IX. évf. első szám

2019 január

Fogyatkozó maroshévízi magyarság
Elmúlt a 2018-as év, ilyenkor az egyházak is összegezik az elmúlt évet. Mi is érdeklődtünk a
felekezeteknél és sajnos megtudtuk, hogy a maroshévízi magyarság továbbra is fogyatkozik.
Ezek szerint 2018-ban a római katolikus egyháznál 17 keresztelést jegyeztek, 6
házasságkötést, volt 17 elsőáldozó és 50 temetés. Maroshévízen összesen 1957 római katolikus
vallású lakos van nyilvántartva.
A református egyházközségnél sem fényes a helyzet, itt 336 lélekszám van és a múlt évben 3
keresztelés, 3 házasság, 6 konfirmálót jegyeztek és 11 temetés volt.
Összesítve, a Maros-parti településen 20 gyereket kereszteltek, 9 házasságkötés volt és 61
magyar lakos hunyt el. Czirják Károly

Kilencedik megjelenési év

Megjött a várva várt tél

2019 januárjától a Maroshévízi Hírlap a
kilencedik évébe lépett. Amint azt már többször
is írtuk, lapunk 600 példányszámban jelenik
meg, ebből a legtöbb a római katolikus
egyháznál talál gazdára, egészen pontosan 350
darab.
A református egyházhoz 50 darab jut el,
míg a többi újság helyi magyar tulajdonosú
üzletekben kap helyet.
Ugyanakkor példányszámok jutnak el a
környék településeire is, így Borszék, Galócás,
Salamás és Gyergyóremete lakosai is olvashatják
nyomtatott formában, míg a világhálón,
bárhonnan a földkerekségről olvashatják az
érdeklődők.
Az újság költségeink egy jelentős részét a
támogatóknak lehet köszönni, akik minden
hónapban támogatják a lapszám megjelenését,
míg az anyagiak másik felét a dr. Urmánczy
Nándor Egyesület állja. Ugyanakkor köszönet
illeti azokat is, akik cikkeikkel gazdagítják a
helyi újságot, hisz mindezt ingyen teszik.
(czirják)

Sokaknak öröm a tél, hisz lehet űzni a téli
sportokat, lehet gyönyörködni a természet alkotta
tájakban, ugyanakkor vannak olyanok, akik nem
szívesen várják a telet, hisz sokat kell fűteni, ami
után természetes sok a munka is.
A múlt évben már írtam arról az esetről,
hogy a 2017-18-as telén az illetékesek nem
takarítottak egyszer sem járdát és az utak széléről
sem lett elhordva a felgyülemlett hó. Az idén
már jóval túl vagyunk az egy hónapos
havazásokon és már volt előrelépés, hisz a
főtéren eddig két alkalommal leseperték járdákat
és a múlt év decemberében (az idén még nem) az
utak széléről elhordták a havat. Ami még
hasonlít a múlt évi eseményekhez az az, hogy az
autó parkírozókban még nem volt se elseperve,
nemhogy elhordva a hó, egyetlen kivétellel, a
polgármesteri hivatal közvetlen közelében levő,
az alkalmazottak számára kialakított parkírozó,
ahol rendszeres a takarítás. Vajon akik adóznak
az állam fele, csak azoknak kötelessége, míg az
alkalmazottakat, akik a településért kellene
dolgozzanak, azokat nem érdekli az, hogy a
járdák jegesek, havasak? Siklódi Ildi

Zarándokvonat
A napokban volt szerencsénk beszélni a Boldogasszony zarándokvonat szervezőivel. Mivel
2012-től a zarándokvonat minden évben meg szokott állni a maroshévízi vasútállomáson,
megkérdeztük a szervezőket, hogy ez évben lehetséges-e, hogy újból megálljon.
A válasz igen örvendetes volt, hisz biztosítottak arról, hogy ez évben június 6-án késő
délután fog érkezni és öt percet fog az állomásunkon állni a vonat. Az eltelt évek során a vonat volt,
hogy 5 percet, de olyan is volt, hogy 50 percet állt az állomásunkon. Eddig a múlt évben fogadták a
legtöbben a vonatot, hisz 400-450 maroshévízi lakos várta a vonatot, imádkoztak, énekeltek együtt a
zarándokokkal. Czirják Károly

