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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldogabb Új Esztendőt kívánunk
olvasóinknak!
Gondolatok
Megjött a tél. Nagyszerű és sokáig tartó őszi napjaink voltak. Kis városomban, Maroshévízen, nem
sok volt a változás, főleg jóra. A városunk továbbra is szemetes, sok az idegen arc, akikről nem lehet
tudni, honnan jönnek és miért telepednek le, akik eléggé agresszívek, nem lehet tudni miből élnek,
fizetnek-e adót, közköltséget, sok a kéregető. Még most is romos állapotban van a 150 éves Urmánczy
fedeles híd, munkahelyek nincsenek. Közeleg az új év, melyben szerintem a felsoroltak továbbra is
gondok lesznek, de jövőre lesznek helyhatósági választások. Lesznek választások, de jobb lesz-e
nekünk? Kétlem.
Európa-szerte rosszabb a helyzet. Közel 30 évet éltem Németországban, de az utóbbi 4 évben
gyökeresen megváltozott az élet. Nincs meg a régi biztonság, megszaporodtak az erőszakos
cselekedetek, lopások, a gyilkosságok. Mindez mióta kontinensünkre behívták, beengedték a
törvénytelenül bejövő embereket, akik más vallással, kultúrával rendelkeznek. És, sajnos, döbbenetes,
hogy beengedték iratok nélkül, de a legfurcsább, ha már nem volt okiratuk, személyi igazolványuk,
útlevelük, nem úgy jöttek be mint a civilizált emberek a határátkelőkön, hanem réteken, dombokon,
hegyeken keresztül bujkálva. Egyszerűen törvénytelen úton.
Szülőföldem után az anyaország áll legközelebb a szívemhez. Szerencsére itt nincs olyan sok
törvénytelenül érkezett betolakodó. Itt más a furcsaság. Most van munkahely, alig vannak
munkanélküliek, ha nem csalódom a kontinensünkön itt van a legkevesebb munkanélküli, de mivel
évente többször is Budapestre szoktam menni a rokonaimhoz, itt is sok az érdekesség a furcsaság.
Először is, hogy nagyon sok párt van, ezeknek nagyobb része kommunista párt, de van ami még ennél is
rosszabb, a liberális-kommunista pártok, akiknek az elveik szerint mindent és mindenkit el lehet adni,
nincs nemzeti érzetük. Nem érdekem, hogy valakit is megkritizáljak, mert mindenki szíve szerint dönti
el, hogy milyen párt fele húz a szíve, miképp politizál. De ami a legfurcsább, hogy mikor MAGYAR
NEMZETI dolgokról van szó, vagy szavazás, akár az EU parlamentben, akár a Magyarországi
parlamentben, egységesen kellene szavazni, a magyar érdekeket kellene szem előtt tartani, nem a párt
vagy a pénzelők érdekeit.
Ez elszomorító. Siklodi Ildikó
Maroshévízen lehet sízni
December 7-én megnyitotta kapuit a maroshévízi sípálya. A sípályán a nyitás napján a hó vastagsága
egy és fél méteres volt. Két pályát lehet igénybe venni: a Magyaros pályát, mely 470 méter hosszú, 125
méter szintkülönbséggel, a minimális szélessége 50 méter, és a Fenyő pályát, amely 1200 méter hosszú
és 140 méteres szintkülönbséggel, míg a minimális szélessége 6 méter. A pályák naponta 10 és 18 óra
között vannak nyitva. Árak a felvonóra: 14 éven aluli gyerekeknek hétközben 6 pont – 10 lej (egy
felmenés 2 pont), 18 pont – 25 lej, 30 pont – 40 lej, 54 pont – 65 lej. Hétvégeken, hivatalos
szabadnapokon egy felmenésért 3 pont szükséges. 14 éven felülieknek hétközben 6 pont – 15 lej, 18
pont – 30 lej, 30 pont – 45 lej, 54 pont -80 lej. Hétvégeken, hivatalos szabadnapokon egy felmenés 3
pontérték. Előfizetés esetén: hétközbn 40 lej/nap 14 éven aluliaknak, és 50 lej/nap 14 éven felülieknek.
Hétvégeken, vakációban és hivatalos ünnepeken: 14 éven felülieknek 50 lej/nap, 14 éven aluliaknak 40
lej/nap. (czirják)

