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ÜNNEP VÁ RÓ
Mit kérek az A ngyaltól?

Az idei karácsony
szokatlanul enyhe lesz,
jelezték előre. Nem
hull a pelyhes fehér
hó, és a gyerekek sem
szánkóznak a csillagfényes szentestén, mialatt odahaza megtörténik a csoda.
Egy kép ötlik föl bennem jó régről, 1968-69
körüli emlék Gagyból.
Déli 12 óra. Ülünk az óvoda folyosóján alacsony, hosszú deszkaasztal mellett, kicsi székeken 25-30 kisgyerek. Várjuk az ebédet, ütemet
dobolunk az asztalon. Gyerekzsivaj és paradicsomleves illata lengi be a cementes folyosót.
Juliska néni, a szakácsnő tálalja az ebédet,
Margitka óvó néni rendezi a sorokat, vigyáz a
fegyelemre.

Velem szemközt Árpika ül. Kicsi karjainkat
átnyújtjuk az asztalon, és éppen csak elérjük
egymás kezét. Na, nem a korai romantika kedvéért, dehogy! Csak azért, hogy jelezzük, ez a
mi felségterületünk! És ezen a területen van két
piros, zománcos pléhtányér és két alumínium
kanál. Hajszálra egyforma minden gyermek
előtt, ugyanaz a kis jel van gyárilag préselve
minden kanálra, de azért leellenőrizzük, ott
van-e a kis rombusz. Juliska néni mindenkinek egyformán tesz a tányérjába paradicsomlevest, és hangosan sarkall az evésre folyton
ismételt kérdéssel:
„Na, ki lesz pianér?” Hogy értsd: ki eszi meg
a levest elsőre?
Koccanak a kanalak, a piros pléhtányérokból
szaporán kanalazzuk a levest.
Aztán lettünk „pianérok”, talán túl sok ideig
is voltunk azok, és mára már ennél sokkal jelentősebb történetet is tudnék mesélni, de ked-

Beszámoló a decemberi tanácsülésről
December 10-én sor került az önkormányzat
decemberi ülésére, amelyen tizenöt napirendi
pontot vitatott meg az önkormányzat, és több
fontos kérdésben született döntés.
Ezúttal sem döntődött el véglegesen a Jézuskiáltón található Zapp telefonos antennának
az ügye. Ezt az antennát át szeretné venni, a
STS, (Állami Telekommunikációs Szolgálat), és
az alatta lévő területet, amely a város tulajdonában van, kérték tulajdonjogba az elmúlt ülésen. Ezt az önkormányzat nem engedélyezte,
viszont hosszú távon bérmentve használatba
adja, és így is megfelelő ahhoz, hogy európai

uniós vagy más forrásokat tudjanak bevonni, és
tudjanak ott fejlesztéseket végezni. Ez az állami
szolgáltató pl. a 112-es sürgősségi hívószámnak is a kezelője, de még sok olyan más állami
adatátvitelnek is a gazdája, amely rajtuk keresztül működik. Ragaszkodtak ahhoz, hogy itt
is egy saját tulajdonú fix pontot hozzanak létre,
mert ez a fix pont a Jézuskiáltóról a megye nyugati részét szinte teljes mértékben lefödi, tehát
nemcsak Székelykeresztúrt, hanem a környező
községek adminisztratív területére is rálátással
van. Tehát a területet hosszútávú bérbe adtuk
az épületek létezése időszakára.

Arany János
Szilveszter-éjen
...Vígan! az ó év haldokol,
Nevessünk mint örökösi,Pedig bizony semmit se hágy
Annak, ki végpercét lesi.
Hajrá fiúk! ez a pohár
Az évért, mely kiszenvede;
Emléke fönn lesz holnap is...
Egy kis mámor futó köde.

vesebbet aligha. Most épp ez jutott eszembe, és
a karácsonyi kívánságom ehhez kapcsolódik:
Kedves Angyal!
Nem kérek olyant, amiről tudom, lehetetlen
teljesíteni. Nem kérem, hogy hozd vissza, ha
csak egy percre is, ezt a régen volt pillanatot.
De...egy olyan piros pléhtányért szeretnék, és
ha lehet,…Árpikának is vigyél egyet, légy szíves!
Szeretettel:
Sándor-Zsigmond Ibolya
A Caritas szervezet kérte a most létező szerződésüknek a meghosszabbítását, ez az évi
pénzügyi támogatásnak a négy hónapos meghosszabbítása, amíg a 2016-os költségvetés elfogadódik. Az ötéves épülethasználati joguk is
lejárt, és ennek meghosszabbítását is elfogadta az önkormányzat. Mivel a fiatfalvi közösségi
házban van a székhelyük, az volt a kérésünk,
hogy, ne csak annak az épületnek legyenek a jó
gazdái, amelyet bérelnek és használnak, hanem
az egész udvarnak és az ott lévő nagyobb zöld
övezetnek is legyenek a gondnokai és rendbentartói, hogy egy kellemes környezetben tudják
a tevékenységüket kifejteni.
Ugyancsak a fiatfalvi közösségi házzal kapcsolatosan: több része van ennek a közösségi háznak, az egyik nem működő részét, ahol
orvosi rendelők működtek, most kérte a Ház
a Holnapért Alapítvány. Az alapítványnak az a
tevékenysége költözne oda, amely délutáni oktatásban szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket tanít, nevel, és talán komoly támogatást
kapnának egy német alapítványtól ahhoz, hogy
saját udvarukon belül legyenek saját épületükben, mert ez a tevékenység most is működik,
csak az Orbán Balázs Gimnáziumnak a fiatfalvi
iskola részlegében. Ezzel kapcsolatban egyelőre halasztást javasolt az önkormányzat, mert
ki szeretné kérni a fiatfalviak véleményét, arra
vonatkozóan, hogy nincs-e más céljuk, elképzelésük ennek az épületrésznek a hasznosítására
vonatkozóan.
Egy területnek a használati és átjárási jogát
adtuk oda az Electricának, amelyre egy transzformátor van felszerelve a Küküllő Szövetkezet
immár nem működő épülete mellett. Ez szükséges ahhoz, hogy az Electrica tudjon továbbra is
áramot szolgáltatni abban az ipari részben működő néhány kereskedelmi társaságnak.
folytatás a 2. oldalon...
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Beszámoló a decemberi tanácsülésről

