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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, de 

remélhetőleg június hónaptól újból megjelenik nyomtatott formában is. Mivel 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. 

 

Aláírás a nemzeti régiókért 

 
   A Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést nyújtott be a 

múlt év májusában. Ennek érdekében egy millió aláírásra volt szükség több európai országból. Ha 

eleinte nehezen ment az aláírásgyűjtés, az utolsó napokban felgyorsult, és mindez egyrészt a román 

államelnök magyarellenes, sorozatos kirohanásainak is köszönhető. Az utolsó napokban több 

alkalommal is leesett az uniós szerver, és amint beismerték az Európai Bizottság informatikusai, nem 

voltak felkészülve ilyen hatalmas igényre, így szerverük nem bírta, és bővíteniük kellett. Sőt azt is 

elismerték, hogy eddig egyetlen egy kezdeményezésnél sem volt ilyen sok aláíró. Egy szó mint száz, 

fő, hogy sikerült túlhaladni az egymillió aláírást. Hisz összesen 1.008.966-on írták alá a világhálón és 

több mint 220.000 személy papíron, így összesen 1.228.966 aláírás gyűlt össze. Ugyanakkor az EU 

szabályzata szerint 7 államban el kell érnie a minimális küszöböt, ami három országban sikerült: 

Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. Az SzNT egy beadványban kérte az aláírások 

leadásának meghosszabbítását, hisz a koronavírus miatt nem lehetett a papír formátumú aláírásokat 

összegyűjteni, így ha ezt elfogadják és feloldódik a vírus miatti szigorítás, remélhetőleg még négy 

országban összegyűl a minimális aláírás. Kicsit betekintve a számadatokba: a legtöbb szavazat az 

anyaországból jött, összesen 786.528, következett Románia, ahol meglepetésemre elég kevesen 

szavaztak, 389.047, következett Szlovákia, ahol 26.996-on adták le voksukat. A következő ország, 

ahol sokan szavaztak, de a minimális alatt, Németország volt 10.178 nyilatkozattal. Most várnunk 

kell az EU döntésére. Nem volt könnyű elérni ezt az eredményt. Köszönet mindazoknak, akik 

aláírták, akik aláírásokat gyűjtöttek. Így az RMDSz is 149.559 papíron gyűjtött aláírást adott le az 

SzNT elnökének, Izsák Balázs úrnak. A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 117 aláírást 

gyűjtött be. Maroshévízen a helyi SzNT 2007-ben alakult meg. M.H. 

 

Felújították az Urmánczy fedeles hidat   

 
   A híd felújításáért beadott első kérelmezéstől eltelt 13 év, és egy 

már nem remélt fordulatnak köszönhetően, április végére felújították 

a maroshévízi Urmánczy fedeles hidat. 

A maroshévízi Urmánczy fedeles híd Erdély egyik legrégebbi 

fahídja, hisz 1869-ben lett építve. Sorsa 1990 után pecsételődött 

meg, amikor elhanyagolták, nem tatarozták, csupán 2004-ben volt, 

hogy a tetejét zöld palára cserélték. Állapota évről évre romlott, 

oldalait kezdték letépni, levágni, lelopni. Az ilyen jellegű hidak 

valamikor elterjedtek voltak Erdély szerte, mára csupán három ilyen  

 



 
 

 

híd van (egy Szárhegyen, egy a Hordó településen - Beszterce megye-, és egy Udvarhely mellett), de 

Európában még vannak ilyen hidak, 

melyeket felújítottak és bevonták a 

turizmusba. Ilyen jellegű hidakat 

találhatunk: Ausztriában és 

Németországban egy-egy, 

Olaszországban kettő, Svájcban öt. 

Visszatérve a maroshévízi híd 

történetére meg kell említenünk, hogy 

mivel állapota nagyon romlott, a helyi 

Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2007-

ben (44024/05/12/2007-es hivatali 

iktatószámmal), majd 2013-ban is 

(1123/31/01/2013-as hivatali 

iktatószámmal) kérelemmel fordult a 

maroshévízi polgármesteri hivatalhoz és 

önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy 

a helyi nevezetességeket újítsák fel és 

iktassák be a turisztikai forgalomba. Ezek között szerepelt a fedeles híd is. 2015-ig ezek közül egy 

párat meg is valósítottak, mint például a volt zsidó fürdő melletti termálforrás felújítását, a termál 

vízesést is felújították, ugyancsak a Bájos tetői kilátót is az egyesület beadványa szerint 

megvalósították. Miután 2017 januárjában kitudódott, hogy a hidat le akarják bontani, helyszínre jött 

több sajtó és tévé stáb, valamint a Hargita Megyei Kulturális Igazgatóság kirendeltségének a vezetői, 

