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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés boldogabb Új Esztendőt
kívánunk minden kedves Olvasónknak!
December az ajándékok hónapja
Gyermekkorom óta mindigis a decembert vártam hisz sok ajándékot kaptam, sok volt az ünneplés. Visszatérve
napjainkra, december elsejét, a hónap első napját több mint egy órás villanyszünettel kezdtük. Ilyen volt a
Ceausescu korban is. A hónap első napja estéjén kimentem a főtérre. Sok színes fény özönlötte be a főteret,
de valahogy nem a karácsonyi hangulatú fény, ez nem a karácsonyt jelképezi. Lehet, hogy én már megszoktam
a civilizált országi hangulatot, mely nagyon tetszetős a szemnek, ez itt Maroshévízen nem az, valami elrontja
a karácsonyi hangulatot a színáradatban. Igen, sok a kék szín. Habár a kék mindig is a székelyek színe volt,
ez itt túl sok. Barátnőm mondja is nekem, hogy e sok kivilágítást úgyis mi fogjuk fizetni. Igen, így van, és itt
eszembejutnak a havi villanyszámla furcsaságai. Hónapokon át 4,7 eurót fizetünk a villanyért, holott az euró
soha nem volt ennyi, megkérdezésem nélkül egy kis összeget húznak le a szélenergia villanyáram vagy
ilyesmire, szóval cégtárs leszek megkérdezésem nélkül, ha valaha szél vagy napenergiás villanyáram lesz.
Egy másik furcsaság, ami csak itt lehetséges, fizetnem kell a rádió és televízió előfizetést. Egy pillanat, a TVR
az közmédia, vagyis az államé, ezt egy országban sem kell fizetni, mert az adónk bizonyos százaléka nekik
megy. Ez az a nagy furcsaság, hogy megkérdezésem nélkül, hogy akarok-e adni pénz lehúzzák egy olyan
tévéadóra, amit nem nézek. Ha akarnak lehúzni pénzt egy tévé társaságnak, akkor legyenek szívesek
kérdezzenek meg (ne kötelezzenek), hogy akarok-e adni és melyik tévé társaságnak. Szóval ez egyfajta
diktatúra. Boldog ünnepeket.
Siklódi Ildi

Téli turisztikai útvonalak a Kelemen havasokban
A maroshévízi Kelemen Hegymentő Egyesület, a Görgényi Kelemen Közösségi Fejlesztési Egyesület,
a Salvaspeo Hargita Megyei Hegymentő Egység, Románia Cserkész Központ, csíkszeredai Orion, a
maroshévízi Fram kft, közösen hat turisztikai utat korszerűsítettek, ami összesen 22 kilométer hegyi út
felújítását jelenti. Ezeken a hegyi utakon 150 turista jelet, útjelző oszlopokat helyeztek el.
Így 1. a piros jelzett útvonal Rekettyés csúcs – Rekettyés nyereg – Fenyő-Csont csúcs – Vajda nyereg, ez
összesen 7,15 km.
2. kék jelzéssel: Rekettyés nyereg – Jézer menedékház – Fenyő Csont tisztás – Malac patak – Vajdaforrás.
Ez összesen 8,35 km.
3. Sárga jelzéssel: Rekettyés csúcs – Drágás tisztás, 3 km.
4. kék háromszög: Lomás vízeséshez vezető út, 0,5 km.
5. kék kereszt: Fenyő –Csont tisztás – Büdös patak, 0,8 km.
6. piros keresztjelzés: Malac forrás – Fehér Tető, 2,15 km. Tudósított Paul Gingean
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Két keréken a havasi szépségek közt
A „Két keréken a havasi szépségek közt” elnevezésű program keretén
belül a maroshévízi Kelemen Hegymentők, a Hargita Megyei Tanács, a
Megyei Salvaspeo Hegyimentő egység valamint a Fram kft-vel közösen,
Maroshévízen és környékén három biciklis útvonalat korszerűsítettek.
Az útvonalak hossza 33 km.
1. Várhegy – Kalnács – Kőgombák (15 km)
2. Salamás – Tászok tető – Közrez (10 km)
3. Maroshévíz, Magyaros negyed – Szék patak – Kőgombák (8 km)
A pályázat 80%-át Hargita Megye Tanácsa támogatta. Ezúton is
köszönetet
szeretnénk
mondani
mindazoknak,
akik segítettek a pályázat megvalósításában.
Paul Gingean

