Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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Múzeumok Éjszakája – 2015
Június 12-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Múzeumok Éjszakája a Molnár István Múzeumban. Egész nap kitartó, gyönyörű
napsütéses időben zajlottak a késő éjszakáig tartó programok. Délelőtt 11 órakor nyitottunk kaput: a régészeti-helytörténeti kiállításon valamint
a szabadtéri néprajzi részleg székely házaiban a
Berde Mózes Unitárius Gimnázium és Orbán Balázs Gimnázium diákjai felkészülten várták a látogatókat és tartottak szakszerű tárlatvezetést.
Segítségüket ezúton is köszönjük, és úgy érezzük, a diákok számára maradandó élményt jelent ez a megmutatkozási lehetőség. Látogatott
volt ez alkalommal is Czire Alpár Ablak az életre
című fotókiállítása. Erre az alkalomra készült az
a siklódi népviseleti kiállítás, amelyen szépséges
régi viseleti darabok voltak láthatóak a múzeum
néprajzi gyűjteményéből. A kiállítás az elkövetkező hónapokban még látható, így akik lemaradtak
róla, jöjjenek és tekintsék meg!
Csak erre a napra rendeztük be a Bogárles
címet viselő kis kiállítást a múzeum természetrajzi állományának rovargyűjteményéből, ezt
főként a kisgyerekek figyelték érdeklődéssel.
A Korok pénzei – bankjegyek című, a múzeum gyűjteményéből válogatott kiállítás a felnőtteknek szólt, itt számos, különböző korból
és országból származó papírpénz volt látható.
Az „ARANYKORSZAK” emlékezete – Székelykeresztúr a kommunizmus idején című fotó- és
dokumentumkiállítás negatív és pozitív emlékeket egyaránt sokakban ébresztett, és nagyon
kedvező fogadtatásban részesült. A rögtönzött
politikai sarokban „ideológiai nevelésben” ré-

szesülhettek mindazok, akik a korszak újságjait, kiadványait lapozták. A rendezvényünk iránti
fokozott érdeklődést talán azzal az ötlettel ébresztettük, hogy egy évforduló köré csoportosítottunk néhány programpontot, ugyanis ötven
éve, 1965-ben választották Nicolae Ceauşescut
Románia elnökévé, amikor elkezdődött a szomorú emlékű „Aranykorszak”, ez a nem távoli
múlt, de az azóta felnőtt generáció számára,
sőt a mi számunkra is már történelmi idő.
Nicolae Ceauşescu Székelykeresztúron címmel fotókiállítás volt látható a diktátor elnök
Székelykeresztúron 1971-ben tett látogatása alkalmával készült dokumentumfotókból. A felvételeket néhai Vári József fényképész készítette.
A Cofetărie című programunkkal azt próbáltuk
megidézni, hogy milyen volt a kommunista cukrászda az 1970-80-as években. Partnerünk, az
Izabella cukrászda egész nap működtette a múzeum emeletén a korabeli díszletek között berendezett cukrászdát, és rendelkezésre bocsájtott
néhány korabeli asztalt és széket a cukrászda
eredeti, 1989 előtti berendezéséből. Látható volt
egy „lyukas kanál”, amely többek arcára csalt
mosolyt, ugyanis emlékeik között felsejlett, hogy
bizony anno így próbáltak gátat vetni a cukrászdai evőeszközök eltulajdonításának. A korabeli
édességek, a negyven évvel ezelőtti csokoládék,
kekszek, cukorkák és hűsítők a korszak kezdetleges reklámgrafikája segítségével voltak jelen.
A kézműves foglalkozásokon (színezés, bútorfestés, nemezelés, gyöngyfűzés, fafaragás)
gyerekek és felnőttek egyaránt részt vettek.

2015. június 5-7 között a székelykeresztúri
Gyermekek Klubja és Szitakötő Egyesület negyvenharmadik alkalommal szervezte meg a hagyományos Sóskút Találkozót óvodás és iskolás
korú gyerekek számára a közeli Sóskút szabadtéri színpadán 525 személy részvételével. A
rendezvényre 18 iskola több mint 25 csoportja
kapott meghívást, amelyből 17 csoport ezt el is
fogadta. A meghívottak mellett felléptek a helyi
Gyermekek Klubja tánckörös gyerekei, a Mákvirágok néptánccsoport és a 20 tagot számláló népi
zenekar is. A rendezvény pénteken a magyarországi vendégek fogadásával, elszállásolásával
kezdődött, szombaton kirándulás, városnézés
és táncpróba szerepelt a programban. Vasárnap
10 órától a csoportok felvonultak a Gyermekek
Klubja – Sóskút útvonalon. A műsor a szabadtéri színpadon 12 órakor kezdődött és 17 óráig
tartott. Idén többségében megyénk iskoláinak
tanulói léptek fel (Szentábrahám, Etéd, Siménfalva, Kisgalambfalva, Balánbánya, Székelyudvarhely Kékiringó néptánccsoport, Székelykeresztúrról a Berde Mózes Unitárius Gimnázium
Vadrózsák csoportja, az Orbán Balázs Gimnázi-

um 2 csoporttal, a rugonfalvi Forgórózsák, Kis
és Picur Pipacsok) a legkisebbektől, óvodásoktól kezdve. Magyarországról a Dunakeszi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és Radnóti Miklós
Gimnázium 2-2 csoporttal képviseltette magát.
A sóskúti szabadtéri műsor jelentős tömeget
csalt a szabadba. A Gyermekek Klubja népi zenekarának vezetője, Nagy Lajos tanító 39 alkalommal szerepelt a Sóskúti Találkozó színpadán.
Mint aktív munkatársnak, neki ez a rendezvény
volt az utolsó, mivel agusztus 31-én nyugdíjba
vonul. Köszönjük az évek során nyújtott színvonalas műsorait és a rendezvény megszervezését
az utóbbi években.
A fellépő csoportok, oklevelet, emblémával
ellátott zászlót, virágot és bográcsban készült
ebédet kaptak. A rendezvényt Székelykeresztúr Város Önkormányzata, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség és Communitas Alapítvány, helyi magánszemélyek, akik megfőzték és
felszolgálták az ebédet és a Szitakötő Egyesület
támogatták. Ezúttal mondunk mindenkinek köszönetet az adott segítségért, támogatásért.
Kiss István

folytatás a 8. oldalon...

