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Nyári táborok

Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület közös szervezésében június
21-29 között a magyarországi Zánka településen diáktáborra kerül sor. Akik részt szeretnének
venni, jelentkezzenek az alábbi telefonszámon: 0744136068

Vezetőképző tábor

A maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület fiatalok jelentkezését várja, akik egy ingyenes
vezetőképző táboron szeretnének részt venni, melyet az Erdélyi Magyarörmények Szövetessége szervez
2016. augusztus 5-10 között Gyergyószentmiklóson. Bővebb felvilágosításokért az alábbi telefonszámon
lehet érdeklődni: 0744136068

Magyar Hősök Napja

Május 29-én van a Magyar Hősök Napja. E napon azokra a katonákra emlékezünk, akik életüket adták
Magyarországért. Első alkalommal 1917-ben lett megünnepelve és törvénybe iktatva e nap, melyen a
mindenkori magyar hősi halottakra kell emlékezni. Pontos adatunk nincs, hogy Maroshévízen mikor volt első
alkalommal e fontos alkalom megünneplése, de 2007-től minden évben a Magyar Hősök Napja alkalmából
déli 12 órakor koszorúzás zajlott, le a Zsákhegyi Katonai Temetőben. Ez év sem volt kivétel, amikor a
maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a hálaadás koszorúját helyezte el a katonai temetőben.

Helyhatósági választások 2016

Június hónap egyik fontos eseményét a helyhatósági választások képezték. Amint várható volt,
az urna elé kevesen mentek el választani és ennek megvannak az okai is. Maroshévízen a részvételi arány
37,31% volt, íme a leadott szavazatok számokban:
Polgármesteri székért: Platon Stelu: 2892 szavazat – 60,38 %, Petrut Dan 1254 szavazat – 26,16%,
Bodor Attila 645 szavazat – 13,54 %.

Tanácsosi választások: Nemzeti Liberális Párt: 2277 szavazat – 48%, Szociáldemokrata Párt: 1481 szavazat
– 31,26 %, RMDSz: 752 szavazat -15,87 %, Bucur független jelölt: 173 szavazat – 3,63 %,
Nagy Románia Párt: 58 szavazat – 1,22 %

Ezek szerint a Liberálisoknak 9 helyi tanácsosuk van, a Szociáldemokratáknak 5, míg az RMDSz-nek 3.
Cz. K.

Ballagás

Minden évben fontos esemény a XII. osztályosok ballagása. Ez év sem volt kivétel. Maroshévízen
három gimnáziumban volt ballagás. Mi is kíváncsian néztünk utána kik is végeztek, hányan végeztek. Szóval
ballagás számokban: A maroshévízi Kemény János Gimnáziumnál 14 diák végzett, közülük öt lány és kilenc
fiú. Az O. C. Taslauanu gimnáziumnál 125 végzős diákot számoltunk meg, ebből 42 fiú és 83 lány. Itt végzett
kilenc magyar ajkú diák is. A Mihai Eminescu Gimnáziumban összesen 96 diák végzett, ebből 51 fiú és
45 lány, itt hat magyar diák is végzett.
(cz. k.)
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Együttélési modellek a Kárpát medencében

Június 8-9 között Budapesten zajlott le az „Együttélési modellek a Kárpát medencében” című
konferencia sorozat, melyen 13 nemzetiség képviseltette magát. Az eseményre Erdélyből 24 személy volt
meghíva, különböző egyesületektől, alapítványoktól, köztük megyénkből jelen volt a Gyergyószentmiklósi
Örmény Katolikus Egyesület és a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, képviselői által.
Június 8-án a Néprajzi Múzeum Dísztermében egész napos rendezvény sorozatok zajlottak le, ahol a
nemzetiségek
mutatkoztak
be,
majd
a
nemzetiségek
ételeiből
volt
kóstolás.
Másnap, június 9-én az Országházában, a Felsőházi teremben zajlottak le a konferenciák. Itt köszöntő
beszédet mondtak Potápi Árpád János államtitkár, Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Turgyán
Tamás szószóló és Bodó Sándor. Az itteni konferenciának a levezető elnöke Puskás Attila,
tudományos munkatárs volt.
A köszöntő beszédek után nyolc előadó tartott előadást. Ezek közül kiemelni szeretném a gyergyószentmiklósi Garda Dezső előadótanár előadását, valamint a marosvásárhelyi Spielmann Mihály történész és Kálmán
Attila
történész
kitűnő
előadásait.
Az esemény főszervezője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet volt, míg fővédnöke Kövér László,
az Országház elnöke.
Czirják Károly

