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1895. januárjában Urmánczy
Nándor kezdeményezésére megszüle-
tett a „Topliczai Híradó” elnevezésű
helyi újság, sajnos ez csak alkalmi lap
volt. 1909-ig kellet várniuk a helyi
magyaroknak míg újból lehetett helyi
újsága a Maros parti település lakói-
nak. Ezen újság 1911. június 25-én
jelent meg első alkalommal, míg az
utolsó száma 1912. október 13-án.

Összesen 42 lapszám látott napvilá-
got. Száz évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy a magyar lakosoknak újból helyi
újságuk legyen. E lapszám, melyet a
kedves Olvasó most a kezében tart,

havonta fog megjelenni, négy oldal
terjedelemben, de remélhetőleg, ha
igény lesz akkor oldalszámainkat meg-
növeljük és kéthetente fogjuk megje-

lentetni lapunkat. Addig is minden
kedves Olvasót felkérünk, hogy segít-
sen lapunk szerkesztésében, híreket,
recepteket, vicceket stb. küldjenek be
elektronikus címünkre (drurmanczy-
nandoregyesulet@marosheviz.info).
Újságunk minden hónap utolsó hetén
fog megjelenni és tartamában a meg-
jelenési hónapban történtekről fogjuk
Önöket tudósítani. Legyen kis újsá-
gunk a helyi magyarok lapja. (MH)

Tisztelt Olvasóink!

Rövid helyi újságtörténelem (I. rész)

Kérjük támogassa a
dr. Urmánczy Nándor

Egyesületet adójának 2%- val

Ha szeretne hozzájárulni egyesü-
letünk fenntartásához úgy, hogy ez ne
kerüljön Önnek pénzébe, ajánlja fel
személyi jövedelemadójának 2%-át
egyesületünknek. Ön fizeti az állam-
nak személyi jövedelemadóját, így
lehetősége van arra, hogy ebből a
befizetett adóból 2%-ot egy köz-
hasznú egyesület fele irányítson és
mindezt anélkül, hogy Önnek bármi-
lyen többletpénzébe kerülne. Önnek
mindössze a 230-as űrlapot kell kitöl-
tenie, személyi adataival. Ha igényt
tart rá, mi segíthetünk az űrlapot
kitölteni és leadni. Köszönjük!

Az első újságot az Urmánczy csa-
lád létesítette Topliczai Híradó néven
1895. január 31-én, csütörtökön.
Amint a fejlécen is olvashatjuk, ez az
első és utolsó szám. A négy oldalas
újság hasábjain olvashatunk vezércik-
ket, levelet a szerkesztőkhöz, napi
híreket, rövid regényt, ugyanakkor
megtudjuk, hogy febuár 9-én özv.
Urmánczy Jánosné szervezésében
jótékony bált fognak szervezni, majd
közlik a rendezőbizottság nevét. A 3.
oldalon olvashatunk lapszemlét, iro-
dalmi cikket, közgazdasági híreket.
Az utolsó oldalon apróhirdetések
olvashatók. Az újság minden egyes
cikke humoros stílusban íródott. Ez
sajnos csak egy alkalommal jelent
meg, de utóda szintén az említett csa-
lád kezdeményezésére jött létre 1911-
ben, neve a Maroshévízi Hírlap. A lap
fejlécén ezt olvashatjuk: Társadalmi,
közigazgatási és szépirodalmi hetilap.
A lap vasárnaponként jelent meg,
főszerkesztője Ágoston Ignácz, felelős

szerkesztője Bodó Béla volt. Az első
szám 1911. június 25-én jelent meg,
míg az utolsó száma 1912. október
13-án. Összesen 42 lapszám jelent
meg, melynek ára 20 fillér volt, az
éves előfizetés pedig 8 korona. A szer-
kesztőség székhelye a Borszéki út 95.
szám alatt volt. A lapszámokban
olvashatunk társadalmi, kulturális,
sport, kereskedelmi, egyházi, politikai
cikkeket. Cikkek vannak a helyi pol-
gármesteri hivataltól, törvényszéktől,
de találhatók „Felolvasás” címen cik-
kek, főleg Dr. Urmánczy Nándor fel-
olvasásaiból, „Asszonyi hűség” cikk,
mely irodalmi témájú és Dr. Szánthó
Vitus szerkeszti. Különféle rovatok
vannak, sőt egy igen érdekes reklám-
oldal is. Az első számból megtudhat-
juk, hogy a falu orvosa Dr. Tilea Liviu,
gyógyszerésze Tamás Sándor, aki
„nagyszerű sósborszeszeket állít elő”,
a falu fogorvosa Reményi Frígyes, aki
aranyból, ezüstből, porcelánból, plati-
nából is dolgozik. A vágóhíd úton van

