III. évf. 8. szám, 2013. augusztus

M ARO S H ÉVÍ Z I
H Í RLA P
Ha nyár, akkor irány a strand

Czirják Károly
Nyár idényben kevés az az ember, aki ne menne
strandolni. Maroshévízen két termálfürdő is várja a
vendégeket, mindkettőnek a vize 26-27 fokos. Most az
Urmánczy strandról szeretnénk beszámolni önöknek. A
fürdő hajdanán a szárhegyi Lázár családé volt, de 1869ben a maroshévízi ifjú Urmánczy János megvásárolta és
az Urmánczyak birtokolták is egészen 1948-ig, amikor az
állam elvette a családtól. 2006-tól újból az említett család
leszármazottjainak a birtokába került. A 2002-2006-os
évek voltak a legborzalmasabbak a strandra nézve, hisz
lerombolt állapotba hevert, a medence tele volt algákkal,
békákkal, háztartási szeméttel. Nehéz dolguk volt a család
tagjainak a visszaszolgáltatás után. Ezt a lerombolt
állapotot meg kellett szüntetni, de szerencsére sikerült. Ma
a település egyik éke. Már az előpark sokat mond, hisz
gondozott pázsit, park, autóparkolók várják a vendégeket. A strandra beérve egy olimpiai méretű és két kisebb medence várja a
strandolókat, ugyanakkor homokozó és kisebb játszótér is van kialakítva a gyermekeknek. Egy romantikus stílusú terasz bárral, ahol
nemcsak inni, de enni is lehet. A medencék mellett frissen levágott fűben járhatunk, hintázók is vannak, sőt egy kisebb tó melyen
tavirózsákban, míg a tóban exotikus halakban, teknősbékákban gyönyörködhetnek a nyaralók. A strand közepén kézi-kút található,
innen sok lakos vagy épp nyaraló vizet pumpál a palackokba, hisz lehűtve számos gyomorbetegségnek kiválóan alkalmas.
Ottjártunkkor is majdnem teltház volt és nem is csoda, hisz a nyaralók itt minden feltételt megkapnak.
Akik vonattal érkeznek Maroshévízre azoknak is könnyű megtalálniuk a strandot, hisz a vasút állomásról a központ fele tartva az
Urmánczy strand mellett halad el az útjuk, akik pedig autókkal jönnek azoknak a forgalmi táblákon feltüntetett útirányt kell betartaniuk.

XII. Délvidék Túra

(czirják)
Augusztus 1 és 13 között zajlott le a XII. Délvidék
bicikli túra, mely kulturális kerékpár-túraként indult. A
rendezvény célja: minél több emberben motivációt
kelteni távoli települések megismerésében, a magyar
kultúra iránti érdeklődés felkeltése és mindez bicikli
túra keretein belül. Az eddigi túrák elkezdődtek a
délvidéki szórvány magyar településekkel (Dél- és
Nyugat-Bácskát, Szerémséget, Bánságot, Al-Dunát),
majd kilépve a Délvidék területéről Horvátországban
(Baranya, Szlavónia), Magyarországon (Baranya),
Romániában (Bánság), Ausztriában (Őrvidék),
Szlovéniában (Mura-vidék), Ukrajnában (Tisza
mentén)
folytatódtak.
A
túrázok
így
megismerkedhetnek a történelmi Magyarország

számos településével, helyi nevezetességekkel,
gyönyörű tájakat nézhetnek. Augusztus 1-én indultak
el Zentáról és egész pontosan hetvenen ültek
biciklikre. A rendezvény fő szervezője a „Ci-Fi” Civil
központ. Megyénkben Udvarhelyen és környékén, a
Gyimesekben, Csíkszereda és környékén haladtak át.
Gyilkos-tó sem maradt ki az útvonalukból, hisz
augusztus 8.-án este ott gyönyörködhettek a szép
tájakban. Másnap, augusztus 9.-én reggel útnak
indultak Gyergyószentmiklósra, majd innen
Maroshévízre érkeztek. A Maros-parti városba a
Zsoldos Ferenc által vezetett 70 fős csapat délután
érkezett meg. Itt a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület
tagjaival egy rövid városnézésre került sor, egybekötve
a település ismertetőjével, történetével. A csapat
augusztus 10.-én délelőtt indult tovább Szászrégen
irányába. A túrázok 433 km-et kerékpáron és 60 km-et
gyalog tettek meg.
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II. SZÉKELY-MAGYAR NAPOK
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VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap ( 2013. augusztus 29. – szeptember 2. )

Szervezők: Dr. Urmánczy Nándor Egyesület (drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info,
www.urmanczynandoregyesulet.marosheviz.info) és a Jancsó Alapítvány (info@jancsoalapitvany.hu,
www.jancsoalapitvany.hu). A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. Az esemény a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.