Turisztikai utak felújítása Holló és Tölgyes között
Turisztikai utak felújítása Holló és Tölgyes között elnevezésű program keretén belül a maroshévízi Kelemen
Hegymentő Egyesület, közösen Hargita Megye Tanácsával, a Hargita Megyei Salvaspeo Hegymentőkkel és a
maroshévízi
Fram
kft-vel
35
kilométer
utat
újítottak
fel.
Ezek az alábbiak: kék pont jelzés: Holló – Holló völgye –Macskák gödre – Cengele – Creanga, ez összesen
15,1 km.
Kék kereszt: Tölgyes – Putna – Nagyrez völgye – Creanga, ez 15,4 km hosszú
Piros ponttal jelzett útvonal: Tölgyes – Piros kövek ez 3,7 km.
A Hargita Megye Tanácsa a felújítás 80%-át támogatta. A maroshévízi hegymentők ezúton is köszönetet
mondanak mindazoknak, akik segítettek. Az útvonalak a jövő év nyarától járhatók
. Paul Gingean

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 13. rész
A novemberi számban a 12-13. századi gyergyószárhegyi rovás botnaptárról jelent meg ismertetés. Itt most
néhány, az Ünnepekkel kapcsolatos szó másolatát mutatom be erről a rovásemlékről:
1. ábra, 1. szó: karácsoNeSTeLY
A KARÁCSONY szót csupán N betűvel jelezte a rovó,
az ESTÉLY (este) szóban pedig a két magánhangzót kihagyta.
1. ábra, 2. szó: KaRÁCSoN
A rovó két magánhangzót kihagyott, az R hangot pedig csupán
egy ferde vonallal jelölte, amely a botra rovásra jellemző alkalmazás.
1. ábra, 3. szó: SÜLvester-eST
I. Szilveszter pápa emléknapja, aki 335-ben halt meg. Az Ü-t a régiségben gyakran
használták I magánhangzó helyett, például küsded, küsasszony, ennek a naptárnak az
első szava pedig Küskarácson, azaz január 1.
2. ábra: A KaRÁCSoN szó Marsigli másolatában a botnaptárról.
Áldott Ünnepeket és boldog Új Évet kívánok szeretettel: Friedrich Klára
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Rovásírásos kövek nyomában
Tudott dolog, hogy a Maroshévíztől nem messze levő Tászok-tetőt sokan
a rovásos kövek tetejének is nevezik. Az itt levő írásos kövekről
tudtommal 1913-ban adtak ki első alkalommal könyvet, de cikkek
újságokban, könyvekben sok esetben is jelentek meg. Mindenikben le
van szögezve, hogy az itt levő írásos kövek a magyarok (szkíták,
szittyák) ősi írásával íródtak. Maga Márton Áron is 1940-ben több mint
100 ilyen követ említ. Azóta egyre kevesebb az írásos kő. A két
legnagyobbat 2008-ban robbantották föl, de még szerencsére újabbak
is kerülnek elő és nemcsak a Tászok tetőn, hanem a környéken is.
Ezeknek egy részéről már több alkalommal is beszámoltunk. Nemrég
egy magyarországi szakértő volt nálam, aki légi felvételt is készített a
Tászok tetőről, mely tető szerinte akárcsak a csíksomlyói zarándok hely, ez is egy ősi zarándok hely lehetett.
A légi felvétel megdöbbentő, hisz amit a térképen, de a terepen sem lehet észlelni, az itt jól kivehető, vagyis
egy óriási síkság a tetőn (lehet még nagyobb, mint a csíksomlyói, és ami még érdekes e tetőhöz tartozik még
négy „csáp” szerű sík rész. Nemrég Hompoth Lehel barátom tudatta, hogy több marosvásárhelyi barátjával a
már említett tetőt akarják bejárni, hisz a hosszú ősz jó alkalom erre. Egy egész szombati napot erre a túrára
szántak és nem is volt rossz ötlet, hisz újabb rovásírásos köveket találtak. Hompoth Levente bevallása szerint
ezek nagy részét nem kimondottan a tetőn, hanem annál lentebbi szinteken találták. A több kő közül egy több
száz kilós kő érdekesebb volt, hisz félholdszerűen ki volt dolgozva és belül egy rovásírásos NY betű volt.
Ugyanakkor egy sziklán is érdekességeket találtak, mely szikla mellett jómagam is többször elsétáltam.
E sziklán több vékony lyuk volt fúrva, míg a tetején egy négyszögletű tál bemélyedés volt kifaragva, melybe,
feltehetőleg, áldást mutattak be, vagy csupán tűzzel jeleztek. Egy másik érdekesség egy földdomb melynek az
egyik felén többmázsás kövek voltak elhelyezve, alul pedig egy kb.15-20 cm-es nyílás. Ezt is lefotózták,
hisz érdekesség volt. A képet magyarországi ismerőseimnek is elküldték egyikük válasza az volt, hogy lehetséges, hogy több ezer éves magyar sír, hisz már ehhez hasonlóak kerültek elő, és a kőfal az azért volt, mert az
elhunyt hozzátartozói, ismerősei ott álltak sorfalat, míg a kis lyukon az elhunyt szelleme jött ki a sírból.
Az igazság ki tudja, mikor derül ki. Ugyancsak Hompoth Levente és csapata egy másik hétvége alkalmával a
maroshévízi Kőgombák nevű terület környékén is több rovásírásos követ találtak, ezeknél, ami érdekes, hogy
a talált kövek mindenikén csak egy betű volt.
Czirják Károly