Parlamenti szigorítások
A magyarországi parlament szigorításokat kíván létrehozni, ennek az értelmében, akik nem viselkednek
civilizáltan, több hónapi fizetésüket is elveszíthetik. Véleményem szerint ezt már nagyon rég meg kellett
volna tenni, hisz az elmúlt két évben nemzetünk házában egyes képviselők ocsmány dolgokat vittek
végbe, amit más országokban nem tehettek volna meg. Evvel a civilizálatlan képviselők csak azt
mutatták meg, hogy mennyire ostobák, ocsmány civilizálatlan dolgokat tudnak bemutatni egy ország
parlamentjében hivatalos gyűlésen. Más országokban drasztikusan megbüntették volna, de mivel eddig
az anyaországi törvények enyhék voltak, nem törődtek a kirótt bírságokkal. Most csak egy példát
mondok: a maroshévízi születésű dr. Urmánczy Nándor 1902-18 között országgyűlési képviselő volt, és
vele is előfordult, hogy többszöri bekiáltásért (nem olyan ocsmány dolgokért, amiket egyesek
mostanában megtettek), 30 napra kitiltották a házból, ami automatikusan maga után vonta a fizetés
elvesztését is. Ezt a büntetést is jó lenne visszavezetni. 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 megőrzött. 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
A múlt század ötvenes éveiben a császári és királyi hadseregben mindenkinek tilos volt körszakállt
hordania, kivéve az ezredorvost, aki viszont köteles volt körszakállt növeszteni és viselni.

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (26.)
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.
Most, hogy lassan riportsorozatom végére érkeztem, érkeztünk, nem tudom
lezárni anélkül, hogy egy év végi szilveszteri poént el ne süssek önöknek.
Tulipán borozó, Gyergyószentmiklós (akkor még úgy hívták, most Texas Pub).
Hivatalos voltam mint műsorvezető a szilveszteri mulatságra, ahol mint
mindig, a tombolahúzás volt az est fénypontja. Minden jegy öt lej, de a fődíjé az 10 lejes. Rég nem
tapasztaltam ennyi tombolajegyet eladni mint ekkor. Szól a cigány zene, ropják a táncot, és íme eljön a
tombolahúzás pillanata. Nyertek „ezt-azt” az öt lejesek, s ekkor eszébe jut a vendéglős főnöknek a fődíj.
„Ne izgasd magad, Gyuri, a fődíj ott van a konyhában a lerben!” S láss csodát, ott volt. Bejelentem,
hogy következik a fődíj, azoknak akik tíz lejes tombolajegyet vettek. Behozzák a fődíjat, kihúzzák
nyertest, s egyszerre kiáltottuk: „Bontsa ki, vágja fel!”. Tisztelt olvasó és hallgató közönség, mi volt a fő
díj: csokoládéval bevont puliszka. Tovább nem mondom….
Ennyi lett volna búcsúzóul, s mivel év végén vagyunk, közelednek az ünnepek, engedjék meg, hogy
megköszönjem szíves türelmüket egy éven keresztül, hogy elolvasták, és esetleg el is mosolyogtak egyegy poénon. Elmenőben kívánok mindenkinek, kicsinek és nagynak, a házuk minden lakójának erőt,
egészséget, boldogságot, békességet, megértő férjet és feleséget és egy sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ
ÉVET.
Nem zárhatom le ezen jókívánságokat anélkül, hogy tisztelettel megköszönjem Czirják Károly úrnak
azt a türelmét, amivel volt ereje kibírni és leírni e vicces ember történeteit.
A viszont látásra, mert soha ne mondjad, hogy soha. A szeretet a legnagyobb ajándék, éppen ezért
fogjuk meg egymás kezét, szorítsuk meg nagyon, mert a szeretet a világon a legnagyobb vagyon!
Tisztelettel, Danaliszyn József