XLIII. Sóskúti Találkozó

P. Buzogány Árpád

Ellobbanás

Elszunnyadt bennem szeretet,
kialudt minden izzás,
bolondos medret énbennem
zavaros, hűvös víz ás,
nem csillog benne napsugár,
zúgása tompa, hangos,
mert aki belenézhetne,
szívemet halkítja most.
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ÖNKORMÁNY Z AT

Beszámoló a júniusi tanácsülésről

Június 11-én sor került az önkormányzat
rendes havi ülésére, amelyen kilenc napirendi pontot vitatott meg a helyi önkormányzat,
amelyekből a fontosabbakat ismertetjük az
alábbiakban.
Egy-két olyan napirendi pont is volt, amely
különböző haszonbérleti szerződés, illetve bérleti szerződés meghosszabítására vonatkoztak,
egy fogászati rendelő előtti terület bérléséről,
illetve a betfalvi üzlet és kocsma épülete, amely
továbbra is a mostani bérlők ügyintézésében
maradt, és a törvényes előírások szerint a megengedett hosszabítási időszakra elfogadta az
önkormányzat a meghosszabbítását.
Egy másik napirendi pontnál az AQUAINVEST MUREȘ közösségi fejlesztési társulásnál,
amelynél a székelykeresztúri önkormányzat is
tag, kineveztük azt a személyt, aki a város érdekében eljárhat, szavazhat, jómagam személyében választottak meg, és ugyancsak ezen az
ülésen fogadtuk el egy olyan technikai-gazdasági dokumentációnak a főbb mutatóit, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy Betfalván, Fiatfalván
a két Templom utcát, illetve a Kossuth Lajos negyedben és az Orbán Balázs lakónegyedben bizonyos sétányokat aszfaltozzunk le, illetve alakítsunk ki, ugyanis az Orbán Balázs negyedben
egy új sétányt szeretnénk kialakítani.
Egy fontos napirendi pont kapcsán elfogadtuk azt a javaslatot, amellyel a 2015-ös Pro
Cultura díjára múzeumunk munkatársát, Sándor-Zsigmond Ibolyát javasolta az önkormányzat, ezt egyöntetűen a testület meg is szavazta
és elfogadta, és ez egy olyan döntés volt, aminek személy szerint én is örvendek, mert Sándor-Zsigmond Ibolya, nemcsak az utóbbi hét
évben, amióta én polgármesterként kollégája
vagyok, hanem azelőtt való időszakban is nagyon sok olyan kutató, kulturális tevékenységet
fejtett ki, amely feljogosítja teljes mértékben

ennek a díjnak az odaítélésére, itt talán elég
azt az öt-hat helyi kiadványt, könyvet említeni, amelynek szerzője és amely széles körökben mindenki megelégedését váltotta ki, ilyen
pl. a közelmúltban megjelent Székelykeresztúr
képes album, amely tényleg olyan széles skálában mutatja be Székelykeresztúr és a hozzánk
csatolt településeket, olyan képekkel, amelyek
mindenki számára vonzóvá és egy kicsit szerethetőbbé teszik Székelykeresztúrt.
Költségvetés módosításra is sor került, sajnos a nagy rész itt ilyen negyedik negyedévről előhozott összegekről van szó a második
negyedévre, mert úgy néz ki, hogy a szűkös
költségvetés és a szűkös központi pénzleosztás
még a tanügyi intézményeknek is megnehezíti a
helyzetét, és nem elegendők azok az összegek,
amelyek év elején leosztásra kerültek, és felosztódtak a négy negyedévre, ezekből már most
tükröződnek a problémák, és már most elő kell
hozni utolsó negyedévről, hogy úgy az iskolák
működése, mint a tanügyi káderek bérezése is
zökkenőmentesen megtörténhessen.
Egy pozitívum is van ebben a költségvetésmódosításban, azt kell tudni, hogy a Berde Mózes Unitárius Gimnázium jelentős összeget, 20
millió forintnyi összeget nyert a Bethlen Gábor
Alaptól és ezt az összeget a fűtésrendszerük
modernizálására, kazánházakban működő berendezések cseréjére fogják fordítani, és ezért
gratulálunk az intézmény vezetőinek, de azoknak a háttértámogatóknak is, amelyeknek a
személye esetenként ismeretlen de hozzásegítették ezt a keresztúri egyházi tanintézményt
és ingatlant ezáltal, hogy jelentős befektetéseket, munkálatokat végezzenek el, amelyek az
évek során működésük során a működésükben
fog tükröződni, elég ha a fűtésszámlát említem,
egy modern automatizált gázkazán, vagy akár
ha nem gázas is, valószínű hogy költségcsökke-

2015. június 4-én délután 17.30 órakor a trianoni békediktátum 95. évfordulója alkalmából
városunk templomaiban zúgtak a harangok. A
református templomban ökumenikus istentiszteletre és történelmi megemlékezésre került sor.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjai zenés-irodalmi műsort mutattak be Székely-Tiboldi
Anikó és Lakatos Sándor tanárok irányításával.
Megemlékező beszédet tartott Sipos István, a
Berde Mózes Unitárius Gimnázium történelem
szakos tanára. A megemlékezést követően a
résztvevők koszorúkat helyeztek el az országzászlós emlékműnél.
A trianoni békével Magyarország elveszítette területének és lakosságának kétharmadát,