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4-e nemzetünk gyásznapja, 2010-től a Magyar kormány a Nemzeti Összetartozás Napjának
nevezte el. E napon emlékezünk az 1920. június 4-én Trianonban aláírt Trianoni Diktátumra, mely diktátum
Magyarországot sújtotta a legjobban. A 16 óra 32 perckor (európai időszámítás szerint) aláírt szégyen
dokumentum aláírására Maroshévízen 2007-től minden évben megemlékeznek a helyi római katolikus templom
udvarán. Ez évben sem volt kivétel, habár az előző évekhez képest az idén sokkal kevesebben voltak jelen.
17 óra 32 perckor megkondultak a maroshévízi magyar templomok harangjai, majd az összegyűltek imádkozni
kezdtek egy jobb magyar jövőért, végezetül a himnuszainkat énekelték el. Az eseményen többek között jelen
volt Bodor Attila a helyi RMDSz elnöke, Deme Károly helyi tanácsos, valamint Czirják Károly a dr. Urmánczy
Nándor Egyesület elnöke.
M.H.

Gyermeknap

Minden év június elsején gyermeknapi ünnepségek vannak Romániában (más országokban május utolsó
vasárnapján). Ez évben a gyermeknap alkalmából a dr. Urmánczy Nándor Egyesület ajándékokat adott át a
Kemény János Gimnáziumban tanuló óvódásoknak és az előkészítő osztályosok számára. Az ajándékcsomagok
játékokat,
gyümölcsöket
és
édességeket
tartalmaztak.
UNE

Tanulmányi díjak

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben hatodik alkalommal adott Urmánczy Nándor tanulmányi díjat két
Kemény János Gimnáziumban járó diáknak. Ez évben a fejenként 200 lejt és ajándékkönyves csomagot Bajkó
Hajnal Erika VII. osztályos tanuló és Dézsi Szilárd XI. osztályos tanuló vehette át. Ugyanakkor tanulmányi
díjban részesítette az Ugrón Gábor Alapítvány az alábbi tanulókat: Kovács Elisabet Vivien, VII. osztályos
tanulót
és
Csíki
Mária
Denisa
XI.
osztályos
tanulót.
UNE
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Újabb könyv a polcokon

A napokban Maroshévíz múltjára nézve egy igen értékes könyv látott
napvilágot, mely könyv bemutatja, leírja az 1965-1989 között
megjelent és Maroshévízről szóló újságcikkeket. A román nyelvű
könyv közel 480 oldalas, címe Toplita-Romana in presa scrisa din
perioada Ceuasista (1965-1989) vagyis „Maroshévíz az írott sajtóban
a Ceausescu korszakban (1965-1989)”. Az Octavian Dorel Bucur és
Mariana Carmen Bucur által írt nagyszerű könyv több újságcikket
közöl az említett időszakból, főleg a Hargita megyei román megyei
újság hasábjain megjelent Maroshévízről szóló cikkeket, de közli a
Forestierul Vaii Muresului helyi újság cikkeit is, mely helyi újság
1963-1970 között jelent meg és az eredeti példányokat Czirják Károly
bocsátotta a könyv íróinak a rendelkezésére. A könyvben olvashatunk
politikai, gazdasági, turisztikai, sport, iskolai, erdészeti és más témájú
cikkeket. E könyv igen fontos történelmi anyagokat tartalmaz a már
említett korszakra vonatkozóan.
(Cz. K.)

Olajfestés!