egy gyors mosóda, amit a Kovald
Péter és fia cég működtet, a borszéki
úton egy fodrászat Szathmári Zsig-
mond tulajdonában, szabóság, ami a
Bucur Alexandru-é, a tánctanár
Herlitska Nándor, akinek táncterme a
Bánffy fürdőknél van. Az Állomás
utcában van egy nyomda a Szabó
Fülöp tulajdonában. Szintén az első
számból tudjuk meg, hogy a települé-
sen van két szálloda, egyik a vasútál-
lomással szemben a „Korona” nevet
viseli, és egy másik a központban,
„Maros” szálló néven,- itt cukrászda,
étkezde és gyűlésterem is van.
Goldman Hermann férfi divatszalon-
nal rendelkezik, Mendel Vilmosnak
nagybani lerakata van, Blütner Dávid
az állomáson vendéglőt működtet,
Ackner Ignácnak bútorüzlete van. Az
újságból híreket olvashatunk Dr.
Urmánczy Nándorról, de beszámolót
arról is, hogy Dr. Miron Cristea 1912
tavaszán repülővel jön haza a testvére
lakodalmára. (folytatjuk) (MH)
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Hírek

Egyházi szemle

Mélyfúrások
December 15-én elkezdődtek

Maroshévízen a Maros sportpálya
melletti mélyfúrások. A munkálatokat
egy csíkszeredai cég végzi és a napok-
ban elérték a 160 méteres mélységet.
Amint megtudtuk a munkálat veze-

tőitől a termálvízért folytatott fúrások
eddigi része volt a nehezebb hisz
eddig mészkő rétegen kellett átfúrni-
uk. Eddig sajnos termálvizet nem
találtak A fúrásokat 200 méterig fog-
ják folytatni és remélhetőleg a mun-
kálatok egy hónapot tartanak még. A
mostani fúrástól kb. 150 méterre még
voltak mélyfúrások 1985-ben amikor
a Bánffy és az Urmánczy fürdők mel-
lett is fúrtak, ekkor 100 méter mély-
ségnél 65 fokos vizet találtak. Sajnos
az akkori fúrások után a két strand
vizének a hozama lecsökkent. 2006.
november 2. és december 3-a között
még végeztek fúrásokat a stadiontól
nem messze amikor 600 méterig fúr-
tak de ekkor csupán 33 fokos vízre
találtak. (MH)

Fogyatkozóban Maroshévíz magyar
lakossága. Maroshévíz magyar lakos-
sága évről évre fogyatkozik. A legtöbb
magyar lakost 1992-ben jegyezték,

ekkor 5039-en vallották magukat ma-
gyarnak. Azóta évente csökken a ma-
gyar ajkúak száma, hisz 2002-ben már
több mint ezerrel volt kevesebb, vagyis
4034 magyar lakosa volt a Maros parti
településnek. 2010-ben is fogyatkoz-
tak a magyarok, hisz a két magyar
egyháznál 29 keresztelőt és 50 teme-
tést jegyeztek. Szám szerint a római
katolikusoknál 27 keresztelő és 43
elhalálozás volt, míg a reformátusok-
nál 2 keresztelés és 7 temetés. (MH).

Tanácsadó iroda nyílt. A Dr. Ur-
mánczy Nándor Egyesület kezdemé-
nyezésére, a COMPET cég jóvoltából,
tanácsadó iroda nyílt, ahol az érdeklő-
dők kézbe kaphatják és kitölthetik a
állampolgárság igényléséhez szüksé-
ges formanyomtatványokat. Az iroda
a COMPET fordító iroda helységében
működik, a helyi polgármesteri hiva-
tallal szemben levő tömbház föld-
szintjén, a sportfogadó iroda mellett.