Ugyancsak egy külön napirendi pont kapcsán
az AQUASERV irodája épületének a fűtése merült fel. Az épület a miénk, az AQUASERV bérli az
önkormányzattól, és miután leállt az ACATEL által szolgálatott központi fűtés a Hargita lakónegyedben, az AQUASERV-nél is újra ki kell ennek
építeni a fűtését. Egy egyéni fűtésrendszer oldja
meg a problémát, és ennek a kivitelezését az
AQUASERV el is végezné, a kérésük viszont az,
hogy a havonta fizetett bérleti díjból tudják ezt a
befektetést megvalósítani. Ezt elfogadta az önkormányzat azzal a kéréssel, hogy szeretné látni
a részletes kiadások listáját, és annak a függvényében dönt majd a támogatás mértékéről.
A 2016-os bérleti díjakat fogadta el az önkormányzat, amelyek a 2015-ös évhez viszonyítva
nem változnak.
Ugyancsak egy másik napirendi pont kapcsán
az egyes helyi szerződések magánszemélyekkel
és cégekkel kötött szerződéseknek a meghos�szabbítása is napirendre került. Közterületeket
használnak, bérelnek többen, nemcsak a központban, de különböző mellékutcákban is és
ezeknek a 2016-os évi szintjét elfogadta az önkormányzat.
Költségvetés módosításra is sor került, három-négy olyan fontos befektetést javasoltunk,
amely megvalósulhat még az idén. Az egyik a
Küküllő Szövetkezetnél létező és eladás alatt
lévő, tehát egy felszámoló cég ügykezelésében lévő raktárhelyiségnek a megvásárlása. Ez
szükséges, mert az önkormányzat városgazdálkodásának, de nemcsak, a tevékenysége szinte
mondhatni, kinőtt az önkormányzat udvaráról,
több olyan feladatkör van, amely az idők során
alakult ki, és amelynek eleget kell tenni. Nincs
megfelelő körülmény, hogy ezt a tevékenységet
csak az udvarunkon végezzük. Csak egyet említsek: az európai uniós élelmiszercsomagoknak
az évről évre való kiosztása örökös problémát
okoz. De az önkormányzat haszongépjármű
parkja is annyira megnőtt, hogy ténylegesen
szükségünk van plusz tárolási felületekre, és
kivált ha sikerül féláron megvenni, akkor meg�győződésem, hogy hasznos dolgot vásárolunk
az önkormányzat részére.
Folytonos igény van a városi térfigyelő kamerarendszernek a bővítésére, ezt nemcsak
magánszemélyek jelzik, hanem akár a helyi
rendőrség is, a nemzeti rendőrségnek nevezett
helyi szervek írásban is jelzik, hogy nemcsak a
bűnözés megelőzésére vagy ennek a felderítésére volna jó hatással, hanem különböző forgalmi
baleseteknek az utólagos tisztázására is alkalmas. Tehát szeretnénk bővíteni Fiatfalván a kultúrotthonig, és onnan a futballpálya felé menő
utcarésznek is a lekamerázását, de a nemzeti út
mentén is több ponton, tíz kamerával szeretnénk
bővíteni a városi rendszert. Ez is, reményeink
szerint, a 2016-os év végéig megvalósulhat.
A múzeumnak a pincéje felújítás alatt van,
már szinte be is fejeződött, és most szép lassan azon kell gondolkozzunk, hogy be kell rendezzük a pincét, olyan tárgyakkal, kellékekkel,
amelyek használhatóvá és látogathatóvá teszik,
de nemcsak ez, hanem a múzeum belső udvarában a pince előtti részen egy külső térnek
a kialakítása is folyamatban van, erre is különítettünk el pénzforrást és reméljük, hogy a
2015-ös év végéig megvalósulhat.

folytatás az első oldalról...

Betfalván a vízmű melletti bővítésekre egy
területet vásároltunk a vízmű közvetlen szomszédságában és ennek a pénzügyi fedezését
most a költségvetés biztosítja.
Meghosszabbítódtak különböző, önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásoknak a bérleti szerződései. A képviselők felhívták a figyelmet, hogy akiknek meghosszabbítódik a bérleti
szerződésük, azoknak a bérleti díjai legyenek
kifizetve, illetve vigyázzanak a környezetükre,
itt elsősorban a Zatai szociális házakról van szó.
2016-os munkaköröknek a táblázata is elfogadódott, mind a köztisztviselők, mind a
szerződéses munkaköröknek a táblázatát jóváhagyta az önkormányzat, úgyhogy látható,
hogy milyen tisztségekkel fogunk működni a
2016-os évben.
Változott az önkormányzati autóknak az
üzemanyag használatát tiltó vagy engedélyező szabályzat, eddig megvolt, hogy minden
gépjárműre, személygépkocsira mennyi üzemanyagot lehet törvényesen elfogadni. Bizony
voltak időszakok, amikor elég volt, vagy amikor
nem volt elég, most ezt felszabadították, és az
önkormányzat döntése alapján meghatározódott, hogy melyik személygépkocsival, mennyi
üzemanyagot lehet elhasználni.
Egy visszatérő napirendi pont: még mindig
bővülőben van a Maros megyei Aquainvest Maros közösségfejlesztési társulás, közbe-közbe
új községek csatlakoznak hozzá, amelyet minden létező tagtelepülésnek meg kell szavazni és
elfogadni, most is került egy ilyen a napirendre
és elfogadásra került.
A különféléknél három olyan napirendi pont
volt, amelyiknél az egyik különböző utcáknak a
felvétele a közvagyonba. Itt azt kell tudni, hogy
vannak olyan utcák, amelyek jogilag rendben
vannak, az utca neve és az utca szerepel a hivatalos közlönyben is megjelent városi közvagyonban, de a területe is jogilag rendezve van,
s a területének a nagysága, határai jól behatárolhatók, és ezekre az utcákra ‒ 6-7 utcáról van
szó ‒ van felújítási-korszerűsítési tervünk. Ezek
közül a legtöbb olyan utca, ahol gyakorlatilag
nincsen korszerűsítés, vagy ami van az elavult,
nincsen aszfaltút, a járdák romos állapotban
vannak, ezekre tehát elkészítettük a tervet, és
ezek a tervek várják, hogy kiírásra kerüljön európai uniós pénz, ami úgy néz ki, hogy a jövő
évben már esedékes, és akkor egyszerre egy
nagyobb horderejű pályázaton részt vehetünk
és több utcának a felújítási munkálatára adhatunk le pályázatot és remélhetőleg nyerünk is.
Viszont vannak olyan utcák, amelyek sem jogilag, sem területileg nincsenek rendben. Ezeknek az utcáknak a lakói bárhogy szeretnék,
hogy korszerűsítve legyen az utcájuk, és én is
szeretném, hogy minden utca rendben legyen,
de amíg nem tudunk közös nevezőre jutni, és
nem fog össze az utca. Itt két utcát is tudok
említeni, a Bözsefalvi utcát, amely adminisztratív szempontból Székelykeresztúrhoz tartozik,
valamint a Kölcsey utcát, ahol nincsenek rendben a jogviszonyok, tehát létezik, de különböző magánszemélyeknek a területén, mindenki
ott elhagyott egy métert, három métert akarva
akaratlan a telkéből, és az az utca. Ez rendben
van, hogy utca lett, de jogilag is rendben kell
legyen. Én arra kérem ezeknek az utcáknak a

