroshévízen. Az megemlékezés első része a helyi Kemény János Gimnáziumban zajlott
le, ahol egy kerekasztal beszélgetés volt, melynek a Székely Nemzeti Tanács, múlt jelen és jövő,
címet viselte. A kötetlen beszélgetésen szép számmal
jelentek meg helyi lakosok is és elmondhatjuk, hogy egy
érdekes délutánt tölthettek együtt a meghívottak és a
megjelent helyi lakosok. Miután Czirják Károly, az
Urmánczy Nándor Egyesület elnöke köszöntötte a
meghívottakat és a jelenlevőket, Rekita Rozália
kolozsvári színművésznő szavalatát tapsolhatták meg a
jelenlevők. A szervezők dióhéjban ismertették a Székely
Nemzeti Tanács történetét, jelenét és a jövőbeli
elképzeléseket. A kötetlen beszélgetés során felszólaltak:
Körösi Viktor Dávid konzul úr, a Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről, Bende Sándor országgyűlési képviselő, dr. Jancsó Antal,
Budapestről, Albert Mátyás az SzNT titkára, Hargita megyei tanácsos, Jancsó Norbert történész
Budapestről, Laczkó Szentmiklósi Endre történelem szakos tanár. Ezt követően bemutatásra került
„Politikai hullámok. Egy tárca élete a XX. század első éveinek viharaiban (Jancsó Benedek írásai
a Budapesti Hírlapban” című kötet, melyet a magyarországi Jancsó András szerkesztett. A
könyvet a könyv szerkesztője, Jancsó András mutatta be. A könyv bemutatása után Rekita Rozália
szavalata hangzott el. A jelenlevők távozásukkor ajándékban a
bemutatott könyvből kaphattak egy-egy példányt. Az
eseménysorozat a helyi római katolikus templomban folytatódott,
ahol megemlékező misét mutatott be László Áron plébános úr a
Székely Nemzeti Tanács négy alapító tagjának lelki üdvéért. A
szentmise után a templom kertben levő Urmánczy Nándor sírnál
koszorúzásra került sor.
A megemlékezés koszorúit elhelyezték: a Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátus képviselője, a Jancsó Alapítvány
vezetősége, az Udvarhelyszéki és Farkaslaki Székely Tanács
nevében Albert Mátyás úr, a maroshévízi RMDSz vezetősége, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület
képviselői, valamit a Maroshévízi Települési Székely Tanács. A koszorúk elhelyezése után
himnuszaink hangzottak el. Czirják Károly

Halloween

Adó és adózunk

A Halloween egy régi
pogány ünnep, melyet az
angolszász országokban volt
szokás megtartani a halottak
napja előtt, október 31-én. Ez
az
ünnepség
Európából
Amerikába került, ahol nagyban
ma is megünneplik ezt a kelta
népszokást. Az utóbbi években
újból a keresztény Európába
bejött ez az ünneplés, hiszen jó
a reklámja és sok pénzt hoz
egyeseknek. Gondoljunk bele,
egy ilyen buliba kell üdítő, falni
való és persze jelmez, így
egyeseknek pénzt hoz ez az
ünneplés, ami egyáltalán nem a
miénk, nem a magyaroké.
Annak
idején,
mikor
Németországban laktam is, az
iskolások akartak halloween
bulit tartani. Én elmondtam
mindennek a történetét és
elismerték, hogy ez nem nekik
való, de azért vágytak egy ilyen
bulira
is,
hogy
kikapcsolódjanak.
Ekkor
támadt
az
ötletem
és
elneveztem Tök buli-nak. A
diákok imádták mert nem
amerikai buli volt és kértem,
hogy ne csak a jelmezről
szóljon a buli hanem töklámpásokat is készítsenek.
Remek hangulat volt minden
egyes évben ezeken a „tökbulikon”. Ez évben itthon is
észrevettem,
hogy
az
iskolákban szerveztek haloween
bulikat.
Mondtam
is
barátnőimnek, hogy ez se nem
magyar se nem román szokás,
vajon miért is vettek át egy
idegen bulizási stílust, inkább
egy igazi magyar vagy román
bulit lehetett volna szervezni e
helyet. Igen, egy TÖK BULIT.
Siklódi Ildikó