Szólni annyi, mint szeretni
Csak részben igaz a cím, de ha

tiszta gondolat áll a szó mögött, való-
ban szeretetről van szó. Egy új lap
indítása igen bátor vállalkozás. Nem
azért mert sok az utána való járás,
vagy nehéz a szerkesztése, hanem
mert meg kell felelnie hivatásának.
"Édesanyánk a nyelv!" Vallja
Kosztolányi Dezső író és költő. És
valóban, annak ápolása, tovább adása
nemcsak kulturális tevékenység,
hanem az Ige szolgálata, evangélium
hirdetés, ha komoly szándék vezeti az
embert. Ma igen sok a halandzsa, az
összefüggéstelen nagyotmondás, szé-
pen tálalt hazugság mindenhol.
Szükségünk van az igaz szóra.
Nemcsak úgy, hogy valósan tárja fel a
tényeket, hanem úgy, hogy megerősíti
hitünket a jóban, reményünket a hol-
napban, látásunkat a szépben. Azt
kívánom, hogy ez a lap legyen építő.
Mert építeni igékkel, szavakkal is
lehet és kell. Azoknak pedig, akik
írják, kívánom, hogy legyenek mindig
tiszta és érthető szavaik, melyekkel
megtalálják az ember értelmét és szí-

vét egyaránt. Illyés Gyula mondja:
"Boldog ember, akinek mondasz egy
szót és tizet is megért belőle." Adja
Isten, hogy így legyen! (László Áron)

Református szemle
December 13-án a hollandiai

Hengelo-i gyülekezet jóvoltából kará-
csonyi ajándékcsomagok érkeztek a
maroshévízi református egyházhoz,
innen a Kemény János tanintézmény
általános iskolásai átvették az őket
megillető ajándékokat, majd a meg-
maradott csomagokból mindenki
részesült Szentestén a református
templomban.

Ugyancsak a Hengelo-i gyüleke-
zetből egy 4 tagú csoport december
18-22 között a református egyháznál
tartozkodott, ők megígérték, hogy a
kórház úti parkban játszóteret létesí-
tenek, mely ötletet a város előljárói
örömmel fogadták és támogatásukról
biztosítottak.

Veress Edit és Ferenczi József
tanárok segítségével színvonalas elő-
adást láthatott Karácsony szombatján
a református gyülekezet. A zenei részt

Balla Péter és Balla Éva kántornő állí-
totta össze. A gyerekek a „Csavargók
éjszakája” című humoros pásztorjáté-
kot adták elő. A műsort Bende Renáta
szavalata zárta.

A gyülekezet gyerekeit és ikéseit
szeretettel várjuk minden pénteken
16 és 17 órától, a református parókiá-
ra, ahol bibliai játékokkal és énekekkel
dicsőítjük az Istent.

A református egyház mérlege a
2010-es évre: 2 keresztelő és 9 teme-
tés. A maroshévízi református lelkek
száma 2010-ben ezennel 530-ra
apadt. (Balla Péter)

RÖVIDEN

– Január 14-én 18,30 órától a
csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes „Táncba fordulva”
című előadását tekinthették meg a
lakosok a helyi kultúrházban.

– Január 28-án a helyi Izabella
vendéglőben Bakk Miklós politoló-
gus: „Az autonómia, mint közösség-
forma” című előadása.



Szólni annyi, mint szeretni
Januári pillanatképek iskolánk

életéből
1. Január 12-én zajlott le a bioló-

giai tantárgyverseny körzeti szakasza,
amelyen részt vettek: Kertész Lénárd,
Karácsony Renáta, Nagy Henrietta,
Ciornei Tiberius (VII. osztály).
Felkészítő tanár: Király Katalin.

2. Január 14: Pályázat benyújtása
az Alma Mater „Kemény János” Ala-
pítvány nevében az Oktatásért Alapít-
ványhoz (Magyarország) az iskolai nép-
tánccsoport fenntartására (6000 lej).

3. Január 14: Mihai Eminescu sza-
valóverseny a George Sbârcea városi
könyvtárban, ahol Német Kincső
(VII.osztály) III. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Mureșan Mariana.

4. Január 14 a Táncba fordulva elő-
adáson iskolánkból körülbelül 70
tanuló vett részt.

5. Január 15: Az angol tantárgyver-
seny megyei szakaszán Ladó Róbert
(X. osztály) jó eredményt ért el.
Felkészítő tanár: Veress Edit.

6. Január 17: Szerződéskötések a
Szülőföld Alap Irodával (Magyar-
ország) a decemberben nyert pályázat
megkezdéséhez (21.000 lej), amit az
Alma Mater „Kemény János” Alapít-
vány nevében nyújtottunk be.