Egy fahíd története
Maroshévíz központjában, a Maros híd előtti tömbház mögött van egy régi fahíd. Ezen a
helyen már réges régtől fahíd volt, hisz itt lehet a legrövidebb úton megközelíteni az Urmánczy
fürdőt, de itt is el lehet menni a vasútállomásra.
E híd a Toplicza (Válya) patak fölött lett
építve. Több alkalommal is felújításra
kényszerült, legutóbb kb. 7 éve volt felújítva,
korszerűsítve. Mivel a híd egy része puhafából
van építve nem korálló, így mára nagy része
elrohadt. Ilyenkor máshol ki szokták cserélni az
elkorhadt deszkát mással, újjal. Maroshévízen
nem ez történt, hisz itt olcsóbban és
leleményesebben megoldották. Mivel a híd
végein korhadt el a fa, az illetékesek a karfát
bennebb tették, így maradt a rossz deszka, de a
híd átmérője így csökkent.
Vajon nem lett volna jobb a hidat
teljességében felújítani, mert a mostani
„leleményes” megoldás igen furcsa, vicces és a kinézete is igen ronda? Cz. K.

Aranymondások (50)
Rovatunkban a maroshévízi Karácsonyi István tanár úr 42 éves pályafutása alatt lejegyzett,
diákjaitól elhangzott vicces mondásokat közöljük.
1. Az egész világot megrázta a világválság és talán még most is rázza.
2. Az USA igazán jelentős elnöke New Deal volt.
3. A totális fasiszta diktatúra lényege a túlórázás és a megmerevedés volt.
4. A nem megfelelő ellátás mellett a személyi kultusz is ártott az ember fejlődésének.
5. Mindenki számára világos volt, hogy a személyi kultusz egyik legfőbb hibája a törvényesség volt.
6. A második világháború hatására rengeteg ház romhalmazzá lapult.
7. Lehet, hogy Rommel a romeltakarításról kapta a nevét.
8. A németek csak nyomultak, nyomultak meg újra csak nyomultak.
9. A németek a koncentrációs táborokba gyűjtötték össze minden erejüket, meg a sok kacatot.
10. A partizánság egész Európában elterjedt, de különösen a Balkánon volt népszerű.

ENSZ ajánlat
A mai ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) 1945-ben alakult, elődje a Nemzetek
Szövetsége, amely 1919-ben alakult és sok igazságtalanság kötődik a nevéhez. De most nem erről
szeretnék írni, hanem az utódról, akik világkormányként akarnak tevékenykedni, befolyásolni a világ
országait.
Az ENSZ is az évek alatt több rossz döntést hozott, ahol csak egyes államok és milliomosok
érdekeit tartották szem előtt.
2018. december első felében újból összeült az ENSZ Marokkóban, Marrakech városában.
Tudott dolog, hogy ők is a törvénytelen népvándorlás mellett vannak, ezért a migrációt hivatalosítani
akarják, biztos útvonalakat akarnak biztosítani nekik. A marokkói gyűlésükön a jelenlevők nagy
része elfogadta a migrációs paktumot, ami egyelőre csak ajánlás, de kötelezővé akarják tenni.
Engem személy szerint meglepett az a baromság, amit természetesen a jelenlevők többsége
elfogadott, hogy akik a törvénytelen migráció ellen beszélnek, az legyen bűnténynek minősítve, mi
több, azok a televízió társaságok, rádiók, újságok, akik bírálják a törvénytelenül bejövő idegeneket,
azokat a médiákat zárják be. Szóval, ha kritizálják azokat a más civilizációból, más vallású
embereket, akik iratok nélkül és nem határátkelőkön jönnek egy bizonyos országba, azok a kritizálók
bűntényt követnek el.
Nem tisztelt ENSZ-es sötét alakok, akik ezt akarjátok, fordítva döntöttetek. Hisz a
bűncselekmény az, amikor valaki nem hivatalos helyen akar törvénytelenül egy országba bemenni és
még iratai sincsenek, de több ezer euró van a zsebében. Ez a bűncselekmény, nem pedig fordítva.
Egy jó példa lehet, hogy akik ezt akarják, azok miért a határátkelőkön mennek be más országba és
személyi iratokkal maguknál, miért nem mennek ők is más országba iratok nélkül és hegyeken,
dombokon át. Czirják Károly