Már megszoktuk, hogy
Romániában rengeteg az adó,
amit fizetünk az állam fele.
Valamiből az állam is meg kell
éljen.
És
az
állami
alkalmazottak igenis megélnek
és még igen is jól, nem
minimálbéren. Van egy pár
dolog, ami sehogy sem fér az
eszembe, éspedig, miért kell
fizessünk minden évben adót a
lakásunkért?
Sokszor
elgondolkoztam ezen, hogy ha
a lakás az enyém, az állam nem
segített
semmiben,
hogy
megvegyük, vagy felépítsük,
miért kell adóznunk az állam
felé. Egy magán lakás után ha
adót kell fizetnünk az államnak,
akkor az azt jelenti, hogy a
lakás nem a miénk hanem az
államé.
Európa
legtöbb
államában a magán lakás után
nem kell adót fizetni, ahogy mi
tesszük ezt minden évben, és ez
így is logikus. Egy magán
lakásért nem kell semmit
fizetni, de mi fizetünk. Ez így
van itt, elfogadom, hisz itt nem
lesz soha demokrácia, de ha
már köteleznek, hogy a saját
lakás után minden évben
fizessünk az államnak, akkor
miért kell ezt előre kifizetni?
Ezt sehogy sem értem. Ha már
például fizetek a SAJÁT
TULAJDONOMBAN
levő
lakásért például a 2018-as évre
egy bizonyos adót, akkor
logikus, hogy én ezt az említett
évben bármikor kifizethetem,
még 2018. december 31-én is.
De itt ez nem így működik.
Sajnos. Czirják Károly

Apad az ivóvíz
Már évek óta több alkalommal
konferenciákon,
televíziós
beszélgetéseken szóba jött az
édes víz csökkenése. Jelenleg is
vannak olyan országok, ahol az
ivóvíz nagyon drága, nehezen
lehet hozzájutni. Tény, hogy az
édes víz egyre jobban fogy és
itt csak Maroshévízről és
környékéről kell példát venni,
hisz mára olyan patakok
vannak, melyek kiszáradtak,
vagy
csak
épp
alig
csörgedeznek. Maroshévízen és
környékén a Maros folyóba 105
patak, patakocska, ömlik bele,
gazdagítja
a
vízhozamát.
Maroshévízen a legnagyobb
vízgyűjtő patak a Toplicza
vagy, ahogy egyesek még
ismerik a Válya patak, ez 28
kilométer
hosszú.
Településünkön számos forrás
is található, mára ezek alig
csörgedeznek,
de
vannak
olyanok, melyek már ki is
száradtak. Gyermekkoromban,
a 70-es, 80-as években a
Toplicza
patak
medrében
átmenni a túl oldalra csak
nehézkesen lehetett, hisz sebes
volt és mély, ma már nyugodtan
át lehet menni. A Maros folyó
medrében az átkelés már
komoly erőfeszítést jelentett,
hisz helyenként a víz mélysége
a két métert is meghaladta. És
ma hol állunk…a Maros folyó
is sokat apadt, ma már
nyugodtan
átmehetünk
a
mederben. Véleményem szerint
az elmúlt 25 év alatt úgy a
Maros folyó, mint a Toplicza
patak vízhozama több mint
felére csökkent. Ha így halad,
akkor itt, ahol bőségesen van
ivóvíz, itt is komoly bajok
lehetnek az ivóvízzel. Cz. K.

