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Tisztelt olvasóink! 

 

A koronavírus-járványra való tekintettel az elmúlt hetekben sok óvintézkedés történt. Így a 

nyomdák nagy része is bezárt. Ezért most csak a világhálón olvasható lapszámunk. Újságunk 

rendszerint 600 példányszámban jelenik meg nyomtatott formában. Azokért akik nem tudják 

olvasni újságunkat a világhálón, a sorozatos cikkeinket csak akkor fogjuk folytatni, amikor a 

járvány enyhül, és újból nyomtatásra kerül újságunk. Köszönjük megértésüket! M. H.  

 

Kihalt városunk 
 

A koronavírus miatt Maroshévízen is szigorítások vannak. Ezeket a lakosság nagy része be is tartja. A 

gond a romáknál van, akiknek nagyrésze fittyet hány ezekre a szigorításokra, és tömegesen 

közlekednek, sétálgatnak a városban. A polgármesteri hivatal sem veszi komolyan, hisz míg más 

településeken majdnem minden nap klóros vízzel fertőtlenítik az utcákat, a járdákat, itt  (április 2-ig) 

csupán a polgármesteri hivatal előtt és a központ egy kis részén vízzel locsolták az úttest szélén 

összegyűlt port. Jelenleg településünk a nap nagy részében egy kihalt kis településre emlékeztet. A 

képek magukért beszélnek. Siklodi Ildikó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Magyar költészet napja 
 

Április hónap egyik legfontosabb eseménye a magyar költészet napja. Az alábbiakban 

visszaemlékezünk az utóbbi évek ünnepléseire. 

   2011. április 11-én 16 órai kezdettel a Kemény 

János Alapítvány, a Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület, az Alma Mater Kemény János 

Alapítvány és a Kemény János Gimnázium 

szervezésében a maroshévízi Kemény János 

Elméleti Gimnázium dísztermében immár a 

hatodik Költők napja elnevezésű rendezvényre 

került sor. A rendezvényt Bende Renáta és 

Táncos Gabriella diákok versei nyitották meg, 

majd Komán János bevezetője után 

bemutatkoztak a jelenlevő költők, akik verseket 

szavaltak. Maros megyéből jelen voltak: Bölöni 

Domokos, Bögözi Attila, Fülöp Kálmán, Nagy 

Pál, Buksa Éva Mária, Nagy József Levente, 

Sebestyén Péter és Baricz Lajos. Hadnagy József 

Debrecenből, Czirják Edit és Ferencz Attila Gyergyószentmiklósról, Rafi Lajos Szárhegyről, 

Kamenitzky Antal Borszékről és Komán János Maroshévízről jöttek. A színvonalas rendezvényen 

több helyi lakos és diák is jelen volt.  

 

   2012. Sajgó István tanár úr nyitotta meg az ünnepséget, és felkérte Simon Csilla és Puskás Noémi 

X. osztályos tanulókat, hogy szavalják 

el választott költeményeiket. Csilla 

Reményik Sándor Akarom c. versét, 

míg Noémi József Attila Kész a leltár c. 

versét szavalta el. Czirják Károly 

felkonferálta a meghívottakat, akik 

műveikből olvastak fel. 

   Az első felszólaló Bögözi Attila volt, 

Az Új Magyar Szó munkatársa, költő,  

könyvszerkesztő, a Súrlott Grádics 

Irodalmi Kör tagja.  Csata Ernő 

Marosvásárhelyen él, de 

Gyergyócsomafalván született, szintén 

tagja a Súrlott Grádicsnak. Bajna 

György, Gyergyószentmiklós 

közéletének, művelődésének aktív 

alakja, költő, a Hargita Népének 

munkatársa két versét olvasta föl. A következő felolvasó szintén gyergyószentmiklósi, író, költő, 

újságíró, Gergely Edit. Ő volt a szebbik nem és a fiatal erdélyi posztmodern irányzat képvislője. 

Ferenczi Attila, úgyszintén gyergyói tanár-költő, meglepett minket egyik befejezetlen, félig-meddig 

improvizatív versével, amelyet a vonaton írt rendezvényünkre tartva. 

   Rafi Lajos volt számomra a találkozó legérdekesebb alakja, a Gyergyószárhegyen élő roma költő, 

aki bádogos munkával keresi a pénzét. Származásából és kivételes tehetségéből fakadóan hihetetlenül 

izgalmas verseit hallgatni és olvasni, amelyeket már svédre is lefordítottak. Legyen az olvasó 

(kölelező) házi feladata, hogy megismerkedjen Rafi Lajos munkásságával. Az interneten olvashatóak 

a róla megjelent cikkek, interjúk és számos verse. A felolvasást a borszéki Kamenitzky Antal zárta. 