Örökségünk (5)
Köztudott, hogy Maroshévíz történelmi központját 1977-1986 között
megsemmisítették. Ekkor 98 épületet tüntettek el, köztük a település egyik
legszebb épületét is, az 1872-ben épített Urmánczy palotát, mely 1928-ra,
100 szobára bővült. A jelenlegi központban 6 olyan épület van, melyet az
1800-as években építettek. E sorozatunkban olyan épületeken levő érdekes
alkotásokat közlünk, melyekre büszkék vagyunk. Sajnos sokan nap, mint
nap elmennek mellettük, és nem veszik észre, ezért aki felismeri, hogy a
képen levő megörökített rész hol van, milyen épületen (nem föltétlenül a
főtéren) és aki elsőnek beküldi a helyes választ a szerkesztőségünk e-mail
címére, vagy telefonon értesít, értékes könyvajándékokban részesül.
A múlt hónapi lapszámunkban egy ablak és faldíszes házról készült képet
vettünk lencsevégre, mely ház az első világháború előtt lett építve.
A ház, mely a református templom szomszédságában van, vitéz Fülöp István
tulajdona. Ez alkalommal is több telefonáló volt. Többen ismerték a házat, de volt, aki nem. A nyertes a Barabás
család, aki átvehette az ajándékcsomagot. E hónapi képünkön egy kehely, rajta egy koronás faldísz látható.
Az épületet 1880-ban építette az Urmánczy család, majd a Jákobi család lakott benne.