SPORT
Remember Cup
November 10-én Maroshévízen volt megtartva a hagyományos „Remember Cup” elnevezésű
karate kupa, melyre hét csapat, 115 versenyzővel nevezett be. A versenyen képviseltették magukat:
Csíkszereda, Csíkszentmárton, Szépvíz, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós
és Maroshévíz csapatai. A maroshévízi Shodan csapata összesen 53 érmet szerzett, ezek közül 15
első helyezet, 14 második és 24 harmadik helyezet. Ugyanakkor a csapat katában a hévíziek a 10-11
évesek fiúk korcsoportjában elsők lettek, a 12-14 éves lányok korcsoportjában második, a 7-9 éves
fiuknál második és a 7-9 éves vegyes csapat kata küzdelemben a harmadik helyezést érték el. Íme a
hévízi érmesek: 6 évesek korcsoportja: Lazar Darius 3. katában és első kumitéban. 7 évesek
korcsoportjában: Trif Iacob 3. katában és első kumitéban, Simon Ingrid első katában és kumitéban
is, Ciecoiu Andrei 3. katában és kumitéban is. 8 évesek: Teslovan Andrei 3. kumitéban, Citiriga Tara
2. katában és kumitéban is, Simon Árpád 3. katában és 2. kumitéban, Buzila Rianna 3. katában és 2
kumitéban, Buzila Ilinca 3. kumitéban. 9 évesek korcsoportjában: Bogdan Anca 2. kumitéban és
katában is, Szabó Sebastian 2. katában, Antal Rares 3. katában. 10 évesek korcsoportja: Bajkó
Tihamér
3
kumitéban,
Moldován
Krisztián 2. katában és 3. kumitéban,
Preda Ilinca 2. katában, 3. kumitéban. 11
évesek: Báias Eduard első katában, 2.
kumitéban. 12 évesek: Fórika István 2.
katában és 3. kumitéban, Rugina Vlad 3.
kumitéban,
Galdau
Mirabela
3.
kumitéban, Simon Izabella 2. katában és
első kumitéban, Ágoston Sergiu 3.
kumitéban. 13 éves korcsoport: Páll Attila
első katában, 2. kumitéban. 14 évesek:
Bakó Andreea első katában és kumitéban,
Szász Cristina 3. katában és kumitéban is.
15 évesek: Dusa Marius 2. katában 3.
kumitéban, Truta Bogdan első katában és
kumitéban is, Panta Milena 2. katában, Kolozsi Denisza 3. katában és kumitéban. 16 éves
korcsoport: Tepes Bogdan 2. katában és 3. Kumitéban. 17 évesek: Bőythe Endre első katában és 2.
kumitéban. A Shodan S. E. edzői: Bőythe József Attila 4 Danos és Bőythe László Zoltán 3 Danos
mesterek. Cz. K.
Megyei labdarugó bajnokság
A megyei bajnokság keretén belül: Maroshévízi PRO Maros - Csicsói Ezüstfenyő 6-1 (10). Felállítás: Tandea - Zaharia - Dunca - Gál - Cotfas (Kiss) - Crăciun - Bükfeyes-Rákossy - Bajko Ujlaki - Vodă - Tararache S. (Böythe). Gólszerzők: Újlaki (3), Tararache (2), Voda.
Maroshévízi PRO Maros – Szárhegyi Bástya 4-2 (3-0). A hazai csapat felállítsa: Țandea Zaharia - Dunca - Olariu - Bor - Ciocania - Bükfeyes-Rákossy - Crăciun - Újlaki - Tararache S. –
Vodă.
Csikszentgyörgyi Fiság – Maroshévízi PRO Maros 1-5 (0-3). Góllövők: Voda (3), Tararache és
Böythe. A hévízi csapat felállítása: Petrescu - Zaharia - Dunca - Bor - Stan - Cotfas - Böythe Ciocania - Bükfeyes-Rákossy - Vodă - Tararache S.
Maroshévízi PRO Maros – Csíkszentsimoni Szefite 5-2 (2-0). Felállítás: Tandea - Bor - Dunca
- Gál - Stan - Újlaki - Bajko – Bükfeyes-Rákossy (Flesier) - Crăciun - Vodă – Ciocania. Góllövők:
Vodă (2), Újlaki, Crăciun, Flesier.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 47. rész
A Csíkszentmihályi, Csíkszentmiklósi és Csíkszentmártoni Rovásfeliratok 4. (befejező) rész
A három település rovásfeliratainak sorsát még sokáig követhetnénk (akit érdekel megtalálja a
Megfejtések Könyve c. kiadványom I. kötetében). Itt az újságban nézzük inkább a megfejtők
olvasatait. Ehhez Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész másolatát közlöm a feliratról.
Az első megfejtés is az övé, 1751-ből: URNAK : MEGET : TEGYEG FO : GVAN : IRNAK
EZERÖT : SZÁZEGY : ESZTENDÖBEH : MÁTYS : JÁNOS : ESTYTÁN : KOVÁTS :
TSINÁLTK : MÁTYÁS MESTER : IUSEF MESTER TSINÁLTÁK
6. sor: G.J.A.S.J.F.F.LT.Á. Bod Péter másolatának 6. soráról azt feltételezem, hogy az eredeti
feliratokon nem volt ott, hanem ő írta ki alulra a számára kérdéses jeleket.
Sebestyén Gyula néprajzkutató véleménye az volt, hogy egy régebben hibásan felfrissített,
kiigazított szövegről van szó. Ebből kiindulva ő is erősen
belejavított a kérdéses szövegrészletbe s a következő
olvasatot
hozta ki (1909-ben): URNaK : SZÜLeTéSéTÜL :
FOGVÁN : IRNaK
eZeRÖT : SZÁZeGY :
eSZTENDŐBE : MÁTYáS : JÁNOS : eSTYÁN (?) :
KOVÁCS : CSINÁLTáK: MÁTYÁS MeSTeR : GeRGeLY
MeSTeRCSINÁLTÁK:
Megfejtése a 6. sorról, amelyet
szintén átalakított:
eL.J.Á.S.CS.IN.NÁ.L.T.A.
Csallány Dezső régész olvasata: (1963-ban): VÁRON
MEGET VISÁG FOLYÓ EGVÁN IGY IRONK
EZERÖT SZÁZEGY ESZTENDŐBE MÁTYÁS, JÁNOS,
SEBEASTTION
KOVÁCS
CSINÁLTÁK
MÁTYÁSMESTER, GERGELYMESTER CSINÁLTÁK
A 6. sor megfejtése Csallány szerint: G. IJAS
ILYLYALTA. A G. személynév kezdőbetűje.
Friedrich Klára

