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Választás 2018 
 
 2018. április 8-án volt 

megtartva a magyarországi 

parlamenti választás, melyen 

immár második alkalommal az 

elszakított részek magyar 

állampolgársággal rendelkező 

állampolgárai is választhattak. 

 Maroshévízen ez 

alkalommal is a római katolikus 

egyház hittantermében volt egy 

szavazó láda elhelyezve, ahol 

szavazhattak, választhattak a 

magyar állampolgársággal 

rendelkezők. Az eseményt 

megelőzően Maroshévíz számos 

helyén nagy méretű plakátok 

voltak elhelyezve „Erdély választ” 

felirattal, ahol közölték a 

választási tudnivalókat és azt, 

hogy a Maros-parti településen 

hol és mikor lehet leadni a 

szavazatokat. Nagy 

meglepetésünkre ezeket a 

plakátokat ez alkalommal nem 

tépték le, mi több most jóval túl a 

választások után a főtéren még 

mindig ott vannak.  

 Maroshévízen 674 

magyar szavazati joggal 

rendelkező lakos található. Ezek 

közül a hittanteremben 327-en 

adták le szavazatukat. Sajnos 

nagyon sok olyan lakos is eljött, 

vagy telefonon hívott, megállított, 

aki panaszkodott, hogy nem kapta 

meg a szavazó lapját. Sajnos 

mindez a posta vétke. A 

Maroshévízen leadott 327 

szavazat nem végleges, mert lehet, 

vannak olyanok, akik a 

Csíkszeredai Főkonzulátusnál 

adták le szavazatukat, de lehet 

vannak, akik postai úton küldték 

el.  

 Fontos, hogy Maroshévíz 

ez alkalommal is szavazott.Cz. K. 

 

 

 

Választás és séta 
 

 Szombat délután én is 

barátnőmmel elmentem a római 

katolikus egyház hittantermébe 

szavazni. Épp a kapu előtt 

bosszankodó emberek 

beszélgettek, akik 

panaszkodtak, hogy nem jött 

meg a szavazó lapjuk, egy 

másik szintén bosszankodva 

mondja, hogy a feleségének 

megjött és neki nem. Sajnos ez 

van.  

 Miután a szavazó 

ládába elhelyeztük 

szavazatunkat, mondom 

barátnőmnek, hogy menjünk 

egy rövid sétára. A séta az jó 

volt, de sokat 

bosszankodtunk…..a járdák 

miatt. Új egy, két éve készített 

járdák. Sajnos, akik készítették, 

amatőrök lehettek, mert egy 

járdát nem a meglevő tetejére 

kell ráépíteni, így sok ház előtt 

a járdáról át lehet lépni a 

kerítést. Ami a legbosszantóbb, 

hogy hullámos járdákat 

készítettek, vagyis a kapuk 

előtt lefele ível majd felfele 

ível a járda, így egyre 

nehezebben lehet közlekedni, 

mert mire megszokjuk az 

egyenes részt jön a leejtő. 

Perceken át ezen a furcsa 

járdaépítési technikán 

tanakodtunk, hogy miért is 

kellett ilyen pocsékul 

elkészíteni e munkálatokat. 

Siklódi Ildi 

 

 

Magyar Költészet Napja 

 
 Minden év április 11-én 

van a Magyar Költészet Napja. 

Maroshévízen ez évben is illő 

módon meg volt ünnepelve e fontos 

nap. Idén 14 órai kezdettel a helyi 

Kemény János Gimnázium 

dísztermében vette kezdetét az 

ünnepség. Elsőként Deme 

Gabriella, az iskola igazgatónője 

mondott köszöntő beszédet, majd 

Böythe Máté szavalata hangzott el. 

Ezt követően Körösi Viktor Dávid 

konzul ünnepi beszédének 

tapsolhattak a jelenlevők. Továbbá 

a jelenlevő meghívottak olvastak 

fel verseikből, Ferenc Imre - 

Csíkszeredából, Kristó Tibor - 

Csíkszeredából, Bajna György - 

Gyergyószetnmiklósról, valamint 

Dénes Géza és Bajkó Zsigmond 

Maroshévízről. Sarány István a 

Hargita Népe főszerkesztője pedig 

a Hargita Népe Kiadóhivatal 

könyveivel ismertette meg a 

jelenlevőket. A sikeres ünnepség 

szervezői: Kemény János 

Gimnázium, Kemény János 

Alapítvány, Urmánczy Nándor 

Irodalmi Kör és a dr. Urmánczy 

Nándor Egyesület. Cz. K. 