Az angol órákra különböző egyetemekre jártam itt
Louisvilleben, a curriculumokban megpillantottam a rajz és
festő órákat, ami régi kívánságom volt, de a medicina miatt,
házasság miatt, munka miatt mindig háttérbe került.
1982-ben iratkoztam be a Louisville-i School of Art-ba.
Sajnálatos módon néger tanárhoz kerültem. Nagy
termek nyíltak egymásba, mindenhol valami mást tanítottak.
Volt olyan terem is, ahol nud modell volt. A mi termünkbe is
jött egy modell, egy török származású egyetemista lány volt,
valamennyi órabérért felültették a katedrára, egy székre és
mi le kellett rajzoljuk. A képe megvan ma is a pincében,
fiatal, csinos, szép arca volt, zöld pulcsiban és fekete nadrágban, száras cipőben kellett mindig üljön. Azt mondta, amikor vége lesz ennek a modellezésnek, elássa a zöld
pulcsiját. Óriási kanavászt és keretet vettem, én eszkabáltam össze, feszítettem ki a vásznat rá. Haza szabad
volt vinni és otthon is dolgozni rajta, nagyon nehezen fért be a csomagtartóba. A rajzolást szénnel és fekete
festékkel gyakoroltatta velünk ez a tanár eleinte, üvegeket, csészéket rajzoltatott, de bizony unalmas volt.
Végre egy csendéletet kellett készítsünk, kerek asztal sárga abrosszal leterítve, rajta tálca gyümölcsökkel,
zöldségekkel: vinetta, paradicsom, sárga-répa, paprika, alma, körte. Kellett készítsünk autóportrét is, addig
igazgatta az én festményemet, amíg barna lett az arcom. A képeket ott szoktuk hagyni, a fal melletti rácson, de
haza is hoztuk, úgy éreztem azok az alkotások az én énem részei, nem hagyhatom el őket magamtól. Így
maradtam le majdnem egy kiállításról, amit a tanár rendezett a csoportunknak, kérdezte hol vannak az enyémek,
mondtam otthon, mert azt mondtad olyan rosszak, ki akartam javítani őket. Ekkor bökte ki, hogy dehogyis
rosszak, csak bíztatni akart engem és hozzam csak el mind, hogy kiállíthassa őket. Kellett választani régi, vagy
jelenkori híres festő művét, vagy portréját, amit le kellett másolni. Leonardo da Vincitől akartam valamit, ezért
vettem albumokat, xerox-copy-kat csináltattam, de a végén egy másik festő hölgy-portréját festettem le,
jól
sikerült,
berámáztam
a
hálószobánkban
van.
Azt a kellemes érzést szeretném érzékeltetni, ami eluralkodott rajtam mindig, ha a festő iskolában
voltam, hozzájuk fiatalodtam, hiszen 60 éves voltam már és ott mászkálhattam a fiatal, tehetséges rajzolók
között, akik már rég ecsetet forgattak. Megállhattam a hátuk mögött és csodálhattam ecset-vonásaikat, hogyan
alakítanak ki egy fát, egy ágat és a leveleket, rózsaszirmokat. Néha most is festegetek itthon.
Dr. Kovács Gabriella.
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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 képünkön egy ablakdíszt közöltünk, mely házat
1911-ben építettek, az első helyes betelefonáló Sz. László 32 éves helyi lakos volt, aki átvehette az
ajándékkönyv csomagot. Az e hónapban lencsevégre kapott ablakdísz és a ház 1890 körül lett építve.
Várjuk a helyes válaszokat.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei. 19. rész
Nagyszentmiklósi kincs III. Rész

A pontos helymeghatározást a nagyszentmiklósi Aranykincs utcában
2004-ben magyar és román régészek Bálint Csanád régész, akadémikus
vezetésével végezték. Földmintát vettek, majd Lengyelországban
szénizotópos vizsgálattal 95%-os bizonyossággal kimutatták, hogy a
kincs talajrétege a Kr. u. 670 és 830 közé tehető. Ez nem a kincs
készítésének idejét jelenti, de talán még az elrejtését sem, mert a terület
az Aranka patak egyik vízfolyása mellett feküdt, tehát
lejjebb süllyedhetett.
Az edényeknek nagyjából ötven megfejtője ismert. A megfejtések
nyelve: magyar, ősbolgár, gót, ógörög, türk, ujgur, brahmi, proto-szláv,
besenyő, balkár-karacsáj, ősromán, trák-dák, germán, etruszk…
Mivel sajnos nem vagyok régész, a kincs korát sem állapíthatom meg.
Véleményemmel azokhoz a szakemberekhez csatlakozom, akik a hun
korba helyezik az edények megalkotását. Így például Attila hun király
kincsének tartotta Pulszky Ferenc régész, művészettörténész, a Magyar Nemzeti Múzeum egykori igazgatója.
Hampel József régész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja a kincs készítésének idejét a
3-5. sz. közé helyezte 1884-ben megjelent tanulmányában. Baráth Tibor történész szintén a hun kori készítést
írja. Bakay Kornél régész szerint az edények egy része az V-VI. sz.-ban készült. A legtöbb megfejtő a VII. és
IX. sz. közé helyezi az edények készítésének időpontját. Kép: A rovásírásos edények László Gyula könyvéből.
Hiányzik a 2-es korsó, az egyik poháron viszont nincs felirat. Folytatjuk, Friedrich Klára