Mély nyomok (4-5) - Dénes Géza rovata
B.G. és D.G. közösen megvásárolták Urmánczy Jeromos központban található házát,
beköltözni nem lehetett, mert két orvos család lakott benne. Évek teltek el, míg beköltözhettünk.
Nagy öröm volt számomra, hogy amikor Marosvásárhelyről haza utaztam, az új házunkban
tölthettem a karácsonyi ünnepeket. Apám gyümölcsfákat ültetett, ribizli, egres bokrokat,
méhészkedett. Jött a Ceausecu éra, a városrombolás. Központban minden házat leromboltak,
mindössze 4 ház maradt. Lebontják házunkat, kivágják gyümölcsfáinkat, tömbházba kényszerítenek.
A lelki traumától anyám agyvérzést kap, részben felépül, bottal jár, majd ápolásra szorult.
1965. január 5. A Hévíz rajoni egészségügyi statisztikai hivatalnál dolgozok. Minden év elején
Marosvásárhelyre kell vinni az évi adatokat. Marosvásárhelyre kell utaznom. Kiküldetési okmány
kell (delegáció), ezt meg aláíratni kell a nagyfőnökkel, aki az egészségügyért felel – D. elvtárssal.
Irodája előtt állok, míg bemehetek. Azzal fogad, hogy megint kirándulni megyek Vásárhelyre. –
mondom igen, menjen ő helytettem, éjen meg napi 15 lejből és aludjon az íróasztalon, mert még
szállodai szobát sem lehet találni. Gúnyosan aláírja a delegációt és kijelenti, hogy többet ne lásson az
irodájában (sa nu te mai vad la mine).