lakóit, hogy próbáljanak megegyezni, összefogni és felajánlani azokat a részeket, amelyek a
saját telkükből nyúlnak bele az utcába és a kerteken kívül vannak, hogy egy topográfiai felméréssel ezeket az utcarészeket közvagyonba kell
ajándékozni. Erre volt példa, mert az unitárius
egyház a Dávid Ferenc lakónegyedben, ahol az
ANL-s blokkok is vannak, ott szinte 90 árnyi területet adományozott a városnak, pont ebből
a célból, hogy ott közterületen közművesíteni,
illetve felújítani lehessen.
Ezek a régi kis utcák is sajnos ezen a folyamaton át kell essenek, mert amíg ez nem
történik meg, mindhiába várják, mind a polgármester, mind az ott lakók, ezért javasolom, hogy fogjanak össze, kerítsenek egy topográfust, ha szükséges hívjanak össze egy
utcagyűlést, hívjanak meg az önkormányzattól
valakit, akár a polgármestert és küldünk egy
olyan szakembert, aki kerékvágásba tudja állítani az utcalakókat, és elmondja a teendőket.
Addig lehet különböző képekkel illusztrálni a
helyzetet tudatosan vagy tudat alatt, de an�nyira azért nem vagyunk elfogultak mi sem,
hogy pl. Fiatfalva végében egy-két kilóméter
utat leaszfaltozunk, amíg a város központjában még vannak rendbe nem tett utcák. Vannak esetek, amikor pénzt adnak megyei útra,
vagy községi útra, és azt kötelezően arra kell
elkölteni, és azt a pénzt nem lehet a város
központjában, vagy falu központjában lévő
útra költeni, és hatványozottan nem lehet arra
költeni, ha az illető utcának jogilag nincsenek
rendben a dokumentumai, területe. Ezt el kellett mondjam, mert tudatosan vagy nem tudatosan, egyesek felháborodva azt mutatják
be a nagyvilágnak, hogy lám-lám egy faluvégi út leaszfaltozódik és a város központjában
egy utca nem, és ez teljesen jogos, én is azt
szeretném, hogy a városközpontból haladjunk
kifelé, de ezeken a lépéseken át kell esni, és
akkor tárgyalhatunk és fejleszthetünk, ha minden rendben van jogilag.
Ugyancsak a különféléknél a VOX Rádió tulajdonosa, a Hargita Line egy kéréssel fordult
az önkormányzathoz, amelyben elsősorban azt
a helyzetet hozta az önkormányzat tudomására, hogy változik a tulajdonosi kör, és a rádió,
illetve a kábeltévé tulajdonosi köre kettéválik, a
rádió marad külön a Hargita Line adminisztrálásában, tulajdonában és működésében. A gond
az, hogy, a veszteségeket nem tudják fedezni,
mert az eddigi működési költségeket, amelyek
mínuszosak voltak, a rádió mérlege negatív, valaki fel kellene vállalja, mert a kábeltévé havi díjából nem tudnak erre fordítani, mivel más lett
a tulajdonos. Ezt az önkormányzat tudomásul
vette, elhalasztotta ennek a napirendi pontnak
a megválaszolását. Továbbá keresi azokat a jogi
lehetőségeket, amelyek kapcsán esetleg éppen
arra hivatkozva, hogy ez a rádió, amely sokunk
kedvence, és nem csak Keresztúron, de a kistérségben is sokat hallgatott rádió, 30 km-es
körzetben sugároz, és közszolgálati szerepe is
van, annak ellenére, hogy magántulajdonban
van, és megnézi, hogy melyek azok a gazdasági
lehetőségek, amelyek törvényesen a fennmaradását biztosíthatják, és amelyeket az önkormányzat – ha nem is biztosítani – de hozzá tud
járulni a fennmaradásához.
Rafai Emil polgármester beszámolóját
lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Lépésről lépésre

A Hargita megyei integrált hulladékkezelési
program keretében hulladékátrakó állomás kialakítása kezdődött el a régi városi szemétlerakat közelében.

Az Elka International Kft. közvetítésével németországi adomány révén fémmegmunkáló
gépekkel bővült a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum szakműhelyének eszköztára. A 2015.
november 27-én szervezett ünnepélyes átadás
lehetőséget teremtett a találkozásra az iskola vezetősége, a városvezetés, a helyi cégek
képviselői és az adományt közvetítő Elka International képviselői között, mely alkalomból
véleménycserére került sor a helyi szakoktatás
színvonalát, jövőjét és a helyi munkahelyteremtés lehetőségeit illetően.

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
125/2014-es HATÁROZAT egy területnek a
Különleges Távközlési Szolgálat ügykezelésbe adásáról.
126/2014-es HATÁROZAT a CARITAS-szal
kötendő szerződés meghosszabbításáról.
127/2014-es HATÁROZAT egy terület ideiglenes elfoglalásáról és szolgalmi jog jóváhagyásáról az Electrica Rt. javára.
128/2014-es HATÁROZAT az 1593/2011
számú ingyenes használatba adási szerződés
meghosszabbításáról.
129/2014-es HATÁROZAT az Aquaserv Rt.
székhelyén a fűtési rendszer felújításának
elvi jóváhagyásáról.
130/2014-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2016-os évre.
131/2014-es HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról.
132/2014-es HATÁROZAT a Zata utcában
lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek
meghosszabbításáról.
133/2014-es egyes szerződések meghos�szabbításáról.
134/2014-es HATÁROZAT a Polgármesteri
Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről.
135/2014-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő gépjárművek üzemanyag normájának jóváhagyásáról.
136/2014-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek csatlakozásának jóváhagyásáról az AQUA INVEST MUREȘ-hez.
137/2014-es HATÁROZAT egyes pénzügyi
kedvezmények elfogadásáról.
138/2014-es HATÁROZAT a városi közvagyonba lévő javak listájának módosításáról.
Székelykeresztúr, 2015. december 10.

Új aszfaltszőnyeg került a DC43 községi út
Fiatfalva végétől a Küküllő-hídig terjedő szakaszára. A munkálatok Hargita Megye Tanácsa támogatásának köszönhetően valósulhattak meg.
A Hargita Megye Tanácsától kapott támogatásnak köszönhetően folytatódnak az általános
tetőzet-felújítási munkálatok a városi kórháznál.

A téli szezonra készülve új hóekét vásárolt az
önkormányzat a szintén nemrégen beszerzett
traktorára.

A csatornázási munkálatok befejeztével elkezdődött és be is fejeződött a Bem József és a
Búza utcák korszerűsítése, és december 23-án
került sor e felújított utcák ünnepélyes avatására.

Kigyúltak az adventi hangulatot árasztó díszvilágítás fényei a főtéren. Idén néhány újabb fényinstallációval igyekeztünk ünnepi hangulatot teremteni, még szebbé és otthonosabbá tenni városunkat, és örülünk, hogy sokan tetszésüknek
is hangot adtak.

A n y akön y v i hír ek
2 0 15 . 09 .15 . – 2 0 15 .10 . 15
Elhalálozások:
Csáki Ferenc		
Kisfaludi Miklós		
Rezi József		
Varró Polixéna		
Tánczos Lajos		
Demeter Zsuzsanna
Cseke József		

2015.11.16
2015.11.20
2015.11.30
2015.12.02
2015.12.04
2015.12.13
2015.12.15

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr pszichológia és logopédia kabinetének
épületét új épületrésszel és emelettel bővítik,
melynek eredményeképpen a földszinten ebédlő és tálaló helyiség, az emeleten pszichológia
és logopédia kabinet, orvosi rendelő, valamint
egy új tanterem lesz majd kialakítva.