Augusztus 29. csütörtök
18.00-18.30
Megemlékezések a marosvécsi Kemény Várkastély parkjában:
- báró Kemény János sírjánál
- Wass Albert síremlékénél
- a Kuncz emlékasztalnál
19.30-21.00
Fogadás Galonyán az Auguszta Vadászkastélyban: - Filmvetítés báró Kemény Jánosról
Augusztus 30. péntek
07.00-14.30
Értéktúra Istenszékére
14.30-15.00
Ebéd az Auguszta Vadászkastélyban
15.00-16.00
Wass Albertre emlékezünk az Auguszta Vadászkastélyban (felolvasás)
17.00-18.30
Kiállítás megnyitók a maroshévízi Urmánczy kastélyban:
- Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület „Háromszéki kúriák” kiállítása
- Portik Péter festőművész kiállítása
20.00-21.30
A magyarországi DOBOGÓKŐ zenekar koncertje a maroshévízi Művelődési Házban. Ingyenes belépés.
Augusztus 31. szombat
VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap
09.00-19.00 Urmánczy Kupa, mezei tenisz kupa az Urmánczy fürdő melletti teniszpályán.
11.00-11.30 Igehirdetés a maroshévízi római katolikus templomban.
11.30-12.00 Kulturális műsor a római katolikus templomnál:
- szavalatok, hazafias énekek, koszorúzás
12.15-12.30 A maroshévízi CSILLAGSZEM Néptánccsoport bemutatója a maroshévízi Kemény János
Gimnázium dísztermében.
12.30-13.00 A Dr. Urmánczy Nándor díj átadása, a Kemény János Gimnázium dísztermében.
13.00-14.00. Állófogadás a Kemény János Gimnáziumban.
14.00-16.00 Szimpózium a Kemény János Gimnázium dísztermében.
- Laczkó Szentmiklósi Endre előadása („Boldog békeidők” - a monarchiabeli
Magyarország)
- Fráter Olivér előadása (1916-os román betörés Erdélybe)
- Raffay Ernő történész előadása (Trianon okai és következményei)
- Izsák Balázs előadása (Nagy menetelés)
17.00-18.00 Kopjafaállítással egybekötött megemlékezés a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton
Múzeum udvarán: A székely határőrség története.
20.00-21.30 Az INSECT együttes fellépése a maroshévízi Művelődési Házban. Ingyenes belépés.
Szeptember 1. vasárnap
9.00-13.00
Urmánczy terem-labdarugó kupa a maroshévízi Kemény János Gimnázium sporttermében
9.00-17.30
Urmánczy tenisz kupa. Eredményhirdetés az Urmánczy fürdő melletti teniszpályán
10.00-12.30
Maroshévízi Református Villa és parkja:
- honfoglaláskori magyar fegyver- és viselet bemutató
- íjászat, kardvívás, jurta megtekintése
12.30-13.00 Maroshévízi Református Villa parkja:
- „A legmagyarabb fegyvernem - Székely határőr húszárok a XIX. században”, húszár ruha
és fegyverbemutató
12.00-15.00
Főzőverseny a Maroshévízi Református Villa parkjában.
A főzés alatt:
- asztalitenisz verseny
- asztali játékok (table) verseny
- zsákba futás, vetélkedők, ügyességi játékok, stb.
15.00-15.15
Főzőverseny eredményhirdetése
19.00-20.30
A maroshévízi Művelődési Házban fellép a gyergyószentmiklósi FÁBIÁN FERENC
Színtársulat, majd a magyarországi HÁROMHATÁR énekkar, és a SZÉKELYLAND
legújabb kabaré előadására kerül sor. Ingyenes belépés.
Szeptember 2. hétfő
8.30-10.45
Maroshévízi körséta:
- az Urmánczy fürdő
- a Bánffy termálvízesés
- az Urmánczy híd megtekintése
10.45-11.15
Az Urmánczy Kastély kertjében az ünnepség lezárása állófogadással
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Egyházi szemle
Református hírek
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Barticel Kiss Krisztián
Augusztus 19-24 között evangelizációs nagyhetet tartunk a
református templomban. A prédikációsorozat címe: József, a
kiválasztott. Mindenkit nagy szeretettel várunk a hétfőtől
szombatig este 6 órától tartandó istentiszteletekre. Igét hirdet
Barticel-Kiss Emese és Krisztián.
Augusztus 25-én úrvacsoraosztást tartunk a református
templomban reggel 10 órától az Újkenyéri hálaadás alkalmával.
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy vegyék magukhoz a szent
jegyeket.
Augusztus 27-31 között gyerektábort tartunk a református
parókián a még nem konfirmált, de már iskolaköteles gyerekek
számára. A tábor kedden reggel 10 órától kezdődik, s szombaton
este a szülők estéjével, közös tábortűzzel ér véget. Ebédszünetben
és este hazamennek a gyerekek.
Szeptember 1-én táborzáró műsort mutatunk be a helyi
gyerekekkel a református templomban a 10 órától tartandó
alternatív istentisztelet keretében.
Szeptember 4-7 között ifjúsági tábort tartunk közösen a
melegföldvári ifjakkal a már konfirmált, 14-21 éves korosztály
számára a református parókián. Táborkezdés szerdán 10 órától.
Az ebédet közösen készítjük és közösen fogyasztjuk el.
Szeptember 8-án táborzáró műsort mutatunk be a maroshévízi
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és melegföldvári fiatalok közös produkciójaként a 10 órától
tartandó alternatív istentiszteleten.
Szeptember 22-én, délelőtt 10 órától A havasi kürt üzenete
címmel különleges zenei produkcióra kerül sor egy svájci csoport
előadásában a református templomban. A több mint 3 méter
hosszú kürtök hangja egyedi élmény, de a dalok között elhangzó
bizonyságtételek felülmúlják lelki élményként még ezek hangját
is. Felekezetre való tekintet nélkül várunk minden zenére és Igére
szomjazó testvért erre a különleges istentiszteletre.
Minden pénteken körzeti bibliaórát tartunk a parókián a
templomban kihirdetett rend szerint. Szeretettel várjuk a
testvéreket ezekre az alkalmakra is.
Hosszú távra bérbe adjuk a Borszék utca 16. szám alatt lévő régi
parókiát (40 éves épület). A háromszintes épületben 2 fürdőszoba,
1 konyha, 2 terasz és 5 szoba található, valamint egy hatalmas
lépcsőház. Teljesen felújított központi fűtéssel van felszerelve az
épület, a Szabadság út felől külön bejárattal rendelkezik.
Leginkább orvosi rendelőnek vagy irodaháznak felelne meg, de
más kombinációk is szóba jöhetnek. Az érdeklődők a 0726838510 és a 0751-552728 telefonszámokon vagy a
barticel.kiss@gmail.com emailcímen kaphatnak további
információkat.