Kézműves tábor

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy nyári kézműves táborra kapott meghívást. A tábor július 25 és
30 között lesz Magyarvistán. A táborozás bérmentes, érdeklődni és iratkozni lehet a 0744246875-as
telefonszámon. Előnyben részesülnek azok a diákok, akik részt vesznek az egyesület által támogatott kézműves
körön. Ha már a kézműves körnél tartunk, akkor meg szeretnénk említeni, hogy e hónapban is új tagokkal
bővült a kör. Ha a múlt lapszámunkban közöltük azon 30 személy nevét, akik a körre járnak, most közzé tesszük
azok neveit, akik e hónaptól csatlakoztak a kör munkálataihoz: Málnási Beáta, Csíki Tekla és Becze Erzsébet.
Itt fontos megemlítenünk, hogy vannak olyan személyek, akik adományokat adtak a körre járók részére
(fonalak, cérnák stb.), az ők nevei: Mezei Magdolna, Korbuj Dezső, Dénes Géza, Kőműves Mária,
Ambrus Angéla.
U.N.E.
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Karate

A maroshévízi Shodan S.E. karate csapat május 21-22 között részt vett Székelykeresztúron a
Fudoshin Kupán, melyre több mint 100 sportoló 8 klubból nevezett be.
Íme a maroshévíziek eredményei: Sebesan Madalina kata 2. hely kumite 1. hely. Moldovan Cristian
kumite 3. hely, Preda Ilinca kata 2. hely kumite 3.hely, Cioaba Mara 1. hely kata 2. hely kumite, Citiriga
Tara kata 1. hely kumite 1. hely, Citiriga Razvan kata 1. hely kumite 1. hely, Pál Attila kata 3. hely kumite 1.
hely, Muntean Alex kata 3. hely, Galdau Raluca 3. hely kata 3. hely kumite, Galdau Mirabela 2. hely kata 2.
hely kumite, Roman Matei 2. hely kata 2. hely kumite, Precup Alexandru 3. hely kata 2. hely kumite, Bájas
Eduard 2 hely kumite, Catinean Stelica 3. hely kata, Fórika István 3. hely kata 3. hely kumite, Covacs
Dragos 1. hely kumite, Rugina Vlad 1 hely kata 1 hely kumite, Mindru Sergiu 3 hely kata, Böythe Szilárd
kata 1 hely kumite 2 hely, Böythe Máté kata a 13 éves kategóriában 1 hely és a 15-16 éves kategóriában 2
hely és 1 hely kumite, Böythe Endre 3. hely kata 1 hely kumite, Dusa Marius 3. hely kata és 1 hely kumite,
Böythe Renáta 1 hely kata, 1 hely kumite. Edzők Böythe László-Zoltán 3 DAN és Böythe József-Attila 4
DAN.

Asztalitenisz

A Marosvölgyi asztalitenisz bajnokság júniusi eredményei : Pro Tekerőpatak – Maroshévízi P.C.
2016 eredménye 2-8, Ditrói Old Boys – Maroshévízi PC 2016: 6-4, Csomafalvi Délhegy – Maroshévízi P.C.
2016: 3-7 és Maroshévíz – Gyergyószentmiklós 2-8. A maroshévízi csapat a 3. helyen van.

Áradások

Furcsa időjárásoknak vagyunk szemtanúi, februárban, márciusban nagy melegek, május - júniusban
nagy hőmérsékletingadozások, sok eső, felhőszakadások voltak. Valamikor ezek ismeretlenek voltak
számunkra, hogy mi lehet az oka, sajnos nem lehet pontosan tudni, de az erdőirtás is biztosan kedvez az ilyen
szélsőséges időjárásoknak. Főleg június elejére nagy esőzések, felhőszakadások voltak jellemezőek, hisz olyan
eset is volt, hogy 30 perces felhőszakadás miatt nagy károk keletkeztek. Itt megemlíteném a Magyaros nevű
településen egy ilyen felhőszakadás okozta károkat, valamint a cipőgyártól nem messze levő Pap patak
kiömlése, mely patak négy gazdaságban okozott súlyos károkat, itt több tonnányi követ is az udvarokra hordott
be, sőt az itt elhaladó európai útra is köveket, sarat hordott, olyannyira, hogy a forgalom is több órán át csak
egy sávban közlekedett. A megáradt Maros folyó is több gazdaságot elöntött, főleg a Sport negyedben, itt
pincékbe is beszivárgott. Az esőzés, valamint a sáncok hiánya miatt a Stefan cel Mare utca és a Tavasz
(Primaverii) mellékút kereszteződésénél is több házba befolyt az összegyűlt víz. Itt az az érdekes dolog van,
hogy az említett mellékútnál a sánc megszűnik, így a sok víz a házak udvarait öntötte el. Amint az ott lakok
elpanaszolták a megszüntetett sánc miatt minden egyes esőzésnél a víz az udvaraikban, okoz kárt. (czézéká)