 

 

 

 



 
 

Elhunyt dr. Kovács (Czimbalmas) Gabriella 

 
 2018. április 11-én elhunyt dr. Kovács (Czimbalmas) Gabriella. Gabi néni 

1940. szeptember 18-án született. Maroshévízen volt gyermekorvos, mígnem a 80-

as évek derekán az Amerikai Egyesült Államokba költözött, követve férjét, a 

maroshévízi születésű Kovács Istvánt. Gabi néni éveken át az újságunkba is sokat 

írt, életéről, érdekes, általa átélt eseményekről.  

 Utolsó írása a Maroshévízi Hírlap hasábjain 2017 augusztusában jelent 

meg. Habár már az említett hónap előtt panaszkodott a rossz egészségi állapota 

miatt, nem gondoltuk, hogy ily hamar fog távozni az élők soraiból.  

 Gabriella néni öt könyvet adott ki, melyekben életéről, családjáról ír.  

 Nyugodjon békében. Maroshévízi Hírlap 

 

Új program a helyi tanácsnál 

 
 Nemrég a polgármesteri hivatal egyik irodájába kellett mennem. Mivel még voltam, tudtam, hogy 

kora délután is nyitva vannak. Csalódtam. Odaérve zárt ajtókat találtam. Az ügyfélfogadás megváltozott, így 

minden nap 8 és 12 óra között van nyitva.  

 Hazamentem és másnapra halasztottam az ügyintézésemet. Azonban elgondolkoztam, hogy nekem, 

mint nyugdíjasnak ez a hivatali nyitva tartás jó, de azok, akik csak délelőtt dolgoznak, mikor tudják elintézni a 

dolgaikat például, ha 8 és 16 óra között dolgoznak. Soha.  

 A hivatal alkalmazottai a lakosok érdekének szolgálatára vannak alkalmazva, így jogos, hogy őket 

kell kiszolgálják, tehát a nyitva tartást is úgy kell intézni, hogy mindenki elmehessen, de ilyen nyitva tartással 

sokan soha nem fognak tudni ügyeket intézni. Siklódi Ildi 

 

Értéktár felmérés Maroshévízen 

 
 Amint annak idején is beszámoltunk, 2017. októberében egy héten át egy budapesti kutatócsoport 

Maroshévízen tartózkodott, akik értékeink után kutattak, érdeklődtek, interjúkat készítettek. A csoport ez év, 

április  22 és 29 között ismét Maroshévízen tartózkodik és  véglegesíti a feltáró munka eredményeit.  

 A kutatás végén egy 300 oldalas tanulmány keretén belül a többi gyergyószéki településsel együtt, 

Maroshévíz értéktára is bekerül e könyvbe. Mivel a mostani kutatás lapzárta után történt a jövő hónapi 

lapszámunkban részletesen beszámolunk erről. Czirják Károly 

 

Aranymondások (43) 
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett, diákjaitól 

elhangzott vicces mondásokat közöljük.  

1. A zsidók az ókorban száraz lábbal keltek át a Níluson és megérkeztek Izraelbe. 

2. A zsidók és a filiszteusok nem jöttek ki egymással, ezt Dávid is tudta. 

3. A perzsáknak sok nagy királya volt, az egyik Darejosz, a másik fia Keksz. 

4. A kereskedelemben az íjas esztergát a rabszolgák végezték. 

5. A mükénéi kor az i.e. XVIII. századra tehető, ekkor került sor Trója bombázására. 

6. A görögök sportot űztek a háborúból és kifejlődtek az olimpiai játékok. 

7. Spárta és Athén harcából a görögök kerültek ki győztesen. 

8. Róma városát a rómaiak alkották, teljes erőből. 

9. A principátus vezetője a principát. 

10. Az Augustus egy felvett név, mert Augustus tulajdonképpen egy Octavianus volt. 

11. Caligula egy helytartó címet viselő ló volt Néró császár idején a római birodalom keleti felén. A 

császári hivatali rendszer olyan fejlett volt, hogy lehetővé tette egy ló uralkodását. 