Mély nyomok (7) - Dénes Géza rovata
1990 januárjában gyűlés a helyi tanács épületében. Új magyar iskolát akarunk. „Miért kell ez
nektek, hiszen milyen jól megvoltunk egymással?” Erre jó példa: 1988. december – tantestületi
gyűlés a 8-as számú iskolában. Az egész gyűlés „természetesen” román nyelven történik. A gyűlés
témája: vizuális propaganda felújítása, első évharmadi lezárások (mindenkit átengedni, buktatás ne
legyen). A gyűlésnek vége, már felálltunk, hogy eltávozzunk, amikor H.E. Igazgató elvtárs felkér,
hogy üljünk vissza egy pár percre, mert elfelejtett valami fontosat közölni. Ez a nagyon fontos a
következő volt: felkéri a magyar kollegákat, hogy a tanári szobában ne beszéljenek egymás között
magyarul, mert ez zavarja a román kollegákat. Ennyi lenne a közölni való. Jó éjszakát kívánok
mindenkinek. Felkelünk, igyekszünk haza, egymás között beszéljük a történteket, ezt a „szívszorító”
történetet. Gondolom mindnyájan jól aludtunk azon az éjszakán.

Januárban Maroshévízen születtek
Dr. György Béla (1951) klinikai pszichológus, egyetemi tanár, kutató, több szakkönyvet
adott ki. 1951. január 10-én született. Iskoláit Maroshévízen kezdte, majd a kolozsvári Babes-Bolyai
főiskolán tanult, ahol 1974-ben végzett. 1995-től a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir
magánegyetem előadótanára. 1995-ben doktorált Münchenben. Több szakkönyvet jelentetett meg.
Urmánczy János (1849-1933) bankigazgató, gyáros, a Székely Kongresszus tagja. 1849ben született, apja Urmánczy János (1805-1876), 1880-tól a Gyergyószentmiklóson megalakult
Gyergyói Első Takarékpénztár egyik alapítója és igazgatója. Ugyanakkor a Székely
Kongresszus, Maroshévíz és környékének képviselője. 1894 tavaszán,
Gyergyószentmiklóson egy gyufagyárat épít, mely gyárat szeptemberre üzembe
helyeztek. A legtöbb idejét a bécsi, római, madridi luxusszállodákban töltötte, hisz
szeretett kirándulni. 1911-ben, 62 évesen másodszor nősült, felesége Pavlovits Nagy
Lenke. 1918-ban Budapestre költözik. 1933. május 1-én délután 4 órakor hosszú
szenvedés után hunyt el. A budapesti Farkasréti temetőbe helyezték örök nyugalomra.