320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált.
A béke gúzsba kötötte az országot, Magyarország hadseregét 35 000 főben határozta
meg, és számos egyéb gazdasági és katonai kérdés kapcsán sértette szuverenitását.
A trianoni békéről elmondható, hogy nyomában
nemzetállamok helyett soknemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult magyarság ugyanolyan diszkriminatív bánásmódban részesült, mint amivel korábban a Monarchia
alatt éppen az akkori többségi magyarságot vádolták, csupán az erőviszonyok fordultak meg.
Sándor-Zsigmond Ibolya

A Nemzeti Összetartozás Napja

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
76/2015-ös HATÁROZAT a 4786/2010
számú haszonbérbe adási szerződés meghos�szabbításáról.
77/2015-ös HATÁROZAT az 5914/2010
számú bérbe adási szerződés meghosszabbításáról.
78/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA
INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.
79/2015-ös HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Mariannak.
80/2015-ös HATÁROZAT egyes beruházási munkálatok technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
81/2015-ös HATÁROZAT a PRO CULTURA-kitüntetés odaítéléséről a 2015-ös évben.
82/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi
helyi költségvetés kiigazításáról.
Székelykeresztúr, 2015. június 11.
nést fog eredményezni.
Elfogadta az önkormányzat azt a gazdasági jelentést, amelyet a polgármester tett le az
önkormányzat asztalára, ez egy átfogó jelentés, úgy a város gazdasági helyzetéről, mint a
polgármesteri hivatal különböző ügyosztályainak a tevékenységéről, ezt is az önkormányzat
egyöntetűen elfogadta, és gyakorlatilag ezt a
kötelezettségünket is leróttuk.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

Anyakönyvi hírek
2015.05.15. – 2015.06. 15
Házasságkötések:
2015.05.23
Szép Zoltán és Fazakas Andrea Mónika
2015.05.30
Nagy László és Márton Erzsébet
2015.06.06
Simó Szabolcs Zoltán és Hiju Katalin
2015.06.07
Lőrinczi Endre és Kiss Éva Tímea
2015.06.13
Mátyás Csaba és Fülöp Ágnes
2015.06.13
Vári János és Nagy Zsófia
2015.06.13
Kolcsár Ferenc és Máté Imola
2015.06.13
Kádár Zsolt és Vónya Hilda Szende
2015.06.13
Lőrinczi Ákos és Darvas Réka
Elhalálozások:
Fazakas Domokos
2015.05.16
Jánosi Gizella		
2015.05.26
Czire Anna		
2015.05.29
Izsák Áron		
2015.06.13
Szabó Lajos		
2015.06.13
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Lépésről
lépésre

Útfelújítási munkálatok kezdődtek az Ady
Endre utcában.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az
idén is virágprizmákat helyeztünk ki városunk
fontosabb helyszíneire.
Elkezdődött a templom felé vezető Új utca
felújítása Betfalván.
Új modern nyílászárók kerültek a bölcsődében a régi elavult ajtók és ablakok helyére.
Új napelempark építése kezdődött el Fiatfalván, ami egy többmillió euró értékű magánbefektetés.
Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával új ereszek készültek a
fiatfalvi kultúrotthon bejáratai fölé.
Általános útfelújítási munkálatok kezdődtek
a fiatfalvi Templom utcában.

Tűzoltósági hírek - Megérkezett ,,ELIZA’’
Ajka testvérvárosunk vezetőségének és
Schwartz Béla polgármesternek, valamint városunk polgármesterének, Rafai Emil úrnak
a kitartó munkája eredményeképpen sikerült
megszereznünk azt a Liaz típusú vízszállító tűzoltóautót, amely az Ajkai Tűzoltóságon szolgált
több éven keresztül.
Nekünk egy nagy előrelépés, mivel a környék
településeit is mi szolgáljuk vészhelyzetek esetén, mintegy 23 km2 területen. Faluhelyeken a
tűzcsaphálózatok elég hiányos állapotban vannak, helyenként nem is léteznek, a patakokban,
kutakban száraz években a víz megcsappan
vagy elapad, így tűz esetén, amikor nagyobb
vízmennyiségre van szükség, nincs vízutánpótlás. Ennek a tűzoltóautónak a megérkezésével
ez a hiányosság is megoldódott, mivel nagy
mennyiségű vizet szállít. Mivel szivattyúval is
rendelkezik, így tűzoltásra alkalmas, tehát nem
csak vízszállító, hanem tűzoltóautó is egyben.

Egy pár fontosabb műszaki és tűzoltástechnikai adata: teljesítmény 195 LE/148 KW;
hengerűrtartalom 11 940 cm3; szivattyú lépcsőszáma: 1+1; nyomástartomány: normál+magasnyomás; szívócsonk: 1 A; nyomócsonkok: 1 db. B, 2 db. C.; víztartály 8000 liter;
gyorsbeavatkozó rendszer, avar tűzoltásra alkalmas felépítmény, futott km 34 000-t.
Az autó most karbantartás alatt áll, ahogy
befejeződnek a munkálatok készenlétbe állítjuk.
Mint a májusi számban már beszámoltunk,
május 8-án részt vettünk az Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóságok zonális szakmai versenyén, ahol első helyezettként továbbjutottunk
a megyei szakaszra, amely június 11-én került
megrendezésre Székelyudvarhelyen. A megyei
szakaszon is a verseny három szakaszból állt:
4x100 méteres staféta, 100 méteres akadálypálya és a szerelési szakasz. A három próbából
egy második helyezést és egy harmadik helye-