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (13.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett
a Maros-parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról
„faggattuk” és ha az idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is
megismerjék kulturális tevékenységét.
Tisztelt Olvasóim, tisztelt közönségem, tudják, a
betegség nagy dolog, de milyen az ember, ameddig nem fáj,
addig, nem jaj. Így jártam én is, pont indulák ide, de
mondom, nem a legjobban érzem magam. Elhalasztom a
látogatást. Elhatároztam, hogy elmegyek az orvoshoz. Addig
halogattam, míg a végén a múlt csütörtökön valahogy oda
kerültem a kórház folyosójára. Látom, hogy mind ilyen nagy
„térfogatú” hölgyek beszélgetnek egymással az én orvosom
ajtaja előtt. Körülnézek jobban, akkor veszem észre, hogy
egy fia férfiember sincsen ott, s ekkor hallom az egyik
menyecske mondja a másiknak: „Jaj te Vilma alig várom,
hogy jöjjön – mire Vilma - én nem vártam és mégis jön”.
Akkor odamerészkedek, egészen közel az ajtóhoz nézzem
meg a fogadó tervet, akkor veszem észre, hogy ki van írva
piros betűvel „csütörtökön csak várandós anyákat fogadunk”.
Fordulnék meg, de a nővérke beszólított. A doktor úr kitágult
szemekkel kérdezi: „bátyám csak nem? Mire én, de igen
doktor úr. A doktor kérdi: szédül? én: jaja doktor úr, két liter
után olyan vagyok mind egy kérdőjel, mire a doktor úr:
„hányingere van-e, Jaj doktor úr reggel?”. Mérgesen megnéz erre a doktor úr és ekképp szól:
„mondja milyen baja van és nem viccelődni jöttünk ide. Mire én: hát doktor úr én napjában
háromszor változtatom a testsúlyomat. Doktor úr kérdezi: „hogy létezik?” Mire én: „nahát, ezt
szeretném elmondani dióhéjban, reggel csörget az óra, munkába kell mennem, de én kinyúlók a
duma alól lenyomom az óra billentyűjét és fordulnék a másik oldalamra, de erre fel, az asszony
felkondorodik mind a szalonnabőr az ágyban és ekképp „csiripel”: „maga marha nem halotta az órát,
kell menni munkába! Doktor úr egy marha körülbelül 600 kiló. Letelik a nyolc óra jövünk haza fele
a kollegákkal, a Gondűző előtt kérnek, hogy menjek be egy sörre, „de nem szeretem az alkoholt”,
úgy húznak be a kollegák, de hogy húznak ki. Korán délután megérkezek haza, az asszony kiteszi az
árva pityóka levest, én eltaszítom a tányért, ekképp szólva hozzá: „ne fél pityóka leves, nem eszlek
meg, hol a második? Mire az asszony: mi van, disznó nem látod haza jönni? Doktor úr egy disznó
legalább 200 kiló. Hát estére jobbra fordul egy kicsit a hangulat, fát is vágok, vizet is viszek,
vacsoráztunk es egy keveset, az asszony szép fehéren beágyaz, felveszi a március 8-ra kapott
áttetsző hálóingét. Én olvasok, ő odajön és belenéz a „politikába”. Mondom neki: „menjen arrább
mert nem tudok koncentrálni, mire ő odalibben az ágyhoz és olyan szépen csiripeli „jössz te ide,
galambom”. Doktor úr, egy galamb körülbelül 40 deka, most érti miért változóztatom és a súlyomat
háromszor?”.
Három hónap házasság után az asszonyka felkeresi a szüleit. Édesanyja: „na de jó, hogy
jöttél, már azt hittük, hogy elfelejtettél, hogy vagytok? Hogy ízlik a házasság? Mire a fiatalasszony
pityeregve: „édesanyám, én Jánossal nem élek” csípőre teszi az anyja a kezét és ekképp szól:
„milyen baj van? Rongál? Durva? Iszákos? Az asszonyka: „nem édesanya, nem. – hátakkor milyen
bajotok van - kérdez rá az anyja: az asszonyka: „én Jánossal nem élek…mert János impotens.
Édesanya: „jaj a mindenét a pofájának hát keresztanyád is ott volt a múlt szombaton a piacon és
hallotta amikor kérdeztük, hogy ö szeret téged és technikus.”. (folytatjuk).