40 éves a székelykeresztúri bölcsőde. Ebből
az alkalomból 2015. december 11-én sor került
az intézmény fennállásának 40 éves jubileumi
ünnepségére.
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fennállását megünneplő rendezvénysorozat. Az
Ép testben ép lélek pályázattal pedig a salakpálya állagjavítására került sor 600 000 Ft értékben. A legnagyobb értékű beruházást iskolánk új hőközpontjának megvalósítása jelenti.
Mindezt a Bethlen Gábor Alap 20 000 000 Ft, a
Magyar Unitárius Egyház pedig 55 000 RON értékben támogatta. Rafai Emil polgármester úr,
Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala
a sikeres pályázat előkészítésében, valamint a
kivitelezésben nyújtottak segítséget.
Ezen szép megvalósítások fényében került
sor december 15-én Berde Mózes születése
200 éves évfordulójának megünneplésére. Ez
alkalommal Andrási Benedek, egyházi oktatási előadótanácsos felelevenítette iskolánk
jótevőjének és névadójának életútját, méltatva a keresztúri gimnáziumnak tett nagylelkű
adományait. Az ünnepség keretében került sor
az új hőközpont átadására, a segítők ‒ köztük
Kriza Dániel, örökös berdés diák ‒ méltatására.
A napot istentisztelet zárta, melyen a szószéki
szolgálatot Ft. Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke végezte, majd

ünnepre hangoló koncert következett iskolánk
kórusának előadásában, Nemes Annamária
karnagy vezetésével.
A karácsonyra hangoló hét eseményei itt
nem zárultak le: december 17-én este zsúfolásig megtelt teremben tapsolhattunk a BEMUGRI
újabb nagyszerű előadásának, a Sütő András
Káin és Ábel című drámája alapján készült színpadi játéknak. Köszönjük a csapatnak és a darabot színpadra állító Lakatos Sándor iskolalelkésznek, vallástanárnak ezt az ajándékot.
A karácsonyi vakáció előtti utolsó nap is az
ajándékozás jegyében telt. Mára hagyományossá vált a Kis csomagban nagy szeretet elnevezésű tevékenység, mely során a VII-XII.
osztályos diákok az Angyal segítségével, a Diáktanács szervezésében csomagot készítenek
elemis diáktársaiknak, Czire Alpár tanár úr vezetésével. Az idei utolsó áhítat keretében, halk
karácsonyi dallamok kíséretében vehették át a
kicsik a szeretet csomagját.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium közössége boldog karácsonyt kíván!
Székely Tiboldi Anikó

Az adventi várakozás ideje, amikor arra a
bizonyos belső hangra, a lélek hangjára lenne jó figyelni és mindennemű tevékenységünk
egy közös, nagy karácsonyi ráhangolódás célja
körül kellene csúcsosodjon és körvonalazódjon. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, sajnos
nem mondható sem felhőtlennek, sem elcsendesedőnek. A megfeszített munkába belefáradva diák és pedagógus egyaránt szomjazik a
csodára, a varázslatra, a meghittségre…
Az elmúlt hónapban nagyon színes és sokoldalú tevékenységekbe kapcsolódtak be diákjaink, tanáraik, nevelőik irányításával. „Iskolánk Meseszer-projektjének keretén belül
Illusztráljunk együtt meséskönyvet! címmel meghirdetett pályázata sikeresen zárult.
„Iskolánk elemis diákjai a projekt keretén belül
kiválasztott meséket közösen elolvasták, feldolgozták, majd ezeket tetszés szerint, szabadon választott technikával csodálatra méltó
meséskönyvekben örökítették meg. A pályamunkák iskolánk timafalvi épületében kerültek
kiállításra, folyosónkat díszíti a szebbnél szebb,

egyénenként vagy csoportosan készült meséskönyv. A legszebb, legötletesebb alkotásokat
osztályonként értékeltük és díjaztuk” ‒ számol
be Táncos Mónika tanítónő.
Szombaton, december 5-én iskolánkba ismét ellátogatott a Mikulás. A Hargita megyei
Vöröskereszt Önkéntesei 25 éve foglalkoznak
a Mikulás-maraton megszervezésével. Ennek
egy újabb változatával, a MIKULÁS SZÍNHÁZZAL érkeztek idén hozzánk, Székelykeresztúrra, a Petőfi Sándor Általános Iskola meghívására. A Mikulás nem szánon, de nagyon szép,
díszes szekéren érkezett segítőivel: Macival,
Hóemberrel és Krampusszal. Meghallgatta a
gyerekek énekét, beszédét, édességet osztogatott nekik, a kísérők pedig virgácsot. Ugyanakkor iskolánk és a napközis gyerekek gyűjtését is átvették, amit beteg gyerekeknek vittek.
A magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által életre hívott
Miénk a város! játékon (háromezer játékos
részvételével) Bálint Boglárka Tünde IV. A osztályos tanuló megnyerte osztályának a könyve-

ket, társasjátékokat, csocsóasztalt tartalmazó
100 000 Ft értékű CSODASARKOT. „Kitörő lelkesedéssel fogadtuk a hírt, Lukács Bence Ákos
konzul személyesen adta át a várva várt ajándékot iskolánk dísztermében! Ez a találkozás
megerősítette bennünk a játék és az olvasás
szeretetét, egyre inkább hisszük, tudjuk, hogy
a kitartó munka gyümölcsöző” ‒ számolnak be
az eseményről Jakab Enikő tanító néni és negyedikes tanítványai. Öröm számunkra, hogy
a Hargita Megye Tanácsa által hirdetett rajzpályázatot 8 és 14 év közötti gyerekek számára iskolánkból Fogarasi-Csézár Nóra (II. A)
és Deák Noémi (IV. A) tanulók nyerték. Az ő
rajzukat láthatjuk viszont Hargita Megye Tanácsa karácsonyi köszöntőin.
A csodára, a varázslatra, a meghittségre
váró diákság és pedagógusközösség az adventi viselkedés hetében mégis feledni tudta
a megfeszített munka fáradtságát és lelkileg
feltöltődve néztek a testi és lelki pihenést ígérő, jól megérdemelt vakáció elé.
Páll Emese

Másodikok lettünk az irodalmi vetélkedőn
Tizedik, jubileumi évéhez érkezett a tanfelügyelőség és a Zeyk Domokos Technológiai Líceum által szervezett Hargita megyei szakközépiskolások irodalmi versenye.
A 2015. december 10-én lezajlott vetélkedő
témája a száz éve született O. Nagy Gábor
nyelvész-szótáríró munkássága volt, különös
tekintettel a Mi fán terem? című szólásmagyarázó könyvére. Háromfős csapatok képvisel-

ték a megye szakközépiskoláit, a játékos-kreatív feladatsort Dáné Szilárd, magyar szakos
tanfelügyelő állította össze.
A feladatokból: csapatoknak be kellett mutatniuk egy általuk gyűjtött helyi szólást; rövid színpadi jelenetet kellett előadniuk, mely
összeállításnak szólásmondásokból kellett
építkeznie; kevert szólásokat kellett „helyre
tenniük”; hang- és képanyagokból kellett felismerniük közmondásokat és természetesen
O. Nagy Gábor életrajzát is ismerniük kellett.
A rendkívül szoros verseny első helyezette a
csíkszeredai Kós Károly Technológiai Líceum
csapata lett, csupán két ponttal lemaradva
második lett a Korondi Szakközépiskola és
Zeyk Domokos Technológiai Líceum csapata,
a harmadik helyet a szentegyházi Gábor Áron
Technológiai Líceum csapata szerezte meg. A
diákok oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Iskolánk csapata (Ismaili Kosovarka
Klaudia, Farkas Edina, Imre Róbert) szépen
megállta helyét, elmondásuk szerint a legfesztelenebbül az öblös ö-ző tájnyelven előadott színpadi jelenet alatt érezték magukat.