Bevallása szerint gyerekkorától költő akart lenni. 

 

 

 



 

 

 
 

    2013. Az ünnepség 15 órakor kezdődött a helyi 

Kemény János Gimnázium dísztermében. A házigazdák 

részéről Sajgó István üdvözölte a vendégeket, majd 

Csibi Renáta, Veress Eszter és Csíki Krisztina, a 

gimnázium diákjainak szavalatai következtek. Ezt 

követően bemutatkozott az Urmánczy Nándor Irodalmi 

Kör, melynek alapítói Bajkó Zsigmond, Jári Hunor és 

Kamenitzky Antal. Ezek után a meghívott vendégek 

verseinek és írásainak a felolvasása következett. Papp 

Kincses Emese Csíkszeredából, Bajna György és 

Czirják Edit Gyergyószentmiklósról, Komán János 

Marosugráról, Kamenitzky Antal Borszékről, Bajkó Zsigmond és Jári Hunor Maroshévízről olvastak 

fel írásaikból. Az esemény szervezői a maroshévízi Kemény János Alapítvány, az Alma Mater 

Kemény János Egyesület és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.  

 

   2014. április 11.-e a magyar költészet napja. Ez 

alkalommal is Maroshévízen meg volt ünnepelve e fontos 

napunk, melyre Maros és Hargita megyei költők jöttek el. 

Ha 2011 előtt ritkán volt megemlékezés e napról, mára e 

nap megünneplése hagyománnyá vált, hisz az idei volt a 

negyedik a Maros-parti településen 2011 óta. A 16 órakor 

kezdődő eseményt Sajgó István tanár úr köszöntője 

indította, majd a Kemény János Gimnázium két diákjának a 

szavalatait hallgathatta a közönség. Ezt követően a költők 

vették át a szót. Rövid bemutatkozás után verseikből 

olvastak fel. A napot színesebbé tette, hogy a jelenlevő 

költők érdekes történeteket meséltek életükből és egyes verseik megírásával kapcsolatosan. Az idei 

ünnepség a Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezésében jött létre.  

  

   2015. április 10-én, pénteken, 15 órától a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében a 

magyar költészet napja alkalmából ünnepi rendezvényre került sor. Ez alkalommal bemutatásra került 

a Magyarok az Istenszéke lábánál című könyv. A szervezők nevében Sajgó István mondott ünnepi 

köszöntőt, majd a csíkszeredai főkonzulátus részéről dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony méltatta 

a magyar költészet napját. „… Erdély nem más mint Tündérország, és ha Tündérország, akkor kell 

lennie egy Isten székének is”, e mondattal fejezte be ünnepi beszédét a konzulasszony. Ezt követően 

elkezdődött a Magyarok az Istenszéke lábánál 

című könyv bemutatása. A könyv szerzői közül az 

eseményen jelen volt Szucher Ervin, Sarány 

István, Bajna György és Czirják Károly. Szucher 

Ervin többek között ismertette a jelenlevőkkel, 

hogy a kötet a 2013-ban a Magyar Újságírók 

Romániai Egyesülete által Ratosnyán szervezett 

riport tábor „gyümölcse”, ugyanúgy mint a 

bemutatásra került könyv is. Ezek után mindenik 

szerző röviden ismertette az általa írtakat a szóban 

forgó könyvben. Végezetül Bajna György saját 

szerzeményű verseit szavalta el a közönségnek. A 

hátralevő percekben egy tanulságos, kötetlen 

beszélgetés alakult ki a könyv szerzői és a 

jelenlevők között. Az esemény szervezői: a Kemény János Alapítvány, a Kemény János Alma Mater 

Egyesület, a Kemény János Gimnázium, a helyi RMDSz, az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör és a Dr. 

Urmánczy Nándor Egyesület.  

 



 

 

 

 
 

  2016. A 15 órától kezdődő ünnepségen jelen volt 

a gyergyószentmiklósi Kercsó Attila Irodalmi Kör 

tagjainak egy része: Bajna György, Bíró László és 

Bíró József, valamint a maroshévízi Urmánczy 

Nándor Irodalmi Kör tagjainak egy része: Komán 

János és Bajkó Zsigmond. Az ünnepség elején 

Sajgó István a Kemény János Alapítvány részéről 

üdvözölte a jelenlevőket, majd Bajkó Hajnalka 

VII. osztályos tanuló szavalt ünnepi verset. Ezt 

követően egyperces néma csenddel emlékeztek 

meg Kamenitzky Antalról, aki nemrég hunyt el, és 

ő is alapító tagja volt az Urmánczy Nándor 

Irodalmi Körnek. Az eseményen jelenlevő írók 

saját verseikből olvastak fel, de ugyanakkor a kör különböző okok miatt távol maradt többi tagjainak 

verseiből is. Ezt követően bemutatásra került a gyergyói kör által kiadott Társalgások IV. című verses 

kötet, valamit a maroshévízi kör által kiadott A könnyek temploma című verseskötet. Az esemény 

szervezői: a Kemény János Gimnázium, a Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület. 