Egyházi anyakönyv.

Keresztelések: Brettschneider Zsolt, Németh Balázs.

IV Saint George MTB Maraton

Idén 4. alkalommal rendezték meg Sepsiszentgyőrgyön a SG MTB hegyikerékpárversenyt. A 33km távon, a maroshévízi
Runcan Paul 11. és Cotfas Andrei 6. helyen végeztek (14-18), Sánduly László peddig 26. helyen (30-39). Moldovan
Marin (30-39) technikai okokbol kiállt.

Hegyikerékpáros verseny Csíkországban

A csíkszeredai városnapok kertében vasárnap, augusztus 4-én MTB Maraton Csíkszereda névvel hegyikerékpárverseny zajlott a Csíkszereda környéki dombokon, hegyeken. A maroshévízi Runcan Paul (14-18), 14. helyen, Sánduly
László (30-39), 37. lett a 33km távon.
S.L.
A maroshévízi Destine Broker garantálja a
legkedvezőbb árakat:
kötelező és CASCO járműbiztosítások, ingatlan,
orvosi malpraxis és életbiztosítások terén.

Keressen bennünket a N. Balcescu B/1 címen ( polgármesteri hivatallal szemben a telefonos üztletben )

tel: 0266343434, mobil: 0742247269,
0724247269; e-mail: destine@toplita.net

www.marosheviz.info
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Talán Te!
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Nagy Orsolya

