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- Művész Úr A múltkor beszélgetésünkkor mondta, hogy 1976-ban háromszor is letartóztatták és ezért kényszerült
elhagyni szülőföldjét. Milyen okok miatt tartóztatták le és hogy jutott ki Romániából, milyen volt az
újhazába az első lépések?

- A letartóztatásokkal kapcsolatosan, ilyenkor rendszerint egy rettenetes kihallgatás után-ami órákon át
tartott-elengedtek...
A legnagyobb, és visszatérő kérdés az volt, hogy “ kivel levelezek külföldre és miket írok ?? ugyanis édesanyám
részéről - Budapest-i születésű lévén – minden rokonom Magyarországon élt és erre voltak kíváncsiak, hogy miket
írok a rendszerről??...A másik probléma az volt, hogy a nyári tengerparti szerepléseimnek köszönhetően, rengeteg
nyugati barátot szereztem, ami akkortájt nagy bűnnek számított-ezért is kísértek be a Securitate emberei újabb
és újabb kihallgatásokra...Ami a távozásomat illeti: jelentkeztem a román koncert iroda ( ARIA ) által szervezett
audicióra ahol több ország is jelezte igényét az én leszerződtetésemre-így sikerült végül is elhagynom az
országot majd egy éves európai turnézás után Svédországban kértem politikai menedékjogot. Nem voltak ezek
könnyű évek de ezt csak az tudja igazán átérezni és meg érteni aki ugyanazt az utat járta be mint én...

- Megszokta-e Svédországot?
- Megszokni megszoktam, hiszen a rabságot is megszokja az ember ..de igazi hazát azt csak otthon talál az
ember-egyébként egy csodálatos ország ahol-származástól függetlenül-szabadon él és tevékenykedik az
ember-munkájába senki nem szól bele !
A Ceausescu diktatúrájából kimenekülve, ez volt ami a legcsodálatosabb volt számomra !

- Dalai romantikusak, szíveket dobbantanak meg, sokat énekel Erdélyről. Ez a honvágy miatt van?
- Az Erdélyi témájú dalaimat akkor írtam amikor még nem jöhettem haza, hiányzott a szülőföld, a család,
a barátok-természetes tehát, hogy abban a lelki állapotomban jöttek ezek a dalok.
Ma már nem írnék ilyen dalokat hiszen ...többet vagyok Erdélyben mint ”otthon Svédországban “...A roman-
tikus-nosztalgikus muzsika mindig is közelebb állt hozzám mint más stílusú dalok, ezért énekelem inkább
ezeket-talán közelebb is állok ehhez a stílushoz mint pld a rock zenéhez (persze ez nem jelenti azt, hogy
sétahajókon nem énekelek rock dalokat vagy ütemesebb latin muzsikát-ilyen lesz a koncerten is !!)

- Egy régebbi beszélgetésünk során említette, hogy gyerek korában többször is járt a Bánffy fürdőre. Hogyan
emlékszik ezekre a maroshévízi nyaralásokra?
- A nyári szünidőnek két nagy “atrakciója “ volt amelyet nagyon vártunk: az egyik a Mérában ( Kalótaszeg lelke
ez a falú) nagyszüleimnél töltött hetek-hónapok, a másik meg a nyári táborok. Ilyen táboroknak köszönhetően ju-
tottam el Maroshévízre és a Bánffy fürdőre. Kis gyerek voltam de megragadott a táj leírhatatlan szépsége, a
hegyek-hiszen Kolozsvár környékét, és a Kalótaszeg vidékét (ahonnan származom) inkább dombok vették körül
- ezért volt számomra nagy élmény Maroshévíz és környéke, az ottani kirándulások, vándorlások. azóta is
örömmel térek vissza erre a vidékre !