7. Az iskola honlapján
(www.kemenyweb.marosheviz.info)
megjelenő „Kattanj ránk” nevű fejtörő
verseny decemberi nyertese : Gădioi
Adrien Denis (VIII.A osztály). Szer-
vezők: Deme Károly, Szvinyuk Csaba.

8. „Iskolám évszakai” megyei rajz-
versenyen Farkas Ana-Laura (IV. osz-
tály) díjat nyert. Felkészítő tanító:
Újfalvi Anna.

Közös ügyünk a nevelés
Gyökér adja fáját
Szülők és pedagógusok tudjuk,

hogy 6-14 éves korban gyermekeink
életében az egész életükre kiható vál-
tozások mennek végbe. Fontos, hogy
ezeket a változásokat szülők, pedagó-
gusok ismerjék, ezek tudatában tör-
ténjék a személyiség építése. Ha nem
születik meg az együttműködés, elő-
fordulhat, hogy többet ártunk, mint
használunk.

Az iskola, az osztályközösség, az
osztálytársak erősen hatnak egymás
fejlődésére. A családi kötelékek lazu-
lásának eredményeként kevésbé tu-
dunk hatni gyerekeinkre.

,,A gyerek a világra nyitott lény,
kész a befogadásra, jóra jóval válaszol,
simogatásra simogatással, jókedvre
jókedvvel, tevékenységre tevékeny-
séggel. A tapasztalás megmarad, s ha
félelemkeltéssel nem akadályozzák,
kíváncsi, kereső, aktív, kreatív viselke-
déssé változik. (Mérei Ferenc )

Amire érdemes figyelni:
-A nevelés a család feladata! Az

alapokat a család rakja le, a pedagógus
arra tud építkezni. Ha a háznak nincs
alapja, vagy rossz az alapja, arra nem
lehet falat húzni. A pedagógus folytat-
ja, kiegészíti az otthoni nevelést, de a
családot pótolni nem tudja.

-A példamutatásnak nagyon nagy
a szerepe, de ennél fontosabb, hogy a
szülők bízzanak a gyerekeikben.
Abban, hogy amit tanítottak nekik, az
a megfelelő időben beérik. Ezt megfe-
lelő kapcsolattartással érjük el. Minél
kamaszabbak, annál gyakrabban áll-
junk rendelkezésükre, akkor, amikor
ők akarják. Hamar eljön az idő, ami-
kor már mi szeretnénk beszélgetni
velük, de már késő.

-A jól nevelt gyermek nem idomí-
tott, hanem szeretetteljes családban
él, ott követi a viselkedési mintákat.

-Szeretni tanítsák gyermekeiket
ebben a nehéz világban, ahol minden
az anyagiakról szól! A legnagyobb
ajándék az együtt töltött idő legyen.
Nem a mobiltelefonjára fog emlékez-
ni, hanem a közös élményekre.

-A gyerek mindig érezze, hogy a
család mellette áll, a helytelen csele-
kedetet ítéljük el. Nyújtson a család
érzelmi biztonságot! Az érzelmileg
kiéhezett gyerek csábítható, könnyen
keveredik rossz társaságba.

-Ne rombolják le egymás tekinté-
lyét a szülők, mert ennek eredménye-
ként nem lesz a gyermeknek, akit tisz-
telni tudna, melynek következtében
bizonytalanul áll majd később is a
világban. Ha nem tiszteli a szüleit, a
pedagógusokat sem fogja.

-Ebben a korban kell megtanulni-
uk a precíz, gondos munkát, a rend-
szeretetet. Mindegy, hogy milyen
munkát választ majd később, de
abban a legjobb legyen.

-A házimunkát végző gyerekek
általában jobb tanulók társaiknál.
Legyen a gyereknek saját feladata,
felelőssége, önállóságra neveljük őket!

-Ajánljuk a szerető szigort, gyer-
mekeink az engedékenységet nem
sokra becsülik. A gyermekek a kiszá-
mítható környezetben érzik bizton-
ságban magukat.

-A képességek és az akarat fejleszt-
hetők, reális cél és elhatározás kell hozzá.
Szükséges a folyamatos megerősítés.