zést értünk el. Az összesítésben a megye harmadik legjobb csapata lettünk.
Köszönet és dicséret minden önkéntes és alkalmazott tűzoltónak, akik a csapatot alkották:
Albert István, Barabás László, Balázs Dénes,
Balázs Zoltán, Bács Barna, Mircse Mihály, Pap
Zoltán, Péter Dénes, Sepsi Tibor, Szali Mózes.
Még egy jó hír, hogy az Önkéntes Tűzoltók
Szakmai Egyesülete Székelykeresztúr és Térsége az idén is egy jelentősebb összeget nyert pályázaton keresztül Hargita Megye Tanácsától. A
megnyert összegből, mind az előző évben is, az
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság tűzoltói részére fogunk egyéni védőfelszerelést vásárolni.
Köszönet ezúton is Hargita Megye Tanácsának és elnökének, Borboly Csaba úrnak.
A tűzoltóautó és a védőfelszerelések hivatalos átadására szeptember 13-án, az országos
tűzoltók napján kerül sor.
Péter Levente
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Ballag már a véndiák....hangzik fel minden
tanítási év végén a diáknóta. Iskolánkban
idén május 28-án búcsúztak a legnagyobbak.
A ballagási ünnepség az unitárius templomban tartott áhítattal kezdődött, majd a gimnázium parkjában folytatódott. A legrangosabb elismerésnek számító Kriza János-díjat
Szombatfalvi Etelka vehette át, a Tolerancia
Díjban Lőrincz Hajnal részesült.
A nyoladikosok ballagási ünnepélyére június
12-én került sor az unitárius templomban, ahol
a Pesterzsébet Önkormányzata által felajánlott
Tompa László-díjat Csiszér-Rajti Anna Lilla vette
át, aki az olvasás szeretetéért járó jutalmat is
megkapta. Rafai Emil polgármester úr díjában

Orbán Balázs Gimnázium

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG

Iskolánkban az elmúlt időszak legjelentősebb eseményeit a ballagási és évzáró ünnepségek képezték.
Ilyenkor visszatekintünk az év közben
elért eredményekre, sikeres megmérettetésekre. Idén is jólesően nyugtázhattuk, hogy diákjaink nagyon jól
teljesítettek az év során. Büszkék lehetnek magukra, és büszkék lehetnek
rájuk szüleik is. Ugyanakkor az eredményekre való visszatekintés nekünk,
pedagógusoknak is elégtételt jelent,
hiszen azt mutatja, hogy a befektetett
munka meghozza gyümölcsét.
A XII. osztályosok számára már
elkezdődtek a négy hétig tartó érettségi vizsgák, a VIII. osztályosok
számára pedig az országos értékelő
vizsga lesz sorsdöntő a továbbtanulás szempontjából. Mindnyájuknak
sok sikert kívánunk!
Az OBG életében a következő időszak sem fog eseménytelenül telni.

Badeu Laura Nicoleta, míg Székelykeresztúr Város Önkormányzata Kulturális- és Sportbizottságának elismerésében Kiss Tamara részesült.
A június még számtalan fontos és érdekes
eseményt tartogatott számunkra. Tanulóink
aktívan részt vettek a Múzeumok Éjszakája
rendezvényen; a városi diáknapokon és az újrahasznosítási tevékenységeken. A Vadrózsák
Néptánccsoport szerepelt a Perkői Néptánctalálkozón és a Sóskút Fesztiválon. Diákjaink
verses-zenés összeállításokat mutattak be: a
városi megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján; az E-IV. osztályosok évzáró műsorai; a véndiákokat köszöntő műsorok. Emellett
kirándulások, év végi felmérések is zajlottak,

sőt, néhány versenyeredmény is most vált
ismertté. Az elemisek a Piticot Alapítvány
szervezésében zajló többfordulós levelező
versenyeken értek el szép eredményeket: I.
helyezés: Sánta Barbara Kitti és Andrási Szilárd; II. helyezés: Szász József és Biró Csenge.
A Bölcs Diákok országos általános műveltségi verseny döntőjében a Dávid-csillag csapat
(Bartha István, Sándor Róbert, Szabó Johanna, Szombatfalvi Klára) a 141 induló csapatból az V. helyen végzett és dévai táborozást
nyert.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium évzárójára június 19-én került sor. Jó vakációt kívánunk!
Székely Tiboldi Anikó

Praktika Projekt
Iskolánk, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum a 2014-2015-ös tanévben részt vett a
Hargita Megye Tanfelügyelősége által koordinált és az Európai Szociális Alapból finanszírozott projektben, amelynek fő célkitűzése a
diákok a munkaerő piacon való beilleszkedési
lehetőségeinek javítása és a szakmai gyakorlat hatékonyságának növelése volt.
Iskolánk XI. gazdasági technikus osztály
tanulói vettek részt a projektben, amelynek
keretén belül három hét szakmai gyakorlaton
vettek részt székelykeresztúri vállalatoknál.
Tizenegy vállalat fogadott diákokat, ahol testközelből ismerték meg a diákok a kereskedelem alapvető tevékenységeit, főleg a fizetési
eszközökre összpontosítva. Szakmai gyakorlat mellett pályaorientációs felmérésen és beszélgetéseken vettek részt a diákok. Ezeket
az alkalmakat szakképzett iskolai tanácsadó
irányította.
A három hét gyakorlati időszak lejárta után
a diákok egy esszét kellett írjanak a gyakorlati időszakról, és egy verseny keretében meg