Ismét Maroshévízen az erdélyi pop király

Folytatás
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- Egyik örökzöld slágere a Dónáth úti orgonák melynek szövegét Imrédy Géza írta míg a zenéjét a maroshévízi
születésű George Sbarcea szerezte. Mondjon egy pár mondatot Sbarcearol, hogyan ismerte meg, jó volt-e vele
dolgozni, vagy más érdekes emléket, főleg egészen 1976-ig
- Sbarcea bácsival szomszédok voltunk így aztán őt már gyerekkoromtól ismerem -roppant kedves és nagyon
művelt ember volt, mindig volt egy két kedves szava az utcán játszadozó gyerekekhez - arról nem is beszélve,
hogy magyarúl anyanyelvi szinten beszélt és írt, no meg ..magyar felesége volt! Aztán amikor felnőttként újra
összehozott a sors - a Dónáth úti orgonák kapcsán - akkor mondta el nekem, hogy mennyire örül annak, hogy ilyen
sikerre vittem az ő és Imrédi Géza dalát és hogy ..” érdekes a sors, hogy éppen én éneklem - akit gyerekkorom óta
ismer “ Kellemes és szép emlékek ezek..

- Hány nyelvet beszél és hány nyelven énekel?
- Az évtizedek alatt folyamatosan énekeltem 7-8 nyelven amelyeket el is sajátítottam hiszen mindig nagyon 
érdekeltek a nyelvek ! Nincs annál nagyobb öröm amikor az ember egy ország nyelvén meg tud szólalni - arról
nem is beszélve, hogy ezt mennyire értékeli az illető ország lakóssága !

- Minden koncertje más és más, de melyik koncertjére emlékszik a legszívesebben?
- Az idén nyáron a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával esett meg az a koncertem amelyre úgy fogok visszaem-
lékezni mint “életem koncertjére” több mint 20 ezer ember énekelte a dalaimat piros fehér zöld zászlókat lengetve!!
Nem is olyan rég ez elképzelhetetlen volt Kolozsvár főterén! Egyébként minden koncert fontos és mindegyikre a
legnagyobb gondossággal készülök - így van ez a közelgő új lemezbemutató  erdélyi koncert turném esetében is
amelyre nagyon sok szeretettel várom közönségemet - lesznek új dalok, de a régiek is elhangzanak majd !

- Hány koncertje volt a múlt évben?
- 2013-ban 62 , 2014-ben 58 koncertem volt / lesz. Csak egészséget adjon a Jóisten, hogy még sok örömöt sz-
erezhessek azoknak a magyaroknak akik az én dalaimat kedvelik. Üdvözletem küldöm  Maroshévíz és környéke
magyarjainak és várom Önöket az erdélyi turné valamelyik koncertjére !

- Köszönöm szépen a beszélgetést 
Tamás Gábor művész Úr koncertjére november 13.-án 19 órától kerül sor a maroshévízi Művelődési Házban.

Szeretettel várunk mindenkit. 
Czirják Károly

“Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele”
Régi hagyományaink újraélesztése céljából szervezett első alkalommal Szüreti Bált október 4-én, 

szombaton este a Tölgyesi Magyar Ifjúsági Szervezet.
A szép időt kihasználva, a nap a déli harangszó után pár perccel lovas-szekeres szüreti hívogatóval kezdődött.
Az ifjak népviseletben gyülekeztek, majd nótával és jó hangulattal elevenítették fel a régi hagyományt. 
A község 10 különböző pontján voltak kitűzve az állomások, ahol a helyiek finom süteményekkel, kaláccsal
és innivalóval tisztelték meg a fiatalokat. Mivel a szüreti felvonulás első alkalommal volt megszervezve, ezért
a maroshévizi Csillagszem Néptánccsoport felcsíki énekekkel és táncokkal színezte a hangulatot. 
Az esti bálnak a gyergyótölgyesi kultúrotthon adott helyet, ahol a nemrég alakult Tölgyesi Gyopár 
Néptánccsoport szüreti énekekkel nyitotta meg a mulatságot. Említésre méltó, hogy a Pro Tulghes Egyesület
6 pár gyerek székelyruhával járult hozzá a néptánccsoport fejlesztéséhez. A felhőtlen szórakozás csak pár 
percre szakadt félbe, amikor is a nyertes tombolajegyek kisorsolására került sor.
Köszönet ezért a csodálatos napért az ifjú szervezőknek, a Pro Tulghes Egyesületnek, Moldován Attilának,
Bartis Zsoltnak és még sok más lelkes segítőnek. Reméljük, hogy a szüret hagyományát tovább tudjuk
ápolni évről évre. 