Sokszor gondolkodom azon, hogy mikor van az a pillanat, amikor bátran állíthatom, hogy megtaláltam az igazit. Ki az
igazi? Van igazi? Mitől igazi?
Annyi ember él a világon, szám szerint kb. 7 milliárd. Rengeteg! Lehet egyetlen nagy Ő? Egyáltalán van ilyen?
El tudják képzelni, hogy ennyi ember közül egy valaki legyen, akivel leélhetnék az egész életünket, amiből ráadásul csak
egy van? Nem tudom.
Van olyan ember, akiben annyira megtalálnánk mindent, amire szükségünk van, hogy ne érdekeljen más? Érdekes... Annyi
különböző ország, kultúra, egyéniség létezik, hogy ha jobban meggondoljuk ez lehetetlen. Olyan sok országot, embert,
szokást nem ismerünk meg egy életen át, annyi minden kimarad az életünkből...mondhatjuk valaha is, hogy teljes életet
éltünk? Azt sem tudjuk mikor teljes, mert annyi variációja létezik a jó és teljes életnek, amikről talán nem is tudunk, hogy
nagy bátorság teljesnek titulálni.
Talán ez attól függ, hogy kinek mi elég, ki mivel éri be, ki mire vágyik, ki meddig menne el ...
Logikusan elképzelve akkor választhatnánk igazit, ha mindenkit ismernénk, ami persze lehetetlen. Talán a kedvünk is
elmenne tőle, annyi különböző értékes és említésre sem méltó embert ismernénk meg. Sokan vagyunk és annyira mások,
ami gyönyörű és ijesztő is. Még magunkat sem vagyunk képesek kiismerni teljesen, nemhogy valaki mást.
Talán ez a szerelem magyarázata is.
Sokszor kérdezik miért pont engem szeretsz? Van, hogy az a válasz, nem tudom. Rossz, hogy nem kézzel fogható és
káprázatos ugyanezért. Persze vannak kivételek, akik azt mondják tudják, hogy miért is szeretik a másikat, de ez megint
egy más téma.
Érdekes, hogy vannak emberek, akik egyetlen emberrel élik le az életüket, saját elhatározásból, a vallásuk miatt vagy a
kultúra követeli meg. Vannak, akik életük vegéig váltogatják a párjaikat.
Kinek a jobb?
Én nem tudom, de talán más sem...

A színjátszás 60-as éveiről

(cézéká)
Danaliszyn József urat majdnem minden
maroshévízi ismeri, hisz sokat tett a helyi
színjátszásért, a kultúráért. Danaliszyn úr mesél az első
lépésekről a hévízi kultúra terén. „Mikor a maroshévízi
kultúrházhoz kerültem már vagy két éve nem
működött a színtársulat. Felbomlott, pedig nagy
sikernek örvendett, főleg az 1962-65-ös időszakban,
amikor a bukaresti műkedvelők vetélkedőjén országos
második helyezést értek el. Olyan szinészek voltak
akkor a csapatban mint: Szaszkó Elek, Kolumbán
Klára, Duha Kristóf, Gencsi Izabella, Strasszer Ignác,
Feigel Imre, Brettschneider és mások. Én 1968-ban
kerültem a kultúrházhoz ahol sokmindennel
foglalkoztam és eldöntöttem, hogy megpróbálom
újból megalakítani az alig pár éve megszűnt
színtársulatot. Egyszerű munkásokból egy jó
társaságot alakítottam. Az első műkedvelők az
alábbiak voltak: Csibi Mária Magdolna, Szabó árpád,
Schuller Ernő, Sára Klári, Barabás Zoltán, Orbán Béla,
Danaliszyn G. József és mások. Az első darab a

„Fösvény (Bajszövő)” című darab volt és 1969
novemberében volt az első bemutatása. E darabot 15
alkalommal mutattuk be Maroshévízen és környékén,
valamint Gyergyószentmiklosón és környékén. A
pályafutásom során sok érdekes dolog történt, de egyik
az sokszor eszembe jut. A 70-es évek elején
történhetett, amikor nem jött el az autóbusz, amely el
kellett volna hogy vigyen egy székpataki előadásra.
Nem volt választás és egy 3 tonnás nagy autóba ültünk
és mentünk el a helyszínre. Míg Maroshévízen voltam,
több darabot is adtunk elő, mint a már említett
„Fösvény, melyet én rendeztem, „Kaviár és lencse”
Kolumbán Klára rendezte, de én is szerepeltem benne,
„Névtelen csillag” és „Heten mint a gonoszak” szintén
Kolumbán Klára rendezésében. Ugyanakkor a Közös
Munka Szövetkezet színjátszói is ezekben az évben
vitték színre a „Négylábú kacsa” című darabot Tamás
Mihály rendezésében. Szép emlékeim vannak a
maroshévízi Solutfa könnyüzene együttessel is,
mellyel 1978-ig mindössze 80 alkalommal léptünk fel.
1978-ban Gyergyószentmiklósra távoztam, ahol
szintén a kultúra terén dolgoztam, dolgozok. Szóval
ide és tova közel 50 éve a kultúrélet része az
életemnek.”.
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Németországiak a hősök temetőjébe
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Cz. K.
A maroshévízi zsákhegyi temetőbe július 29.-én a németországi Volksbund képviselői látogattak el, Lutz Müller
vezetésével. A küldöttség a temető sorsáról érdeklődött, ugyanakkor a második világháborúban az itt eltemetett 95 német
katona után kutatott, egy esteleges exhumálás érdekében. Sajnos a temetőben sokan már rátemetkeztek a katonai sírokra
így a német katonák kihantolása körülményes. A küldöttség szeptember folyamán még visszatér.