kellett védeniük azt. Munkájukat egy szakmai
zsűri értékelte. A verseny végeredményeképpen első helyezett Szilveszter Szidónia, második helyezett Fábián Hermina
Hajnalka, harmadik helyezett Kozsokár
Gabriella Mónika lett, dicséretben részesültek Mihály László és Lőrinczi Gábor.
A Praktika Projekt során számos szakmai
kompetenciát sajátítottak el diákjaink, amelyek által versenyképesebbek lesznek a munkaerőpiacon.
Végezetül köszönetet szeretnénk mondani
azoknak a vállalatoknak, amelyek diákokat
fogadtak, mentorállták őket, a gyakorlatban
megmutatták nekik egy vállalat működésének komplexitását.
Köszönet a következő vállalatoknak: S. C.
Hargita Line S.R.L., S. C. Amigo and Intercost S.R.L., S. C. Valcomprod S.R.L.,
Tărnava Mare Cooperativa Agricola, S.
C. Szilveszter Comprod S.R.L., S. C. Kubi
S.R.L., S. C. Formula Prima S.R.L., S. C.
Oţeluri pentru scule S.A., S. C. Judo Impex S.R.L.

Iskolánk 25 éve viseli Orbán Balázs
nevét. Ezt szeretnénk méltó módon
megünnepelni ősszel, a szeptember
28-október 2. közötti időszakra tervezett ünnepi Orbán Balázs-héten.
Ennek során egy nagyszerű magyar
embernek, a legnagyobb székelynek
tervezünk szobrot állítani. Reményeink szerint sokan fogják szívügyüknek érezni, hogy egy újabb Orbán
Balázs-szobor avatására kerülhessen
sor. Éppen ezért minden lelkes magyar embert arra kérünk, lehetőségéhez mérten támogassa az Orbán
Balázs Alapítványt, hogy a Demeter
István szobrászművész által megálmodott, egyedi, teljes alakos Orbán
Balázs-szobrot október 2-án új épületünk előtt leleplezhessük. Ezáltal
nemcsak Székelykeresztúr, hanem az
egész erdélyi magyarság gazdagodhat
egy újabb Orbán Balázs-szoborral.
Demeter Levente
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DIÁKVIL ÁG

A 2014-2015-ös tanévben a sokféle
versenyen való részvétel rengeteg oklevéllel gazdagította a petőfis diákságot
és öregbítette iskolánk hírnevét. A nyolcadikosok ballagása után az iskolai évzárón a tanulmányi eredmények és sok

más nevelő-oktató tevékenység kiértékelőjével kezdetét vette a várva várt
nyári szünet. Élménydús és olvasmánygazdag nyarat kívánunk mindenkinek!
Kalandra fel!
Páll Emese

Péntek szelleme fesztivál, ingyen piac

A június 12-én, pénteken megrendezett fesztivál az újdonságok és egyediségek jegyében
telt mind a gyerekek, mind a felnőttek számára. Az önkéntesek közül ketten foglalkoznak az
újrahasznosítással, amelyet több iskolai és csoportos programhoz is csatlakoztattak. Ezeken a
foglalkozásokon az elmúlt időszakban a divattervezés is előtérbe került, így a kiegészítőktől
kezdve az egyedi ruhákig minden megjelent.
Ezeknek az új stílusoknak a felvonulásával kezdődött meg a fesztivál, amelyet a csoportban
résztvevők és az önkéntesek képviseltek, harsány szóval és énekkel kísérve. Így végigmenetelve a városon végül az Erdélyi Ifjúsági Egyesülettel szembeni parkba érkeztek, ahol a sátor
felállítva várta a gyermekeket. A parkba még
először megszeppenve léptek be, majd hamar
feloldódtak az emberek, és a programok mindegyik része kiteljesedett, hiszen sokan megtanulták a zsonglőrködés alapjait, az arcok már
nemcsak az arcmimikáktól lettek változatosak,
hanem a különböző mintáktól is, amelyeket az
önkéntesek festettek rájuk. Voltak, akik meg-

Diáknapok

Június 4-6. között került megrendezésre a
székelykeresztúri Diáknapok amely idén a Diáknapok Újratöltve nevet kapta, abból kiindulva
hogy az előző években nem sikerült megszervezni, de idén egy új, fiatal csapat újra életre
hívta az Erdélyi Ifjúsági Egyesület és a Kistérség Szövetség közös szervezésében.
A rendezvény június 4-6. között zajlott, de a
szervezkedések már egy hónappal a start előtt
elkezdődtek, ugyanis a csapatok toborzása a
kihagyás után nem volt egyszerű feladat. A
szervezők úgy döntöttek, hogy nem határozzák meg, hogy iskolák vagy fiúk, lányok vegyes
csapatokat alkossanak, hanem azt a jelentkezőkre bízzák, ami pozitívumnak bizonyult,
ugyanis összesen hét csapat nevezett be. A
Diáknapok első napja egy felvonulással kezdődött, ahol a résztvevő csapatok zenebona mellett énekelve, táncolva végigvonultak a város

próbálkoztak a bábkészítéssel is. A végeredmény egy sikeres színfolttá vált. Mindazonáltal
a legmegkapóbb mégis az volt, hogy a város
lakói együtt élvezték a programot, és rengeteg
gyermek gyűlt össze egy helyre és egymással
is játékba, beszélgetésbe elegyedtek vagy épp
táncoltak a zenére. Sőt sokan a zsonglőrködésben is segédkeztek miután elsajátították az
alapfogásokat.
A Péntek szelleme fesztivált az Ingyen piac
címen megnevezett program követte, amelyre már hetek óta folyt a gyűjtés. A plakátokon