Boldizsár Róbert

Szüreti felvonulás és bál Gyergyótölgyesen



Prefektusi felszólítás
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Október 11-12 között Csíkszeredába volt megtartva a
Hargita Megyei Méhészfesztivál. Ez alkalommal a
maroshévízi Tőkés Attilát lovaggá avatták, bevették a
Mézlovagrendbe. Megyénkbe eddig közel 30 
mézlovag van és Tőkés Úr az első maroshévízi. 
Az új lovagokat Németh Zsolt a zalaegerszegi 
lovagrend elnöke avatta fel. Megkerestük a
maroshévízi Tőkés Attilát és kérdésünkre elmondta,
hogy több mint 200 méh családja van és 14 éve
foglalkozik a méhészettel. Ugyanakkor azt is 
elmondta, hogy  e tisztséget azért is kapta mert nem
hamisított mézet állit elő és amit még szem előtt 
tartottak az is, hogy eddig kitűnő eredményeket ért el. 

Cz. K.

A „Mindenki Könyvespolca Erdélyben” című program
keretén belül újabb könyvadomány érkezett
Maroshévízre az Urmánczy Nándor Egyesülethez,
mely egyesület a második Erdélyből, mely 
bekapcsolódik ebbe az akcióba. Az Erdélyi Magyarok
Egyesületétől kapott könyvek a római katolikus 
egyház hittantermében vannak kiállítva, és ami
érdekes, hogy ez nem kölcsönző, hanem akinek
megtetszik valamelyik könyv, vagy könyvek, azt 
hazaviheti örökre és mindezt ingyen. Akik 
érdeklődésüket fejezik ki a könyvek iránt, bármikor 
ellátogathatnak a hittanterembe. 

U.N.E.

Október 6. Nemzeti Gyásznapunk. Ez évben is 19
órától a helyi római katolikus templom udvarán 
gyertyás megemlékezést tartottunk az aradi 13 és a
többi vértanúk emlékére.

Szeptember 2.-án Hargita megye prefektusa, Petres
Sándor úr levelet kapott, mely szerint Maroshévízen a
középületekre, mint a pénzügyőrség, rendőrség,
bíróság, stb. nincsenek magyarul is kiírva az 
intézmények nevei, habár a törvény előírja, hogy azon
településeken, ahol a kissebbség számaránya több
mint 20%, ott kötelező kitenni a kétnyelvű táblákat.
A prefektus úr szeptember 24.-i levelében értesítette a
panaszost, hogy a prefektúra a 11307/2014-es számú
átiratban felszólította Maroshévíz polgármesterét,
hogy a 2011/1206-os számú, a nemzeti kissebségek
anyanyelvhasználatának közigazgatásban való
használatára vonatkozó törvény nincsen tiszteletben
tartva, ugyanakkor a 2001-es évi 215. számú törvény
értelmében intézkedjen a kétnyelvű táblák 
felállításáról. 

Várjuk a fejleményeket. 
(Sárig)

Megyei labdarúgás 
Gyimesfelsőloki S.E. – Maroshévízi Tudomány 7-1
(4-1). A hévízi csapat a 16. percben Madalin Marin

góljával vezetésre tett szert, de a végeredmény
számít. 

Szépvízi MŰ–Maroshévízi Tudomány 1–3 (0–1).
Gólszerzők: Gábor László (52.), illetve Daniel Roca

(25.), Marius Dunca (72.) és Ion Soare (83.).
Maroshévízi Tudomány–Csíkszentsimoni Szefite
8–3 (3–1). Gólszerzők: Răzvan Vodă (69., 79. és 89.
perc), Ioan Soare (6. és 35.), Dan Roca (32.), Péter

Krisztián (54.) és Silviu Tararache (87.).

