XI. évf. 10. szám 2021. október

IX. Maroshévízi magyar művelődési napok
Idén IX. alkalommal került megrendezésre a maroshévízi
magyarság napja. Az eseménysorozat október 8-án kezdődött,
amikor a helyi Művelődési Házban fellépett a kolozsvári Tokos
Zenekar, ahová számos helyi lakos eljött az ismert zenekar
koncertjére. Október 9-én volt megtartva a XIV. Dr. Urmánczy
Nándor - emléknap, amely most is egy igeliturgiával kezdődött a
római katolikus templomban, majd Miklós Anna Vivien, Dénes
Géza
„Urmánczy
Nándor
Emlékére”
című
versét szavalta el.
Ezt követően az
Urmánczy Nándorszobor
előtt
fejhajtással
tisztelegtek
a
jelenlevők, majd a
családi
sírboltnál
koszorúzásra került
sor. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: Magyarország
Bukaresti Nagykövetsége részéről dr. Sáska Zoltán Attila úr, Budapest – Csepel részéről Borbély Lénárd
polgármester úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről Fráter Olivér főtanácsos úr, a budapesti Fővárosi
Örmény Önkormányzat képviselője, Albert Mátyás –
Farkaslakáról, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület részéről
Kulcsár László elnök és Hodgyai Géza, a maroshévízi RMDSz
részéről Bodor Attila elnök, Bajkó Zsigmond az Erdélyi Magyar
Szövetség maroshévízi szervezete részéről, a Dr. Urmánczy
Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Farkas Aladár. A
himnuszaink
elhangzása után
a
Közösségi
Házban
folytatódott az
ünnepség. Itt egy
perces néma csenddel emlékeztek a jelenlevők Csibi István
alapító tagról, akit épp az ünnepség alatt temettek. Ezek után
az idei Urmánczy Nándor-díjak lettek átadva. Elsőként Tarlós
István, Budapest volt polgármestere kapta, akinek méltatását
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere mondta el, utána a
Székely Figyelő Alapítvány kapta meg a díjat. Az alapítvány
tevékenységét Laczkó Szentmiklósi Endre méltatta.

XI. évf. 10. szám

2. old.

Ezt követően ünnepi beszédet mondott
dr. Sáska Zoltán Attila Magyarország
Bukaresti
Nagykövetsége
részéről,
valamint
Fráter
Olivér
a
Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
képviselője. A továbbiakban egy
dokumentumfilm-vetítést
tekintettek
meg a résztvevők, amely a 10 évvel
ezelőtt felavatott hévízi Urmánczy
Nándor-szobor
tervezéséről,
előkészítéséről, felavatásáról szólt. Ezt követte a Történelem a Maros sodrásában című ismeretterjesztő film,
amely a Maros folyó melletti kastélyokat mutatta be. A filmről
Zsigmond Attila rendező mondott néhány szót. A beszámolóban azt
is megtudhattuk, hogy a múlt évben a film jelen volt egy Gödöllői
Filmfesztiválon, ahol a több mint 2000
film közül a harmadik hellyel tüntették
ki. A Közösségi Házban az események
Dénes Géza könyveinek bemutatásával
fejeződtek be. A nap következő
eseménye az Urmánczy-kastélyban zajlott le, ahol Duha László művész úr
faragászati kiállítását tekintették meg az érdeklődők. 17 órától a Művelődési
Házban a Pittyes2es és Gyufa fellépésének tapsolhattak a maroshévízi és a
környékbeli lakosok. Este, 19
órától a Sport Bárban magyar
mulatság volt, ahol a jó zene
mellett az Orotvai Komák is
felléptek. Október 10-én az
Urmánczy-strand
kertjében
főzésre került sor. Itt finomabbnál finomabb ételeket
ehettek az ide látogatók. És volt mit enni a sok
finomságból, melyek az üstökből hamar el is fogytak. Volt
babfőzelék két nagy üstben is, krumpli gulyás, rántott
káposzta csülökkel, halászlé, fürjpaprikás. A főzés alatt a
gyerekeknek ügyességi programokat tartottak a szervezők.
E három nap kitűnő alkalom volt a lakosoknak, hogy
kikapcsolódjanak, de jó volt, hogy a magyarországi meghívottak mindhárom napon jelen voltak az összes
eseményen, melyek során több helyi lakossal elbeszélgettek.
Szervezők: a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a maroshévízi RMDSZ
Társszervező: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Hargita Megye Tanácsa, Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ
Partnerek: a budapesti Fővárosi Örmény Önkormányzat, Sport Bár – Maroshévíz, Positive Transylvania
Egyesület. (czirják)