 

   2018. 14 órai kezdettel a helyi Kemény János Gimnázium dísztermében vette kezdetét az ünnepség. 

Elsőként Deme Gabriella, az iskola igazgatónője, 

mondott köszöntő beszédet, majd Böythe Máté 

szavalata hangzott el. Ezt követően Kőrösi Viktor 

Dávid konzul ünnepi beszédének tapsolhattak a 

jelenlevők. Továbbá a meghívottak olvastak fel 

verseikből, Ferenc Imre - Csíkszeredából, Kristó Tibor 

- Csíkszeredából, Bajna György - 

Gyergyószetnmiklósról, valamint Dénes Géza és Bajkó 

Zsigmond Maroshévízről. Sarány István a Hargita Népe 

főszerkesztője pedig a Hargita Népe Kiadóhivatal 

könyveivel ismertette meg a jelenlevőket. A sikeres 

ünnepség szervezői: a Kemény János Gimnázium, a 

Kemény János Alapítvány, az Urmánczy Nándor 

Irodalmi Kör és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.  

 

   2019. Az ünnepséget Deme Gabriella, a tanintézmény 

igazgatónője, nyitotta meg, majd Czirják Károly 

köszöntötte és bemutatta a meghívottakat a 

jelenlevőknek. Az ünnepség első fele a verseké volt. 

Verseiket olvasták fel: Czirják Edit, Danaliszyn József, 

mindketten Gyergyószentmiklósról, valamint Dénes 

Géza és Bajkó Zsigmond Maroshévízről. Ezt követően 

bemutatásra került Sarány István Garabonciások című 

könyve, mely a 70-es évek  sikeres erdélyi együttes 

történetét mutatja be. Ez alkalommal az eseményen 

jelen volt Csutak István a Garabonciás együttes 

alapítója, frontembere, aki több érdekességet is elmondott az együttesről, ugyanakkor sokak 

meglepetésére több ismert éneket is elénekelt. Ezt követően bemutatásra került a Gyergyói Szemle 

legutóbbi lapszáma. Ezt Nagy József és Silló Ágota ismertették.  Az esemény szervezői: a Kemény 

János Elméleti Líceum, a Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 

 

 



 

 
 

Az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör alapítóinak, tagjainak verseiből 
 

 

Kamenitzky Antal: 
       HA KÉRHETEM 
 

A szemöldöknek könnyű rezzenése, 

a váll ívének gyenge rándulása: 

apróságok, csak értő szeme látja. 

Kis bátorítás, ez kellene végre! 

 

Ha kérhetem, szerezzen meg magának, 

uralja holdként férfiéjszakám, 

kerítsen el, mint állatot karám, 

építsen be a testének falába! 

 

Szédítsen el, mint részegest a szesz, 

vezessen kézen, mint világtalant, 

kézügybe rakjon, hogyha tesz, ha vesz, 

 

és boldogságot lopjon általam! 

Tegye külön kis szonettem, e bátrat, 

vagy tépje szét, akkor talán lerázhat! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajkó Zsigmond: Zokog a föld 

 
Zokog a föld, mert fáj neki is, 

Zokog a fű is, s a falevél is, 

Üvölt a szél is, de nem tudja miért, 

Üvölt most minden, minden mi él. 

 

Hogy miért; én kérdem, én válaszolok, 

Mert ember és állat mind földből valók, 

De emberben a szív már ingyen dobog, 

Szemében vagyon és arany ragyog. 

 

Vagy van még olyan, kit más vágy emészt? 

Kinek szívében szeretet, hűség ferkész, 

Van még olyan, ki álmodni kész, 

Ki életét adná egy igaz ügyért? 

 

Ha te vagy az mellettem, nem mondod azt, 

Mert félsz, és gondolod kikacaglak, 

Ha én vagyok melletted, nem mondom azt, 

Emiatt félek, őrültnek tartanak. 