Röplabda
Ma az Országos Ifjúsági Röplabda bajnokság 

keretén belül: 
Maroshévízi ISK – Marosvásárhelyi ISK 0-3

Ez évben is aki teheti november 1-én 17 órára jöjjön
ki a Zsákhegyi Katonai Temetőbe, hogy egy gyertyát
gyújtsunk hőseink sírjai felett. 

Köszönjük.

November 13.-án 19 órától a helyi Művelődési
Házban Tamás Gábor Adventi Koncertjére kerül sor.
Jegyek a polgármesteri hivatal pénztáránál, valamint
a koncert előtt vásárolhatók. Ára 20 lej.

Maroshévízi mézlovag Mindenki könyvespolca 
Rövid hírek 

Nemzeti Gyásznapunk

Sport

Novemberi előzetes
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Lapunkban már több alkalommal beszámoltunk a
Maroshévízen és környékén talált rovásírásos emlékeinkről,
sőt az állítólag Maroshévíztől nem messze levő Attila váráról
is írtunk.
Nemrég a marosvásárhelyi Hompoth Lehel és a salamási
Csíki András beszámolt, hogy újabb rovásos köveket találtak
Salamás környékén, mely kövek az Attila vára és a Tászok
tető között terülnek el. Ugyanakkor egy általunk már közölt
kövön melyen rovás írással „Nyika” olvasható, több érdekes
jelt fedeztek fel a moha alatt. Érdekes, hogy Benedek Elek
egyik írásában egy Nyika nevű ördögről ír, de ír egy ilyen
nevű gyermekről is. Ezek a kövek, amelyeket most találtak,
több mint 500 kilogrammot nyomnak. Ha a 40-es években

csupán a Tászok tetőn közel 100 rovásírásos kőről volt tudomásunk, az utóbbi évtizedekben Maroshévíz és a
Tászok tető között sok kőre lettek figyelmesek. Különösen sok az ilyen ősi írásunkat megőrző kő az 
állítólagos Attila vára és a Tászok tető között. Érdemes lenne komolyabban átvizsgálni a szóban forgó területet 

Czirják Károly

Maroshévízen az első zsidókat az 1850-es népszámláláskor jegyezték. Számarányuk az évtizedek
alatt változott, míg ma egy izraelita van településünkön, az 1928-as népszámláláskor jegyezték a
legtöbbet, ekkor 840 személy vallotta magát zsidónak. A zsinagógát a 80-as évek derekán 
bontották le, míg a Mikvét (zsidó fürdő) 1992 után autójavító műhellyé lett alakítva. Jelenleg
településünkön 2 izraelita temető is van nagyon elhanyagolt állapotban. A helyi zsidóságnak 1912-
ben alakult iskolája, melynek igazgatója Czitrom Béla volt egészen 1916-ig. Az 1919-20-as tanévben
az iskola szünetelt, de 1920 októberétől újból megnyitotta kapuit, egészen a második világháborúig.
Közben az épületet, mely a római katolikus kántori lak szomszédságában van, 1947-ben, 
a kommunista hatalom elvette, „államosította”. Lakókat helyeztek az épületbe. 1990 után az épület
állapota rosszabbodott, hisz soha nem volt komolyabb tatarozás végezve a tornácos épületen,
mígnem ez év tavaszától az itt lakó három családot tömbházlakásba költöztették. Azóta az épület 
elhagyatottan áll, ablakait betörték, ajtóit kifeszítették. Sajnos a régi szép épületet nem igényelte 
vissza senki és egyes hírek szerint meglehet, hogy az épületet rombadőlése után lebontják. 
Kár, hogy senki nem gondol arra, hogy tatarozzák a közel 120 éves épületet, inkább a könnyebb
módszert választják, a lebontást. 