A háromtagú zsűri (Sándor-Zsigmond Ibolya
muzeológus, Lőrincz György író, Sipos István
történelem szakos tanfelügyelő) kiemelte a
csapatok felkészültségét, azt, hogy látszott,
nem csupán a verseny miatt foglalkoztak szólásmondásokkal, hanem a mindennapokban
is „élik” azt a nyelvi világot. A „műsorvezető”, versenyvezető immáron hagyományosan
Zsigmond Viola, az Orbán Balázs Gimnázium
magyartanára volt. A résztvevő diákok elmondták, számukra a verseny legfőbb hozadéka az volt, hogy ráéreztek a szólásmagyarázás ízére, a felkészülésbe több esetben
spontán módon a család is bekapcsolódott.
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum három magyartanára, Antal Erzsébet, Szőke Hajnalka és Zsidó Ferenc szervezőként és csapatfelkészítőként is kivette részét a munkából, a
versenyzáró jó hangulatú ebéden elhangzott:
ameddig ilyen rangos és izgalmas versenyeket sikerül szervezni, addig a Zeyk továbbra is
vállalja a házigazdaságot, Dáné Szilárd tanfelügyelő pedig a szakmai előkészítést.
Dr. Zsidó Ferenc

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

„a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7)
Az elmúlt időszakban nem csupán lelkiekben
és szellemiekben gyarapodott iskolánk, hanem
felszereltségben is, hála azoknak a nyertes pályázatoknak, melyeknek sikerességében nagy szerepe volt Varró Margit igazgatónőnek. Év végéhez
közeledve illendő mindezek számbavétele:
Ùj laptop és projektor került az E-IV. osztályosok birtokába 200 000 Ft értékben, a Modern oktatás az elemiben pályázattal; 52 db
új széket vásároltunk az étkezdébe 600 000
Ft értékben a Fiatalok és a jövő pályázat segítségével. A Gyámszülői Közösség Alapítvány
nyertes pályázatával 200 000 Ft támogatásban
részesült a Vadrózsák Néptánccsoport 5 éves
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Mint mindig a tanév során, az elmúlt időszakban is nagyon aktívnak bizonyultak diákjaink, és a legváltozatosabb tevékenységek
keretein belül bizonyították tehetségüket,
rátermettségüket, örömet okozva szüleiknek, pedagógusaiknak, közösségünknek.
Az embertársainkra való odafigyelés
jegyében köszöntötték zenés műsorral diákjaink az iskolánkba látogató súlyosan sérült gyerekeket. Ugyancsak az embertársaink iránti érzékenység jegyében szerveztek
figyelemfelkeltő akciót iskolánk diáktanácsosai a nők elleni erőszak kiküszöbölésének
nemzetközi napja alkalmából.
A nemes versengésre, a tehetségek
kibontakozására,
megmutatkozására
több alkalom is adódott: az Olvasni jó projektünk keretén belül megszervezésre került
a hagyományos őszi versmondó verseny,
ahol a város és kistérség 6 iskolájának 25 tehetséges diákja vett részt. A sok szép verset
hallva újra bebizonyosodott, hogy verset olvasni és verset mondani is jó, ahogyan meghallgatni is élmény.

JÓTÉKONYSÁGI EST
December 19-én este jótékonysági koncert
zajlott a keresztúri Művelődési Házban. A koncert
felvezetőjében énekeltek és zenéltek az Orbán
Balázs Gimnázium XI. osztályos diákjai. Ezt követően egy, a jótékonysági est kedvéért összeállt
diákzenekar lépett fel: városunk minden iskoláját képviselték a fiatalok, akik szabadidejükben
különböző hangszereken zenélnek és énekelnek.
Karácsonyi és egyéb könnyűzenei dalokat adtak
elő, fergeteges hangulatot teremtve.
Ének, vokál: László-Harmat Dóra, Benedekfi
Emőke-Kinga, Tamási Klementina, Gráncsa Ferec, basszus gitár: Vida Domokos, elektromos
gitár: Vida Ferenc, Barabás Endre, akusztikus
gitár: László Attila, Berki József, hegedű: Salat
Barna, Kiss-Antal Csaba, zongora: Szaniszló Attila, Lukács Szabolcs, dob: Krisán Szabolcs, zörgő:
Vas Márton. A zenekar mentora: Vida Zsombor.
Az előadás bevétele rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékcsomagjaink összeállítását tette
lehetővé. Több mint 50 gyereknek sikerült a begyűlt adományokból ajándékcsomagokat készíteni. Az angyalnak írt levelek (tanítók közbenjárásával) eljutottak a karitatív akció szervezőihez.
„Kértük a tanítókat, hogy a kicsiktől leveleket gyűjtsenek, juttassák el hozzánk. Helyben
indult a megmozdulás, és egészen Dániáig,
Németországig, Angliáig jutott a hír…. és csak

Diákjaink szép eredményekkel tértek haza
a sárospataki Kárpát-medence szintű fizika- és művészeti versenyekről, a Kolozsváron lezajlott Tudományos Diákkörök Erdélyi
Konferenciájáról, valamint a Gyergyószentmiklóson megszervezett Csűrös István biológia- és környezetvédelmi emlékversenyről.
Az Iskolai könyvtárak világhónapjának rendezvényei is kreatív tevékenységgel várták
diákjainkat.
Legnagyobbjaink színvonalas nagykorúsítási ünnepség keretén belül bizonyították, érettek a felnőttségre.
Karácsonyra készülődve több rendezvényen szerepeltek diákjaink: a Step by
Step osztályok diákjai csodálatos műsorral
kedveskedtek szüleiknek, a középiskolások
saját maguk szervezte megható, magas színvonalú műsorral készültek, és bekapcsolódtak a város diákjainak jótékonysági műsorába is.
Bővebben iskolánk honlapján és közösségi
oldalán tájékozódhatnak: www.obg.ro
Demeter Levente
jöttek a felajánlások. Közösségi oldalakon is
közzé tettünk pár érdekes és igazán egyszerű kívánságot, így sok emberhez elért a felhívás” – mondta Gagyi Réka, a projekt felelőse,
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület munkatársa, aki a
koncerten is ismertette a megmozdulás céljait.
„Ahhoz, hogy valamilyen jótékonykodás szervezetten lebonyolódjon, szükség van mindig egy
ötletre, összefogásra, önkéntes munkára... nagyon sok ember oda tette magát: született egy
gondolat Gráncsa Ferike fejében, hogy néhány
tehetséges zenész fiatalnak fellépési, megmutatkozási lehetőséget kerítsünk. Volt egy szándék egy tavalyi minta alapján az Erdélyi Ifjúsági
Egyesület önkéntesei részéről, miszerint hangulatos karácsonyi, téli műsort mutassanak be.
A két ötlet találkozott és hatványra emelődött
egy plussz céllal: segítsünk, tegyünk jót. Megszervezni, az önkormányzattól termet kérni, a
próbákhoz a Kerekudvarba menni, a pályázatot
megfogalmazni a Székelykeresztúri Kistérség
Szövetség segítségével, iskolákat segítségünkre
hívni, szóróanyagokat gyártani, embereket meghívni, rádióban beszélni, a zenekart verbuválni,
dekorációt elkészíteni, hangtechnikát biztosítani,
de legfőképpen türelmesnek lenni és bizakodónak” – magyarázta Gagyi Réka.
Megmozdultak sokan, talán azért, mert megmutattuk, hogy nem nagy összegeket, sőt még
csak nem is feltétlenül pénzt kell ilyenkor adni,
hanem ennél sokkal szerényebb dolgokat, me-