 

 

 

Komán János: Ahol 
 

Ahol legenda lett a meggyfa, 

meséje van a diófának, 

emlékeznek a málnabokrok, 

ahol az ajtók tárva várnak, 

ahol egy kapu ismer engem, 

köszönt a kilincs kézfogása, 

ismert melegség hangja szólít, 

léptem szívét hallja a járda, 

magához köt a hűség lánca, 

tárgyak, emlékek kikötője, 

ahol illata van a csendnek, 

s a csend múltja sötéten reszket, 

ahol csak ijesztéssel vertek, 

és álmaiban átöleltek, 

ott - annak a lakatlan háznak 

a lelkére - kutyák vigyáznak. 
 

 

 

Jári Hunor: Szükségetek van 

szavakra 
 

Akkor összesebezve nézett rátok. 

Bár hallgattatok volna egy kicsit. 

Pikkelyegyforma értelmetlen hülyeségeket 

és szoros butaságokat dobtatok 

megsérült szemére. 

Pedig nem éppen ennyire akartátok 

érzelmi ismétlődő haragotokat… 

mégis bamba nézésekkel 

hidegen megfosztottátok mindenéből. 

Mi lenne, ha az élet messzire tenne? 

Valakitől…valakiktől! Hogy ne a földet, 

hanem a semmit érje a lábatok!? 

Mi lenne? Félnétek?! Félnétek… szóval, 

senki sem tart számon, sőt eltöröl, 

nem érdekli, mikor keltek vagy feküsztök. 

Tudjátok? Még akkor is látnám eltűnődve, 

Hogy kegyetlen erőtök fogyhatatlan.  

 



 

 
 

Újból megbukott az Európai Unió vezetősége 

 
    A közel tíz éve uralkodó, Európát vezető balliberális - kommunista vezetés újból elbukott. 

Elbukott, mert a koronavírusos járványt fél várról vették és nem intézkedtek idejébe. Miközben 

Olaszország és Spanyolország is segítséget kér az uniótól ezek nem adtak segítséget, de ugyanakkor 

több száz millió eurót utaltak Tunéziának,  Marokkónak és más afrikai államoknak, a koronavírus 

megállításáért. Sajnos az európai unió alapitójai nem ezt az Európát akarták, főleg nem azt ami az 

utóbbi közel tíz éve uralja a keresztény kontinensünket, hisz mára az Európa legtöbb országába a 

kommunisták vették át a vezetést, így Spanyolországban, Svédországban, Olaszországban stb. a 

kommunisták uralkodnak. Igaz, hogy ma már őket nem nevezik komcsiknak hisz a kommunista név 

kissé bemocskolódott, így a jelenlegi kommunisták magukat balliberálisoknak nevezik. Mi több a  

jelenlegi balliberális komcsik rosszabbak mind a régmúlt idők kommunistái. Hisz ezeknek nincsen 

hazájuk nincsen nemzetük és ók ezt el is ismerik magukról, ők európai állampolgárok. És hogy 

jobban elgondolkozzunk ezeken a saját nemzet ellenes komcsikon egyetlen egy példát írok. A Csonka 

Magyarországon van egy momentumnak nevezett banda mely nemrég Erdélyben és Szlovákiában 

megtartott választások előtt nem a magyar pártok mellett kampányolt.  

   Ez nemzet árulás. Ilyent még Gyurcsány elvtárs csinált 2004. december 5-én, aki azóta is folytatja  

a magyar nemzet elleni tevékenységét. Czirják Károly 
 

 
 

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, 

0365/410-555 

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 

  A Danubius Hotelben, Tel: 0742-100-323 

A Maroshévízi Hírlap minden olvasójának 

sok türelmet egyetértést, kitartást, békességet, 

kívánunk ezekben a nehéz hetekben. Dénes 

Géza 

Dénes Géza: Maradj otthon! 

 
A vesztegzár nem világvége 

Töltsd el ezt hát békességben. 

Gondolj a te őseidre egy ezredév hőseire 

Kik a sötét börtönökben ültek 

Nyomorogtak, szenvedtek. 

 

Aljas dolog hazudozni  

Embertársat megfertőzni 

Vigyázz nagyon társaidra 

Vonulj gyorsan karanténba! 

 

Elmúltál már 60 éves 

Van szív - légúti betegséged 

Állapotod oly veszélyes 

Vigyázz! A vírus pusztít, nem kímél meg. 

 

Lásd nyakunkon a nagy járvány 

Ha kell, ha nem ne járkáljál! 

Viselkedj felelős módon 

Arra kérünk: maradj otthon! 