(czirják)

Október 23 az 1956-os forradalom emlékének az ünnepe, mely főképp Magyarországon zajlott le, de Erdély
több településén is voltak megmozdulások, szimpatizánsok. Maroshévízen és környékén is több személyt
letartóztattak Kötelességünk róluk megemlékezni. Maroshévíziek: András György, Bajkó István (Török 
csoport) - 1939. szept. 27-én született, Brettschneider Lajos - 1927. szept. 5-én született, Fülöp Tibor - 1928.
december 17.-én született, Gáll István, Miron Teodor - 1909. augusztus 23.-án született, Szendrei Markovits
Szever - 1935. augusztus 31.-én született, Kovács Albert, (1916-1996), mivel a forradalom idején kitette a
házára a magyar zászlót (de nemcsak akkor), heteken át, nap, mint nap a rendőrségre hívatták. Maroshévízen
születtek, de Budapesten vettek részt a forradalomban: Kovács Ince sz.1935 és Kovács Gyula sz. 1931-ben.
A környéken lakó maroshévízi születésűek közül letartóztatták az alábbiakat: Galócás: Francz Károly 
(Török cs.) - 1941. június 4.-én született, Halász József (Török cs.) - 1946. április 26.-án született. 
Gyergyóhodos: György Lajos - 1916. június 21.-én született, Mezei Árpád (Török cs.) – 1937-ben született.
Gyergyósalamás: Hompoth Ferenc (Török cs.) - 1921. július 23.-án született, Török István (Török cs.) -
1939.július 29.-én született, Török József (Török cs.) - 1944. január 10.-én született, Nemes Géza. Bélbor:
Kulpinszky István (Török cs.) – 1939.-én született. 