Labdarúgás
Homoródalmási Homoród–Maroshévízi Maros 6–5 (3–2). Hévízi gólszerzők Sliviu Tararache (62. és 68., az
elsőt büntetőből), Daniel Roca (17.), Sorin Maximiuc (37.) és Răzvan Maximiuc (57.)
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Kivándorlásom (3)
Megérkeztem
Louisvilleba
ez
volt
a
célpont,
azóta
is
itt
élek
férjemmel.
Kentucky-t másként a „kék-füvű államnak” hívják, mert soknak úgy tűnik, a magas fű kékes színben játszik
amikor a szél fújja. KY 1792-ben lépett be az Egyesült Államokba. Területe 102,896 km2, harmadik legnagyobb
városa „Lajosváros”, XIV. Lajosról kapva nevét, a városháza előtt van szobra. Hatalmas területe ellenére csak
a város központjában vannak hosszú utcák egymásnak támaszkodó épületekkel. A lakónegyedek nagy
udvarokkal, kerítés nélkül, 1-2 emelettel óriási utcákra vannak taglalva, ezért úgy néz ki, hogy minden alacsony,
elszórt, furcsa, rengeteg kihasználatlan hellyel. Nehéz volt megszokni. Jellegzetesek a hatalmas
vásárló-központok, ahonnan nekem hiányoznak a vitrinek, aszlagok, ezek mega-vásárlóhelyek ahol bútortól,
élelemig,
ruháig
mindent
egy
helyen
meg
lehet
vásárolni.
A forgalom könnyítéséért un. „highwayeket” építettek, 4-6 sávos utakkal, ahol kötelező 50-65/ miles/órával
vezetni ( 1 mile= 96-100 km ). 1-15-ig számozott jobboldali leszállók vannak, ahol le lehet térni a kívánt kisebb
városrészbe és alacsonyabb sebességgel lehet haladni. Évekbe került, amíg megtaláltam a magyarhoz hasonló
kenyeret sütő pékséget, a boltban a megfelelő fehér lisztet, amiből a kenyérsütőmmel kenyeret és tésztákat
tudtam sütni. A cukor kevésbé édes, a só sósabb, meg kellett szokjam az agyon darabolt húsokat, disznó, marha
és szárnyasokat. Az ibolyának nincs illata, a csalán nem csíp. Nagy nemzeti ünnepük „ A hálaadás ünnepe”=
thanks-giving, november 26-27-én szokták megtartani, akkor mindenki pulykát eszik. Az 1620-ban bevándorló
pilgrimek Virginiába akartak menni, de rossz oldalon kötöttek ki, a 38 hajónak fele odaveszett, 4 nő és egy
néhány férfi maradt életben. Meghívták az ott élő indiánokat és közösen vad pulykát meg angolnát ettek.
Azóta mindig megünneplik a hálaadás napját. A mai pulykák tenyészállatok, kispulyka nincs is, a legkisebb
talán 4 kg-os, egészen 10-20 kg-ig. Mi csak a gyerekeknél fogyasztunk pulykát, inkább egy sokkal drágább és
kisebb kacsában egyezünk meg. Ünnepeik is ki vannak fordítva, nincs december 6-án Mikulás napja,
a Szent-Mikulás hozza a karácsonyfát, az ajándékokat 24-én és nem az Angyal. A fát elkezdik díszíteni
december elején és 24-én kihajítják a házból. Ennek ellenére mi tartjuk a Mikulást, kis ajándékkal
dec. 6-án és a Karácsonyfát megtartjuk Vízkeresztig, január 6-ig. Dr. Kovács Gabriella.