-A tehetséges gyermeknek is jár a
gyerekkor, ne terheljük túl. Nem tudja
később a megfelelő időben kibonta-
koztatni tehetségét. Ne akarják a saját
álmaikat megvalósíttatni velük.
(Trombitás Tünde)

Helyes táplálkozás, de hogyan?
A jó egészség feltétele, hogy helye-

sen táplálkozzunk. De hogyan?
Ez a kérdés a mai rohanó világban

mindanyiunkat foglalkoztat, hiszen tud-
juk, hogy az élelem a legjobb orvos-
ság. A betegségek és annak gyógyítása
szinte egyidős az emberiséggel. Az
ősidőktől megfigyelték a beteg állatok
viselkedését, amelyek olyan növénye-
ket vagy gyümölcsöket ettek, amit
egészséges állapotukban sosem fogyasz-
tottak. Megfigyelései alapján az em-
ber alkalmazta a bevált „szereket”, ezek-
kel segítették a betegek gyógyulását.
Így maradt fenn a népi gyógyászat.

Nekünk szülőknek kötelességünk,
hogy gyerekeinket a helyes irányba
terelgessük és a hot-dog meg coca-
cola helyett gyümölcsöt, gyümölcsle-
vet adjunk a kezükbe.

Vajon milyen gyakran iktatunk
étrendünkbe friss gyümölcsöket, zöld-
ségeket, amelyek segítnek az egészsé-
günk megőrzésében? A gyerekek azt
látják tőlünk, hogy kávéval kezdjük a
napot egy friss élénkítő gyümölcslé
helyett, aztán megeszünk egy szend-
vicset, napközben édességgel kínáljuk
a gyereket, és este zsíros ételekkel táp-
láljuk.
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Kemény-oldalak
A Kemény János Elméleti Líceum oldalai



Egyszer volt, hol nem volt, élt egy-
szer egy király. Annak volt egy virága,
amit ő úgy hívott, hogy Szászorszép.

Egy borús napon a felhő eltakarta
a napot. A király csak könyörgött:

-Istenem add vissza a napot!
Az égbolt kiderült, a nap újra lát-

szott, de a virág úgyis elhervadt.
A király felajánlott tízezer koronát,

és a lányát is odaadja annak, aki meg
tudja mondani, a virágot mi lelte, hogy
hiába a fény, mégis összefonnyadt.

A királynak volt egy juhászlegé-
nye, akit úgy hívtak, hogy Jánoska. Ő
egyik éjjel megálmodta, hogy mi kell a
virágnak, hogy újra életre keljen. Egy
angyal jelent meg neki álmában és a
következőt mondta neki:

-János! Holnap a nap felkeltével
jelentkezz a királynál, és mondd el
neki, hogy tudod a gyógymódot a
virág meggyógyításához. Szegény
virágszálnak ugyanis forrásvíz kell. Te
leszel az, aki megkeresi ezt a forrást.

János az álmait követve, másnap
kora hajnalban elment a királyához,
engedélyt kért tőle, és így szólt hozzá:

-Felséges Királyom, én tudom a

gyógyszert, mely meggyógyítja oly
szeretett virágod. Forrásvízre van
szüksége és én megszerzem neki.

Megörült a király és elengedte
útjára Jánost. Ment, ment, mendegélt,
míg nem találkozott egy törpével.

-Hol jársz juhász, hol még a madár
se jár?- kérdezte a törpe.

-Egy forrás után kutatok, mely
meggyógyítja királyom szeretett egy
szál virágát- felelte János.

-Hó, hó! Semmit se búsulj juhász,
én tudom, hol található az általad
keresett forrás. Meg is mondom a
feléje vezető helyes utat, ha válaszolsz
egy kérdésemre -folytatta a törpe.

-Melyik a legszebb virág a világon?
– kérdezte a törpe.

– A százszorszép-felelte János, a
juhász.

-Hej juhász, ez a válasz bizony
helyén van. Most már nincs más
hátra, csak siess, a forrás egy magas
szikla tetejéből csordogál - és el is
mondta a forrás helyét a törpe.

-Adok neked három vesszőt! Egy
aranyvesszőt, egy ezüstvesszőt, és egy
gyémántvesszőt. A szikla előtt fog rád

várni három nagyon vad kutya: egy
arany, egy ezüst, no meg egy gyémánt.
Üss rájuk a megfelelő pálcával, és rög-
tön megszelídülnek -fejezte be mon-
danivalóját a törpe.