és a rádióban hirdetett helyekre lehetett leadni minden kinőtt, megunt vagy csak lommá
vált ruhát, illetve háztartási/kerti eszközt vagy
könyveket. Az embereket megmozgatta a kíváncsiság és az esemény lehetősége, így rengeteg dolog gyűlt össze, új tulajdonosra várva.
Így az esemény kezdetére sokan összegyűltek
és válogattak a különböző részlegekben. A
park egy kincses szigetté vált, amely csak a
kalandorokra várt, hogy felfedezzék őket. Végezetül a pénteki napot egy élményekkel és új
szerzeményekkel teli fesztivállá sikerült változtatni mindenki számára.
ATA - Erdélyi Ifjúsági Egyesület

főterén egészen a Sóskút színpadáig, majd ott
kezdetét vette az ügyességi versenyek sora,
és zárásként a Just Dance nevű próba, amely
nagy sikert aratott a résztvevők körében. A
pénteki nap a székelykeresztúri tekepályán
kezdődött, ahol az evő-ivó verseny mellett
teke, dárc és asztali teniszben mérkőztek meg
a csapatok. Ezt követően a Tour Night versenyszám zárta a pénteki napot. A szombati
nap kezdetének a székelykeresztúri Egyesülés
adott helyet, ugyanis buborékfociban kellett a
csapatoknak megmutatniuk ügyességüket a

focipályán, ezt követően a Sóskút színpadánál
zajlottak a további versenyek. A szombati napot egy karaoke zárta, majd eredményhírdetés
és díjkiosztó volt. A rendezvény legügyesebb
csapatának a Maki-Verem bizonyult, akiknek a
nyereménye egy csapatépítő hétvége Marosfőn a szervezők társaságában. A szervezők köszönik szépen minden támogatójuknak, hogy
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, és a jó
visszajelzéseknek köszönhetően jövőre is szeretnék megszervezni.
ATA - Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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Bútorfestés népművészetünk átörökítése céljából

2015. június 12-én került megszervezésre
Székelyszenterzsébeten a Bútorfestés népművészetünk átörökítése céljából elnevezésű tevékenység, a Communitas Alapítvány és a Pro
Eliseni Alapítvány jóvoltából.
A kellemes népzene hangja mellett a gyönyörű, dús mintákat Veres Margit tanítónő tanította az érdeklődőknek. A táblán láthattuk a
minták rajzait, valamint összehasonlíthattuk a
különböző mintadarabokon látható háromszéki
és csíki technikát.
Emellett különböző festett bútorok mintakincsével ismerkedtek a gyerekek és a fiatalok, és
ki-ki, választása szerint mintázott kisebb-nagyobb darabokat. Elsajátíthatták őseink festett

motívumait, betekinthettek a különböző népek
festészeti stílusaiba.
„A motívumok rajzolása egy érdekes, figyelemfelkeltő, de ugyanakkor figyelemlekötő
tevékenység. Tudatosan kell használni a bútorfestéshez szükséges anyagokat, annak érdekében, hogy a tervezett eredményt elérjük
(a fa, csiszolópapír, festékek, ecsetek, hígítók,
olajak, stb.)” ‒ figyelmeztette a tanítónő az érdeklődőket.
A munkák befejezése után megtörtént az
olajozás, utána pedig szemleszerű kiállítást láthattunk az elkészült festett munkákból.
A bútorfestő tevékenység sikerrel zárult. Kiderült, kisiskolás, fiatal és felnőtt is akadt szép szám-

Firtosnál a Gondviselővel

Egy titkon vágyott, dédelgetett álom valósult
meg június 6-án, szombaton a firtosi kilátónál.
Hónapokkal ezelőtt megszületett a gondolat,
aztán egyre több emberrel osztottuk meg, s
így történt, hogy a Székelykeresztúri Unitárius
Egyházkör Esperesi Hivatal rábólintott az énlakiak és firtosváraljaiak közös tervére: hadd
szervezzük meg az egyházkör első találkozóját
a két falu fölötti kilátónál, a hegy alatt!

Firtost körüllengi a több évszázados római
kori história, letűnt korok, múltba vesző népek
varázslatos történetei, számos népi legenda és
hiedelem. A térség lakói ősidők óta úgy tekintettek e hegyre, mint olyan helyre, amelyet a
Jóisten elkülönített magának, hogy itt másképp
tudjon találkozni vele az ember. Lélekben és
igazságban. Ezért mentünk a firtosi forráshoz,
hogy merítsünk friss vizéből, hogy töltekezzünk, hogy kapcsolatainkat erősítsük Istennel,
embertárssal, hittestvéreinkkel.
Ezt a napot arra szántuk, hogy a magasból
benézve a vidéket ráeszméljünk: egy csodálatos ékszerdoboz ez a vidék, aminek egyenként
és közösségben is őrzői, őrállói vagyunk. Az
ünnepi istentiszteletet követően Lőrinczi Lajos
esperes és Sipos László firtosváraljai lelkész köszöntötte az egybegyűlteket, aztán a résztvevő gyülekezetek zenés-verses alkalmi műsorai
következtek, de énekelt a Székely Dalegylet,
és gitároztak a szentábrahámi fiatalok is Szász

Pünkösdölés Szenterzsébeten

Május 24-én tartották Székelyszenterzsébeten a pünkösdi királyválasztást. Az egész falut
megmozgató esemény az ünnepi istentisztelet
után az Erzsébet-színpadnál, a tájház udvarán
zajlott. Főzőversennyel indult a falunappal is
felérő forgatag. A helyi csapatokon kívül többek
közt a szomszédos települések, Székelykeresztúr és még egy segesvári gimnáziumi osztály
is képviseltette magát az üstök, bográcsok és
finomságok nagy csatájában. Míg készültek az

ízes hagyományos étkek, addig az ifjú legények
is összemérhették ügyességüket, erejüket, így
megválasztva a pünkösdi királyt, aki az egy
évig érvényes legénybíró címet nyerte el.
Kötélmászás, birkózás, célba lövés, íjdobás és
különböző akadályversenyek tették izgalmassá
a vetélkedőt. Majd kulturális program színezte a
délutánt. A színpadon a helyi Cickom gyermektánccsoport Kincses Olga vezetésével királynézó
műsort adott elő, és fellépett a keresztúri Késői

