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Elhunyt Birman József szentszéki tanácsos, nyugdíjas plébános

Adjon az Isten örök nyugodalmat!

Életének 73., papságának 50. évében, Szent Péter és Szent Pál
ünnepén távozott az élők sorából Birman József plébános úr.
Borszéken született 1943. október 7-én, 1967. április 2-án
szentelik pappá.
Papi pályafutását segédlelkészként kezdte Gelencén, majd Gyergyóremetén volt segédlelkész. Plébánosként Nyárádselyén, Nyárádszövényesen és Maroshévízen szolgált. A pályafutása során
Maroshévízen szolgálta a legtöbbet az itteni római katolikus híveket,
hisz 1983-tól 2003-ig hirdette az igét a Maros-parti településen. 2003ban nyugdíjazták, ettől az évtől Szárhegyen szolgált, mint nyugdíjas
plébános. A maroshévízi papsága idején kezdődött el a Bajkó-pataki
ravatalozó építése, valamint a Kolping Ház építése is. Birman József
plébános 1991. október 15-én, a 62/1991. szám alatt a gyulafehérvári
Főegyházmegyei Hatóságnak felterjeszti az egyháztanács 1991. július
25-i határozatát, hogy engedélyezzék egy új katolikus felekezeti iskola
építését az egyház területén, azaz a templomkertben, amely terület a
maroshévízi 308. számú tulajdonjogi telekkönyv 684. helyrajzi
szám alatt van bejegyezve. Sajnos ez nem valósulhatott meg.
Czirják Károly

Dr. Urmánczy Nándor vetélkedő Orotván

Maroshévíz és környéke jeles személyiségének, Dr. Urmánczy Nándor életének és tevékenységének
népszerűsítése egyesületünk alapszabályzatának egyik fontos szempontja. E célból néhány éve vetélkedőket
szervezünk az iskolák tanulói körében. Maroshévíz, Borszék, Csutakfalva, Remete, Ditró, Alfalu és Csomafalva
után júniusban az Orotvai Általános Iskolánál került sor a vetélkedőre, amelyiknek megszervezője Csibi Erika
történelem- és földrajz szakos tanárnő volt. Öt csapat (három fős) versenyzett. A győztesek a VII.-ik osztályosok
lettek: Balla Magdolna, Puskás József és Mezei Szabolcs. Az egyesület részéről Laczkó-Sz Endre alelnök
emléklappal, értékes könyvadományokkal és Urmánczy Nándor- jelvényekkel ajándékozott meg minden
résztvevőt. Természetesen, a dobogós helyen végzett első három csapat tagjai érdemoklevelet is kaptak.
A tanulók, elmondásuk szerint nagyon örvendtek, hogy a vetélkedőre való felkészülés során Urmánczy
Nándorban egy olyan közéleti személyiséget ismerhettek meg, aki nem csak Maroshévíz, hanem a gyergyói
térség fejlesztésében is (pl vasút) jelentős szerepet játszott a XX.század elején.
A hagyományt folytatjuk, 2017-ben egy másik gyergyói iskolánál lesz megszervezve a vetélkedő.
Laczkó-Szentmiklósi Endre