12. A népvándorlási hullám megrezegtette a római birodalom egész határvidékét. 



 
Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (8.) 

 

    Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett a Maros-

parti város kulturális életért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról „faggattuk”, és ha az 

idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is megismerjék kulturális 

tevékenységét. 

  A következőkben egy pár gondolatot szeretnék megosztani önökkel, a gyergyószentmiklósi „Hóvirág” 

Magyar Ének és tánc Együttesről, melynek volt szerencsém 22 éven át műsorvezetője, humoristája lenni. Az 

együttes 1974-ben alakult tíz pár táncossal, hét zenésszel, hat énekessel és a bemondóval. 1978 óta volt 

szerencsém ebben az együttesben tevékenykedni, Ördög István (alapító táncmester) kollegámmal együtt 

nagyon sok szép emlékezetes műsort bemutatni szűk pátriánkban, Magyarországon és Szlovákiában. Az 

együttes műsorán magyar, székely, román és cigány táncok, énekek szerepeltek.  

 1989 előtt nagyon sok turnét sikerült összehozni, vegyes repertoárral: bihari, nyárádmenti, kibédi, 

mezőségi, magyar táncok valamint, Rusii Munti-i, ludasi, besztercei román táncok és nem utolsó sorban 

cigány táncok. Az énekesek repertoárja pont így megoszlott. Emlékezetesek maradnak azok az előadások 

melyekre sikerült kiemelkedő művészeket meghívni, például: Madaras Gábor, Cseh Judit, Tóth Erzsébet, 

Széllyes Sándor, Sándor László, Széles Anna, Botka László és turnénk egyik nevezetes meghívottja Béres 

Ferenc, Liszt-díjas énekes Magyarországról, akivel tevékenységünk 

leghosszabb turnéját sikerült összehozni, csaknem egy hónapon 

keresztül.   

 Ide kívánkoznak azok az előadások, melyeket 89 előtt, május 

elsején, augusztus 23-án tartottuk a 4-es kilométer üdülőhelyen, valamint 

a Magosbükki Fesztivál. Ezek mintegy főpróbái voltak a következő év 

előadásainak. Itt kell megemlítenem a Megéneklünk Románia 

kultúrfesztivál keretében zajló előadásokat, városi, megyei, megye-közi 

versenyeket. Ezeken a versenyeken is minden „nyomás” ellenére 

együttesünknek sikerült országos megmérettetésig eljutni. Érdekes 

színfoltja volt társulatunknak a humor – pantomim csoport, mely csoporttal országos második díjat sikerült 

elhozni 1984-ben. A zsűri kiértékelésénél magam is jelen voltam, amikor rólunk esett szó a zsűri elnöke 

megjegyezte: „a legjobb dikció a gyergyóiaké volt” mert természetesen pantomim előadás volt. Címe: Zavar a 

műtőben.  

 Szerencsére most már csak érdekesség képen, ettől már nem kell tartanunk, a műsor összeállítására a 

magyar nótákat, népdalokat, le kellett fordítani román nyelvre, nem is beszélve az összekötő szövegről és a 

humoros jelenetek szövegéről, hogy teljes legyen a kép, minden plakátot két nyelven kellett nyomtatni, 

minden kiszállási aktát csak az állam nyelvén lehetett elkészíteni, de így is elmondhatom, hogy abban az 

„átkos” rendszerben sikerült megtalálni azokat a kis kapukat és azokat „kádereket”, akik „nem mindent” 

vettek észre, hagyták, hogy érvényesüljön a magyar tánc, a magyar nóta széles Pátriánkban. (folytatjuk) 

Czirják Károly 

 

Maroshévízi adomák (42.) - Dénes Géza rovata 
Cipészek mókája 

 A cipészeket közös szövetkezetbe tömörítették, itt javításokat és cipőkészítést végeztek. Abban az 

időben a ragasztás csirizzel történt, amit frissen készítettek a műhelyben. A tál csirizbe beleraktak egy pár 

faszeget, s a cipész a tálat az ölében tartotta. Ha egy gyerek bement a  műhelybe, megkérdezték tőle, hogy 

kitudja e venni a csirizből a faszeget. A gyerek azt válaszolta, persze, ez olyan nehéz lenne? Mikor nyúlt, hogy 

kivegye a faszeget, a cipész hirtelen felemelte a tálat és a gyerek keze megtelt csirizzel, a cipészek nagy 

nevetésére, örömére. 