János útnak eredt, egy percet sem
várt tovább. Mikor odaért a sziklához,
várta őt három véres, fenevad eb. János
nem ijedt meg tőlük, csak suhintott a
vesszőkkel, a kutyák meg csak úgy sze-
lídültek egymás után, mint valami kis,
ma született nyulacskák.

János fogta magát, felmászott a
szikla legtetejébe, merített a forrásból
egy kancsó vizet, azzal útnak is indult
visszafele.

A király már nagyon várta….meg
is örült neki nagyon.

A vizet ráöntötték gyorsan a virág-
ra, ami azonnal felébredt, és szebb let
mint valaha. A király boldog volt,
azonnal neki adta lányát, a mgígért
tízezer koronát, na meg még a fele
királyságát is.

Ez aztán nagyon megérte Jánosnak.
Meg, hiszen azóta is boldogan él

feleségével, ha azóta esetleg, meg nem
halt. (Kolozsi Szabolcs, V. osztály)
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Vezessük be étrendünkbe a gyü-
mölcs és zöldség fogyasztását.

Reggelire együnk friss gyümölcsöt
vagy salátákat, zöldségeket, cukor nél-
küli kompótot, sok gyógyteát (csipke-,
hársfa-, citromfű-, borsmentateát) ne
kávéval és cigarettával indítsuk a napot!

Ebéd: Ha a munkában ebédelünk,
fogyasszunk barna kenyérből készí-
tett sajtos, zöldséges, salátás szendvi-
cset otthonról. Ha lehetőségünk van

az otthoni konyhát igénybe venni,
főzzünk a legkevésbé káros alapanya-
gokból, készítsünk minél több zöldfő-
zeléket tartalmazó ételt vagy salátát.

Vacsorára együnk vékony szelet
kenyeret (megpirítva), igyunk hozzá
gyógyteákat, mert nyugtatják a gyom-
rot, elősegítik a jó alvást. Estére nem
valók a nyers zöldségek és a gyümöl-
csök. Legfeljebb egy almát rágcsálha-
tunk el. A zöldségek ugyanis felfúj-

nak, megzavarják az álmot, a gyümöl-
csök pedig a bélben erjednek, s nyu-
galmi helyzetben alkoholt termelnek.
Ugyanígy van a gyümölcslevekkel is.
Aki nem szereti a gyógyteákat, igyon
sok szénsavmentes ásványvizet.

A testmozgás minden időszakban
ajánlott. A torna, a séta, a tánc, mind
javítják a közérzetünket és hozzájá-
rulnak egészségünk megtartásához.
Jó étvágyat! (Sipos Mária-Magdolna)

Kemény-oldalak

A százszorszép

Gondolatok az angyalokról

Gyermekmese

A Titok leleplezése

Az angyal egy fehér ruhás kisleány
kinek testét a szeretet szőtte. Szár-
nyait toll borítja, haja napsugár. A
glóriája... nagyon szép az is. Szivár-
ványból van. Kedves, jószívű, aranyos
és szorgalmas kis lélek. Ez a lélek
nagyobb, mint ami az emberekben
rejtőzik. Soha nem veszekedik, nem
haragszik meg senkire. Ajándékokat
visz a gyerekeknek.

Minden nap szeretettel halmozza
el az egész világot.

(Kolozsi Szabolcs, V. osztály)

Az én védőangyalomat a követke-
zőképpen képzelem el.

Kerek arca szeplős (mint az
enyém), kék szemű, vörös hajú, fehér
bőrű angyal. Férfiú, de vannak szár-
nyai. Szárnya hófehér, és a kedvenc
focicsapatom mezét viseli. Ő nagyon
bátor. Bármit megtesz, hogy ne essen
bajom. Szűmos angyalbarátja van,
hiszen barátságos. Még barátnője is
van. Szerintem ő a legjobb védőangyal
a világon.

(Nagy Zsolt, V. osztály)

Az én képzele-
temben az angyal
úgy néz ki, mint a
nap. A ruhája
olyan fehér, mint a
felhők. Fejét koro-

na díszíti, ha vidám.
Az ilyen angyalok segítik a gyere-

keket első lépéseiknél. Minket is
figyelnek. Ha veszélyes helyeken
járunk fogják a kezünket és vezetnek.

(Timár Róbert, V. osztály
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Beszélgetés dr. Veress Lászlóval
Dr. Veress László rövid

ideje az országház elnöki kabi-
netének főnöki tisztségét tölti
be, viszont amit kevesen tud-
nak róla, az az, hogy maroshé-
vízi születésű.