Rólunk, magyarokról írták (4)
Egy újabb sorozatot indítunk, melyben olyan idézetek kapnak helyet, melyeket őseinkről írtak, mondtak
neves személyek. Tudott dolog, hogy nemzetünket az évezredek alatt több féleképpen 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 Attila 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, így egyes törzsek neveit is magyaroknak illetik, holott csak
egy kisebb törzsről van, volt szó.
Kr. u. 399. évben Szent Jeromos határozottan írja így: “a hunok zsoltárokat énekelnek és Szittyaország
hidegét a hit melege tölti be”. (Ambrose milánói pap írása: “Epistulae” 107.)
Orosius Kr. u. 418-ban arról emlékezik, hogy: “Hunok töltik be a nyugati és keleti templomokat”.
(Historiae Adversum Paganos VII. 41. 8.)
A kínai zarándok SUNG- YUN – így ír a hunokról (Kr. u. 519-ben): “A világ négy égtájáig, egészen
Khotan-ig terjeszkedik el a világ leghatalmasabb népe, a hunok“.
ARRIAN (élt Kr.u. I. sz.): Kevés nap múlva megérkeztek Nagy Sándor követei az abiok nevű öntörvényű
ázsiai szkítáktól. Később az európai szkítáktól is megjött a követ, kiket Homér is a legigazságosabbaknak
dicsér költeményében.
LAERTI DIOGENES (sz.: Kr.u. 80.):
“Midőn szabadon beszélt valaki, azt mondták róla, hogy a skytha beszédmódot utánozza.”
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MEGHÍVÓ
Kedves Barátaink!
Ezerkilencszázhuszonnyolcban, 88 évvel ezelőtt néhány bátor és merész fiatal sílécet kötött a lábára és az
akkori szokás szerint telemark stílusban elindult a Görgényi havasok egyik beépített tisztására a Molnár
tanyára sí piknikezni.
Az azóta eltelt majd kilenc évtizedben sok változás történt településünk sí életében. Megsokszorozódott a sízők
száma, megjelent az alpesi majd a carwing stílus, először 1977-ben egy házi készítésű, majd 2001-ben egy
modern sífelvonó épült. Később tartományi, tartományok közötti, országos sportiskolás bajnokok, megyei és
országos síbajnokok kerülnek ki sízőink közül. Ezekre a megtörtént eseményekre, eredményekre szeretnénk
visszaemlékezni 2016. január 7-8-án, a Memorial 2016 rendezvényünkkel városunkban, Maroshévízen.
A rendezvény programja:
Első nap: 2016. január 7-én, csütörtökön, 16,00 órakor találkoznak a régi és a jelenkori sízők az Urmánczy
strand közelében található Sport Bárban. Itt régi képeket, régi diplomákat, régi érméket, régi sífelszereléseket
tekinthetnek meg. Ezt követően baráti beszélgetésre kerül sor, ahol saját élményeitekkel is színesíthetitek
a találkozónkat.
A találkozó második felében 17,00 órától kerül sor, Karácsonyi István: A Molnár tanyától a magyarosi sípályáig
című könyv bemutatójára. A sporttörténeti monográfia bemutatása után a szerző válaszol az esetleges
kérdésekre és a megvásárolt példányokat dedikálja. A könyveket január 4-től meg lehet vásárolni a
Sport Bárban.
Második nap: 2016. január 8-án, pénteken, 9,00 órakor a magyarosi sípályán, a családok és a sí generációk
versenyét szervezzük meg:
Részletes program:
8,00-8,45 – Benevezés, Magyarosi sípálya – sífelvonó előtt
9,00-9,10 – Pályamegnyitók leereszkedése
9,15-11,00 – Generációk versenye
11,30-12,00 - Díjkiosztás – Emléklap, Érem
A sí rendezvényen való részvétel önköltséges.
Minden síző családot szeretettel várunk!
Kérünk, hogy jelezd részvételi szándékodat és a téged elkísérő versenyzők számát az októberben megjelenő
weblapunkon, legkésőbb 2015. december 10-ig, az alábbi email címünkön, illetve telefonszámunkon:
E-mail cím: iikaracsonyi@gmail.hu Weboldal: www.karacsonyi.org. A szervezők: Karácsonyi István

Süssünk együtt. Sárig Csilla rovata
Almás-hagymás pulykasült recept
Nagyon finom, és majdnem elronthatatlan
sült, amit természetesen más húsból is el
lehet készíteni. Az egy dolog, hogy a lassú,
fedett sütéstől a hús leomlik a combról, de
ahogy az édesre sült hagyma és a nem túl
édes alma összesül...egy hétig elélnék rajta!
Hozzávalók / 4 adag:
1 kg pulykacomb,
5 közepes fej vöröshagyma,
5 nagy db alma,
2 ek kacsazsír,
2 szál rozmaring (vagy 2 tk szárított),
só ízlés szerint,
bors ízlés szerint
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Elkészítés:
A pulykacombot megmossuk, szárazra töröljük. Sóval-borssal bedörzsöljük, a bőrét beirdaljuk.
Egy tepsit kikenünk kacsazsírral, beletesszük a pulykát, mellé a rozmaringgallyakat, öntünk alá egy ujjnyi
vizet, lefedjük, és előmelegített sütőbe téve 1 órán át sütjük.
A hagymákat megpucoljuk, és nyolcadokra vágjuk.
Egy óra elteltével kihúzzuk a madarunkat a sütőből, kanalazunk rá egy kicsit a saját szaftjából, és mellétesszük a felszeletelt hagymanyolcadokat. Ha szükséges, egy pici vizet önthetünk alá, hogy a hagyma ne
kapjon oda. Lefedjük, és fél órára visszatoljuk a sütőbe. Az almákat megmossuk, és cikkelyekre vágjuk,
vagy felkarikázzuk. Fél óra elteltével kihúzzuk a tepsit, locsolgatjuk kicsit a pulykát a lével, és a hagymákra
tesszük az almát. Visszafedjük, és újabb fél órát sütjük az egészet. Fél óra elteltével kivesszük a sütőből.
Akkor jó, ha a húsba könnyen beleszalad a villa, a hagyma és az alma pedig összeesett, és összesült. Ha
ilyen állapotban van, akkor a pulykacomb tetejét lekenjük egy pici mézzel, és 10 percre fedő nélkül visszatoljuk, hogy szépen megpiruljon. Jó étvágyat.
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Kemény oldal.