 

Májusi előzetes 
Bitcoin Maroshévízen A virtuális Bitcoin pénznem 2009-ben alakult meg és az óta hódit. A jelek szerint 

Maroshévízen legkésőbb május hónapjára székháza lesz a BITCOIN-nak.  

Május 6-án elsőáldozás 

Május 10-13 között VII. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 

Május 17.-én, 21 óra körül a Boldogaaszony Zarándokvonat ez alkalommal is megáll településünkön. 

Május 27. Magyar Hősök Napja. Ez évben is megemlékezünk hőseinkről 



 

 
 

A székely-magyar rovásírás története és emlékei  

40. rész 
 

A Dálnoki Felirat II. rész 
 Néhány megfejtés: Győrbíró István: A rozetta a Nap, az Úr. 

Beleveszi a szövegbe, de az alsó sorral folytatja: URÁNAK 

ISTENÉNEK MINDIG ISDIK 

Felső sor:  KÁDÁR ISTVÁN PORIG  (1983) 

 Forrai  Sándor az alsó sorral kezdi:ASZT, ON, K, JI, M, ?, ?, 

K, keretzáró vonal 

Felső sor: AD vagy ÁID, R,  SJ  (JAS?), P, R, IG   (1994/302)     

 Zomoráné Cseh Márta a felső sorral kezdi, helyesen: AD REGELRE ÉDES -  ASZON KÉPEM 

ISTENEK, azaz: Add reggelre Édes Asszon képem Istennek. (2007/15) 

 Jómagam is próbálkoztam a megfejtéssel. Szerintem az alsó sor  első 3 betűjéből a TÁSZOK szó  áll 

össze, a TÁSZ ötletes összerovás.  

 Ugyanitt, a református templomban az északi falon a padsorok mellett rovásjeleket fedeztem fel a 

festett felszentelési  kereszt felső peremén, ezekről fényképet és rajzot is készítettem. A kereszt átmérője 34.5 

cm.  

 Érdemes a régi templomok padsorainak fal melletti részénél vizsgálódni, a hosszúra nyúlt 

prédikációknak rováskarcolatokat köszönhetünk.  

 Jobbról-balra haladva  1, 2: A-R  vagy J-R összerovás,  3, 4: SZ-LY vagy  S-LY  összerovás,  5: K (a  

gyulafehérvári Református kollégium betűsorának AK jelére hasonlít),  6: 

A vagy M töredék  7: Ö.  Úgy tűnik, mintha a rovásjeleket latin betűkké 

igyekeztek volna átkarcolni.  

 A festett kereszteket a templomot felszentelő püspök megkente 

krizmával, azaz szent kenettel. A 12 apostolt jelképezve, általában 12  

keresztet festettek a falakra.  1. kép: Kónya Ádám rajza  (Korunk, 1981/3.) 

2. kép: Friedrich Klára rajza. Friedrich Klára  

 

 

SPORT 
 

Alpesi sí  

 Gyerek és Serdülő Magyar Országos Alpesi Síbajnokság Grebenzen / St. Lambrecht síterepén 

Ausztriában. Csaknem száz versenyző nevezett be az óriás-műlesiklásra. U14 (Serdülő I.) Lány 

korcsoportban: 1. Kiss Anna  2. Hámos Roxána (Maroshévíz), 3. Kovács Blanka 

 

Labdarúgás 

 A megyei labdarugó bajnokság 19. fordulójában Maroshévízi PRO Maros – Székelyudvarhelyi 

ROSEAL 8-1 (4-0). A Hévízi csapat felállítása: Petrescu - Böythe E.(Dunca) - Olariu - Dolhescu - Zaharia - 

Ungureanu - Tararache T. (C) - Ujlaki - Böythe Sz. (Bűkfeyes-Rákossy) - Ciocania - Tararache S. Góllövők: 

Zaharia, Tararache T, Tararache Silviu (6). E hatos találattal Tararache Silviu a megyei bajnokságban 22 

góllal a góllövői lista élén van. A megyei bajnokság legutóbbi eredménye: Székelykeresztúri Egyesülés – 

Maroshévízi PRO Maros 3-0 

 

Asztalitenisz 

 B kategóriájú asztalitenisz versenyt szerveztek Ditróban, Barátság Kupa néven. A versenyre Maros, 

Kovászna, Szeben, Brassó és Hargita megyei versenyzők iratkoztak be. A maroshévízi sportolók eredményei: 

nyílt versenyen Barabás Sándor 5., Fazakas Attila 9. és Colcer Nicolae a 10. helyezést érte el. E 

versenyszámba összesen 23 sportoló iratkozott be.  