akik megállapították, hogy egyedi és történelmi értékű, ezért B csoportú műemléknek nyilvánították, 

mely folyamat nem lett folytatva. Mindezek mellett a híd sorsa nem javult, sőt romlott. Mivel a helyi 

polgármesteri hivatal kitartott amellett, hogy a hidat lebontsák és újat készítsenek helyébe vagy 

esetleg a közösség fogjon össze és a központban levő vashíd (mely hajdanán a borszéki 

keskenyvágányú vasúti híd volt) helyébe építsék fel. Csakhogy itt az illetékesek nem gondolkoztak 

azon, hogy a híd lebontása és felépítése a vashíd helyébe, mely vashidat az Urmánczy híd helyébe 

vittek volna, sokkal költségesebb lett volna, minthogy felújítani az eredeti helyén a fedeles hidat. De 

avval sem számoltak, hogy az Urmánczy híd közel 34 méter és a vashíd sokkal hosszabb, így nem 

„talált” volna az utóbbi híd helyébe való „beültetés”. 2018. június 4-én a Dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület egy újabb beadványt (8172-és iktatószám) adott le a helyi polgármesteri hivatalnak és 

önkormányzatnak, kérve a híd felújítását. A beadvány mellé 435 aláírást is csatoltak. Most 2020-at 

írunk, és ez évre nekiláttak a híd felújításának, sőt mi több a napokban be is fejezték a felújítást. Ezek 

szerint az Urmánczy híd ki van világítva, be van kamerázva, a tetőzetet kicserélték, és a hiányzó 

oldaldeszkákat is pótolták. Végre büszkék lehetünk, hogy 

e híd nem lett megsemmisítve. Jómagam is hálás vagyok 

ennek, csupán két apró dolgot másképp csináltattam 

volna meg, vagyis ahogy volt eredetileg, éspedig a tetőt 

zsindellyel kellett volna befedni és a híd oldalán levő 

erősítések, melyek valamikor szintén zsindellyel voltak 

befedve, jelenleg pléh lemezzel lettek befedve, ami 

tartósabb, de a régi jellege csorbul meg. Ugyanakkor 

köszönet a maroshévízi RMDSz frakció tagjainak, akik 

támogatták a híd felújítását, a helyi tanácsgyűléseken 

sürgették a korszerűsítését. Egy szó mint száz: jó, hogy 

rájöttek, hogy e híd településünk történetének része, és 

nem kell megsemmisíteni, csupán felújítani és évente 

karbantartani. Czirják Károly 

                                                                                            Korabeli kép a 90-es évekből 

 

 

 



 
 

Egyéni kezdeményezés 

 
Tudott dolog, hogy mindenik európai országban azon lakosok, akik kutyáikat sétáltatják és netán a 

kutyának sürgős „dolga” akad, az ürüléket az ebtulajdonosoknak kötelessége összeszedni. Ha nem ezt 

teszik, a bírság óriási. Nem így Romániában. A napokban egy maroshévízi lakos számos A4-es 

méretű felhívást tett közzé a város parkjaiban, ahol arra kéri a kutyatulajdonosokat, hogy a kutyák 

utáni piszkokat szedjék össze, mert a parkokban emberek, gyerekek is járnak. Elgondolkoztató, hogy 

miért kellett egy lakosnak ezt megtennie, a helyi polgármesteri hivatal miért nem tűzhetett ki ilyen 

felhívásokat a parkokban? Cz. K. 

 

Újabb körforgalom 
 

Maroshévíz központjában egy újabb körforgalom épül. Ez jó dolog, de ami engem kissé furcsán érint 

az, hogy e körforgalmat NÉGY hónap alatt fogják elkészíteni. Egy egyszerű körforgalom 

elkészítéséről van szó, ami NÉGY HÓNAPBA kerül, hogy átadhassák. Ez furcsa. Németországban 4 

hónap alatt 50 kilométer autópálya készül el, nem egy egyszerű körforgalom. Először azt gondoltam, 

hogy elírtak valamit a tervezeten, de most már hiszem, hogy kell négy hónap, mert például május első 

hetén az első öt munkanap alatt csupán egy napot dolgoztak az illetékesek. Így lehetséges, hogy négy 

hónap alatt elkészül a körforgalom. Siklodi Ildikó 

 

Magyar Hősök Napja 
 

Május hónap egyik legkiemelkedőbb eseménye a Magyar Hősök Napja. Maroshévízen 2007-től 

minden évben koszorúzással emlékeznek e napra. Az alábbiakban néhány korábbi 

megemlékezésről idézünk. 