Aranymondások (49)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. II. Miklós önuralommal kormányzott Oroszországban, de mindenki a békétől és az önuralomtól
akart megszabadulni.
2. A belső problémák burkolása érdekében a cár gyorsan háborút kezdeményezett Japán ellen.
3. A casus belli után beindultak az apró hadat üzengetések.
4. Az első világháború következtében nagyon borongós hangulat alakult ki, a többszöri sorozások
teljesen kiirtották a munkásosztályt és a polgárságot.
5. Az 1917-es forradalomnak sok olyan előzménye volt, amely miatt ez kitört.
6. Oroszországban ekkor kikiáltották a szabadelvűséget, de ezután sem mentek haza.
7. Oroszországban lépcsős úton valósult meg a szocializmus, amely hosszabb és rövidebb véres
folyamatokból állt.
8. 1917-ben Lenin hazajött külföldről és már márciusban közzétette az áprilisi téziseket.
9. 1922 után az állatállomány csökkenésének hatása lehet a magyarázata Lenin halálának.
10. 1919 után az egész Rajna vidék demoralizált övezetté vált.
11. Hitlert minden sörpuccs után 9 hónapra ítélték.
12. A háború után a feszült hangulatot ritkán enyhítette némi nevetés.

Az Alma Mater Kemény János Egyesület az idén 2 pályázatot nyújtott be és nyert meg,
mindkettő a magyarországi Bethlen Gábor Alapnál: 500 000 Ft.-ot egy kirándulásra a Déli
Kárpátokba és 250 000 Ft.-ot az Örökségünk a tánc rendezvényre.
Gondolatok a kirándulásról
Október 27-28 között került sor a
kirándulásra, amelyen 46 gyerek és 4 gyerek
vett részt. Reggel 7 órakor indultunk és
egyenesen Szinajára, a Peles kastélyhoz
mentünk. Fél órát vártunk a jegyek
megvásárolásánál és még fél órát, amíg
idegenvezetőt kaptunk. Minden nagyon
szép, gondozott volt. Az idegenvezető
minden egyes helységet bemutatott és
elmondta rendeltetését is. (Novák Anna). A
Brán kastélyhoz érve egy elég kiszámítható
dolog történt, annyian voltak ott, hogy alig
lehetett közlekedni. Ez a dolog azért érthető,
mert Halloweenre készültek és már minden
ki volt díszítve. A kastély egy hegyoldalba van, ezért felérve a kilátóra nagyon szép táj volt látható.
A kastélyban megszokottak az alacsony ajtókeretek, ezért mindig nagyon kellett vigyáznom, nehogy