Gasztronómiai Napok

Július 9-10 között az Izabella vendéglő szervezésében volt megtartva az Első Maroshévízi Gasztronómiai
Napok. Első nap a román és magyar hagyományos ételeket lehetett megkóstolni, míg másnap több európai
ország hagyományos ételeit is kínálták a szervezők, a szakácsok.
M.H.
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Egy csodálatos nap
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Egyre gyorsabban közeledett e nap, amit a 70 évesek nagy izgalommal vártak.
Ezt a csodálatosnak ígérkező napot nem csak a 70 évesek, hanem a családtagjaik is buzgalommal várták.
Tehát 2016. június 25-én nagy esemény volt a maroshévízi római katolikus egyházközségben. Milyen
csodálatos dolog is, egy néhány percre megállni és elgondolkodni, megállni és visszatekinteni. Visszatekinteni
arra, amit 70 év alatt alkotott az ember. Mondhatni mindannyian büszkén nézhetnek vissza erre az elmúlt 70
évre. Elég nehéz időkben születtek, de mégis emberré lettek. Ezen a napon meg is jegyezte valaki, hogy
„Milyen jól néznek ki, nem is látszik, hogy 70 évesek”. A szentmisére elsősorban hálát adni gyűltek össze,
hálát adni és megköszönni, hogy megérték ezt a szép kort. A szentmisén elhangzott szentbeszéd, a köszöntők
meg a csodálatos ének sok kortársnak könnyeket csalt a szemébe. Ilyen korosztály ma már nem születik.
A szentmise végén a hozzátartozók türelmetlenül várták, hogy átadhassák virágcsokraikat az ünnepelteknek.
Mindnyájan sok szép virágnak örvendhettek, innen is látszik, mennyire szeretve vannak ezek az emberek.
A 70 évesek gyerekei és unokáik büszkék lehetnek, hogy ilyen szüleik, illetve nagyszüleik vannak.
Kívánunk még nekik sok egészséget, hogy még sok évben ünnepelhessék szülinapjukat.
Bodor Armella

Vendégek Felvidékről

A napokban egy felvidéki csoport látogatta meg Maroshévízet. A közel 50 Dunaszerdahelyről érkezett vendég
első alkalommal járt Erdélyben, így több településen is megálltak, gyönyörködtek a tájakban,
a nevezetességekben.
Maroshévízen július 2-án tartózkodtak és rövid látogatásuk során a település nevezetességeit láthatták,
ugyanakkor a város rövid történetét is megismerhették. A római katolikus templom udvarán meglátogatták az
Urmánczy Nándor sírját majd a templomban imádkoztak, végezetül Molnár Árpád kántornak köszönhetően
a
magyar
és
székely
himnuszokat
énekelték
a
jelenlevők.
(czirják)

Rongálják az Urmánczy fedeles hidat

forgalomba

is

beiktatnák,

hogy

A XIX. században Erdély szerte divat volt fedeles hidakat
építeni, ezeknek tetejük és oldaluk volt. Mára csupán három
ilyen híd maradt meg Erdélyben és mindenik turisztikai
látványosságnak számít. Ez évben a Hargita megyei Kiskadacs
településen levő fedeles hidat szeretnék felújítani.
Maroshévízen egy ilyen hidat az Urmánczy család épített
1869-ben a Mag-len negyedben. Sajnos az évek során, a híd
tetején levő zsindelyt modern palára cserélték, ami egyáltalán
nem illik egy ilyen hídhoz. Így is évente több turista, főleg
külföldi, meglátogatja e hidat. Nemrég ismeretlen tettesek a híd
oldalain levő deszkák egy részét ellopták, így is csúfítva e régi
örökséget. Jó volna, ha e hidat felújítanák és a turisztikai
minél többen tudjanak e híd létezéséről Cz. K.

Régen történt

1926. június 29-én (90 éve) megalakult a Nőegylet, mely később a Református Nőszövetség nevet vette fel.
Első elnöknője: Pálffy Endréné, református lelkésznő.

1856 júliusában, (160 éve) a Toplicza – Gyergyószentmiklós út kiépítésekor, a település szélénél két tőr
töredékét, hat fejszét, egy 15,5 cm hosszúságú hegyes tőrt, öt fűrészt találtak, egy hegyes eszközt, 2 sarlót.
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A székely-magyar rovásírás története és emlékei 20. rész
Nagyszentmiklósi kincs IV. rész