Hévíziek Hévízért
A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület öt polgármesteri hivatal felé írt felkérő levelet kulturális,
sport, és turisztikai együttműködés céljából, így Hévíz, Galgahévíz, Hévízgyörk, illetve az erdélyi Olthévíz
hivatalaihoz. Eddig csupán a hévízgyörki hivataltól nem kaptunk választ. Reméljük, a jövő évtől a hévízi
településekkel ki fogunk tudni alakítani egy kölcsönös együttműködési programsorozatot. U.N.E.
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Urmánczy Nándorra
emlékeztünk
Október 1-jén volt 153 éve, hogy
napvilágot látott Maroshévíz neves
szülöttje,
Urmánczy
Nándor
országgyűlési
képviselő, író,
publicista. Ez
alkalommal a
Dr. Urmánczy
Nándor
Egyesület
sírjánál mécsest gyújtott, így
tisztelegve a magyarság egyik
kiváló politikusa előtt. Szintén
ezen a napon, Budapesten,
Csepelen, a Daru dombon levő
életnagyságú
szobra
előtt
koszorúkat, virágokat helyeztek el:
Németh
Szilárd
államtitkár,
Borbély Lénárd polgármester, Ábel
Attila, Morovik Attila, Pákozdi
József
alpolgármesterek,
dr.
Gortvay
István,
a
Csepeli,
Budaörsi, Terézvárosi Örmény
Önkormányzat részéről: Fancsali
János, Bokor Erzsébet, Szarkarjan
Adam, Wertan Kinga, Gergely
Vilma,
a
Székelyudvarhelyi
Magyar
Örmény
Kulturális
Egyesület részéről: Minier Ottó és
Minier Olga. (Cz. K.)

Neves vendégek a Zsákhegyi
temetőben
A magyar napok margójára
Október elején a maroshévízi
Zsákhegyi katonai temetőt és az itt
levő első világháborús emlékművet
több
neves
személyiség
is
meglátogatta. Így október 8-án Süli
Attila a Magyar Honvédelmi
Minisztériumtól látogatta meg a
szóban
forgó
temetőt.
Süli
Attiláról
azt
is
kell
tudnunk, hogy számos könyvet írt
a szabadságharcainkról és a
világháborús
eseményekről.
Október 9-én pedig dr. Sáska
Zoltán
Attila
Magyarország
Bukaresti Nagykövetsége részéről
helyezett el koszorút az első
világháborús
emlékműnél,
ugyanakkor kegyelettel emlékeztek
az itt eltemetett hősökre Borbély
Lénárd, Csepel polgármestere, aki
az itt levő obeliszket adományozta,
valamint
Fráter
Olivér
a
Nemzetstratégiai Kutatóintézettől,
akinek az itt felállított turulmadár
emlékmű köszönhető. M.H.