Kar ácsony r a kés zülünk!
A Mesevár Napközi Otthon óvodásai, munkaközössége, a szülőkkel együtt évről évre, közösen készülünk a karácsonyra, hogy széppé,
meghitté varázsoljuk környezetünket.
Az Adventi készülődés, családi alkotó napok
elnevezésű projektünket ebben az évben is támogatta Székelykeresztúr Város Önkormányzata és a Mesevár Egyesület.
A projekt keretében, november 24, 25-én
szervezett délelőtti tevékenységek során a
nagyobb óvodások alaposan elsajátították az
üvegfestés fortélyait. A munkát Salat Judit, a
Cimbora Tanulók Klubja, Fantázia műhelyének

vezetője segítette, és a Hófehérke nagycsoport,
a Csipkerózsika nagycsoport, és a Greieraş csoport gyerekei boldogan vitték haza saját díszítésű mécseseiket.
Családi alkotó délutánra került sor november
26-án. A napközi mind a hét csoportjában szülők és gyermekek karácsonyfadíszeket, ablakdíszeket, mécseseket, karácsonyi üdvözleteket,
és egyéb, az ünnep hangulatát idéző alkotásokat készítettek. Amíg az apró kezek, édesanya,
édesapa irányításával a csodát alkották, a közös
éneklés örömét is megtapasztalhattuk. Kellemes családias, karácsonyi hangulat uralkodott.

lyekkel élményeket, örömöket szerezhetünk
olyan gyerekeknek, akik nem is mernek nagyban
álmodni és kívánni. A koncerten pár gondolat erejéig Vida Zsombor is megszólalt, aki a zenekar
és a fiatal tehetségek összehangolásában fontos
szerepet töltött be, és aki ugyancsak a közösségi
megmozdulás, az összefogás erejét hangsúlyozta. A felcsendülő zeneszámok mindegyikét Vida
Domokos, a zenekar legfiatalabb tagja (aki csupán 12 éves) frappánsan, spontán módon vezette
fel, akár egy jól felkészült műsorvezető.
A hangulat az egész est folyamán remek
volt. A telt házas rendezvényen tehát nemcsak
az adakozás lehetősége miatt lehetett elégedett, aki a tisztjét tette és megjelent, de minden bizonyal egy nagyszerű élménnyel és maximálisan feltöltődve térhetett haza mindenki,
köszönhetően a tehetséges gyerekek minőségi
zenéjének és a megmozdulás lebonyolítóinak.
A szervezésbe és helyszíni munkába besegítettek: Fazakas Attila (ATA) és Zsidó Zsuzsánna.
F. Bartha Noémi

Köszönünk minden erkölcsi és anyagi hozzájárulást, mely segítette, hogy e hagyományossá vált rendezvényünk az idén is létrejöhetett!
Major Katalin, Barabás Piroska
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Adventi szöszmötölés
A rugonfalvi Makkai András Általános Iskolában az idén másodszorra rendezzük meg
az adventi kézműves műhelyt. Mivel iskolánk
tanulóinak nagy része sokszorosan szociálisan
hátrányos családból származik, ezért fő célunk
az volt, hogy ezekkel a gyerekekkel is ismertessük meg a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó
szokásokat, hagyományokat, és ha nem is jut
minden házba majd karácsonyfa, egy adventi koszorú, egy asztali dísz vagy csak egy pár
karácsonyhoz kapcsolódó figura elkészítése,

kiszínezése – só-liszt gyurmából, gipszből, tobozból – hozza meg a karácsony hangulatát.
Egy másik célja a munkálkodásunknak az
volt, hogy éreztessük a szülőkkel mennyire
fontos gyerekeikkel közösen alkotni valamit,
a közös tevékenykedés, az együttlét mennyire
megerősíti a szülő-gyerek kapcsolatot és azt,
hogy gyerekeinknek mennyit jelent a közös alkotás eredménye.
Az előző év tapasztalataiból kiindulva, az
idén egy kissé másképp fogtunk hozzá a ren-

Városi Mikulásnap
December 5-én a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség által szervezett Városi Mikulásnapon a szentábrahámi Benedek Elek Általános
Iskola diákjai nyújtottak hangulatos ünnepi

műsort. A rendezvényt anyagilag támogatta a
helyi önkormányzat, a lebonyolításban pedig
segítséget nyújtottak az Erdélyi Ifjúsági Egyesület keretei közt tevékenykedő középiskolás

Akiknek tapsolhat tunk

2015 utolsó negyedévének kulturális összefoglalója
Október 13-án a székelyudvarhelyi Gereben Néptáncegyüttes a Zeng a lélek című előadásával vendégszerepelt a Székelykeresztúri
Művelődési Házban.
Október 15-én Kiss László színművész
előadásában Kocsis István Bolyai estéje című
egyfelvonásos monodrámáját láthattuk.
November 7-én ünnepi gálaműsorát mutatta be az ötödik születésnapját ünneplő Vadrózsák Néptánccsoport.