Czirják Károly

Újabb rovásírásos kövek Maroshévíz környékén

Lebontanák az egykori zsidó iskolát

Október 23
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Kedves olvasók, tisztelt szerkesztő!
Nem vagyok egy „vegyünk fel minden arcunkba dobott kesztyűt” típusú ember, de vannak dolgok, melyeket
nem tudok közömbösen elhallgatni, s a Maroshévízi Hírlap szeptemberi számának 5. oldalán megjelent cikke
ebbe a kategóriába tartozik. Szándékom nem a szurka-piszkáló bántás, nem is szeretnék közösséget vagy imázst
rombolni, csupán csak élni akarok a konstruktív kritika eszközének demokratikus jogával, s szeretnék 
dolgokat tisztázni, illetve helyre rakni – kérem, hogy Önök is így vegyék ezt tőlem. Remélem, olvasói 
levelemnek sikerül helyet szorítani a következő lapszámba, mert semmiképpen nem szeretnék arra kénysz-
erülni, hogy más (megyei) lapban jelentessem meg a cikk provokációjára (melyben szervezőként érintett
vagyok én is) való reagálásomat. Ígérem, hogy amennyiben reagálások, válaszok, tiltakozások érkeznének az
újságban vagy azon kívül a levelemre, tudomásul fogom venni, de nem fogok további reagáláshoz folyamodni,
mert nem célom hasztalan tüzeket táplálni. Azért fontos ezekről a dolgokról beszélni és írni, mert a hallgatók
és olvasók számára úgy tűnhet, hogy két ellentétes valóság van, pedig Igazság csak egy van – döntsük el, hogy
melyik az!
Pár pontban összefoglalom észrevételeimet, s ha úgy látják, hogy azok nem állnak meg a tárgyilagosság 
talaján, nézzék el nekem – alkalom adtán megkövetem érte magamat. Higgyék el, hogy nem első indulatból
írtam ezeket a sorokat, feleségem jó tanácsára sokat aludtam rá, hogy mérgem csillapodjon. Jó dolognak 
tartom, hogy egy román tömbben élő magyar közösségnek legyen anyanyelvű helyi újsága, de fontosnak látom,
hogy az egy minőségi lap legyen: témaválasztásban, fogalmazásban, helyesírásban és igazmondásban egyaránt.
És még a szellemiségéről nem is szóltam – ha azt a célt szolgálja, hogy egyik magyar csoport a másikat 
pocskondiázza az újság hasábjain, akkor felesleges, sőt romboló.
A cikkben a szerző nehezményezi, hogy az egyik felszólalásban, melyben Kolumbán Tihamér tanár úr
temetőféltő emlékét idézték fel, nem sorolták fel a fenyőcsemete ültetők teljes névsorát (s a cikk írója 
szerényen a felsorolásban a maga nevét is feltünteti), valamint azt, hogy nem hangzottak el a hősök nevei. 
Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az ünnepség témája nem a hősök személyének kiléte vagy a 
csemetőültetők személyének kiemelése volt, hanem az I. Világháborúra való emlékezés és a 100 évvel későbbi
tanulságok levonása.
Czirják úr pontatlansággal vádolja a felszólalókat a hősök számának említését illetően – érdekességből utána
néztem, hogy maga a szerző is legalább három különböző verziót említ különböző években, különböző 
cikkekben, akkor hol van itt a probléma? Sőt, a Bécsi és a Nagyszebeni Állami Levéltárakban is eltérő 
adatok jelennek meg.
C. K. szintén hiányolja, hogy a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület hősök temetőjéért kifejtett tevékenységét
egyik felszólaló sem méltatta – gondolom, ez azért eshetett meg, mert ezt maga a szerző már számos 
alkalommal megtette, s így erre nem volt szükség ebben a világháborús tematikában. Ettől függetlenül, 
valósnak és dicséretesnek tartjuk az Egyesület hősi temetőért tett múltbeli törekvéseit.
A cikk írója úgy véli, hogy nem helyénvaló az a több felszólalásban szereplő állítás, hogy a katonai temetőt több
rendben is meggyalázták, holott korábban ő maga írt számos alkalommal ezekről a gyalázásokról – ha más 
állítja ugyanezt, akkor már nem is helyénvaló?
Kikérném a magam, de még a Nagy József történész nevében is, hogy az említett kutató saját bevallása szerint
nem tudna semmit sem a maroshévízi harcokról, sem a katonai temetőről – a korrekt összefoglaló beszédét 
hallgatva nekem nem ez volt a benyomásom...
A szerző azt is felrója cikkében, hogy olyanok emlékeztek meg most a hősökről, akik eddig soha vagy nagyon
ritkán tették – a személyeskedés ronda burkát lehántva sem tűnik nekem úgy, hogy a cikk írója örülne az egyre
gyarapodó megemlékezők táborának, ami számomra elég furcsa. Ráadásul olyan személyek irányába lőtte ki
a bántás mérges nyílvesszőjét, amely személyek nagyon sokat tettek azért, hogy ez a katonai temető egy román
család tulajdonából felszabadulva a magyarság közkincsévé válhasson.

Végül, levelem útján is szeretném megköszönni annak a kb. 150 maroshévízi magyarnak az ünnepségen való
részvételét, akik félretették a félelmüket és kényelmüket, s eljöttek a megemlékezésre.  

Maroshévíz, 2014. október 4. 
Barticel-Kiss Krisztián

OLVASÓI LEVÉL
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Ami a fenyőfacsemeték ültetését illeti, könnyű a dolog, hisz videofelvétel örökítette meg az es-
eményt, így lehet tudni, kik voltak ott.

A hősök számával kapcsolatosan egyszerű a magyarázat, hisz nem mindig volt meg a teljes névsor,
1998-ban a bécsi levéltárból egy részét kaptam meg az itt eltemetett katonák neveivel és adataival, majd 
2010-ben egy újabb iratcsomó került elő, míg 2011-re az említett levéltárban előkerültek az összes adatok. 
Ezért vannak egyes eltérések. 2012-ben sikerült összegezni a bécsi és a szebeni levéltári adatokat, ugyanakkor 
2013-ban derült ki a zsákhegyi temetőben eltemetett második világháborús német katonák teljes létszáma is.
És egy elírás a tiszteletes úr részéről, a katonák nevei nem a Nagyszebeni Állami Levéltárban vannak,
hanem egyházi levéltárban.

A cikkeimben szerepelt, hogy több alkalommal is meggyalázták hőseink sírjait, ez így igaz, de a szóban
forgó cikkben azt írtam, hogy 2007 és 2013 májusa között soha nem volt meggyalázva a temető, csupán május
hava után.