Immár
ötödik
éve,
hogy
résztveszek
a maroshévízi magyar művelődési
napokon.
Bevallom,
nem
minden
eseményen, de a legtöbbjén ott
voltam, ott vagyok. Idén volt
alkalmam
beszélni
több
anyaországi
politikussal.
Véleményeket osztottunk meg
egymással, politizáltunk. De sok
helyi lakossal is beszélhettem, sok
régi ismerőssel találkoztam, új
barátokkal
ismerkedtem.
Számomra az idei magyar napok
voltak eddig a legjobbak, és az
utóbbi években az idein volt a
legtöbb résztvevő az eseményeken.
És, hogy egyik magyarországi
jelenlevő diplomata
úriember
szavait használjam, aki eddig,
elmondása szerint, 2010-től csupán
egy alkalommal nem volt jelen: „az
idei napok volt a csúcs”.
Köszönet a szervezőknek.
Siklódi Ildikó

Covid 19
Immár két éve, hogy a Covid 19-cel élünk, küszködünk. Vannak, akik beoltatták magukat a vírus ellen,
vannak, akik nem. Én személyesen nagyon furcsállom, hogy ez évben senki sem influenzás, grippés, csak a
Covid van élen. Októbertől újabb furcsa intézkedéseket hoztak, hisz csak azok mehetnek pl. vendéglőkbe, akik
be vannak oltva. Evvel nekem személyesen nincs semmi gondom, de a furáságok ott kezdődnek, hogy egy
szállodában bárki foglalhat szobát, ha be van oltva, ha nincs beoltva, de a vendéglőbe már csak az oltottak
mehetnek. Egy másik furcsa dolog az, hogy a vendéglő alkalmazottjai nem muszáj, hogy beoltottak legyenek.
Elgondolkoztató, ha én mint vendég, csak ha van oltásom, mehetek be a vendéglőbe, ott nem gond, ha engem
védettet egy olyan személy szolgál ki, aki nincs beoltva. Ő mint alkalmazott bemehet oltás nélkül a
vendéglőbe, de én mint vendég, aki enni akarok, pénzt fizetek, nem mehetek be, csak ha be vagyok oltva.
Érdemes ezen elgondolkozni. Czirják Károly

A legjobb édesapa voltál a világon. Nyugodjál békében, és köszönöm, hogy fölneveltél. Áldottak legyenek
a munkás kezeid, amelyek értünk dolgoztak. Nyugalmad legyen csendes. Armella.
Eladó festmények. Érdeklődni a 0753511839-es telefonszámon lehet.
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Tankirándulás Maroshévízen
Pénteken, október 15-én az Urmánczy Nándor-emléknap megünneplésének folytatása és személyes
befejezésként, kisiskolásaimnak, a salamási Szent András Általános
Iskola diákjainak, rendkívüli történelem órát tartottam
Maroshévízen. Meglátogattuk az Urmánczy-család síremlékét,
megnéztük a templom udvarán 10 éve állított Urmánczy-szobrot,
majd meglátogattuk az Urmánczy-kastélyt is, ahol egy csíkszeredai
középiskolás csoporttal is találkoztunk. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a gyerekek halljanak Urmánczy Nándorról, ismerjék meg
érdemeit, legyen helyi történelmi példaképük, ehhez pedig a
legélményszerűbb tanulás a kirándulás, látogatás. A gyerekek
tanítása-nevelése mindig kihat a családjaikra is, még ha csak
morzsányit is hallanak és jegyeznek meg a gyerekeik
élménybeszámolóiból. Csupán néhány éve hallottam én is először Maroshévíz neves szülöttjéről, Urmánczy
Nándorról, addig csak az Urmánczy-starnd kapcsán volt ismerős számomra a név.
Nagyon élvezték a gyerekek a kastélyt, annak kísérteties jellegét,
amelyről azt is megtudták, hogy szülészet is működött benne. Így jutottunk
arra a következtetésre, hogy az itt születettek, egyes diákok szülei (és
jómagam is), kastélyban születtek, tehát „hercegek”, „hercegkisasszonyok”,
„grófok”. Ezen jól elszórakoztunk. A kastélyban szabadulószoba (Escape
from the Castle) működik, ami nagyszerű szabadidős tevékenység lehet
családoknak, nagyobb korcsoportú diákoknak, osztályoknak.
Hogy teljesebb legyen a történelem óra, meglátogattuk a Zsákhegyi
katonai temetőt is. Földrajz és természetismeret óránk a Baciu-féle panzió
melletti kilátónál, a bobpályánál, a lovardában, majd a termál vízesésnél
zajlott. Mindvégig fényképeztünk, videóztunk a salamási Polgármesteri
Hivataltól kapott táblagépekkel, így megtörtént a képzőművészeti óra is. Egy
nagyszerű, emlékezetes iskola másképp jellegű napunk volt, az orrunkat,
kezeinket pirosra csípő hőmérséklettel együtt. Minden pedagógusnak,
szülőnek, érdeklődőnek szívből ajánlom a hasonló tevékenységeket.
Ismerjük meg környékünk nevezetességeit! Portik Mária Erika, elemis
tanár.