Decemberben születtek
Bucur Octavian (1946-2018) tanár, író 1946. december 1-jén született. Elemi iskoláit Maroshévízen
végezte, majd a jászvásárhelyi pedagógiai intézményben 1964-1967 között orosz-román tanári oklevelet
szerez. Elvégzi Kolozsváron a filológia szakot a Babes Bolyai főiskolán, ahol román nyelv- és irodalom
szakképesítést szerez. 1980-tól haláláig a hévízi M. Eminescu Nemzeti Kollégium román
nyelv és irodalom szakos tanára volt. Verseket, regényeket, történelmi könyveket írt,
jelentetett meg, ugyanakkor több újságban jelentek meg cikkei. Kiadványait Octav
Ardelean néven írta. Ezek a következők: Versuri (Versek) - 2000-ben, Lumini şi umbre
(Fények és árnyak) – 2004-ben. Lányával, Carmen Bucur-ral közösen kiadták 2004-ben a
Toplita Română în publicistica interbelicã (1927-1940) - (Maroshévíz az 1927-1940-es
időszakban, az írott sajtóban) 414 oldalas könyvet, valamint az Elegie pentru Cora (Cora megéneklése)
című munkákat 2005-ben. 2016-ban kiadta a TOPLIȚA ROMÂNĂ ÎN PRESA SCRISĂ DIN
PERIOADA CEAUȘISTĂ (1965-1989), vagyis Maroshévíz az írott sajtóban a Ceaușescu korszakban
(1965-1989) című írását. 2017-ben megjelent a Paradoxul identității című regénye, melyet ugyancsak
Octav Ardeleanu néven adott ki.
Bisi Pascaru Gabriella (1966) üzletasszony. Elemi iskoláit Maroshévízen végezte, majd a bukaresti
népművészeti iskolát végzi el 1992-ben, Mihaela Runceanu és Ionel Tudor ének osztályában. Ezek után
zenepedagógiát, zeneakadémiát és főiskolát végzett. Maroshévízről 1988-ban költözik el, 2002-től él
Olaszországban. Több oklevelet, elismerést tudhat magáénak: Invention Akadémiai ügynökség-cég
tanácsadó (1992), hivatalos angol fordítói oklevél (1993), Pro Managment-olasz oklevél (1997),
menedzsment és marketing oklevél (1998), European Learning Foundation - Open learning Lola
elismerés (1999), szabadalmi elismerés managementben és turizmusban (1999), grafikus elismerés és
Mega Soft Comp. kezelő (2000), Jeronimo Moscardo oklevél a Román – Brazil alapítvány keretén belül
elért eredményekért (2000). Master Business Management (2001-Catania), THR oklevél
(2002), Nyelvészeti kompetencia a turizmusban oklevél – angol, olasz (2003),
International Computer School (2003), turisztikai manager (2006, Cedes), humán
erőforrás ellenőr (2003). Elismerő oklevél a perui nemzetközi napok megszervezéséért,
(2004, 2005), elismerő oklevél a Latin Amerikai Ház részéről (2003). Training X-Rite
Europe GmbH Switzerland in Colour Managment bizonyítvány. Elismerés a HIV-ben
szenvedő gyerekekért tett önkéntes munkáért a Victor Babeș kórháznál, melyet Petre
Calistru orvossal együtt kapott. Ugyanakkor 1998-tól tagja az International Women
Egyesületnek, tagja a Hispano Parlantes Rumania Alapítványnak. 1998-tól Phare befektetési tanácsadó
Romániában. Társalapítója a németországi GM Trischmann Group Germany cégnek, ahol katonai
ruhákat gyártanak. Társalapítója a bukaresti Tycoon Media reklám cégnek, társalapítója a Bolivar
Holding cégnek. 2005-től igazgatósági tagja az United Nations Program Development cégnél. Jelenleg
az olbiai Costa Smeralda (Olaszország) Tycoon Communication és Keleythos CEO & Founder és a
Tycoon Wedding & Events - Co-Founder & Managing Partner cégek tulajdonosa. Ugyanakkor Az
Európai Strukturális Alapok tanácsadója. Beszéli a román, magyar, olasz, angol, spanyol, francia és a
szárd nyelveket. Szervezése alatt rendezik meg a Romania Mon Amour kulturális rendezvényt a
Szardíniai szigeteken. Férje Sandro Bisi.
Csermédy Elemér Maroshévízen született 1884. december 1-én. Elemi iskoláit Maroshévízen végezte
majd a középiskola elvégzése után 1904-1907 között a Magyar Királyi Közigazgatási minisztériumban
dolgozott. 1907. októbertől az Iparművészeti Iskolában irodatiszt majd 1918-tól gondnokként dolgozott.
1932. november 23-án két heti betegség után 48. évében elhunyt. Temetése november hó 25-én ment
végbe a farkasréti temetőben óriási részvét mellett.