A székely-magyar rovásírás története és emlékei 49. rész
Az énlakai unitárius templom felirata 1. rész
A Hargita megyében található énlakai unitárius templom a XV. században épült, azonban a
tatárok felgyújtották. Az újjáépítésre 1668-ban került sor, amikor gyönyörű festett fakazettás
mennyezetet kapott az épület. Egy nagyszerű ember díszítette a kazettákat, Musnai György, aki a
legméltóbb helyre, az orgonához közel festette fel rovás betűkkel az unitáriusok jelmondatát: Egy az
Isten.
Hogy ki volt a 351 évvel ezelőtt élt Musnai György,
diakónus, diák, vagy a Székelymuzsnáról származó Dakó
György, ezen azóta is vitatkoznak a rovásírás kutatók.
Orbán Balázs író, néprajzkutató, utazó 1864-ben hívta fel a
rovásemlékre a figyelmet és ezt írta védelméről: „Kriza
János (unitárius püspök, néprajzgyűjtő) rendeletet adott ki,
hogy a szentereklye sérthetetlensége felett kellő gonddal
őrködjenek, s így nem kell félnünk, hogy ezt is, mint a
csíkiakat, valamely barbár újítás megsemmisítse”.
Néhány megfejtő írásából közlök részleteket. A különböző
megfejtések eltérése egy szót érint. Ezt vastag és dőlt
betűkkel, aláhúzással kiemeltem.
Szabó Károly, kolozsvári egyetemi tanár 1864-ben közölte
a feliratot az Arany János által szerkesztett „Koszorú” c. irodalmi hetilap 22. számában. Alulról
felfelé olvasta, megfejtése:
GEORGYIUS MUSNAI CSAK EGY AZ ISTEN Deut. VI. (Deuteronomium: görög szó, Mózes 5.
könyvét jelenti).
Nemes Ödön, marosvásárhelyi tanár 1882-ben szintén alulról felfelé olvasta:
GEORGYIUS MUSNAI DEÁK EGY AZ ISTEN Deut. VI. Friedrich Klára, Rajz: Nemes Ödön

Évtizedek a magyar műkedvelés szolgálatában (15.)
Maroshévízen, de nemcsak, nagyon sokan ismerik Danaliszyn József urat, aki sokat tett
a Maros-parti város kulturális életéért, fejlődéséért. Nemrég a múltról, pályafutásáról
„faggattuk”, és ha az idősek többet tudnak tevékenységéről, most itt az idő, hogy a fiatalok is
megismerjék kulturális tevékenységét.
Tisztelt olvasók, újra jelentkezem az új évben, azzal a gondolattal, hogy Önök engedelmével
folytatnám életem „töredékeit”.
Ahhoz, hogy ezt az 50 éves maratont mikrofonnal a színpadon és a nélkül be tudjam futni,
támogatás kellett. Első sorban családom részéről, barátaim részéről és a mindenkori városvezetés
részéről. Nem volt könnyű hagyni a családot három, öt, tíz napos turnék alkalmával, de otthon valaki
kellett vigye a stafétát és ez a stafétavivő a feleségem volt. Színpadon ismerkedtünk meg, 1970-ben,
Maroshévízen és ott is folytattuk, mígnem házasság lett belőle.
Első rendezésem szereplője volt, majd tovább játszott, míg elköltöztünk
Gyergyószentmiklósra és megszületett a második kislányunk. Ettől a perctől nem játszott, biztatott
és támogatott, sőt a nagylányom is színpadra került és ma az unokám is. Nem volt könnyű, de szép
volt. Nem is tudtam, hogy a tanulás, a munka mellett még verseket is írt. Engedjék meg, hogy itt
közöljem egy elkeseredett kislány „vallomását”, a Szeretnélek újra látni című versben, melyre öt
éves házassági évfordulónk alkalmából válaszoltam, Nevess mindig címmel.

Szeretnélek újra látni
Nevess mindig
Úgy várlak téged, mint repedt föld az esőt,
Nem találsz te nálam igazabb szeretőt;
Kedvellek, ha jársz, ha ülsz, vagy alszol,
Az én két szememben királyfinak látszol.
Szeretlek akkor is, ha nevetsz, ha nézel.
Tudom, szíved mélyén bolondnak becézel,
De lehet-e téged, mondjad, nem szeretni?
Ha elneveted magad, veled nem ne vetni?
Úgy tüzel a szívem, mint eddig még soha.
- Hogy lehet az élet hozzám il y mostoha!
Tudom, hogy mást szeretsz, engem csak becézel,
Áldjon meg a jó ég mind a két kezével.
Vártalak sokáig és te még sem jöttél.
Egy másik lánykával örökre elmentél.
Elbújtál előlem, bújdosok hát én is,
Fáj az, hogy elhagytál, de szeretlek mégis.