ARANY M O R Z S Á K
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 megőrizte. 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 aranymorzsákat, 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 TRÜKK
1882 novemberének végén Demeter Konstantin, a 64. gyalogezred újonca, állomáshelyéről Budapestre
érkezett. Midőn az állomáspálya indítóházától, a Valeró-kaszárnyabeli transzportház felé tartott, egy ismeretlen
egyén csatlakozott hozzá és kísérte egy darabig. Egyszer hirtelen lehajolt és egy látszólag a földről felvett
aranyat mutatott az újoncnak. Az újonc kérte az aranyat és alkudozni kezdett az idegennel, ki azt végre
Demeternek a köpenyegért, annak tartalmával együtt oda adta. Mily nagy volt azonban az újonc megütközése
midőn a kaszárnyába érve látta, hogy egy közönséges játékpénzzel csalták meg. Bizony újoncnak kellett
lennie, hogy e számtalanszor ismételt csalásnemnek felüljön
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A székely-magyar rovásírás emlékei 81. rész
A zilahi Tuhutum szobor rovásfeliratainak története, 2. rész
Somogyi Antal ebben a 16. századi könyvben a jegyzetelésre szánt üres lapokon 80, rovással írt „hegedűs
éneket”, regősök, táltosok verseit találta, amelyek Hunortól, Magyartól a mohácsi vészig őseinkről, a vezérek
koráról, Árpád-házi királyainkról szólnak és még néhány verset a 16. vagy 17. századi Komáromi Énekes
Könyvből is. A regősök nevei: Hátszegi Pál, Zalai Péter, Székely Lajos, Pécsi Vitéz Mihály, több vers alatt
csak H betű van, ami a Hegedűs szót jelenti. Ezeket az első bejegyzés szerint a Halom nemzetségű Kova Áron
diák gyűjtötte és írta bele rovással a Cicero
kötetbe, ezért Somogyi elnevezte Kova Áron
könyvének. A verseket Somogyi Antal átírta latin
betűre és 1873-ban Aradon kiadta Régi magyar
énekek címmel. Ezek között már szerepel az a hat
táltos ének, amely majd Fadrusz János pogány
oltárára kerül, bár nagy szobrászunk nem ebből a
kötetből ismerte meg ezeket.
Miután a magyar művelődéstörténet egy fontos
emlékéről volt szó, a Tudományos Akadémia
nyelvvel és irodalommal foglalkozó egyes képviselői azonnal ráfogták az 1848-as hősre, hogy ő hamisította,
írta be a rovásos részeket a Cicero Kódexbe. Somogyi még több rovásbeírásos könyvet gyűjtött össze, ezeket a
névrokona, Somogyi Károly püspök által alapított szegedi könyvtárnak ajándékozta. Mandics György
foglalkozik feldolgozásukkal, már öt kötete jelent meg erről. (Kép forrása: Mandics Gy: A Cicero kódex
hosszú rovásbeírásai, 2014.). Folytatjuk. Friedrich Klára