 

Elmúlik majd a nagy járvány 

Örvendhetsz erdőben járván, 

Csodálva a természetet 

Visszajön az életkedved. 

 
 
 

tel:0265/250-120
tel:0265/577-282


 

Segély a maroshévízi korháznak 

 
A Magyar Kormány a koronavírus miatt számos erdélyi megyébe küldött szükséges védekezési 

eszközöket. Így Hargita megye is kapott és megyénken belül a maroshévízi korháznak is jutattak el. 

Így a korház 6000 maszkot, több mint 1200 pár kesztyűt, más orvosi védő felszereléseket és 200 liter 

fertőtlenítőt. A Csonka Magyarország kormány újból bebizonyította, hogy magyarként gondolkodik, 

nem így egyes komcsi-balliberális országgyűlési képviselők, mint például szabó tímea (nem 

helyesírási hiba a kis betűk), aki ocsmány beszédével bírálta a kormányt amiért (elszakított) magyar 

településekre is jutattak segélyt. Itt látszik meg, hogy a Csonka Magyarországi parlamentben is sok a 

nem magyar, akik nem magyarul gondolkoznak, nem magyar érdekeket képviselnek, nincsen magyar 

nemzeti tudatuk. Vajon miért van magyar állampolgárságuk? Czirják Károly 

 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  64. rész 

 
   Egy kicsit rendhagyó lesz ez a rész, de az életünk is az lett.  A járvány miatt bekövetkező 

veszteségeknek még a töredékét sem tudjuk elképzelni. Minden esetre köszönjük az Egészségügy és a 

kormányok lakosságot védő rendelkezéseit. Két veszteséggel kapcsolatban Nyílt levelet írtam Dr. 

Kásler Miklós Miniszter Úrnak:  

    Az egyik a 100 éve történt trianoni diktátumra való figyelem felhívás. Rendezvények, 

megemlékezések maradnak el, ezek 2021-ben ugyanazzal a hatásfokkal már nem pótolhatók. Ezért 

azt kértem, hogy a távoktatásban kapjon kiemelt hangsúlyt az egész magyarságot 1920-ban ért 

veszteség ismertetése. Rajz, vagy novella pályázatokat, világhálós kutatómunkát lehetne hirdetni a 

gyermekek számára, a nyári időszakra is. 

A másik vesztes a székely-magyar rovásírás. Versenyek maradnak el, amelyekre egy év óta készültek 

a gyerekek és oktatóik. Sajnos a 2020-as tantervbe sem került be ez a legnagyobb művelődéstörténeti 

értékünk. Most a távoktatásba be lehetne emelni. Szakkör szervezői, rovásírás oktatói  

tevékenységem alapján tankönyvet készítettem (benne  szakköri ötlettárral), ez évek óta ingyen 

letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból. Címe: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár. 

Elérhető:   http://mek.oszk.hu/02800/02851/02851.pdf  
Honlapunk ( www.rovasirasforrai.hu ) ROVÁSÍRÁS rovatában  Módszertani  útmutató,   

rovásemlékek bemutatása is található, a FÉNYKÉPTÁR rovatban pedig több mint 500 fénykép ebben 

a tárgykörben.    

    Fontos az idegen szavak használatát is kerülni, hogy meg tudjuk őrizni csodálatos szókincsű 

magyar nyelvünket.   Jó egészséget kívánok: Friedrich Klára  
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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 

Támogatóink: Becica Anna, Bodor Attila, Fazakas István, Fülöp Mária, György Hajnal, Hámos Mihály, 

Izabella vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet. Köszönjük. Az 1895-ben 

alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi újság utódja. Újraalapítva 

2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info INGYENES KÖZÉLETI 

HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN2069-5721 Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: 

Portik Mária Erika (korrektúra),  Czirják Károly, Erős István (világhálós kezelés), Sárig Csilla, Siklódi Ildi, tördelés és 

grafika: Gâdioi Dennis (D3nqVisuals). Elérhetőségek: hirlap@marosheviz.info, tel: 0744136068, 

drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, Copyright © 2018. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület.  
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Kiváló német minőségű ruhák között válogathat 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központban a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok közül 

válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz 

istállók).tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

 

 

Csempekályhák építése, javítása 

és pucolása…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. 

zsaluácsot 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 az alábbi telefonszámon: 

0758611606 

 

Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8. 

 

 

 

Eladó zománcozott asztali kályha, zománcozott csővel, jó 

állapotban, valamint egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

--------------------------------------------------------------------------  

Eladó két sőberágy. 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 jó állapotban levő, több mint 

100 éves szekrény és régi festmények. 

0749568650 
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