Labdarúgás
A megyei labdarúgó bajnokság 12. fordulójában: Csíkszensimoni FC – Maroshévízi Pro Maros 3-3. A
hévízi csapat góllövői: Ungureanu, Felsier és Kercsó. A Pro Maros felállítása: Petrescu - Böythe E. Bükfeyes - Dunca - Stan - Ungureanu - Tararache T(c) - Kercsó - Kiss - Ciocania -Fleșier
Románia Kupa
Gyergyószárhegyi Bástya–Maroshévízi Pro Mureșul 4–3 – büntetők után (1–0, 2–3, 0–0, 0–0).
Gólszerzők Len Attila (20., 84. perc), Kiss Csaba (85.), illetve Kercsó László (77., 82.), Cătălin Cotfas
(80. perc).

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.
TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája 2007-ben:„Önök, magyarok
elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a
világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.”
Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az európai népek
tanítómesterei a Kárpát-medencei scythák voltak.
CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus: “A magyar híres
szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről,,hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás
híre van."
CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838), francia államférfi,
diplomata mondta Napoleonnak: "Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra,
és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz."

Dénes Géza rovata
Szolgáltatásaink: - kontaktlencse-felírás és rendelés
- Ingyenes szemüvegfelírás, számítógépes vizsgálattal
- Mindenik szaküzletünk orvosi szakrendelővel van
felszerelve, ahol teljes szemüvegvizsgálatot végzünk, a
pácienseinket küldőpapír nélkül is fogadjuk
- a gyerekvizsgálatokat speciális fotorefraktométerrel
végezzük (kellemetlen pupillatágítás nélkül, távolsági
fotózással)
- kötelező éves szemvizsgálatok cégek részére
- korszerű számítógép-vezérlésű japán NIDE gépek
- bármilyen kerettípusba bedolgozunk plasztik- és
üveglencsét egyaránt (gyors, olcsó és precíz munkával)
- 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, 0365/410555
- 1918 dec. 1 sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410557
- 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
A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323

December
Várakozzunk szépen, csenddel,
Ünnepeljünk tiszta szívvel!
Az elmúlt évért hálát adjunk,
Énekeljünk „Te Deum”-ot.