Régen történt

1626. június 17-i (390 éve) országgyűlési végzés XV. cikkelye, amelynek értelmében a Királyi kancellária
csak oly feltételek alatt engedi meg TOPLICZA falu létezését, ha minden tolvajlástól, lopástól, és
orvgarázdálkodástól tartózkodnak. „…az patrónusok úgy viseljenek gondot reájok, hogy semmi gonoszság,
tolvajlás, orgazdaság, lopás közöttek ne találtassék és ha valami gonosztevőket, tolvajokat és orvokat közöttetek
vagy határokon értenek lenni, mindjárast azokat tartozzanak megfogni és ispány kezéhez vinni, ha pedig azok
oly felesen volnának, hogy az falubeliek véllek nem bírnának az ispányoknak, szolgabíráknak mindjárt hírré
tegyék, az tolvajokat pedig ez idő alatt máshová ne igazítsák, aliquin ha ez ellen cselekednének ez után és az
comperiáltatik, eo facto felséged azt a falut onnét mindjárt elpusztíttassa és az lakóit érdemek szerint
megbüntesse. Az Moldva bejáró ösvényt penig teljességgel, mi Felségeddel egy érzelemből, hogy elvesztessék,
bevágassék. Végeztünk.”.
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Kemény oldal
A maroshévízi Kemény János Gimnázium oldala
Büszkék vagyunk rájuk!
Sok sikert a vizsgákhoz!

Kívánok minden pedagógusnak jó pihenést, a gyerekeknek kellemes és hasznosan eltöltött vakációt!
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2016. június 18 és 19. Azt hiszem elmondhatom, hogy ez a dátum, mint egy fába befuródó szög, úgy
jut majd mind a harminchatunk emlékezetébe,nem csak eseménydús programjaink miatt, vagy akár a jó időnek
köszönhetően,
sokkal
inkább
az
újabb
barátok
részéről
szerzett
emlékek
által.
Rendezvényünk a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) és a Communitas Alapitványnak,
mint főtámogatóknak köszön-hetően egy szombat délután vette kezdetét Maroshévízen. A gyergyóiak
megérkezése után elvezettük őket szálláshelyünkre. Itt, hogy egy kicsit ismerkedjen mindenki egymással, két
ismerkedős csapatösszerázó játékon vettünk részt, amelyet Ajtay Janka, és jómagam vezettünk le.
Ezután egy kiadós túrának voltunk a részesei, amely enyhén szólva az időjárásnak köszönhetően nem egészen
úgy alakult mint elképzeltük, de a célunk az volt, hogy városunk szépségeit megmutassuk, amely végül nagyon
sikeresnek bizonyult. Farkas éhesen vonultunk vissza a lejtőn, visszaérve vacsorával kináltuk meg vendégeinket
és szorgalmas diáktanácstagjainkat. Az esténket, már csak egy zenés csapatösszerázó koronázta meg, amelyet
iskolánkban, a Kemény János Elméleti Líceumban tartottunk. Közben megérkeztek a borszéki diáktanácstagok
is, így bövűlt a társaságunk. Mindenki jól érezte magát, többek között a jó zenének, na meg persze a jó
társaságnak köszönhetően. Az este további része még több ismerkedéssel, barátkozással, és kapcsolatgyűjtéssel
telt
el.
Jókat
nevettünk,
szorakoztunk,
és
beszélgettünk.
Vasárnap síppal, dobbal, nádi hegedűvel ébresztettük vendégeinket, és még szunyokáló
diáktanácstagjainkat. Ébren levő társaink az ajtók előtt állva fakanállal ütött lábasokkal keltették fel a még
alvó
fiatalokat. Ami
kisebb-nagyobb
vitával,
de
végül
sikeres
ébredéssel
zárult.
A nehézkes kelés után egy reggeli fogadta a résztvevőket, és utána egy rövidke napsütéses séta következett.
A szálláshelyhez visszatérve csapatösszerázó játékokon vettünk részt, amelyet Balázs Brigitta tartott.
Ő
kommunikációs
szakember
a
csíkszeredai
Juventutti
Alapítványnál.
Az első játékban megtanultunk köszönni különböző féle képpen. Cédulákra köszönési formák voltak
feltüntetve. Jómagam egy erős kézfogással, majd egy orrpuszilással kellett köszöntsem a velem szembe jövő
társamat. Az ezek után következő játékok is érdekesebbnél érdekesebbek voltak, többek között lerajzoltuk
egymást, társkereső hirdetéseket kellett feladjunk, ahol még több információt tudtunk meg nem csak
vendégeinkről, de még egymásról is. A játékok után megebédeltünk, lejöttünk ismét az iskolánkba, ahol Ajtay
Janka, a Salamon Ernő Gimnázium XI. osztályos tanulója és Balázs Brigitta képzésről szóló bemutatójukkal
nagyon sok információt közvetítettek, egy rendezvény tökéletes szervezéséről, és levezetéséről, vagy akár
arról, hogy hogyan lehet valaki tökéletes vezető. Nagyon örültem, hogy elvállalták a felkérésemet, mert
fontosnak tartom, hogy olyan diáktanácstagokkal dolgozhassak együtt akikre mindig számíthatok, és minden
rendezvényenből kellőképpen kiveszik részüket. A bemutatók után következett a hazafelé út, amely szomorú
bucsuzkodás után megtörtént. Célunk az volt, hogy mindenki jól érezze magát, és újabb barátokat szerezzen.
Állíthatom, hogy sikeresen elértük a céljainkat, sőt még bövítettük is azokat.
Elhatároztuk, hogy jövőben ugyanilyen, csak kicsit változatosabb formában újra megszervezzük ezt a
hétvégét, mert olyan emlékeket hagyott bennünk, és olyan barátokra tettünk szert, amiket és akiket soha
nem felejtünk el.
Kolozsi Szabolcs
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Reklámok, apróhirdetések

Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk olvasóink hirdetéseit. Ezeket elkűldheti az e-mail ćimünkre:
hirlap@marosheviz.info
Kiválónémet minőségűruhák között válogathat
Maroshév́iz legnagyobb választékúés
legolcsóbb használtruha üzletében. Megtalál
bennünket a központba, a Maros h́id mellett.

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

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a
Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 266342947
Mobil: 0745641879

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Bőrdíszműves cég várja az érdeklődőket. Vállalunk
Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B kabátfestéseket, kárpitozást, nadrágszíjak, női és férfi
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a táskák készítését és javítását, pénztárcák készítését.
0721332708-as telefonszámon.
Elérhetőségeink: 0748985010, valamint a Szarvas
(Cerbul) vendéglő mellett, Bicazului út 6-os szám.

50 éve kortárstalálkozó

A szülőföld hívó szavát küldjük el most neked:
hazahív a fenyvesek hangja, a Maros csobogása.
Jöjj haza megpihenni, erőt meríteni itt ezen a tájon,
ahol első lépéseidet tetted. Szülőfölded, kortársaid,
szeretettel várnak egy találkozó erejéig, ahol az
elmúlt ötven évre együtt emlékezzünk.
Program: 10.30 – gyülekező a római katolikus
templom előtt, 11.00 – szentmise, 12.00 – csoportkép készítése. A részvételi szándékot legkésőbb
július 15-ig várjuk a következő telefonszámokon:
0748515818 (Tóth Csaba) és
0752216619 (Kőműves László)
A találkozó augusztus 20-án lesz.

Ford́itóiroda Maroshév́izen a polgármesteri
hivatallalszemben.
Elérhetőségeink:
0742-130-010 , 0744-829-149
Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek
jav́itását vállaljuk.
Érdeklődni a 0744693028 / 0743507482
telefonszámokon lehet.
KÖNYVESBOLT Szeretettel várunk minden
érdeklődőt . Sport utca B.I.2 szám alatt
(száḿitógépes üzlet)

60 éves kortárstalálkozó

2016. augusztus 6-ám 60 éves kortárstalálkozóra
kerül sor a maroshévízi római katolikus templomnál.
Feliratkozni lehet legkésőbb július 15-ig.
Érdeklődni lehet: Bucur Olga: 0752786060, vagy
Fazakas István: 0742617731.

Támogatóink:
Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila, Fazakas István,
György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella vendéglő, Németh
Levente, Papp Edmond,Puskás Noémi Tünde Szász Károly,
SzabóErzsébet, Tó́th Csaba. Köszönjük

Az 1895-ben alakult Topliczai H́iradó, majd az 1911-től Maroshévízi H́irlap néven megjelenő helyi újság
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