Hat
vélemény
a
kb.
ötven
megfejtő
közül.
1. Fischer Károly Antal (1842-1926) egyesek szerint sváb, mások
szerint szász származású huszártiszt, később hivatalnok. Magyar
nyelven fejti meg. Mivel nem a finnugor vagy török eredetet,
hanem a hun-magyar folytonosságot vallotta, csak lenézés
és gúny jutott számára.
2. Dr. Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvész, egyetemi tanár,
(1844-1913). A hun-magyar írással Csíksomlyón ismerkedett meg,
középiskolás korában. Szerinte a nagyszentmiklósi kincs egy
besenyő fejedelemé volt. „A besenyők nyelve nem török-tatár,
hanem adighe-kabard”-állapítja meg, melyet a magyar nyelv
közeli rokonának tart.
3. Dr. Csallány Dezsőrégész, múzeumigazgató (1903-1977).
Megfejtése török nyelvű. Véleménye szerint a kincs eredetileg nem
23, hanem 36 darabból állt, hiányzik 1 ivókürt, 1 állatfejes
csésze, 2 pohár, 1 szilke, 3 tál és 5 korsó.
4. Dr. Baráth Tibor történész, egyetemi tanár (1906-1992).
Szerinte a kincs egyes darabjai Attila nagybátyjaié, Roga (Rua,
Ruga) hun királyé és a hadvezér Oktáré voltak. „A hunok magyar
nyelvűségében
többé
nem
kételkedhetünk”
írja
a
kincs
alapján.
5. Pataky László mérnök Atilla kincse címmel közli magyar nyelvű megfejtését. Véleménye, hogy az V.
században
készített
edények
besenyő
fejedelmekhez
kerültek.
6.Dr. Vékony Gábor régész, nyelvész (1944-2004) Véleménye, hogy a poncolt feliratok kivétel nélkül régi
magyar nyelven vannak, a karcoltak közül néhány törökül, szlávul, alánul is. A feliratok korát
850 és 950 közé helyezi.
Friedrich Klára

SPORT

Asztalitenisz
Szőcsvásáron (Szucsáva) zajlott le az országos A kategóriás asztalitenisz verseny, ahol a 24 versenyzőből
Barabás Sándor a 9. helyen végzett, míg Balla Péter az 54 versenyző közül a 20. helyezést érte el

Dédán az országos A kategóriás asztali tenisz versenyen a nyitott versenyen Fazakas Attila 17., míg Barabás
Sándor 32. lett 40 jelenlevő versenyző közül. Az amatőr csoportban Colcer Nicolae 44., Iliescu Lucian 45.,
Campean Zoltán 46., Eigel Csaba 62., Cotfas Gabriel 63., Balla Péter 64. és Kastaly Róbert 81. lett a
120 sportoló közül.
Amatőr regionális bajnokság

Befejeződött az asztaliteniszezők amatőr regionális bajnokságának mérkőzéssorozata. A Maros-völgyi csapatok
bajnokságát a gyergyószentmiklósi Tic Tac Boys nyerte, a második helyet a hodosi Maros szerezte meg, a harmadik a salamási Demarco csapata lett, míg a negyedik a maroshévízi PC 2016 lett. Íme az utolsó forduló
eredményei: Tic Tac Boys–PC 2016 8–2, Délhegy–Demarco 3–7, Old Boys–Pro 7–3. Tic Tac Boys–Demarco
6–4, Maros–Pro 9–1, PC 2016–Old Boys 4–6, Pro–Délhegy 0–10, PC 2016–Maros 3–7, Demarco–
Old Boys 7–3.
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A bajnokság végeredménye:
1. Gyegyószentmiklósi Tic Tac Boys 33 pont, 2. Hodosi Maros 31, 3. Salamási Demarco 22, 4. Maroshévízi
PC 2016 15, 5. Csomafalvi Délhegy 12 (52-68), 6. Ditrói Old Boys 12 (46-73), 7. Tekerőpataki Pro 0 pont

Karate
2016. június 17-én zajlott le a „Felmérés és sport felszerelések beszerzése a Shodan Karate Klub részére”
című pályázat. E pályázat a Hargita Megye Tanácsa által támogatott program keretén belül valósulhatott
meg. 2
2016. június 17-én lett megtartva a maroshévízi Shodan Karate Klub keretén belül a sportoló válogató és
ugyanakkor megtörtént a sportolók vizsgáztatása is. Ez alkalommal kívánjuk megköszönni Hargita Megye
Tanácsának a pénzügyi támogatását.
A maroshévízi Shodan Karate Klub vezetősége