Orbán Erika festménye

Karate
Nemrég, zajlott le Szászrégenben a Master Karate Do karate kupa, melyre több mint 70 sportoló
nevezett be nyolc településről. A maroshévízi Böythe József Attila 4 Dan-os mester és Böythe László
Zoltán 3 Dan-os mesterek által edzett Maroshévízi Shodan SE is részt vett a
megmérettestésen. A több európai versenyen is sikeresen versenyző
sportolókkal szemben a hévízi csapat 5 arany, 6 ezüst és 7 bronz éremmel
tért haza. Íme a hévíziek eredményei: 8 éves korcsoportban: Simon Ingrid 3.
katában és kumitéban is, Trif Iacob aranyérem katában. 9 éves
korcsoportban: Simon Árpád 3. katában és kumitéban is. 11 éveseknél:
Moldován Krisztián 3. katában és kumitéban is. 12 éves korcsoportban:
Bájas Eduard aranyérem katában és kumitéban. 13 éveseknél: Agoston
Sergiu 3. katában, arany kumitéban, Csatlós Sebastian 3. katában, 2. kumitéban. 14 éves korcsoportban:
Fórika István 2. kumitéban, Páll Attila arany kumitéban. 15 éves korcsoportban: Bakó Andreea 2.
katában és kumitéban. 16 éves korcsoportban: Böythe Máté 2. kumitéban.
Szent Miklós Kupa
December 7-én zajlott le Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós Kupa karate verseny, melyre 130
versenyző nevezett be tíz településről. A maroshévízi Shodan SE sportolói 13 arany-, 11 ezüst- és 22
bronzéremmel tértek haza. A hévízi csapat eredményei: 7 éves korcsoportban: Maszkalyuk Antónia
arany érem katában, Cernat Alexia 3. katában, Lázár Darius arany érem kumitéban. 8 évesek: Simon
Ingrid 3. katában és kumitéban, Trif Iacob 2. katában, Simon Árpád 3. katában és kumitéban, Teugea
David 3, katában. 9 évesek: Bogdan Anca 3. katában és kumitéban, Buzila Riana 3. katában és
kumitéban, Buzila Ilinca 2. katában és kumitéban, Antal Rares 2. kumitéban. 10 éves korcsoportban:
Varga Alexia 3. katában, Moldovan Krisztian első katában, Szabó Sebastian 3. katában és kumitéban. 11
évesek: Csatlós Sebastian 3. katában, Agoston Sergiu első katában, 2. kumitéban, Bajkó Tihamér 3.
katában. 12 évesek: Moldovan Ana 3. katában, Viga
Ruxandra 2. katában, Braic Daniel 3. katában, Bájas
Eduárd első katában, 3. kumitéban, Moldvona Paul 3.
katában, Catinean Ecaterina 3. katában, első kumitéban,
Simon Izabella 3. katában és 2. kumitéban. Rugina Vlad 3.
kumitéban. 13 évesek: Baciu Valnetin első katában és 3.
kumitéban. 14 évesek: Fórika István 2. katában és
kumitéban, Pál Attila első katában és kumitéban. 15
évesek: Bakó Andreea első katában és kumitéban is. 16 évesek: Böythe Máté első katában és kumitéban.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 60. rész

Év végi beszámoló
Év végi beszámoló gyűlést tartott a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület december 14-én a 2019-es évi
tevékenységéről, amelyen a résztvevők megbeszélték a 2020-as évi terveiket is. A beszámolóban,
többek között, szó volt az áprilisban megtartott magyar költészet napi rendezvényről és a pünkösdi
zarándokvonat fogadásáról. Elhangzott, hogy ez évben is az egyesület támogatta az elsőáldozók anyagi
költségét, valamit a Szent Péter és Pál búcsú költségeinek jelentős részét. Szó esett az Urmánczy Nándor
történelmi vetélkedőről, melynek nyertesei (első három helyezet és felkészítői) az egyesület jóvoltából
öt napos budapesti élmény-kiránduláson vehettek részt. A kirándulás társszervezője a magyarországi
Reintagratio Alapítvány volt, a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatása mellett. Az egyesület ez évben is
koszorúzott a magyar hősök napján, részt vett minden nemzeti ünnepségen, iskolakezdéskor idén is a
magyar osztályba iratkozott elsősöknek tanszereket adományozott. A jövő évi tervek között szerepel a
hagyományos rendezvények megtartása, megszervezése, ugyanakkor, mivel 2020. június 4-én lesz a
trianoni parancs 100. éve, mely értelmében ettől a dátumtól csatolták Erdélyt hivatalosan a Román
Királysághoz, ezen a napon egy megemlékezés szervezése. UNE.