 A haladó csoportban már 70 sportoló volt jelen és a maroshévíziek az alábbi helyezéseket érték el: 

Balla Péter 2., Oncioiu Gabriel 5., Urzica Ioan 9., és Eigel Csaba a 10. 

 



 
 

 

 

 

 

Versenyek 

 
   Iskolánk diákjai idén is több versenyen, tantárgyversenyen vettek részt. Ebben a periódusban nagyon jó 

eredményeket szerzett iskolánknak a következő diákcsapat: 

Kányádi Sándor szavalóverseny. Körzeti szakasz, továbbjutók a megyei szakaszra 

          Szabó Kálmán Patrik, I. osztály 

                    Deme Márk Zsolt, I. osztály 

                    Csűrős Bence, III. osztály 

Vidám Versek Versmondó Versenye. Megyei szakasz: 

                   Simon Árpád, I. osztály 

                   Csoma Orsolya Erika, II. osztály 

                   Csűrős Bence, III. osztály 

Zrínyi Ilona matematikaverseny. Megyei szakasz: Pop Áron, VI. osztály, VI. hely 

Terra földrajz tantárgyverseny. Megyei szakasz: Benedek Dávid Milán, VII. osztály, I. díj 

Római katolikus vallásverseny - Jézussal a XXI. században. Megyei szakasz: 

                  Deme Márk Zsolt, I. osztály, II. díj 

                  Simon Izabella-Mária, V. osztály, dicséret 

                  Szilvás Andrea, X. osztály, II. díj 

Olimpiada de limba şi literatura română. Megyei szakasz 

                  Simon Izabella Mária, V. osztály, I. díj - képviselte Hargita megyét az országos szakaszon 

                  Vargyas Róberta, VI. osztály, II. díj 

                  Miklós Anna Vivien, VII. osztály, II. díj 

                  Karácsony Karina, VIII. osztály, III. díj 

                  Péter Kriszta, IX. osztály, II. díj  

Concursul Naţional de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi „Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris” 

                  Péter Kriszta, IX. osztály, I. díj 

                  Szilvás Andrea, X. osztály, dícséret 

                  Oláh Edmond, XII. osztály, III. díj 

Gratulálunk a tanulóknak, felkészítő tanáraiknak és kívánunk továbbra is sikerekben gazdag tanévet! 

 

Sikeres pályázatok 

 

     Az idei tanévben a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pozítivan bírálta el a következő 

pályázatokat: Színesebb előadások dísztermünkben- Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság 

Egyesülete -500.000 Ft- Pályázati felelős: Deme Gabriella 

   Maroshévízi Művelődési Napok- Ifjúsági Közösségi Nap-Kemény János Elméleti Líceum Szülőbizottság 

Egyesülete-300.000 Ft- Pályázati felelős: Deme Károly Zsolt 

   Kirándulás a Déli Kárpátokba-Alma Mater Kermény János Egyesület-500.000 Ft- Pályázati felelős: Séra 

Ilona 

   Örökségünk a tánc-Alma Mater Kermény János Egyesület-250.000 Ft- Pályázati felelős: Séra Ilona 

   A Kemény János Elméleti Líceum és a az iskola Szülőbizottsága szerződéskötésben van a Bethlen Gábor            

Alapkezelő Zrt.-vel. Egyéni kérelmünket a Magyar Miniszterelnöki Államtitkárság 3.000.000 forinttal 

támogatja. Ezen ügyvitelt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. bonyolítja le. Ebből 563 514 forintot az ősztől 

induló napközis csoport étkeztetésére fordítunk. A többi összeget a kialakított kabinetek felszerelésére 

fordítjuk. Deme Gabriella, igazgató 

 

 



 
 

„A legjobb fék az óvatosság és a józan ész” 
 Maroshévízen sokan ismerik Fehérvári Istvánt és ha talán van, aki még nem ismeri, most itt az 

alkalom, hogy megtudjon róla egy pár érdekes dolgot. Fehérvári István 1933. október 15-én született, vagyis 

ide és tova mindjárt 85 éves. Amit lehet, hogy kevesen tudnak, az az, hogy 64 éve van hajtási engedélye és 

amire a legbüszkébb, hogy a hatvannégy év alatt soha egy balesetet sem követett el. De lássuk, hogyan is 

emlékszik minderre István bácsi. 