Gyereknap a tordátfalvi tájháznál

fotó: Barabás Dénes

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont 2015. június
1-jén gyermeknapot szervezett a tordátfalvi
tájház udvarán. A siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola 80 tanulója vett részt a mesterségbemutatókon, amelyeket Lőrincz Annamária bútorfestő, Bálint Júlia csuhéfonó és Józsa
László fazekas tartott. A gyerekek sorra kipróbálták ezeket a népi mesterségeket, amelyekben nagyon ügyesnek, kreatívnak bizonyultak.
A program során agyagedényeket, csuhébabákat készítettek és ékszeres dobozkákat fes-

mal, aki nemes hagyományunkhoz tehetséggel és
értő kézzel nyúlva értéket tud teremteni.
Célkitűzéseink elsődleges célja volt a hagyományőrzés és identitáserősítés, ami a nap folyamán nagyon jól megmutatkozott.
Hagyományok útján járni nagy felelősség, az
iskolánkban szervezett tevékenység által éppen
erre a gazdagságra, örökségre kívánjuk irányítani a gyerekek és fiatalok figyelmét.
Ezúton szeretném megköszönni fő támogatónknak a Communitas Alapítványnak (500 lej),
és a Pro Eliseni Alapítványnak (80 lej), hogy
adományaikkal segítettek abban, hogy emlékezetesebbé tegyük ezt a napot!
Demeter Éva
Csaba vezetésével. Az ebéd firtosmartonosi,
firtosváraljai, énlaki, korondi, szentábrahámi
és székelyszentmihályi üstökben készült, az ízletes falatok mellett jó hangulattal szolgáltak
nótázásra csalogató zenészeink és gitárosaink.
A kézműves sátorban Orbán Lívia-Borbála vezetésével kézműves tevékenységek zajlottak,
lehetett íjászkodni Páll Attila Csaba és társai vezetésével, lovagolni a firtosváraljaiknak köszönhetően, este pedig a Székelyföldi Legendárium
A Likaskő című mesefilmjét vetítette le Fazakas
Szabolcs, az igazán kitartóak tábortűz mellett,
gitárszó kíséretében zárhatták a napot.
Isten jóvoltából ragyogó idő vigyázta a találkozó minden pillanatát, a távolban őrködő
Fogarasi-havasok meseszép kilátással gyönyörködtettek bennünket. Az a körülbelül 600
unitárius és más felekezetű zarándok, aki gyalog, biciklivel, szekérrel, traktorral vagy éppen
autó(busszal) érkezett a találkozóra, hálatelt
szívvel és sok szép élménnyel gazdagodva térhetett haza, a dombokon túli faluba, városba.
Nagy-Mátéfi Timea
énlaki lelkész
Mákvirágok felnőtt néptánccsoport.
A családi és vidám hangulatú pünkösdi ünnepség az esti órákban tábortüzek mellett nótázással fejeződött be, kellemes élményeket
hagyva a résztvevők szívében.
A rendezvény a székelyszenterzsébeti Református Egyházközség szervezésében valósult
meg, Kincses Kálmán tiszteletes kezdeményezésére, partnerségben Újszékely Község Önkormányzatával és a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség által a Communitas Alapítvány
támogatásával.
F. Bartha Noémi

tettek, amelyeket büszkén mutogattak és vittek magukkal. A mesterségbemutatók mellett
gyermekjátékokat és népdalokat tanulhattak
lelkes, tehetséges fiatal néptáncosok segítségével. A program közös ebéddel, fagyizással
és táncházzal fejeződött be. A nap során mindenki nagyon jól érezte magát, a gyerekek az
elkészített munkájukat szorongatva ültek fel az
iskolabuszra, és olyan élményekkel gazdagodva távoztak, amelyek felejthetetlenek lesznek
számukra. Az élménydús gyermeknap bebizonyította azt, hogy a néptánc, a népi gyermekjátékok, a hagyományos mesterségek tanulása is
szórakoztató lehet.
Pop Anna
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V. Gyermeknapi sporthorgász-verseny

A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából május 31-én az Egyesülés Sport Egyesület ötödik
alkalommal szervezte meg a rugonfalvi halastón a gyermeknapi sporthorgászversenyt. A verseny délelőtt 10 órakor vette
kezdetét, miután a résztvevők sorshúzást követően elfoglalták helyeiket a tóparton kialakított
állásokon. A versenyzőknek ezután két óra állt
rendelkezésükre, hogy kifogják a lehető legnagyobb halat.
Ebből az alkalomból a szervezők a mintegy
ötven benevezett résztvevő számára biztosították a halászbotokat és egyéb, a verseny során
a halászathoz szükséges kellékeket, szendvic�csel, üdítővel és fagylalttal látták el a gyereke-