Léleksarok
A család –szívügy
A gyerekek a szívükkel tanulnak, meg, mi is. Ha fáj, nem megy. Enyhíteni kell a szenvedést, ha az otthona
nem épp békesziget, hanem harcmező, ahogy Bagdy Emőke nevezte.
De óvatosan! A gyerek mindent „szívére vesz", ha nem is mutatja. Nem szabad a felnőttnek, csak kellő
szakértelemmel, hozzányúlni lelkéhez. Ha nincs meg a megfelelő hozzáértésünk, legalább finoman,
együttérzéssel hallgassuk végig gyerekeinket, hogy ne ártsunk nekik.
A megszégyenítés ritkán hatékony és negatív töltetű mindig. Kizárt, hogy segítené a vérző lelkű gyereket a
faggatás, címkézés. Ugye milyen sok felnőtt teszi ezt? Ne hagyjuk, kedves szülők, kedves kollégák! Még a pap
is óvatosan kell gyontasson, mert amellett, hogy Isten szolgája, idegen lehet számunkra. Fel kéne nőnie előbb a
„felnőttnek", ahhoz hogy neveljen. S ha még ez nem sikerült, be kell látni és ezentúl fejlődni. Mert a család a
szívügyek melegágya. Sajnos sok felnőtt csak racionálisan az, érzelmi szinten még nem érte el a
nagykorúságot. Csernus Imre nem győzi ezt hangsúlyozni könyveiben.
Tehát, ha fáj a szív, nem fog az agy, nem aktiválja azt a kis önkontrollt, amit gyerekkorban el lehet
sajátítani. Figyelnünk kell utódaink érzelmi biztonságára, így ellazulhat, befogadja az információt, kiváncsi
szemekkel. Elveszi a figyelmét a rossz dolgokról az őt körülvevő színes világ, amit végre másképp lát és
viselkedése javul. Mert csak lázad a fájdalom ellen, tehetetlenségében. Ha nincs rossz érzés, nincs harc...
szeretet nélkül lelkünk kiszárad, testünk vegetál. Ügyeljünk szeretteinkre és a ránk bízott gyeremekekre!
Szeretettel, Lotti ( lotticikk@gmail.com )
Eladó családi házak a Stefan Cel Mare 62-es szám alatt. 735 m²-es
területen fekvő két ház és 2 melléképület (nyári konyhák). Első ház:
64 m², fából építve, előszoba, fürdő, 2 szoba és konyha. Második ház:
43 m², téglából építve, konyha, fürdő és egy szoba. A két nyári konyha
32 m²- en terül el, érdeklődni lehet: 0724 180 779-es számon.
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Eladó jó állapotban levő amerikai BMX bicikli. Érdeklődni: 0754637309-es telefonszámon lehet.

A hónap festménye

Dénes Géza rovata
Ősz
Olyan festmény még nem festhető,
Mint amilyen az őszi erdő.
Erdő-mező nyáron virág özönbe járt,
De most sárgulóban a határ.
Gazdag termés valóra vált,
S vár ránk a betakarítás.
Szőlő, szilva oly harmatos,
De itt vannak már a hóharmatok.
Földre hull a zizegő levél,
S elfújja azt az őszi szél.
Sírhantokon fehér gyertya ág,
Lelkünkben a sok emlék és remény.

Orbán Erika festménye

Rántott káposzta csülökkel – Sárig Csilla
rovata
Hozzávalók: 1 nagy fej friss káposzta, 1 füstölt
csülök, 1 fej hagyma, só, bors, pirospaprika, tejföl.
A füstölt csülköt többszöri átmosás után kuktában
vagy bográcsban, babél leveles, borsos, fokhagymás
vízben jó puhára főzöm. A káposztát legyalulom és
enyhén besózom. Az apró kockára vágott hagymát
zsiradékon
megdinsztelem,
megszórom
pirospaprikával, hozzáteszem a kicsavart káposztát,
mindig kis vizet öntve alá lefödve, gyakori
kevergetéssel puhára párolom. A csülköt
felszeletelem, a káposztát forró tálra rakom,
ráteszem a csülköt és tejföllel tálalom.