- Mikor tetszett letenni a sofőrvizsgát? 

- A vizsgát a katonaságban tettem le és ez úgy volt, hogy én nem akartam sofőr lenni, hisz már mozdony 

lakatos voltam és az álmom az volt, hogy mozdonyvezető legyek. Hiába mondtam, hogy nem akarok 

sofőr lenni, elküldtek sofőr iskolába és azt mondták, hogy ha nem sikerül az iskola, mozdonyvezetői 

iskolába küldenek. Egy éves sofőr iskolát végeztem és a legjobbak között voltam, hisz kitűnő oklevelet 

kaptam. Mindez 1954-ben volt. 

- Hol dolgozott, mint sofőr? 

- A katonaságnál profi könyvet kaptam így repülőgépen kívül mindent vezethettem. Első beosztásom a 

katonaság keretén belül volt, hisz Bukarestben a hadügyminiszter helyettesének voltam a sofőrje. Ezért 

sok alkalommal vezettem a hivatalos útján a minisztérium autóját. Habár marasztaltak a katonaság után, 

hogy maradjak továbbra is a katonaság keretén belül én ezt nem akartam, így hazajöttem Maroshévízre 

és éveken át a munkahelyemen sofőrként dolgoztam, különféle autókon.  

- Milyen autót szeretett vezetni a legjobban? 

- Minden autót szerettem vezetni, de a legjobban a munkás szállító autókat 

szerettem. Több éven át munkás szállító autón dolgoztam, amikor 50-60 embert 

vittem a Transz Fogarasba. Hétfőn vittem és szombaton hoztam haza őket.  

- Saját autói is voltak... 

- Igen, az első autóm egy Wartburg volt, most pedig egy Daciát vezetek. 

- Hatvannégy éve vezet, ez igen sok idő és amint mondta soha egy balesete sem 

volt, minek köszönheti ezt a ritka teljesítményt? 

- Így van, még egy kutyát sem ütöttem el. Mindig óvatosan, figyelmesen 

vezettem. Én úgy szoktam mondani, hogy: a legjobb fék az óvatosság és a józan 

ész. Ahányszor a kormányhoz ültem mindig tudatomban volt, hogy felelős vagyok azokért is, akiket 

szállítok. 

 Fehérvári István bácsinak nemrég lejárt a jogosítványa, vizsgákon ment át és még tíz évre 

meghosszabbították a jogosítványát, így 2027-ig még tud vezetni. További sok szerencsét és egészséget 

kívánunk. Czirják Károly 

 

Paradicsomos süti – Sárig Csilla rovata 
Hozzávalók (6 adag). A tésztához: 10 dk napraforgó olaj, 10 dk cukor, 1 dl paradicsomlé,,1 kávéskanál 

szalakáli, 3 dk tej (ebben futtatjuk fel a szalakálit), 50 dkg finomliszt (de annyi, amennyitől jól gyúrható lesz). 

A krémhez: 5 dl tej, 3 evőkanál finomliszt, 25 dkg cukor, 25 dkg vaj. A hozzávalókat összegyúrjuk, és 

letakarva kb. fél órát pihentetjük. A tésztát 4 egyenlő részre osztjuk, vékonyra kinyújtjuk, a tetejüket villával 

megszurkáljuk, és a tepsi hátán megsütjük. A krémhez a tejből és lisztből a 

szokásos módon lassú keveréssel pépet főzünk, a tűzről levéve folyamatosan 

keverve  kihűtjük. A vajat a cukorral habosra keverjük. Kanalanként 

hozzáadjuk a pépet. A lapokat a krémmel megtöltjük, tetejét ízlés szerint 

díszítjük. 1 éjszakát hagyjuk puhulni. 