November 12-én a Szomszédnéni Produkciós Iroda és Felméri Péter bemutatták az
Egyemazúzádat című előadást.
November 26-án a marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata másodszor játszott Székelykeresztúron. Ezúttal Molière: A nők iskolája című vígjátéka került színpadra.
December 4-én az Amabile Trió (Péter Ernő,
Polgár Szabolcs, Szentgyörgyi László) Adventi hangversenyt adott. Az előadást támogatta

dezvény kivitelezéséhez: már kora ősszel elkezdtük a gyűjtögetést közösen a gyerekekkel,
galagonyát, csipkebogyót, diót, cseremakkot,
tobozokat, különböző száraz terméseket gyűjtöttünk, amiket fel tudtunk használni. A még
szükséges hozzávalókat, fenyőágak, gyertyák,
kis csengők, szalagok - megvásároltuk. Szülőket kértünk meg, hogy fakorongokat vágjanak.
Ezúton szeretném megköszönni a Communitas
Alapítványtól kapott támogatást, amely nélkül
sokkal szegényebb lett volna az eszköztárunk.
A rendezvényen több mint 80 tanuló, azoknak szülei vettek részt, tehát legalább 180200 fő alkotott, az iskola pedagógusai pedig
segítettek a műhelyekben, ahol a következőket lehetett készíteni: adventi koszorú, asztali
dísz, kopogtató, só-liszt gyurma, illetve gipsz
karácsonyi dísz, mécses, agyagcsengő és sok
minden más.
Örömmel tapasztaltuk, hogy volt tanítványaink, a Rugonfalvi Ifjúsági Fórum (RIF)
tagjai is részt vettek a rendezvényen. Ez jó
alkalom volt arra is, hogy a szülőkkel beszélgessünk, így megerősödik az iskola és a szülők
kapcsolata is.
A meghittséget fokozta a karácsonyi dalok lejátszása, és nem utolsó sorban a meleg tea, puding és kekszszalámi fogyasztása, amivel a tantestület tagjai kedveskedtek a résztvevőknek.
Zsidó Zsuzsánna Mária
önkéntesek (aki a Berde és OBG tanulói), kiegészülve pár fiatallal a Zeyk Domokos Technológiai Líceumból is. A rendezvényre a helyi
napközikbe járó gyerekek kaptak meghívást,
akik szép számmal jelentek meg szüleik, testvéreik, nagyszüleik, nevelőik kíséretében. A
szentábrahámi vendég fellépők kedves zenésverses műsorának végén a Mikulás is megjelent, aki tovább kedveskedett szavaival a gyerekeknek. A délutáni rendezvény hangulatát és
interaktivitását, gördülékenységét a műsorvezető, Macelar Lajos fokozta. A keresztúri Művelődési Ház színpadán zajló események után
és a nagyszakállú távozásakor minden jelenlévő
gyerek egy doboz csokoládét kapott, melyeket
az önkéntesek osztottak ki. Jó hangulatban, vidáman telt a Városi Mikulásnap.
F. Bartha Noémi
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala.
December 16-án a Csíki Játékszín Kosztolányi Dezső: Édes Anna című (regény a színpadon) előadással örvendeztette meg a közönséget. Az előadást támogatta Hargita Megye
Tanácsa.
December 19-én jótékonysági koncertre
került sor a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. A koncert bevétele az Elhozza az Angyal pályázat megvalósítását szolgálta.
December 23-án a Polgári Fúvószenekar
1895 Egyesület a karácsonyra hangolódás jegyében koncertezett, amelynek keretében bemutatkoztak a legifjabb zenekari tagok.
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III. Karácsony-Kupa R e p ü l ő m o d e l l e z é s
December 19-20 között került sor a gyerekeknek szervezett hagyományos III. Karácsonyi Labdarúgó Kupa teremfoci bajnokságra,
amelyre három megyéből érkeztek.csapatok.
amelynek során a következő rangsor alakult ki:
2002-es korosztály:
1. Baróti Focisuli
2. CS Mioveni
3. Székelykeresztúri Egyesülés
2003-as korosztály:
1. Székelykeresztúri Egyesülés
2. CS Mioveni II.
3. CS Mioveni I.

Sikeres évet zártak a székelykeresztúri repülőmodellezők. Az év első eseménye, a Modellező Szövetség Gyűlésén Kiss Tamara 2013
után a 2014-es szabadon repülő F1A kategória
Románia-kupa vándorserlegét ismét átvehette. Áprilisban V. alkalommal szerveztük meg a
Hargita-kupa nemzetközi szabadon repülő, modellező versenyt 5 versenyszámban. Az ifiknél
Tamara Világkupa forduló győztes lett, maximális pontszámmal F1A kategóriában. E versenyt
követte 3 Románia Kupa, forduló megnyerése,
1 Világkupa győzelem és 1 Világkupa második
hely. Júniusban megszerveztük a Hargita-kupa
országos versenyt iskolás gyerekek számára. Mi
a III. helyet szereztük meg. Egyéniben Tamara
országos bajnok lett a kisgumis kategóriában.
Ugyancsak júniusban II. lett a dévai országos
versenyen és Románia-kupa fordulón F1A kategóriában. A csapatversenyen ismét harmadikok
lettünk. Júliusban a szövetség országos bajnokságán Tamara III. lett, és augusztusban részt
vett, az ifi EB-n. Következett augusztus végén

két Világkupa forduló Lengyelországban, ahol
tartalék repülővel egy VI. és VII. hely jött össze,
majd szeptemberben két III. hely Horvátországban. Az év végi összesítésben Tamara ismét az
első helyen végzett a Románia-kupában és VIII.
lett a Világkupa versenyeken. A válogatottságért folyó pontversenyen is az első helyen végzett, így 2016-ban részt vehet a Makedóniában
szervezendő ifjúsági Világbajnokságon. A Har
gita-kupa versenyek szervezési költségeit, versenyeken való részvétel, utazás, szállás, étkezés
költségeit és felszerelések vásárlását támogatták: Hargita Megye Tanácsa, Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap,
Cimbora Gyermekek Klubja, Román Modellező
Szövetség és a Communitas Alapítvány.
Kiss István

120 éve született Nagy Béla, székelykeresztúri fényképész
A 20. században volt
egy, ma már helytörténésznek vehető fényképészünk, Nagy Béla.
Neve sokak számára
ismerős, és nemcsak
az idősebbek, akik még
emlékeznek Béla bácsira, de a fiatalabbak és
diákok körében is, akik
jó néhány könyv, kiállítás, előadás kapcsán ismerkedhettek meg munkásságával. Az elmúlt tíz
évben alig született olyan helytörténeti jellegű
munka, amelyhez ne szolgált volna képanyaggal
a múzeumban őrzött fényképhagyaték.
Nagy Béla 1895. szeptember 23-án született
Gyergyószentmiklóson. Kornélia nővére Kováts
István székelyudvarhelyi fényképésszel 1905ben kötött házasságot. Ekkortájt Kováts István
Ferenczy Lukáccsal együtt Gyergyószentmiklóson is fényképészeti műtermet tartott fenn,
így a gyermek Béla már itt kapcsolatba került
a fényképezéssel. Az 1910-es évek elején Udvarhelyre költözött, és 16-17 évesen a Ferenczy-Kováts-féle műteremben sajátította el a
mesterség titkait. Kezdetben segítkezett, majd
önállóan is fényképezni kezdett.