Röplabda
Megkezdődött az Országos Ifjúsági fiú röplabda bajnokság. Az első fordulóban Macarie Ovidiu csapata a
besztercei LPS csapatát győzte le 3-0 arányban.
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Kemény János Elméleti Líceum oldala
Maroshévízen 2021 szeptember 23-25 között Őszi Napok zajlottak. Főtámogatója ezen eseménynek a
Maroshévízi Önkormányzat és Helyi Tanács. A rendezvénysorozatból az Ifjúsági Nap a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., az Operettissimo előadás a Hargita Megyei Tanács támogatása által valósult meg.
Főszervező: a Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság Egyesülete, társszervezők a Kemény János
Elméleti Líceum, a Maroshévízi Református és Római Katolikus Egyház.
Szeptember 23-án, 17,30 órakor indult a rendezvénysorozat az ökumenikus igeliturgiával a római katolikus
templomban. A katolikus és református egyház képviselői áldásukat adták a rendezvénysorozatra. Ezután a
ditrói Dalolj velünk dicsőítő gitárcsoport emelkedett hangulatot teremtett az ünneplő közösség számára. Ifjú
Molnár Árpád orgonaművész rangos előadása következett. A művészi élményt a Bekecs néptáncegyüttes
Keresztúton című előadása fokozta.
Szeptember 24-én az Ifjúsági Nap eseménnyel folytatódott az Őszi Napok programsorozat. A környékbeli
iskolák, a tölgyesi, a borszéki, a salamási és a maroshévízi ifjúsági csapatok részt vettek focibajnokságon,
kerékpár akadálypálya-, Ki mit tud? ügyességi- , asztali tenisz versenyen, valamint a Diáktanács által
szervezett Kincskereső próbán. A diákok táncház keretében néptánccal ismerkedtek, ezután az
eredményhirdetésre és a közösen elkészített gulyás elfogyasztására került sor.
18 órától a kolozsvári Operettissimo előadás következett, mely magyar operett és nótacsokorral kedveskedett a
maroshévízi magyar közösségnek.
Ezt követte az őszi bál rendezvény, ahol a helyi Evergreen együttes lépett fel és gondoskodott a jó hangulatról.
Szeptember 25-én, 11,00 órától kezdődött a Kemény János Elméleti Líceum dísztermében A szórványoktatás
jövője szimpózium. Az esemény moderátora Köllő Zsófia, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség
programigazgatója volt. Terítékre kerültek a környékbeli iskolák és a maroshévízi Kemény János Elméleti
Líceum nehézségei. Ezután két pozitív példa lett bemutatva: az egyik a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum
létrejöttének közösségi erejéről, a másik a Mezőségi Szórványoktatási Projekt részeként működő szamosújvári
Kemény Zsigmond Elméleti Líceum és a Téka Szórványkollégium pozitív erejű tevékenységeiről.
Közös kiútakat, megoldásokat javasoltak az eseményen résztvevők: Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke,
Lászlóffy Pál, az RMPSZ tiszteletbeli elnöke, Kari Attila, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség részéről és Bende
Sándor, az RMDSZ országgyűlési képviselője. Az eseményt az RMPSZ fennállásának 30. évének
megünneplése követte. Beszédet mondott Séra Ilona, az RMPSZ körzeti elnöke. A Kemény János Elméleti
Líceum diákjainak ünnepi pillanata adta a rendezvénysorozat zárását.
Az Őszi Napok rendezvénysorozat célja volt a maroshévízi magyar közösség megszólítása kulturális,
hagyományőrző és ifjúsági programok által.
Deme Károly-Zsolt, pályázati felelős

REKLÁMOK, APRÓHIRDETÉSEK. Ingyenes rovatunkba várjuk olvasóink reklámjait apróhirdetéseit az alábbi
címre: hirlap@marosheviz.info
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

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.

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

Eladó méz, eladó méhcsaládok .
Méhkaptárok gyártását, vállaljuk.
Érdeklődni a 0744693028,
0743507482 telefonszámokon
lehet.
**************************************************
Eladó legelő és termőföld Kelemen-patakán. Érdeklődni a:
0749568650 telefonszámon lehet

Eladó régi goblenek, érdeklődni a 0747602088-as számon.
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