Ismerős e hang és kellemes
Csengő tisztasága eleven
Hozzál tavaszt életembe
Nevess mindig, édes szerelmem.
Fakassz bimbót és forrást
Még e borús éjszakán is át
Költözz szívembe, légy életem
Nevess mindig, édes szerelmem.
Herkulesi erő a jókedv,
Mint fákat éltető nyári nedv
Erőt kér most vajúdó lelkem
Nevess mindig, édes szerelmem.
Boldogság üde hullámhosszán
Szólok hozzád, pici tündérlány
Táncoljunk, légy mindig velem
Nevessünk mindig, édes szerelmem.

Örökké élni fogsz, szívem lesz börtönöd,
Akkor sem szabadúlsz, hogyha azt feltöröd.
Benne élsz fejemben, lábamban, kezemben,
Benne élsz testemben, s felszálló lelkemben!
Te v a g y az ö r öm öm , te vagy a bánatom,
Te vagy az éltetőm s te leszel halálom.
Szívem összetörted, majd elloptad tőlem,
Szívtelen, jéghideg kislány lett, belőlem.
Kezem karba teszem, s nézem a világot,
Nem szólok ha látom, taposnak virágot,
Nem szólok, ha fecske holtan bukik elém.
Nem szólok arra, ki követ dobott felém!
Akarod, hogy újra szóljak a virágért?
Akarod, hogy könnyem húlljon a madárér?
Gyere vissza hát, kedvesem, boldogságom,
Nem lesz nálam boldogabb az egész. világon.

Ördögpirula – Sárig Csilla rovata
Hozzávalók: 16 dkg liszt, 8 dkg disznózsír, 1,6 dl víz, 4 darab tojás,
porcukor, kakaó Elkészítés:1,6 dl forró vízben 8 dkg disznózsírt feloldunk,
majd hozzá adunk 16 dkg lisztet, és az így keletkezett masszát
csomómentesre keverjük. Hűlni hagyjuk, ameddig az kéz meleg nem lesz.
Ezután egyenként hozzáadjuk a 4 egész tojást, oly módon, hogy minden
egyes tojással a tésztát teljesen kikeverjük. Evőkanállal forró olajba
szaggatjuk és kisütjük, végül cukros kakaóba forgatjuk.

Új év, új iskolai tanév tervezése
2018 decemberében a Hargita Megyei Tanfelügyelőség bekérte minden oktatási intézmény jövő
iskolai tanévre szóló beiskolázási tervét. Intézményünk is megfogalmazta tervezetét, de maroshévízi
magyar közösségünkön múlik a terv megvalósítása.
Bizonyára ismerős a mondás több olvasónak is: “Magyar
gyermeket, magyar iskolába!” Azt a tényt elvitatni nem
lehet, hogy az anyanyelven való tanulás a leghatásosabb.
Miért éppen magyar iskolába?
- A magyar iskola a gyermek anyanyelvének, kultúrájának
gyökereit
őrzi,
ápolja,
erősíti.
- A magyar iskola évezredek viharát álló példaképekkel
nevel, akiknek szellemiségét is átadja
- A magyar iskola a magyarság jövőjében való hitre nevel, miközben a magyarság hagyományait
ápolja
- A magyar iskola az örök emberi értékek közvetítésével igényességre nevel, mivel a magyar és az
európai műveltség ötvözetét tanítja meg a gyermekekkel
- A magyar iskola igényességre és hűségre neveli az embert, a nemzet és az emberiség iránt.
- A magyar iskola a magyar kisebbség életrevalóságát és megújulási képességét közvetíti.
- A magyar iskola nemezi öntudatra nevel.
- A magyar iskola nyitott, alkotó diákokból tudatos állampolgárokat nevel, mivel felelősséget érez a
tanuló jövője iránt.
- A magyar iskola gondoskodik a tanuló szellemi fejlődéséről és fejlesztéséről, és felelősségteljes
minőségi fejlesztésben részesíti tanulóit.
- A magyar iskola a minőségi szellemi növekedésre serkent.
- A magyar iskola adottság és képesség szerint tanítja az ismeretszerzést valamint felkarolja a
tehetséges gyermekeket.
- A magyar iskola nemes és erkölcsös emberi magatartásra nevel.
Ismert a mondás, miszerint:” Nyelvében él a nemzet”, ezért úgy gondoljuk:
- Az anyanyelv az önazonosság fontos eleme.
- Az egyre bővülő ismeretek megszerzésének alapvető feltétele a pontos fogalomalkotás, amely az
anyanyelven a legegyszerűbb.
- Az anyanyelvi oktatás az ismeretszerzés leghatékonyabb módja, hiszen a fogalmak anyanyelven
vésődnek be a legtartósabban.
- Az anyanyelv alapos elsajátítása az alapja a tudományoknak és más idegen nyelvek
megtanulásának is.
- Az anyanyelv alapos elsajátítása nélkül nehezebb megtanulni más nyelveket, de aki több nyelven
beszél, több kultúrát birtokol.
- Az anyanyelven való művelődés nélkül gyökereinket tépjük el, hiszen Anyanyelvünk nélkül
nemzeti hovatartozásunkat veszítjük el.
- Az anyanyelv elvesztésével gyermekünk elveszíti szüleihez, őseihez való érzelmi kötődését és
ezzel identitását, tehát mindenét.