Cikkemben írtam, hogy az ünnepség legszebb beszéde a Nagy József történészé volt, ez így igaz és most
is fenntartom ezt és a tovább leírtakat is. Igen, Nagy József történész nem tud semmit a zsákhegyi temetőről,
hisz nem kutatta, ezt ő maga is bevallotta és csupán annyit tudott, amit én elmondtam neki az 
ünnepség előtti héten és az ünnepség előtt. Beszédében semmit nem említett a temetőről és a maroshévízi 
harcokról, de beszélt a tölgyesi és a békási harcokról, hisz ezeket kutatta.

Az olvasói levélbe az is bekerült, mintha én nem örvendenék, hogy gyarapodik a megemlékezők 
tábora. Tévedés, a szóban forgó cikkből ez nem vehető ki, hisz a cikk befejezésénél az alábbiakat írtam:
„...de ami a legfontosabb, hogy olyanok jöttek rá, hogy hőseinkről meg kell emlékeznünk, akik ezt soha vagy
nagyon ritkán tették”. Tehát írásomban jónak tartom, hogy hosszú évek után mások is rájöttek, hogy vannak
hőseink, akikre megemlékezni emberi kötelességünk. 

Czirják Károly

Első alkalommal volt megtartva Maroshévízen a „Dr. Bíró Ferenc” elnevezésű országos elsősegély-nyújtási
verseny. Dr. Bíró Ferenc (1926-1999) több évtizeden át volt a maroshévízi városi kórház igazgatója, 
sebész-főorvosa, tevékenysége alatt számos jó orvos dolgozott a helyi kórházban, sok olyan műtétet végzett el
sikeresen, melyet más modernebb kórházakban nem mertek, igazgatósága alatt épült a mai kórház is. Öcsi
bácsi, ahogy a hévizek ismerték, a híres Mátyás Mátyás sebészorvos tanítványa volt. A már említett versenyre
több romániai településről jöttek el versenyzők, orvosok. A háromnapos verseny utolsó napján a jelenlevők a
helyi római katolikus templom udvarára mentek, Bíró Ferenc sírjához, ahol koszorút helyeztek el. Dicséret a
kezdeményezőknek. A napokban beszéltünk Camelia Teslovannal, a verseny kezdeményezőjével, akitől azt is
megtudtuk, hogy azért nevezték el a versenyt a néhai Bíró doktorról: „mivelhogy közel 40 évet dolgozott a
hévízi korházban és ő az életmentést valóságos művészetté emelte, sokat tett minden egyes betegéért, az életek
megmentéséért és olyan magas szintű színvonalat vezetett be a hévízi kórházba, melyet manapság nagyon
nehéz megteremteni. Újító szellemben dolgozott, fegyelmet és szigorúságot követelt, értékelte és megbecsülte
az emberi életet, bátor és tiszteletet adó orvos volt. Soha nem tett különbséget az emberek anyagi helyzete
miatt, mindenkit egyformát kezelt, gyógyított. Annyira az emberek gyógyításának áldozta életét, hogy inkább
egy szolgálati lakásban lakott, ahol kórházi ágyban aludt, és mindezt egy ok miatt: legyen minél közelebb a
betegeihez. Annyira komplex orvos volt, hogy emlékét az évek múlásával sem lehet törölni. A verseny célja
pedig az volt, hogy sokan és jól készüljenek fel az elsősegély nyújtásra. A versenyen résztvevő zsűri tagjai
pedig székelyudvarhelyi, csíkszeredai, marosvásárhelyi és maroshévízi orvosok, ápolók voltak. A versenyre 14
csapat iratkozott fel: Bukarestből 3 csapat, egy-egy csapat Brassóból, Kovásznáról, Békásról, 
Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Széklyudvarhelyről és öt csapat Maroshévízről.
Az első helyet a békási I. Károly Gimnázium csapata nyerte.