A maroshévízi Kemény János Gimnázium oldala

„A Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a 2011 áprilisában létrehozott nonprofit gazdasági társaság,
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a
Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt
feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi
gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő
tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar
kapcsolatok
ápolásához
”(BemutatkozásBethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.
honlapja).
A Maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület, a Kemény János Elméleti Líceum mellett működő és az
iskolát segítő egyesület, első alkalommal 2012-ben pályázott óvodai bútorzatra, hiszen ez az év a Külhoni
magyar óvodák éve volt. Azóta minden évben pályázatot nyújtottunk be: elemi osztályosok, középiskolások
számára vásároltunk didaktikai eszközöket, valamint az iskolabusz működéséhez szükséges anyagiakat pótoltuk
az elnyert támogatási összegből. Azóta munkánk megkönnyítése végett Romániában is nyitottak irodákat,
így
számunkra
az
elérhetőség,
a
kapcsolattartás
sokkal
egyszerűbb
lett.
A magyar kultúráért és oktatásért kategóriában 2015-ben két pályázatot adtunk le és nyertünk meg:
1.
A Központi pályázat során 600 000 Ft. (8383 lej) támogatást kaptunk didaktikai eszközök vásárlására.
Így néhány tárggyal ki tudtuk egészíteni a biológia, kémia, fizika és testnevelés szertárunkat.
2.
A Regionális pályázati összegből, 200 000 Ft. (2813 lej) gázolajat vásároltunk, amellyel iskolánk
mikrobusza
közel
6
héten
át
közlekedett.
Köszönetet mondok a gyerekek nevében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezetőségének és munkatársainak a
lehetőségekért, munkájukért, megértésükért és azért, hogy minden segítséget megadnak nekünk, szórványban
élőknek,
hogy
boldogulhassunk
szülőföldünkön.

A Kemény János Elméleti Líceum közössége és az Alma Mater Kemény János
Egyesület vezetősége nevében kívánok Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet!
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Reklámok, apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit.
Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info
Kiváló német minőségű ruhák között váloBútort akarsz vásárolni?
gathat Maroshévíz legnagyobb választékú és
Mi segítünk!
legolcsóbb használtruha üzletében. Megtalál
Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
bennünket a központba, a Maros híd mellett. külföldi bútorok között válogathatsz.
Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó egy 1962-ben gyártott Ford Taunus.
Több információ a 0744693028-as telefonszámon.
Eladó 1998-as évjáratú, kitűnő állapotban levő Ford Fiesta.
Érdeklődni a 0760341351-es telefonszámon lehet.

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!
Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben Tel/fax:
0266342947
Mobil: 0745641879

Eladó személygépkocsihoz csatolható 600 kg-ot bíró Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal
utánfutó, több kiegészítővel (magasító, vászon tető,
szemben. Elérhetőségeink:
pótkerekek). 2013-as gyártású, irányár 2650 lej.
0742-130-010 , 0744-829-149.
Érdeklődni: 0749549888-as telefonszámon.
Méhkaptárok gyártását,
E
́ rdeklődni a
hu
̋
to
̋
szekre
́
nyek
e
́
s
moso
́
ge
́
pek
0744693028
Eladó Maroshévízen 9 ha legelő (erdő is rajta) és 88
javítását vállaljuk.
0743507482
ár kaszáló és szántóföld. Mindkettő a Régen fele
telefonszámokon
tartó főút mellett, nem messze az Őzike vendéglőtől.
lehet.
Érdeklődni lehet a: 0744136068-as telefonszámon
Bőrdíszműves cég várja az
érdeklődőket. Vállalunk
kabátfestéseket, kárpitozást,
nadrágszíjak, női és férfi
táskák készítését és
javítását, pénztárcák
készítését. Elérhetőségeink:
0748985010, valamint a
Szarvas (Cerbul) vendéglő
Tel: 0266-363-777 mellett, Cerbului út 6-os
szám.

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény.
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
KO
̈ NYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes üzlet)

Támogatóink:
Becze Sándor, Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály,
Izabella vendéglő, Lukács Zsuzsanna, Németh Levente, Papp Edmond, Szász Károly, Szabó Erzsébet,
Tóth Csaba, Tőkés Attila.
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