Miért éppen magyarul? Tehetjük fel a kérdést:
- Hogy tudatosodjon a gyermekben, hová tartozik, ismerje ősei kultúráját. Üres szöveg az, hogy “én
majd megtanítom, amit tudnia kell”, mikor ebben a rohanó világban a szülőnek még arra sincs ideje,
hogy gyerekével időt töltsön, vagy együtt oldja meg vele iskolai feladatait.
- Hogy tudja, honnan jött és hová tart.
- Hogy legyen büszke anyanyelvére, ne szégyellje szülei nyelvét, kultúráját és büszkén vállalja
magyar származását.
- A magyar kultúra az európai kultúrának szerves része.
- A magyar nyelv tizenötmillió ember anyanyelve.
- A kisebbség nyelve a hűség nyelve.
- Őseink szellemi örökségét meg kell őriznünk, és tovább kell adnunk.
- Minden műveltség alapja az anyanyelv tökéletes elsajátítása, a művelt ember pedig gondolkodónak
és cselekvőnek is különb a műveletlennél. A művelt ember hősnek, tűrőnek és cselekvőnek is
különb, mint a tömegember. Csak a nyelvéhez és a kultúrájához ragaszkodó ember képes
megbecsülni embertársai másságát.
Amennyiben ezzel a felsorolással még mindig nem győztük meg a maroshévízi magyar
szülőket, egy tényre szeretnék rávilágítani: a magyar nemzetnek 13 Nobel díjasa van. Az USA-ban
egy bizottságot állítottak fel annak felderítésére, hogy ez hogyan lehetséges? A bizottság a
következő megállapításra jutott: ezek a tudósok fiatal korukban, valamennyien anyanyelvükön
tanultak. Az anyanyelv volt ifjúkoruk tudatformáló eszköze. A sajátos gondolkodásmód és logika
eredménye a magyarok erős konkrétumérzéke, melynek gyökerei a nyelv szerkezetében, különleges
logikájában találhatók. A magyar nyelv sajátos vonása a tárgyszerűség, a konkrét hasonlatokra,
képekre épülő kifejezésmód. Egyetlen más nyelvben sem figyelhető meg a képszerű
gondolkodásmódnak annyi leleményessége és olyan gazdagsága, mint a magyarban. A szellem és a
nyelv csodálatos összefonódásának vagyunk tanúi, áll a bizottság jelentésében.
Fontos kiemelni azt a tényt is, hogy magyar pedagógusaink iskolánkban legtöbb 20 diákra
figyelnek, elemi osztályban legtöbb 14-15 diákra. Családias légkörben, minden technikai feltétellel
egyetütt igyekeznek a diákokat minőségi oktatásban részesíteni. Két év vizsgaeredményei
megcáfolták azt az állítást is, hogy végzőseink nem tudnak érettségit szerezni és nem tudják
megvalósítani magukat a “nagybetűs életben”. Egy vizsga sikere két fontos elemen múlik: a tanár
tanító erején, a tanuló kitartó tanulásán. Mindkettő egyformán fontos.
Ezen kívül minden Magyar diák
elhelyezheti tarisznyájában azokat ez
élményeket,
emlékeket,
amelyek
megerősítik abban, hogy a nyelv nem csak
kommunikációs
eszköz,
hanem
azonosságtudat
is:
a hovatartozás
csalhatatlan, megnyugtató, tartást adó
biztonsága. Összeköt, erősebben, mint
a vér, vagy a bőr színe. A nyelv
a kisebbség számára ugyanazt jelenti, mint
a levegő vagy a víz: az életet.
Kedves Magyar szülők! Ne
tétovázzanak, mondjanak igent a magyar
napközire, óvodára, előkészítő osztályra, V.osztályra, IX.osztály -líceumi oktatásra és ezen
csoportokba való iratkozásra. Szeretettel várjuk a diákokat magyar tannyelvű csoportjainkba a
Kemény János Elméleti Líceumba az iratkozási időszakokban, melyeket hamarosan ismertetünk.
Deme Gabriella igazgató