A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 350.000
forint összegű anyagi támogatásával, a díszteremben felújította a székállományt és szalagfüggönyök ékesítik a
terem ablakait. Az eszközöket használatra átadta a Szülőbizottság az iskola rendelkezésére, hogy dísztermünkben
megfelelő körülményeket biztosítsunk minden előadásnak.
A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete a Magyar Államtitkárság egyéni
támogatását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bonyolította le. Az 1.500.000 forint összegű anyagi támogatásával
február-június közötti időszakban minden napközis óvodásnak meleg ebédet biztosított. A szeptember- november
közötti időszakban részösszeg fizetésével segítette minden napközis szülő étkezési kiadását 5,5 lej/nap/napközis
értékben. A decemberi hónapot teljes mértékben tudta fedezni a pályázat megmaradt összege, ezzel ajándékozva
meg a Napsugár óvoda minden napközis családját az év végén.
December 4-én értesítő levél érkezett a Magyar Államtitkárságtól, hogy Potápi Árpád János államtitkár
úrnak küldött egyéni kérelmünket 2020 januárjában, 1.500.000 forint összegben részesítik, így továbbra is tudjuk
biztosítani magyar napköziseink étkeztetési költségeit. Hála és köszönet a Magyar Államtitkárság és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának. Mindhárom pályázat felelőse: Deme Gabriella igazgató.
2019 októberétől iskolánkban elindítottuk az after-school programot. 8 diák iratkozott be a délutáni
oktatási programban. Az oktatási díjat a szülők fizetik. A meleg ebédet támogatók segítségével tudtuk biztosítani:
októberben Bende Zsolt vállalkozónak támogatásával, novemberben Serilla Sándor és Szvinyuk Mihály
támogatásával, decemberben Bende Zsolt vállalkozónak támogatásával, 2020 januárjára van egy részösszeg
támogatás Szabó Kálmán vállalkozó részéről. Köszönjük szépen az adományokat minden részesülő diák nevében!
Az oktatási programért felelnek: Csiki Ildikó Mária és Rabya Edith tanítónők.
A 2019-2020-as tanévben a Csillagszem táncpróbáinak oktatói díjának fizetését továbbra is Bende Sándor
országgyűlési képviselő vállalta fel. Köszönjük szépen támogatónknak, így három csoportban körülbelül 70 diák
ingyenes néptáncoktatásban részesül. A Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete, az Emberi
Erőforrás Minisztériuma által, a Csoóri Sándor Alapból 900.000 forint vissza nem térítendő támogatást pályázott
le a Csillagszem tánccsoport működési kiadásaira. Pályázati felelős: Csűrős Emese Noémi tanárnő.
2019 novemberében a Hargita Megyei Tanácstól 40 000 lej támogatást kapott iskolánk tűzifa vásárlására
és az iskolabusz javítási költségeire. Köszönjük a Megyei Tanácsnak, hogy nem feledkezik meg Hargita megye
keleti határán működő szórványiskolájáról sem.
A Kemény János Elméleti Líceum közössége köszönetettel tartozik

minden Támogatójának, akik

könyebbé, színesebbé, elviselhetőbbé tették iskolai életünket a 2019-es tanévben.
Áldott Karácsonyi ünnepeket és minden jóban gazdag, Boldog Új Évet kíván mindenkinek!

Deme Gabriella, igazgató

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 új
szépirodalmi
könyvek, valamint
regények. Irányár
1-2 lej/db.
Érdeklődni, az
alábbi
telefonszámon:
0758611606
.
Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
használtruha üzletében. Megtalál bennünket a
központba, a Maros híd mellett.

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

Csempekályha építés, javítás és
Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin
pucolás…Víz és lefolyószerelés
Geröserv Plus Constructii kft.
versenysíléc, 1 pár kék színű, Start
(réz, pvc, ppr….). Külső és belső
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc.
burkolás. Konditerem
alkalmaz brassói munkapontra.
Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es
hölgyeknek… munka és
Szállás és szállítás biztosítva,
síbakancs. Két bundás szövetkabát.
tűzvédelmi eszközök, ruhák
bérezés megegyezés szerint.
Érdeklődni
a
0742779344-es
telefonszámon.
kaphatók. Gázpalackcsere.
Érdeklődni György Endre:
Érdeklődni a 0740990165-ös
0752589797
telefonszámon.
Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
kert alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
pár rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, Érdeklődni a 0742779344.
egy pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm ************************************
darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó
készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354
m
széles
50cm
vastagsága.
Egy
üveges -------------------------------------------------------------------------konyhaszekrény, 4 db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag Eladó két sőber ágy. Érdeklődni a 0744347998-as
márványtábla. Érdeklődni: 0742779344.
telefonszámon lehet.
Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Eladó jó állapotban levő több mint
Méhkaptárok gyártását,
100 éves szekrény és régi
vállaljuk. Érdeklődni a
festmények. 0749568650.
0744693028, 0743507482
telefonszámokon lehet.
=========================
--------------------------------------------Eladó bontott csempekályha, samott
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
téglák. Előszobába való vas, forgó
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
fogas, valamint 200 kg kalcium
Babes C/1/8.
szárnyasoknak és sertéseknek.
0742779344
Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Jenei Csaba, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet, Tó́ th Csaba.
Köszönjük. Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi
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