A nyertes többek között egy 6 éjszakás balatoni kirándulást is nyert, mely díjat a Magyarországi
Vöröskereszt Szolgálat ajánlotta fel.”. 

Sárig Cs.

Rövid válasz az olvasói levélre

Dr. Bíró Ferenc országos verseny
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KKeemméénnyy  oollddaall
(A Kemény János Gimnázium oldala)

A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceumban működő Csillagszem tánccsoport 16 rend 
népviselettel gazdagodott a Hargita Megyei Tanácsnál nyert sikeres pályázat során. A pályázatot a
maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület nevében küldtük be a Hargita Megyei Tanács tavaszi
pályázati kiírására. A pályázat eredményeképpen nyolc női és nyolc fiú székely ruhát, valamint 11 kalapot
vásároltunk a néptánccsoportnak a csíkszeredai SC. Folk Text SRL cégtől. A pályázat összköltsége 10300
lej, amelyből 8200 lejt Hargita Megye Tanácsa biztosított, a maradék 2100 lej önrészt pedig az Alma Mater
Kemény János Egyesület állta. A pályázat egy nagy hiányosságot pótol, hiszen a fellépések előtt a 
tánccsoport ruháit állandóan kölcsönözni kellett, amely a szülőket terhelte. A megvásárolt ruhák szebbé és
gazdagabbá teszik a tánccsoport előadásait és ígérjük, hogy méltóképpen kihasználjuk őket, nem hagyjuk
megporosodni őket. A kép a Csillagszem tánccsoport 2014 október 13-ai Sajtótájékoztatón való fellépése
során készült.

A Csillagszem tánccsoport ebben a hónapban még gazdagodott 4 rend székely ruhával, amit a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-hez Budapest, Magyarországra benyújtott Hagyományok Háza című pályázat során
sikerült megvásárolni. Ez a pályázat a maroshévízi Alma Mater Kemény János Egyesület nevében zajlik.
A pályázat összköltsége 150 000 HUF. A Csillagszem tánccsoport színes előadásaival ápolja a 
hagyományokat ebben a szórványvárosban.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez  benyújtott, Esélyegyenlőséget minőségi oktatással című pályázat
során elnyert összegből 2041 lejre sporteszközöket, 2116 lejre biológiai taneszközöket, 2027 lejre kémiai
modelleket és vegyi anyagokat, 1707 lejre pedig fizika készletet vásárolunk. A pályázatot iskolánk az Alma
Mater Kemény János Egyesületen keresztül nyújtotta be és 600 000 Ft. támogatásban részesült. 

A megvalósítás határideje 2014 október 31. 
Pályázati koordinátorok: Séra Ilona, igazgató és Deme Gabriella, helyettes igazgató
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Ezeket elkűldheti az e-mail címünkre: hirlap@marosheviz.info

Izabella vendéglő, legjobb árak,
legjobb kiszolgálás!

Villanyszerelés
Megtalál bennünket a Sport utcában a

Harmopan kapujával szemben
Tel/fax: 0266342947
Mobil: 0745641879

Fordítóiroda Maroshévízen a polgármesteri hivatallal szemben.
Elérhetőségeink:

0742-130-010 , 0744-829-149.

Méhkaptárok
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hűtőszekrények
és mosógépek

javítását
vállaljuk.

Érdeklődni a
0744693028
0743507482

telefonszámokon lehet.

A sepsiszentgyörgyi Continental cég manikűr, pedikűr,
műköröm tanfolyamot indít.

Érdeklődni a 0751755099-es telefonszámon.
(György Hajnal)

Eladó jó állapotban levő szobabútor (600 lej).
Érdeklődni a 0740288681-es telefonszámon

Bútort akarsz vásárolni?
Mi segítünk!

Látogass el üzletünkbe, ahol kiváló
külföldi bútorok között válogathatsz.

Címünk: Garoafelor út 1.
tel: 0742266779

www.facebook.com/mobilasecondtoplita

Eladó értékes bélyeg gyűjtemény. 
Érdeklődni: Asztalos Vilma, V. Babes C/1/8
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