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
Eladó egy 2 személyes
és egy 1 személyes
Eladó családi ház a
ágy, egy nagyobb
Borszéki út 20 szám
méretű gyermekágy,
alatt. Érdeklődni a
egy ruhaszekrény,
0749568650
egy hűtőszekrény.
telefonszámon
Telefon: 0733319423.

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

Eladó: 1 pár, 180 cm-es Rubin
versenysíléc, 1 pár kék színű, Start
Geröserv Plus Constructii kft.
versenysíléc, 1 pár, 160 cm-es, versenysíléc.
zsalu ácsot és vasbetonszerelőt
Egy pár piros, magas szárú, olasz 42-es
alkalmaz brassói munkapontra.
síbakancs. Két bundás szövetkabát.
Szállás és szállítás biztosítva,
Érdeklődni
a
0742779344-es
bérezés megegyezés szerint.
telefonszámon.
Érdeklődni György Endre:
************************************
0752589797
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 Eladó három szobás lakás a maroshévízi Polgármesteri
alávaló. Állványra szerelt pisztoly fúrógép, egy pár Hivatallal szembe (N. Balcescu, B tömbház). Érdeklődni a
rövid szárú férfi bőrcsizma negyvenkettő és feles, egy 0721332708-as telefonszámon
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 Eladók, Maroshévízen, régi pénzek (köztük ezüstpénz is),
széles 50cm vastagsága. Egy üveges konyhaszekrény, 4
lakatosműhelybe vasszekrény, televízió (ingyen).
db. 40x40 cm-es 2,5 centi vastag márványtábla.
Érdeklődni a 0742779344.
Érdeklődni: 0742779344.
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.

Eladó méz, méhkaptárok gyártását,
Eladó, kedvező áron, jó minőség
Eladó jó állapotban levő több mint
hűtőszekrények és mosógépek
fáskazán (boiler), kályhával együtt,
100 éves szekrény és régi
javítását vállaljuk. Érdeklődni a
valamint egy fürdőkád. Érdeklődni
festmények. 0749568650.
0744693028, 0743507482
a 0749607976-os telefonszámon lehet.
telefonszámokon lehet.
=========================
--------------------------------------------Eladó bontott csempekályha, samott
Eladó értékes bélyeggyűjtemény.
téglák. Előszobába való vas forgó
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V.
fogas, valamint 200 kg kalcium
Babes C/1/8.
szárnyasoknak és sertéseknek.
0742779344
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Izabella vendéglő, Németh Levente , Papp Edmond , Szász Károly , Szabó Erzsébet , Tó́ th Csaba .
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