Nemrég Veress úr irodájá-
ban beszélgettünk el, mely
beszélgetésből megtudtuk,
hogy szívesen gondol a maros-
hévízi gyerekkori napjaira, sőt

az első tanítójára Miklós Pali bácsira is emlékszik, gyakran
eszébe jut a Szarvas negyedi lakásuk és a mellette levő szép
park. Veress László 1970-ben született, elemi iskoláit

Maroshévízen és Csíkszeredában végezte, középiskolai
tanulmányait Udvarhelyen folytatta, majd Csíkszeredában
érettségizett filológia-történelem szakon. 1990-96 között a
szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és
Jogtudományi karán tanult. 1999-ig ügyvédként, majd
1999-től az Illyés Közalapítvány igazgatójaként tevékeny-
kedett.

„Méltatlanul elfeledettnek tartom Urmánczy Nándor
tevékenységét, de örvendek, nagyra becsülöm, hogy meg-
alakult az ő nevét viselő egyesület, amely próbálja emlékét
továbbvinni, ugyanakkor fontosnak tartom személyes és
eszmei hagyatékának ébren tartását, melyet vissza kell
hozni a köztudatba”- mondta Veress úr.

(Czirják Károly)

Minden lapszámunkban 4-4 kérdést teszünk fel, egye-
lőre német és román nyelven. Célunk, hogy ezáltal gyara-
pítsuk Olvasóink szókincsét.

Kérdéseink megoldását a következő lapszámunkban
olvashatják, ugyanitt közöljük nyertesünk nevét is. A
nyertes azok közül kerül ki, akik minden kérdésre helyesen
válaszolnak és a válaszokat beküldik a
ballapeter@yahoo.com e-mail címre vagy sms-ben a 0744-
829-149-es telefonszámra. A helyes válaszokat beküldők
közül sorshúzással döntjük el ki lesz a nyertes, aki
nyereményét a Polgármesteri Hivatallal szemben található
fordító irodában veheti át. Íme a kérdések:

Román nyelv: Hogy mondjuk magyarul a következő
kifejezéseket:

1.Certificat de cazier judiciar,
2. Piatra Neamț,
3. Piatra Craiului,
4. Buletin de identitate.

Német nyelv: Fordítsd le németre:
1. Dolgozol?
2. Egészségedre!
3. Fárasztó,
4. Mit jelent....?

Összeállította: Kerekes Éva, hivatalos fordító (magyar,
német, román)

Tanuljunk idegen nyelveket !

Gondolatok a puskázásrólA Titok leleplezése

Mottó: Vagy profivá válsz, vagy ne próbálkozz, avagy,
ha nincs eszed, legyen feneked.

Egy napon azon vitatkoztunk a barátnőmmel, hogy
végülis a puskázás jó-e vagy sem.

Tanár szempontjából biztos nem tisztességes, ezért is
találták ki az 1-est. Más osztálytárs szempontjából sem
helyes, mert hát más tanul, küzd, a puskázó pedig csak egy
kis csalafintasággal eléri a kívánt jegyet. Ez tény... A barat-
nőmnek igaza volt. De én, mint mindig, továbbra is ezen
töprengtem.

Azt vettem észre röpke kis életem folyamán, hogy
semmi sem az aminek látszik. Már nem divat a tisztesség.

Persze egy szülőnek kötelessége, hogy jóra tanítsa gyer-
mekét, de azért mindig ott van a „kis-ördög”, az az ellenáll-
hatatlan késztetés, mely közli a nebulóval, hogy nem min-
dig előnyös a tisztesség. És persze, hogy az ember kapható
a rosszra.

Az első komiszságok már az óvodában elkezdődnek
mikor elcsenünk egy kis játékot a pajtárstól, aztán torna
órán elakasztjuk egyik osztálytársunkat, hogy mi érjünk
előbb a célhoz…és aztán a puskázás… Valamikor irigyel-
tem azt, aki az utolsó padsorban ült. Mindig azt hittem,
hogy nekem csakis azért nem sikerül, mert nem jó helyet
választottam. De ez nem igaz! A “baj” velem volt… félős
voltam és maradtam.