beleüssem a fejem. A folyosó is nagyon szűk és alacsony volt mindenütt, a szobák őrzik a régi idők
hangulatát. A vár építészeti stílusa gót. (Szép Gáspár Edwin)
A Rozsnyói várhoz gyalog mentünk fel és kaptunk 45 percet, hogy nézelődjünk és képeket
készítsünk. Szép őszi nap lévén a vár még csodálatosabb volt és mindenki nagyon élvezte, hogy
körbejárhatta a várat. Köszönjük, hogy itt lehettünk! (Csíki Róberta Tekla) Vasárnap délután
elmentünk Segesvárra, ahol ettünk majd felmentünk a várba. Az Óratoronynál mindenki kapott 40
percet, hogy körül nézzen. Én felmentem a Diáklépcsőn a templomhoz és ott készítettem egy pár
képet. Sajnos csak ennyi időnk volt. (Pop Áron). A vacsora után busszal mentünk a szállásra, amit
egy ideig kerestünk, mert sokan félrevezettek minket. Kellett várnunk, amíg elszállásoltak. A
nagyobb fiúk után mi következtünk. Így 10 órakor mindenki ágyhoz jutott. A villanyoltás 12 órakor
volt. Köszönjük szépen ezt a csodálatos kirándulást, nagyon sok élményben volt részünk.
Szeretnénk, ha még lennének hasonló kirándulások! (Vargyas Roberta)
Az Örökségünk a tánc rendezvényre 2018
november 17-én került sor. A szamosújvári
Kemény Zsigmond testvériskola kis Kaláka
csoportja volt a meghívott. A program táncházat
foglalt magába a Kemény János Elméleti líceum
dísztermében közösen a nagy Csillagszemekkel.
Délután pedig egy nagyon színes, színvonalas
előadásra került sor a Művelődési házban, ahol a
Kaláka és a nagy Csillagszem mellett felléptek a
kis Csillagszemek.
Séra Ilona, pályázati
felelős
A Kemény János Elméleti Líceum 2017 júliusában letette a középiskolák ROSE (Romania
Secondary Education Project) országos pályázatát. 2018 februárjában értékelték és bekerült az
anyagilag támogatott országos pályázatok közé. 2018 október 1-én aláírták a pályázati támogatásra a
szerződést, így a költségvetés és a beruházás újratervezése után indulhat a pályázat november 19-én.
Három fő területen segít a IX-XII.osztályos diákoknak a sikeres érettségi megszerzésében.
Az első terület: tanácsadás és pályaorientációs tevékenységek az iskola tánácsadójával, 2. terület:
felkészítők, megsegítő órák a végzősöknek román, magyar, angol nyelvből, matematika, biológia,
kémia és TIC tantárgyakból, a IX-XI.osztályos diákok csoportosan vehetnek részt román, magyar,
matematika, biológia konszultációs órákon, ahol a nehézségeikre, problémáikra kérhetnek tanácsot
szaktanáraiktól. A 3. terület extrakurrikuláris tevékenységek szervezése, amelyek célja különböző
képességek, kompetenciák fejlesztése ahhoz, hogy a diákok az érettségin nagyon jó eredményeket
érjenek el, illetve érettségi után motiváltak legyenek a továbbtanulás választásában: angol nyelvű
workschop, foto-film klub, bábszínjáték, sporttevékenységek, 4 nagykirándulás egyetemi
központokba: Jászvásár, Marosvásárhely, Szeben és Kolozsvár irányába, transzdiszciplináris
vetélkedő együtt borszéki, ditrói líceumi társaikkal és 2 matematika tábor Ditróban, 2 magyar tábor
Feketelakon teszi változatossá ezeket a tevékenységeket. Ezen kívül beruházási költségeket is
terveztünk.
A pályázat összértéke 315 903 lej, amit az iskola, több részletben, 4 évig kap meg
fokozatosan. A 4 pályázati év: 2018 október 1-2019 szeptember 30, 2019 október 1- 2020
szeptember 30, 2020 október 1- 2021 szeptember 30, 2021 október 1- 2022 szeptember 30.
A pályázatnak kötelező volt egy olyan címet adni, amely célját is jelöli, ezért kapta a Consultații,
Instruire (KJ) pentru BAC Tare – CI (KJ) BT nevet.
Sok sikert és kitartást pedagógusoknak, diákoknak ebben a merész vállalkozásban!
Deme Gabriella, igazgató
Lapzárta után két fontos esemény is volt. Marosvásárhelyen egy Urmánczy családról szóló előadás,
filmbemutató, valamint a magyar napközi otthon alapkövének a letétele. Ezekről a jövő hónapi
lapszámunkba részletesen beszámolunk.
Szakképzett- és segédmunkásokat alkalmazok építkezési céghez, kedvező bér. Érdeklődni:
0748903310.

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
Eladó egy 2 személyes
és egy 1 személyes
Eladó családi ház a
ágy, egy nagyobb
Borszéki út 20 szám
méretű gyermekágy,
alatt. Érdeklődni a
egy ruhaszekrény,
0749568650
egy hűtőszekrény.
telefonszámon
Telefon: 0733319423.

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.
--------------------------------------------Eladó bontott csempekályha, samott
téglák. Előszobába való vas forgó
fogas, valamint 200 kg kalcium
szárnyasoknak és sertéseknek.
0742779344

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
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: 0748-237-354

Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri
Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon

*****************************************
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 jó állapotban levő több
mint 100 éves szekrény és régi
festmények. 0749568650.
=========================
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
Babes C/1/8.
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