Louisville, KY népessége

Mikor férjem immigrált 1957-ben Amerikába és kikötött L. KY-ban, még nagyon más volt itt az élet.
A négereket négereknek, negrok-nak hívták, tíz év után szégyen volt ezt a nevet használni, „black people”
lett a nevük, 20 évvel ezelőtt kezdték elnevezni magukat, „african-american”-nak (sokuk nem is tudja, hol van
Afrika és soha életében nem is fog odalátogatni). A lakosság 10%-t képviselték, ma már 35%-át. Csakis a város
megadott negyedében lakhattak, a buszokon nem szállhattak fel elől, csak hátul és a hátsó sorokban ülhettek,
a sofőr addig nem csukta be az ajtót, nem indította el a kocsit, ha valamelyik egyenlősödött és elől lépett fel és
elől próbált leülni. A gyermekek „fekete iskolákba” jártak az ő negyedeikben.
Valaki kitalálta a „desegratio”-t és ma sárga hatalmas buszokkal szállítják reggelenként a kevert tanulókat,
kevert iskolába, minél messzebb a lakásoktól, hogy a fele tanítási idő a cucukázással telik el. Minden tanulóért
külön megáll a busz, majd este haza furikázzák őket, mindenki kell fizessen „iskola-adót” még az is,
akinek rég felnőttek a gyerekei, mert a sofőröket fizetni kell. Sok rémség történik a buszokon, a sofőr nem
szabad fegyelmezze a gyerekeket, a tanulók elagyabugyálhatják az autóvezetőt, de van, amikor a sofőr
megerőszakol egy-egy gyereket, vagy jól megveri. Ha a sárga busz megáll valahol, a forgalom köteles leállni,
főleg ha kiteszi a STOP-jelzését. Ha baleset történik, akkor nem egy gyermek, hanem az egész rakomány oda
van. Így történt egyik nap is, amikor a sofőr-nő ki akart kerülni egy kóbor-cicát (mert az amerikaiak nagyon
állat szeretők), elkapta a kormányt, belement egy néhány kocsiba utána pedig beparkolt egy házba, pedig csak
35km-el vezetett, nem lett halálos áldozat, csak sok sebesült, akiket el kellett vigyenek a Gyermek-kórházba
ellenőrzésre vagy kezelésre, esetleg felvételre.
A TV-t nem nyithatod ki, anélkül hogy ne legyenek fekete szereplők rajta, a vállalatoknak meg van adva,
hány munkás alkalmazása mennyi fekete alkalmazottat követel meg. Minden TV reklámban ½ fekete jelen
legyen. A művészeti pályákon, tehetség vagy nem tehetség megkövetelik, hogy néger színészek is kapjanak
Oscar és más díjakat. A sportban pedig annyira átvették az amerikai futballban, kosárlabdában a vezetést, hogy
szinte csak fekete 2,5 m magas játékosok szerepelnek. Ezek olyan magasak, hogy felágaskodva kézzel helyezik
be a labdát a kosárba, nem, ahogy mi tanultuk annak idején: dobbantás, nekifutás, felugrás, célzás. A sportolók
milliókat keresnek, és gazdag életvitelük van, fehér nők mennek hozzájuk feleségül gondolkodás nélkül,
a pénzükért.
Dr. Kovács Gabriella