 
Nincs ideje takarítani? Mi segítünk. A Maroshévízi CLEAN HOME cég, professzionális takarítási 

szolgáltatásokkal segíti ki önöket. Hívjanak, a 0799062061-es telefonszámon vagy írjanak címünkre: 

cleanhometoplita@gmail.com, www. facebook. com/cleanhometoplita 

 

Alkalmi munkásokat keresünk Magyarországra, eperszedésre (Május hónapra). Biztosítunk: szállást 

(tévé, internet is a szobákba), háromszori étkezést, Erdélyből a buszárának a megtérítését. Napi 

kereset 6000-7000 Ft. között. Érdeklődni a +36203523312-es telefonszámon 

B kategóriájú sofőrt alkalmazunk full time-ba. Érdeklődni dr. Bala Géza, telefonszám: 0787856712 

 

http://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/paradicsomle
http://www.nosalty.hu/alapanyag/szalalkali
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tej
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
mailto:cleanhometoplita@gmail.com
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Eladó egy 2 

személyes és egy 1 

személyes ágy, egy 

nagyobb méretű 

gyermekágy, egy 

ruhaszekrény, egy 

hűtőszekrény. 

Telefon: 

0733319423. 

 

 

Eladó mosómedve 

bunda. Érdeklődni a 

0746561348-as 

telefonszámon 

 

 

Kiváló német minőségű ruhák között válogathat, 

Maroshévíz legnagyobb választékú és legolcsóbb 

használtruha üzletében. Megtalál bennünket a 

központba, a Maros híd mellett. 

Bútort akarsz vásárolni? Akkor keress minket! Látogass el 

üzletünkbe, ahol olcsó és kiváló külföldi bútorok között 

válogathatsz. Címünk: December 1, 1918 út (a volt TSz 

istállók).tel:0742266779. 

www.facebook.com/mobilasecondtoplita 

 

Csempekályha építés, javítás és 

pucolás…Víz és lefolyószerelés 

(réz, pvc, ppr….). Külső és belső 

burkolás. Konditerem 

hölgyeknek… munka és 

tűzvédelmi eszközök, ruhák 

kaphatók. Gázpalackcsere. 

Érdeklődni a 0740990165-ös 

telefonszámon. 

 

Geröserv Plus Constructii kft. 

zsalu ácsot és vasbetonszerelőt 

alkalmaz brassói munkapontra. 

Szállás és szállítás biztosítva, 

bérezés megegyezés szerint. 

Érdeklődni György Endre: 

0752589797 

 

Csempekályhák javítását, tisztítását, illetve 

bármilyen építkezési munkát vállalok. 

Érdeklődni a 0746603326-os telefonszámon 

lehet 

========================= 

Eladó zománcozott asztali kályha, 

zománcozott csővel, jó állapotban, valamint 

egy fás bojler. Telefon: 0748-237-354 

Eladók: 30 tonna borszéki brutta kő alapnak vagy kert 

alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár 

rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy 

pár 36-os térdig érő női bőrcsizma, fúrók 50 cm 

darabokból összeállítva, műhelybe való pléhbók 

készített szekrény lakatos műhelybe 1,30 m magas, 1 m 

széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4 

db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla. 

Érdeklődni: 0742779344. 

 

Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri 

Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a 

0721332708-as telefonszámon 

 

***************************************** 

Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is), 

lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen). 

Érdeklődni a 0742779344. 

 

Eladó méz, méhkaptárok gyártását, 

hűtőszekrények és mosógépek 

javítását vállaljuk. Érdeklődni a 

0744693028, 0743507482 

telefonszámokon lehet. 

--------------------------------------------- 

 

Elárusítót alkalmazok Gyimesbe. 

Szállás, étkezés, biztosítva. Kedvező 

bérezés. Érdeklődni:  0787856712 

Eladó, kedvező áron, jó minőség 

fáskazán (boiler), kályhával együtt, 

valamint  egy fürdőkád. Érdeklődni 

a 0749607976-os telefonszámon lehet. 

 

Eladó két szobás tömbházlakás az 

Állomás út, B tömbház, 2-es 

lépcsőház, 4-es lakrész. 0721332708  

=========================== 

 

Eladó értékes bélyeggyűjtemény. 

Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. 

Babes C/1/8. 

 

mailto:hirlap@marosheviz.info
http://www.facebook.com/mobilasecondtoplita