Az 1920-as évek elején sógorával, Kováts
Istvánnal Gyergyószentmiklóson és Székelykeresztúron üzemeltettek két fiókegységet.
1926-ban mestervizsgát tett, és letelepedett
Székelykeresztúron, ahol önálló fényképészeti
műtermet nyitott. Mindezzel megvetette alapjait egy szinte fél évszázadon át tartó, Keresztúrhoz és környékéhez kapcsolódó kiemelkedően fontos fényképészi életpályának.
Nagy Béla szakmai tökéletességgel és igényességgel dolgozó, tipikusan kisvárosi fényképész volt.
Életműve nagy részét a rendelésre készült
családi képek alkotják. Főként műtermi fotók,
de helyszíni felvételek is szép számmal megtalálhatók. Az életmű e részének egyik legfőbb
értéke a képeken felvonultatott népi és polgári viseletek sokfélesége. A hagyaték legjelentősebb része a várostörténethez kapcsolódó képek
gyűjteménye. Alig van Keresztúrnak olyan utcája,
épülete, háza, kiemelkedő eseménye, művelődési,
politikai, oktatási és sportrendezvénye, amelyet ne
örökített volna meg.
Felvételei a város félévszázadát rögzíti, de
a Nyikó és Gagy mente falvait is felkereste.
Templomokról, iskolákról, falusi középületekről
készített dokumentumértékű fotókat. Az 1920as évektől 1969-ig több mint 40 000 felvételt

készített.
Életműve, az értékes hagyaték a család döntése alapján a Molnár István Múzeum tulajdonába
került. A becses ajándék, melyet ma már csak
„Nagy Béla fotótéka” néven emlegetünk a múzeumi fotógyűjtemény alapját képezi és az egyik
legjelentősebb adomány a múzeum történetében.
Nagy Béla munkássága előtti tisztelgésként
2009-ben, halála 40. évfordulóján Ajka testvérvárosunk és Székelykeresztúr Város Önkormányzatának támogatásával megjelent az
Apáink arca című fotóalbum, amely közel kétszáz oldalas válogatás Nagy Béla helytörténeti
dokumentumfotóiból.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Székely Kalendárium
kincs, ami van!

Ezzel a jelszóval jelent meg a 2016-os Székely Kalendárium, amely ezúttal is a Székelyföld értékeinek felleltározását, igényes kivitelezésű népszerűsítését tűzte
ki céljául. Történelmi, kulturális, tudományos jellegű
írások mellett 272 színes oldalon helyet kapott a székely legenda- és mondavilág, a borvízpalackozás múltja, megismerjük az Igazi Csíki Sör receptjének titkát. A
gasztronómia iránt érdeklődők megannyi régi és újszerű ételreceptet, konyhai praktikát találnak benne, s természetesen nem hiányozhat belőle a góbékra jellemző
humor sem.

Székely Kalendáriumban meghirdetett, régi ételreceptek gyűjtésére vonatkozó pályázaton a 300 lejes fődíjat az alsóboldogfalvi Gálfalvi Gábor néprajzi gyűjtő,
nyugalmazott igazgató-tanító, a Kriza János Néprajzi
Társaság életműdíjas tagja nyerte, aki a néprajzi gyűjtőmunkája során összeírt recepteket osztotta meg az
olvasókkal.
A Székely Kalendárium kapható a könyvesboltokban.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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RÉGI K ARÁCSONYI KÉPESL APOK
A régi karácsonyok elmúlt hangulatát nagyon jól tükrözik a régi
karácsonyi képeslapok. A kor ízlésének megfelelően temérdek fajta lap készült: angyalkás, hóemberes, fenyőfás, gyermek- és
divatos nőábrázolásos, szánkós,
rénszarvasos, holland sapkás-cipős gyerekes stb. Ezrével fellelhetőek ezek ma is gyűjtőknél, képes
albumokban, de bizonyára még
minden család „filléres emlékei”
között is van jó néhány régi darab.
A képeslapküldés mára kiment
a divatból, pedig száz évvel ezelőtt csak a régi Magyarországon
mintegy 8-10 millió képeslapot
kézbesített a Magyar Posta karácsonykor.

Az első karácsonyi képeslapot
1843-ban Angliában készítették
ezer példányban, és darabonként
egy schillingbe került.
A nyomtatás fejlődésének köszönhetően egyre népszerűbbekké váltak és 1860-ra már nagy
számban és sokfélét gyártottak.
Az 1900-as években a karácsonyi
képeslapküldés szokása egész Európában elterjedt.
Képeslapot küldeni kedves szokás, sajnos digitális világunk ezt is
kiszorította a mindennapokból, de
igen nagy örömet szerezhetünk általa szeretteinknek, barátainknak.
Készíthetjük mi magunk, az ötletek
és eszközök tárháza mára szinte kimeríthetetlen. Csak annyi szüksé-

K A R Á C S O N Y I VÁ S Á RN A P
Sikeresen zajlott Székelykeresztúron a 7. Karácsonyi Vásár december 20-án, advent negyedik vasárnapján. A déli harangszót követően a
városi piac nyitott kapui mögött közel harminc
árus várta izgatottan az érdeklődőket. Kreatív,
kézzel készült termékek, édességek, ünnepi finomságok, ajándék- és dísztárgyak bő választékát kínálták a helyi és környékbeli kézművesek,
civil szervezetek, intézmények. Többek közt a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai az
általuk gyártott fa és textilipari cikkeket árulták.
Ugyanakkor a gyerekeket szalmabála labirintus és az önkéntes gimnazisták által megjelenített betlehemes család fogadta. A délutáni
órákban kisiskolások által bemutatott táncok,
énekek, jelenetek elevenedtek meg a színpadon.
Kora este, Rafai Emil polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket, majd tombolahúzás vette
kezdetét. A tombolázást (és nem csak) hangulatossá varázsolta a Berde Mózes Unitárius
Gimnázium gitárcsapata, Lakatos Sándor tanár
irányításával és Szász Csaba közreműködésével.
A fiatal zenészek több mint egy órás koncertet
nyújtottak, majd a vásár végén a standok között
még mindig felcsendült egy-két dal (gitár kísérettel) egy jókedvű társaság örömére.
Kürtőskalács, meleg bor, sült kolbász illata
lengte be egész nap és este a piacteret, ahol
szinte folyamatosan több száz látogató élvez-

te a vásári fergeteg és ünnepre hangolódás
nyújtotta kellemes pillanatokat. Ekkora tömeg
az elmúlt években nem volt tapasztalható a ke
resztúri karácsonyi vásárokon, pedig jórészt
eddig is elégedetten nyugtázhattuk a rendezvényt. Idén bár hómentes, de kedvező volt az
időjárás, az eddigiekhez képest még bőségesebb volt a kínálat, nagy volt az érdeklődés, a
tömegben vidám gyerekek, boldog családok,
barátok, kedves arcok… megmozdult a város a
hetedik karácsonyi vásárnapon.
Szervezők és lebonyolítók:
Hatos György (Polgármesteri Hivatal)
Faluvégi Bartha Noémi (Székelykeresztúri
Kistérség Szövetség)
Gagyi Réka, Fodor Mózes, Hegyi István (Erdélyi Ifjúsági Egyesület)
Jakab Enikő (Petőfi Sándor Általános Iskola)
Bartha Márta, Bölöni László (Berde Mózes
Unitárius Gimnázium)
Szávuly Emese, Hatos Melinda (Orbán Balázs
Gimnázium)
Balogh Réka (Gondviselés Segélyszervezet)
Balázs Dávid (Dávid Vára Herbária)
Köszönet a támogatóinknak, partnereinknek:
Székelykeresztúr Város Önkormányzata
Balázs Dávid
Mihálydeák Antal (Eolex Production)
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