Pusztaföldvári vendégek településünkön

(czirják)
Augusztus 7.-én, egy 46 tagú csoport érkezett Maroshévízre. A csoport a magyarországi Pusztaföldvárról jött és a MagHáz Egyesület tagjaiként érkeztek településünkre. A csoportot Molnár István elnök vezette, de eljött a csoporttal Dr.
Baranyi István polgármester is. A vendégeket a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület fogadta, hisz a két egyesület között már
kialakult egy együttműködési kapcsolat, mely értelmében 2012-ben a hévízi egyesület részt vett egy parkavatáson,
Pusztaföldváron, ahol az egyesület képviselői egy ezüstfenyőt ültettek az említett parkban. A vendégek az itt tartozódásuk
alatt megismerhették a Maros-parti település látványosságait, ellátogattak Gyergyószentmiklósra, majd a Gyilkos-tó
szépségeiben gyönyörködhettek. Borszék sem maradt ki a barangolásukból, sőt a vaslábi cseppkőbarlangba is bejártak, de
eljutottak a Kelemen havasokba is, ahol az ottani vízesés és a szép táj vonzása nyűgözte le őket.

Galócási falunapok

Barti Zoltán
Augusztus 15.-én tartották a Galócási Falunapokat. Ez alkalommal a Galócási Magyar Ifjúsági Szervezet egy ifjúsági sátort
létesített, ahol különböző társas játékokat, csoportjátékokat játszothattak a jelenlevők.

Szeptemberi előzetes

Szeptember második felében zajlik le Frankfurtban a „Keresztény ifjak világtalálkozója”. Ezen a rendezvényen
Maroshévízről három személy fogja képviselni településünket.

Főzzünk együtt. Sárig Csilla rovata

Sajtos-tejszínes csirkecomb tepsiben sütve

Hozzávalók:6 db csirkecomb só, liszt, pirospaprika, reszelt trappista sajt, tejszín (ha alsócombok,akkor 2 dl
elég,ha nagyobbak a húsok, (felsőcomb) akkor kicsit több).
Elkészítés:A csirkecombokat besózzuk.A liszthez annyi
pirospaprikát keverünk,hogy rózsaszínű legyen,(úgy mint ha
halat sütnénk) majd abban is megforgatjuk a húsdarabokat. Aztán
tepsibe rakjuk a húsokat és a tejfölt alá, ill.ráöntjük a húsra.Ha
kisebbek a húsok,vagy csirke alsócommból készítjük,akkor
kb.30 percig, ha nagyobbak, akkor 40-50 percig kell sütni úgy,
hogy alufóliával letakarjuk a tepsi tetejét. Ha eltelt a sütési idő
levesszük róla az alufóliát és a nagyobbra reszelt trappista sajttal
megszórjuk (ízlés szerint), kb 5-10 percre vissza tesszük a sütőbe,
hogy a sajt jól ráolvadjon. (Aki nem szereti a csirke bőrét, akár le
is húzhatja róla.) Köretként bármilyen módon készített
rizset,vagy krumplipürét is adhatunk.
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Kemény oldal

(A Kemény János Gimnázium oldala)

III. évfolyam 7. szám

Séra Ilona

Igazgató

A Maroshévízi Napok alkalmával iskolánkba látogatott Marcali város
küldöttsége, küldöttség amelynek tagja volt a városunk magyar közösségének
régi jó barátja és pártfogója Monostori László úr is. A látogatás alkalmával dr.
Sütő László polgármester úr több mint 1000 könyvből álló adományt ígért az
iskolának. A könyvek Marcali egyik könyvtárának felszámolása után
kerülnének az iskolába az ősz folyamán. A részleteket Monostori Szilveszter
könyvtáros, a Marcali delegáció tagja egyeztette Deme Károly könyvtárossal.