Maroshévízi adomák (10-11-12) Dénes Géza rovata

10. Jánuszkó bácsi utasai

L. János minden körülmények között feltalálta magát. Úgy ismerték, hogy nagyokat tudott füllenteni. Sofőr
ember volt. Miután megindult Borszéken a szénkitermelés, Hévízre szállították a szenet nagy billenős
teherautókkal. Hévíz - Borszék között ritkán közlekedtek az autóbuszok, így sokan alkalmi járművel, utaztak.
János bácsi felvesz Hévízen négy utast, két férfit és két nőt. A borszéki úton egy milicista megállítja, kérdezi,
kik ezek az utasok? A válasz: Hát gyermek nem ismered, ez a Borvíztől az igazgató, és a másik férfi, kérdi a
rendőr, válasz: hát ez a bányától a főkönyvelő, viszem őket munkába. Jó jó, de ki ez a két nő, kérdi a rendőr?
Válasz: hát ezek a kedves feleségeik. Így leleményessége révén megúszta a büntetést.
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A magyarosi út és a zsákhegyi út sarkán volt Zbarcea Maria kocsmája, de mindenki Burcsa Márinak mondta.
- Bemegy a kocsmába K. Feri és kér egy liter bort és egy üveg szódavizet. Mári leteszi a bort és a vizet az
asztalra
és
a
nagy
poharat
fröccsnek.
Feri kitölti magának a bort, kóstolgatja, feláll és visszaviszi a szódásüveget és leteszi Mári elé. Mári kérdi:
Miért nem iszol Feri, ez egy nagyon jó bór – ó bor. Feri feláll, ott hagyja a bort és indul kifele. Mári kérdi hová
mész Feri? Feri azt válaszolja, ha szomjas vagyok ingyen is ihatok friss vizet a Magyaros patakból.

12. Ghita bácsi zuhanya
Az ötvenes években Hévíznek egy igen jó labdarugó csapata volt. Egy pár éven keresztül A. Ghita volt az
edző, aki Aradról jött ide (a román labdarugó válogatott hátvédje volt a 30-as években), abba az időben több
játékos került Hévízre. Egyik ilyen játékos Sikó volt, aki Marosvásárhelyről került ide, de Sutyinak becézték.
Ö egy igen jó cselező csatár volt, de néha-néha fel-fel hajtott a garatra. Megjelent egy edzésen, kezdte felhúzni
a cipőjét, amikor Ghita bácsi bement az öltözőbe és érezte, hogy Sutyi körül valami nincsen rendbe. – Gyere
ide Sutyi, fuj rám. Ghita bácsi beállította a hideg vizes zuhany alá, jól lezuhanyoztatta, és azt mondta:
most
menj
haza,
és
miután
kicselezted
magad,
holnap
jöhetsz
az
edzésre.

Rólunk, magyarokról írták (10)

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
is.
SCYMUNUS Chiosból (élt Kr.e. 80): Scymnus írja a pásztor szkítákról, „hogy közülük senki sem bánt semmi
nemű állatot, s igavonó barmot.” „Úgy élnek, hogy mindnyájuk birtoka és összes vagyona közös.”
SICILIAI DIODOR (élt Kr.e. 40.): Szkítiában olykor kitűnő nők is királykodnak, mert úgy gyakorolják magukat
a harci dolgokban, mint a férfiak. Cyrust, a perzsák királyát is királynő koncoltatta fel.
STRABO (Kr.e. 66-24): azt írja a szkítákról, hogy igen egyszerű gondolkodásúak, azaz őszintén becsületesek
és a legkevésbé sem ármányos észjárásúak.” „… nagyhírű filozófusaik váltak, mint Abaris, Toxaris, Anacharsis,
…. Nagy becsületben éltek, mert honfitársaiknak barátságos, romlatlan és igazságos jellemet tanúsítottak” „A
szkíták jeles és igazságos emberek ….. nem ismernek jövedelemtakarítást, sem szatócskodást, kivéve az árucserét.” „Amarcharsis és Abaris szkíta bölcsek a könnyedség, tökély és igazság nemzeti jellegét tüntették föl.”
THEOKRIT (Kr.e. 281-250): Neotilag, azaz szittyailag. Hercules használt szkíta íjakat, taníttatván erre
bizonyos Teutar szkítától.