Úgy gondolom, hogy életrevaló az, aki alkalmazni tudja
ezt az illegális műveletet néha-napján, de csak akkor,
mikor tényleg rászorul, és ügyel arra, hogy ne váljon szo-
kásává. Szerintem ezt jelenti a profivá válás a puskázás
tekintetében. Ugyanis ha “puskázásfüggők” kerülnek ki
iskoláink tantermeiből, könnyen bekövetkezhet, hogy
tudatlanok és csalók jutnak vezető pozícióba, ami a civili-
zált társadalom bukását jelentené…

Puskázók, figyelem, van még mit tanulnotok!
(Tóth Krisztina, XII. osztály)



Az ingyenes apróhirdetési rovatunkba várjuk Olvasóink hirdetéseit, melyeket
e-mail címünkre küldhetnek.

Húsos lasagne
Hozzávalók: 40 dkg darált hús,

1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 25 dkg lasagne
tészta (fél csomag), 1 doboz paradicsomsűrítmény, só,
bors, oregánó, bazsalikom, reszelt sajt, olaj.

Elkészítés: Olajon megdinsztelem az apróra vágott
vöröshagymát, beleteszem a darált húst, ízesítem. Ha kife-
héredett, felöntöm a paradicsomszósszal, beleteszem a

fokhagymát. Készre főzöm. Tűzálló tál aljába kevés olajat
öntök, a lasagne lappal kibélelem, szószt teszek rá, majd
megint tésztalap következik... és így tovább, míg elfogynak
a hozzávalók. A lasagne lapokat - miközben rakosgatom -
forró vízbe mártom! A tetejét reszelt sajttal bőven megszó-
rom, és mehet a sütőbe. Mikor a teteje megpirult, kive-
szem, 20 percet állni hagyom, azután szeletelem és tála-
lom. Jó étvágyat!

Rajzpályázati felhívás
a 2011. évi nemzetközi vándorkiállításon való részvételre: „Mentsd meg!”
A ClubNetCet Egyesület és partnerei környezetvédelmi alkotó expedíciót indítanak a Földért. Vegyél te is részt

a ceruzáddal, ecseteddel vagy a számítógépeddel! A rajzok témája lehet bármilyen
tett, cselekmény, történés, valós vagy elképzelt, ami a napjainkban sokat emlegetett
veszélyben lévő Földünk megmentésére, szűkebb vagy tágabb környezetünkről való
gondoskodásra irányul. Benevezhet bárki 6 és 116 közötti életévesek. 2011-ben kiemelt
partnereink: Dr. Urmánczy Nándor Egyesület (Maroshévíz), Király utca Dizájn utca
Klaszter, Viadukt Alapítvány. Az alkotások beérkezési határideje: 2011. március 31.
A pályázat benyújtható személyesen a budapesti Telemosoly Teleházban: XX.
Vörösmarty u. 180. A Hargita megyei pályázók pályázataikat: Czirják Károly, Balcescu
út, B/1/8, Maroshévíz címen nyújthatják be. Információk: partner@clubnetcet.hu,
drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info.
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Főzzünk együtt

Reklámok, apróhirdetések

Eladó 29 ár terület az „M ház” mellett.
Tel: 0744829149

Eladó gyerekágy, érdeklődni a 0740288681.

Izabella vendéglő...
Köszönjük...20 éve együtt

A sepsiszentgyörgyi Continental cég
manikűr, pedikűr, műköröm tanfolyamot indít február
21-től. Érdeklődni a 0743150761-es telefonszámon.
(Hajni)

Minőségi áruk, kedvező árak.
Eper utca 7Az Adelphia cég és a maroshévízi Globe Star Impex Kft.

együttműködésének köszönhetően bármilyen cégnél
vállalnak biztosítás kötést (Uniqa, BCR, Astra,
Carpatica, Ardaf, Generali, Omniasig, Asirom, Euronis
stb. Érdeklődni: 0722748376 vagy 0266342240 telefon
számokon.

Fordítóiroda nyílt Maroshévízen a Polgármesteri
Hivatallal szemben.
Ugyanitt lakás-, autó-, nyugdíj- és életbiztosítások köt-
hetők – Omniasig, Țiriac, Astra, BCR Asigurări,
Euroins, Carpatica, Asirom.
Elérhetőségeink: 0742-130-010 vagy 0744-829-149.

A lapszám támogatói:
Deatex Kft, Lemo Kft, Becze Sándor

Villanyszereles.
Megtalál bennünket a sport utcában
a Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266 342 947
Tel/mob: 0745641879