Iskolánk vezetősége kérést küldött a Nemzeti Könyvtárnak Bukarestbe,
hogy könyvlerakatából támogassa iskolánkat. A kérést jóváhagyták és a
szerződés szerint bővíthetjük iskolánk könyvtárát román és magyar
szépirodalmi és szakkönyvekkel.

A Csillagszem tánccsoport fellépett a Maroshévízi Napokon. A 25 perces
előadás gyímesi és felcsíki táncrendet tartalmazott. Sajnáljuk, hogy volt
csúszás az időponttal kapcsolatosan és sok érdeklődő nem várta meg az
előadást. Aki viszont látta, fergeteges tapssal jutalmazta a gyerekek és oktatók
fáradtságát, munkáját és ez feledtette a fellépés előtti kellemetlenségeket.

Augusztus 6-án iskolánkba látogatott Böjte Csaba ferences rendi szerzetes,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A tárgyalások fő témája egy
délutáni napközis program beindítása I-VIII osztályos tanulók számára,
képzett nevelő irányításával, aki segítené a gyerekeket a tanulásban, irányítaná
őket, hogy szabad idejüket okosan és helyesen töltsék el. A szerződés
megkötése folyamatban van.

III. évfolyam 7. szám

Az éhes szabadságszobor
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Komán János úrnak a napokban jelent meg az 5. verses kötete. Ez utóbbi kötet a Mentor
kiadónál látott napvilágot és „Az éhes szabadságszobor” címet viseli.

Olvasóink írják
Köszönet

Augusztus 7-től -11-ig a Pusztaföldvári Mag-Ház Egylet által szervezett "Maroshévízi túra" kiránduláson 46
fő vett részt. A négy nap alatt az Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetésével megtekinthettük Erdély
csodálatos szépségeit. Ez úton szeretnénk megköszönni a szeretetteljes vendéglátást az Egyesület tagjainak.
Ugyan Itt szeretnénk meghívni az Egyesület tagjait az októberben, Pusztaföldváron megrendezésre kerülő "40
Aranykoronás Ünnep"-re. Köszönettel: a Mag-Ház Egylet tagjai.

Bajkó Zsigmond: Elveszett lélek
Itt ülök egyedül, egy magányos nyomorban,
Csendben mint őrangyal a nyakamban,
Köztem és közted egy határ van,
Én élek még, de te már a sírban vagy.
Selymes arcod piroslott előttem,
Te voltál egyedül az én szívemben,
Itt hagytál egyedül a bánattal engem,
Bűneim miatt csak ezt érdemeltem?

Elvetted Istenem tőlem kit szerettem,
Elvetted életem egyetlen örömét,
Vedd hát el életem, hogy feküdjek mellette,
Vagy add vissza nekem életem örömét.

Hol van a tegnapi mosoly az arcodról,
Merre lett egykori kiáltó hangod,
Előttem látlak, de ez már csak egy álom,
De lehet, hogy rád találok, egy másik világon.
Maroshévíz 1998

8

M ARO SH ÉVÍ Z I H Í RLA P

Reklámok, apróhirdetések
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Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít.
Érdeklődni a 0751690661-es telefonszámon.
(György Hajnal)
Az Estera alapítvány formator (250 lej) és német
tanfolyamot indít május 11-től Maroshévízen.
Érdeklődni a 0743169401-es telefonszámon lehet

Fordítóiroda Maroshévízen
a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 , 0744-829-149.

Eladó 22 ár terület Kelemen patakán a főút mellett.
Tel 0740288681

Méhkaptárok gyártását,
hűtőszekrények és
mosógépek javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a 0744693028 vagy
0743507482
telefonszámokon lehet.

Villanyszerelés

Megtalál bennünket a Sport
utcában a Harmopan kapujával
szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó garzonlakás az Alunis negyedben.
Érdeklődni a 0737954398 telefonszámon.

Eladó egy natúr színű hálószóba bútor, francia ággyal,
irányár 1200 lej és egy szekrénysor 500 lejért.
Érdeklődni a 0728044614-es telefonszámon lehet.

Támogatóink:
Becze Sándor, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas
István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Laczkó Szentmiklósi Endre, Ladó András
Miklós, Németh Levente, Papp Edmond, Puskás
József, Sánduly László, Serilla Sándor, Szabó
Erzsébet,Tóth Csaba, Tőkés Attila, Urmánczy fürdő.
Köszönjük!
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