Aranymondások (27)

Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. A villámháború, amikor megállás nélkül lövik egymást.
2. A lengyelek a németek árkába dobálták a mustárgázt.
3. Vilmos császár egy csatornában töltötte a karácsonyt.
4. Az állháborúban aknákat ásnak, állnak, de nem nagyon lőnek.
5. A villámháború amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan megy.
6. A németek villámháborúban akarták magukévá tenni a franciákat.
7. A kiskirályok nem tudták az állatokat a nagy hó miatt megetetni és ezért megnyúzták azokat.
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Süssünk együtt, Sárig Csilla rovata
Kinder paradiso

Aki szereti a bolti változatát, feltétlenül
próbálja ki, imádni fogja...pont olyan, mint
az
üzletekben
árulnak
csak
gazdaságosabb...de
vigyázat!
Nagyon gyorsan fogy!
Hozzávalók:
Elkészítése: Először a főtt krémet készítjük el, az sem baj, ha előző
A tésztához:
este. A lisztet és a cukrot fél dl tejjel csomómentesre keverünk, a

4 tojás
10 dkg liszt
10 dkg étkezési keményítő
15 dkg cukor
1/2 citrom reszelt héja
Csipet só
10 dkg margarin
1/2 cs. sütőpor
A krémhez:

2,5 dl tej
2 dl habtejszín
6 dkg cukor
1 cs. vaniliás cukor
Csipet só
3 dkg liszt
1/2 citrom reszelt héja
1 tk jamaikai rum aroma
1 cs. zselatin fix
Tetejére: Porcukor

maradék tejet felforraljuk és amikor forr, hozzáöntjük és állandó
kevergetés mellett 1-2 perc alatt sűrűre főzzük. Folpackkal
letakarva
hagyjuk
kihűlni.

Elkészítjük a tésztát. A tojások sárgáját a cukorral habosra
keverjük, hozzáadjuk a puha vajat, majd lassan az összes többi
hozzávalót. A végén óvatosan beleforgatjuk a tojásfehérjék
felvert habját.

Sütőpapírral bélelt 23x35-ös tepsibe öntjük és 180 fokos sütőben
25-30
perc
alatt
megsütjük.

A krémhez hozzákeverjük a tejszínen és a zselatin fixen kívül a
többi hozzávalót. Felverjük a habtejszínt, óvatosan beleforgatjuk.
Végül
belekeverjük
a
zselatin
fixet.

A kihűlt tésztalapot félbevágjuk, megtöltjük a krémmel. Tetejére
vastagon
porcukrot
szórunk.

Maroshévizi Hirlap
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Mórickának pénzre van szüksége és beszél egyik haverjával, aki azt
mondja neki: "Ha hazamész mond azt, tudom a teljes igazságot!"
Jó, hazamegy Móricka. Mondja az anyjának:
- Tudom a teljes igazságot!
Az anyja ad neki 1 ezrest és mondja neki, hogy kussoljon.
Ugyanezt megteszi az apjával is: Ő is ad neki egy ezrest és mondja,
hogy kussoljon.
Másnap mondja a postásnak:
- Tudom a teljes igazságot!
A postás mondja:
- Ki az abszolút kövér?
- Gyere keblemre fiam!
- ???

- Aki ha elmegy a tévéd előtt, lemaradsz mindkét esti filmről.

Román rádió reggeli adása:
- Jó reggelt elvtársak! Ceausescu elvtárs felkelt, keljetek fel hát ti is elvtársak!
- Elvtársak, Ceausescu elvtárs reggeli tornázik, tornázzatok hát ti is!
- Elvtársak, Ceausescu elvtárs mosakszik, hát mosakodjatok ti is!
- Ceausescu elvtárs reggelizik, addig zenét sugárzunk az elvtársaknak..
Móricka elmegy a zöldésgeshez:
- Kérnék pár szilvát.
- Na jó, de hányat.
- Igen? Akkor inkább nem kérek.

Két hegymászó kalandozik a Himalája szikláin, mikor
egyikük egy szakadékba esik. A társa utánakiált:
- Nem ütötted meg magad ?
- Nem.
- Kezed, lábad nem tört el ?
- Nem.
- Akkor gyere, mássz ki, menjünk tovább !
- Nem tudok, még nem értem le az aljára.