  

A 2007-es megemlékezést egy nagyméretű 

temetőtakarítás előzte meg, hisz a temető valóságos 

szeméttelep volt. A hősök napjára a temető ki lett 

takarítva, és egy szerényebb megemlékezés volt, hisz 

ekkor csupán egy kincstári vaskereszt állott a temetőben, 

itt történt meg a koszorúzás is. 2008-ra már 150 sírhant 

fölé 

állítottak 

kereszteket

, és egy 

szerény 

emlékoszlop is lett állítva. A hősök napján meg lett 

áldva a felújított katonai temető. A temetőt László Áron 

római katolikus plébános és Balla Árpád református 

tiszteletes úr áldották meg. Beszédet mondtak: dr. 

Garda Dezső országgyűlési képviselő, a magyar 

felekezetek papjai, Csibi István és Czirják Károly. 

Koszorút helyezett el: dr. Garda Dezső parlamenti 

képviselő, a maroshévízi Települési Székely Tanács, a 

helyi MPP. A temetőavatáson jelen voltak a helyi Demokrata Liberális Párt vezetői is. A 2009-es 

megemlékezés a helyi felekezetek papjai jelenlétében zajlott le. Az eseményen jelen volt és koszorút 

helyezett el Sándor Mátyás úr a Bukaresti Magyar Nagykövetség részéről. 2010-ben is meg lett tartva 

a hőseink iránti tiszteletadás, melyen koszorút helyeztek el a helyi Székely Tanács vezetői, a 

Gyergyószéki Székely Tanács vezetősége és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. 2011-ben 

magyarországi vendégekkel közös megünneplésre került sor. 2012-ben az eseményen jelen volt  

 

 



 
 

Balogh Ádám úr, a németországi Volksbund megbízottja is. 

2013. Ez az év a temetőre nézve egy igen érdekes év volt, hisz - 

ha eddig a temető 

példásan karban volt 

tartva és senkit nem 

zavart - ez évben két 

alkalommal is 

„idegen” tettesek több 

keresztet eltörtek, 

elvittek. A hősök napi 

megemlékezés: „A 

maroshévízi temetőben 

idén is megemlékezést 

tartottak az elesett 

hősökért. 12 órára 

közel 40 személy gyűlt 

össze, hogy 

megemlékezzenek 

azokról az emberekről, 

akik életükkel fizettek a hazáért. Ez évben a 

maroshévízieket az a megtiszteltetés érte, hogy a 

megemlékezésen  Balogh Ádám úr, a németországi 

Volksbund megbízottja is jelen volt. Miután a szervezők 

beszámoltak a temető múltjáról és jelenéről, az egybegyűltekkel együtt imádkoztak a hősökért, majd 

a koszorúzás következett. Koszorút helyeztek el: Balogh Ádám, a Volksbund megbízottja, Bodor 

Attila, a helyi RMDSz részéről, Bodor Lajos a helyi EMNP-től, Ladó Miklós, a Települési Székely 

Tanács részéről és Czirják Károly a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről. A megemlékezésen 

részt vett a helyi Urmánczy János cserkészcsapat is, jelenlétükkel szebbé téve a megemlékezést.” A 

következő évben a temetőt megvásárolta a helyi reformárus egyház. Fel lett újítva, és a 

megemlékezések a Magyar Hősök Napján ezután is minden évben meg lettek tartva, idén, 2020-ban 

is, amikor a megemlékezés koszorúját helyezte el a helyi RMDSz és a dr. Urmánczy Nándor 

Egyesület vezetősége. Czirják Károly 

 

Dénes Géza: Derűlátás 
 

Nehezen tűrjük járvány szorítását 

De látjuk a székely konok tartását. 

Ő most is tudja, hogy mi a dolga 

Hogyan váltsa álmait valóra. 

 

Reméli nemsoká visszaáll a rend 

S lelkünkbe a nyugalom s csend 

Reméli a föld dús magvakat terem 

Őszire tele lesz a kamra és verem. 

 

Reméljük, hogy létünk jobbra fordul 

S az iskola kapuja újra kitárul. 

Reméljük a sok templom újra tele lesz 

S a jó Isten vigyázz ránk, mindig velünk lesz. 

 

Derűlátásunk jó utakra vezet 

S találkozáskor boldogan foghatunk kezet 

Koronavírus. 

Péter Árpád költeménye. 

 
Vírus költözött hazánkba,, 

Koronával van ellátva. 

Támad is az minden felől, 

 Karanténba menj az elől. 

 

 Tiltsa a kormány, hogy gyülekezzünk, 

 Sok ember közé ne menjünk. 

 Tegyünk szájmaszkot arcunkra,  

 Így vigyázzunk mi magunkra. 

 

 Tedd meg ember mit kérnek tőled! 

 Másokat Te ne előzz meg. 

 A koronavírust elkerülöd. 