Részeg fickó kopog a panelház ajtaján. Nyűgös házmester jön ki:
- Mi van?
- Hukk... Tessék mondani, itt lakom?
- Egy frászt lakik itt, jóember! Menjen haza és hagyjon aludni!
A részeg elindult. Körüljárja a házat, és ismét ugyanoda csenget be.
- Hukk... Tessék mondani, itt sem lakom én?
- Mondtam már, hogy nem!
Tesz még egy kört és ismét csnget:
- Hukk... Bocsánat, de itt sem lakom én?
- Nem, hogy az a ...
- Érdekes... hukk... én sehol se lakom, maga meg mindenho

Egy család új hűtőszekrényt vett. A
régit kitették a ház elé, és ráírták:
"Akinek kell, ingyen elviheti."
A kiselejtezett hűtő még három nap
múlva is ott állt, senki rá sem
nézett. A férj ekkor gondolt egyet,
és kicserélte rajta a feliratot:
"Eladó 20.000 forintért."
Még aznap éjjel ellopták.

Egy szőke nő elhatározza, hogy kitapétázza a hálószobáját, de fogalma sincs
mennyi tapétát kell vennie hozzá. Átmegy az ugyancsak szőke barátnőjéhez a
szomszédba, aki nemrég tapétázta ki az ugyanakkora méretű szobáját.
- Te mennyi tapétát vettél ehhez a szobához?
- 10 tekercset.
A szőke meg is veszi a 10 tekercs tapétát, de mire végez a munkával, két tekercs tapéta kimarad. Megy a barátnőjéhez reklamálni:
- Kész a tapétázás, de két tekercs kimaradt!
- Nahát! Nekem is!

Maroshévízi Hírlap
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Reklámok, apróhirdetések

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

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat,
Bútort akarsz vásárolni? Mi segítünk! Látogass el
Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb
üzletünkbe, ahol kiváló külföldi bútorok között válogathatsz.
használt-ruha üzletében. Megtalál bennünket a központba,
Címünk Garoafelot út, 1 sz. tel: 0742266779.
a Maros híd mellett.
www.facebook.com/mobilasecondtoplita

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

Eladó két szobás tömbház lakás az Állomás út, B
tömbház, 2-es lépcsőház, 4-es lakrész. Érdeklődni a
0721332708-as telefonszámon.

50 éve kortárstalálkozó

A találkozó augusztus 20-án lesz
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)

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!
Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri
hivatallal szemben.
Elérhetőségeink: 0742130010, 0744829149.
Méhkaptárok gyártását, hűtőszekrények és mosógépek
javítását vállaljuk.
Érdeklődni a 0744693023 vagy 0743507482
telefonszámokon lehet.
KÖNYVESBOLT. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a Sport utca B.I.2 szám alatt
(számítógépes 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:
Balázs Fülöp Ottó,Becica Anna, Bodor Attila, Deák Attila,
Fazakas István, György Hajnal, Hámos Mihály, Izabella
vendéglő, Németh Levente, Papp Edmond,Szász Károly, SzabóErzsébet, Tó́th Csaba. Köszönjük

Az 1895-ben alakult Topliczai Híradó, majd az 1911-től Maroshévízi Hírlap nevén megjelenő helyi újság
utódja. Újra alapítva 2011-ben. Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. http//hirlap.marosheviz.info
INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP. Megjelenik minden hónap utolsó szombatján. ISSN 2069-5721.
Maroshévízi Hírlap szerkesztősége: Balla Tünde Éva (korrektúra), Czirják Károly, Erős István (világhálós
kezelés), Sárig Csilla, tördelés és grafika: Gădioi Dennis (D3nq Visuals). Nyomda: Status Kiadó, Címünk
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info,
hirlap@marosheviz.info,
telefon:
0744136068.

Copyright © 2015. Minden jog fenntartva Dr. Urmánczy Nándor Egyesület / D3nq Visuals