 A betegséget elüldözöd- 

 MARADJ OTTHON 

  

 

 



 

 
 

 

 

Ordás bukta – Sárig Csilla rovata 

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 6 dkg vaj vagy margarin, 2 tojás, kevés só, 3 

evőkanál cukor, 3 dl tej; a töltelékhez: 50 dkg orda, 2 tojássárgája, 1 tasak vaníliás cukor, 10 dkg 

porcukor; a tetejére: 1 tojás, porcukor. 

Elkészítése: Az élesztőt 1 dl langyos tejbe belemorzsoljuk, hozzátesszük a cukrot és langyos helyen 

kelni hagyjuk. A lisztet gyúródeszkára szórjuk, 

közepébe mélyedést csinálunk, beletesszük a 

felfutott élesztőt, a vajat, a sót, a tojásokat, és a 

tejet, majd addig gyúrjuk, amíg közepesen 

lágy tésztát kapunk. A tetejét megszórjuk 

liszttel és letakarva kétszeresére kelesztjük. 

Közben a töltelékhez a hozzávalókat egy külön 

tálba jól összekeverjük. Kelés után a tésztát 

liszttel szórt gyúródeszkán 2 cm vastagra 

nyújtjuk és 10×10 centiméteres 

négyzetformákat vágunk belőle. Minden darab 

közepére egy kiskanál tölteléket teszünk, a 

négy sarkát egymásra húzzuk, jól összefogjuk, 

majd kis távolságra egymástól tepsibe rakjuk. 

Lekenjük tojással és még 5-10 percig 

kelesztjük. Előmelegített 180 fokos sütőben 

 
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 

 

Dénes Géza rovata 

Május 

 

Virágozzék a sok virág, 

Legyen vidámabb a világ! 

Erdő legyen zöldelő, 

Madár dala csendülő, 

Fagyos szentek ne ártsanak, 

A határok ragyogjanak! 

 

 

Orbán Erika festménye 

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


pirosra sütjük. Tálaláskor a tetejét porcukorral megszórjuk. 

 
 

Online ballagott a XII. osztály 
A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a ballagások. Iskolánk is online 

búcsúztatta el végzős diákjait. Péter Kriszta és Bodor Zénó, XI. osztályos tanulók, online búcsúztak 

Anthony Robbins gondolatait idézve: 

“Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt örömmel tedd!  

Akármihez fogsz, szenvedéllyel csináld végig!  

Harapd el szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicséretet a tetőről is kiáltsd! 

 Mikor azt mondod: Szeretlek, érezd komolyan! 

 Mikor bocsánatot kérsz, nézz az illető szemébe! 

 Bízz az emberekben, de láss keresztül a hímezett hazugságokon! 

Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a világon! 

Ezért bízz magadban és találd meg azt a valamit, aminek elköteleződve az emberiség javát 

szolgálhatod! 

Sose nevesd ki senki álmait! 

Akinek nincs álma, annak nem is lesz semmije! 

Ha te az emberekben magadra ismersz, az a te lelki biztonságodat fejleszti.  

Szeress mélyen és szenvedélyesen!  

Akkor is, ha fájdalmas lehet a szakítás, ez az egyetlen módja annak, hogy teljessé tedd az életed. 

Nézeteltérésben küzdj becsületesen-gúnyolódás nélkül! 

Ne ítélj el senkit a rokonain keresztül vagy az első benyomásból! 

Tanulj mások hibájából! 

Ha valaki kérdez tőled valamit, amire nem akarsz válaszolni , mosolyogva kérdezz vissza: miért 

akarod ezt tudni? 

Jusson eszedbe, hogy a nagy szerelem és a nagy siker nagy rizikóval jár! 

Az igazságot és az irgalmasságot soha ne hagyd el! 

Akaszd e kettőt nyakadba, hogy mindig és mindenhol legyen a szíved közelében! 

Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanulságot! 

Jusson eszedbe a tisztelet magad iránt, tisztelet mások iránt és a felelősség a saját tetteidért. 

Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen egy nagy barátságot! 

Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezz azt kijavítani! 

”Mosolyogj, miközben felveszed a telefont! 

A hívó érezni fogja a 

hangodból, hogy jó 

szándékkal gondolsz 

rá. 

Tudjuk, hogy 

a múlt és a jövő 

határán nehéz 

egyensúlyozni. 

Tisztában vagyunk 

azzal is, hogy nehéz 

feladatok várnak 

rátok, ebben az 

egyensúlyát vesztett 

világban, de hisszük 

,hogy becsülettel 

helytálltok majd. 

Kívánunk erőt és 

kitartást az 

elkövetkező megmérettetésekhez és nagyon sok sikert! 



 

 

        

 

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, 

. 

 

 

 

 

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 goblenek. Érdeklődni a 0747602088-as 

telefonszámon. 

 

 

 

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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