Hargita Kupa

2015. június 12-14-én, országos repülő-, rakétamodellező
versenyt szervezett a székelykeresztúri Gyermekek Klubja
és a Szitakötő Egyesület, Karcfalván Hargita
Kupa néven. Pénteken a rakétamodellező és
a távirányításos versenyeket bonyolítottuk le,
míg szombaton az F1H és F1G versenyeket. A
szombati versenyek Románia és Európa Kupa
fordulónak is számítottak, ezeken a leigazolt
sportolók is részt vettek. A versenyen, amelyet
tizedik alkalommal szerveztünk meg, 12 csapat
vett részt, 33 gyerek, ebből 13 leigazolt sportoló és 12 tanár, amelyből 7 leigazolt sportoló.
A két nap alatt kb. 70 repülőmodell és 50 rakétamodell szállt a levegőbe. A székelykeresztúri
modellezők eredményei: az országos csapatversenyen III. hely a repülőmodellező és a rakétamodellező versenyen is. Első hely a Romá-

ket. Ezen kívül minden résztvevő egy, a verseny
emlékét őrző érmet is haza vihetett. A győztesek a a versenyt követő díjkiosztó ünnepségen
kupákat és diplomákat kaptak.
A megmérettetésen az alábbi eredmények
születtek: 1. helyezett: Benke Noémi (ös�szesen 0,896 kg), 2. helyezett: Fazakas Iringó
(0,864 kg) és 3. helyezett: Donath Alexandru (0,758 kg). A legnagyobb halat (0,174 kg)
Lőrinczi Botond fogta.
Az eseményen a gyerekeken kívül jelen voltak szülők, barátok, érdeklődő közönség, akik a
verseny izgalmai mellett egy csodálatos napot
tölthettek a tóparton.
A szervezők azzal a reménnyel mondanak
köszönetet a támogató székelykeresztúri ön-

nia Kupa fordulón F1G kategória. Kiss Tamara
első helyen végzett az országos és a Románia
Kupa fordulón is a kisgumis F1G kategóriában.
Kiss Tamara, a Gyermekek Klubja leigazolt
sportolója remekül szerepelt 2015-ben a repülőmodellező versenyeken. Három Világ Kupa versenyen és ugyanennyi Románia Kupa fordulón
szerepelt F1A kategóriában. A Hargita Kupa és
Szabó Miklós Emlékverseny Világ Kupa fordulókon első helyen, a Szalonta V.K. versenyen a

Mesekert a Mesevárban

Egyszer volt, hol nem volt… Székelykeresztúr
központjához közel, egy csendes utcában van
egy Mesevár.
A Mesevár lakói a gyerekek, akik naponta
birtokba veszik a napközi épületét, - mert a Mesevár egy napközi otthon - és az udvart. A napközinek már van neve, ezért az udvar is érdemelt egy nevet. Mi lehet találóbb egy Mesevár
mellé, mint egy Mesekert. Gondolkodóba esett
a Mesevár apraja-nagyja, hogyan is válhatna
az udvaruk Mesekertté. Mivel varázsolni nem
tudtak, addig kutattak, kerestek, amíg egy pályázatra nem leltek, amelyet a Polgártárs Alapítvány és a MOL Románia hirdetett meg a Zöld
Övezet Program keretén belül. Időt és félelmet
félre téve nekigyürkőztek. Nem három próbát
kellett kiálljanak, hanem csak egyet. A próbát
kiállták és a jutalom egy sikeres pályázat lett,
amellyel Mesekertté alakíthatták udvarukat.
Három nap és három éjjel (és még vagy 30
napig) tartott a munka. A munkába besegített
a Mesevár apraja-nagyja és még a szüleik is.
Füvesítettek, virágokat, fákat ültettek, hogy
madarak, pillangók, katicabogarak és sok más
élőlény is menedéket, élelmet találjon náluk.
Filagória is készült, ahol majd beszélgethetnek a csodaszép kertről, fákról, virágokról, udvarról. Rajzolhatnak, kézimunkázhatnak a felfutó növények zöld lombja alatt.

A gyógynövényekről sem feledkeztek meg,
amelyek teája varázserővel rendelkezik. Nagyon hasznos lesz, ha majd hosszú barangolásaikból visszatérnek, felüdítik, megóvják a betegségektől.
A sok tudás, tapasztalat, amelyet majd itt
szereznek, ellátja varázserővel mind az aprókat, mind a nagyokat és megvédik, megóvják
környezetüket.
Itt a vége, de ez csak a mesében van, mert
nálunk folytatódik!
Takács Ilona-Zita
* **
Mi a legjobb a Mesekert építésében?
Hogy akárhová nézünk a kertben, egy emlék,
egy gyerek, egy szülő jut eszünkbe. Hogy miért? Mert mindenki kivette a részét a munkából!
Az idén februárban pályáztunk a MOL Románia és a Polgártárs Alapítvány által meghirdetett pályázatra a Zöldövezet Program keretén
belül. A pályázat sikeréről áprilisban értesültünk, amikor nekifogtunk a projektünk megvalósításának. Programjaink során a környezetvédelem jeles napjairól emlékeztünk meg játékos,
élményekben gazdag formában: köveket szedtünk össze, hogy befüvesítsük a feltört beton
plakett helyét, fűmagot szórtunk el, ültettünk
virágokat, fákat, majd gondoztuk, locsoltuk
őket, fakéregmintát vettünk, fasimogatót tar-

kormányzatnak, hogy jövőre is lesz gyereknapi
hasonló rendezvény, amelyen megörvendeztetik a sporthorgászatot kedvelő, vagy a magukat
abban kipróbálni vágyó gyerekeket.
Sándor-Zsigmond Ibolya

II. helyen végzett. A Románia Kupa mindhárom
fordulóját megnyerte. Következik június 24-28án a dévai országos verseny és Románia Kupa
forduló, az országos bajnokság Viktóriaváros
mellett júliusban és az ifjúsági Európa Bajnokság augusztusban. Köszönetet mondunk a támogatóknak: Hargita Megye Tanácsának, Bethlen Gábor Alapnak, Communitas Alapítványnak
és Székelykeresztúr Város Önkormányzatának.
Kiss István

tottunk, örökbe fogadtunk csoportonként egyegy fát, megismerkedtünk a madarak, bogarak
életével, életterével, hulladékból különböző
hasznos dolgokat készítettünk és gyógynövényes kertet építettünk. Tudatosan teremtettünk
olyan pedagógiai szituációkat, amelyek segítségével igyekeztünk kihasználni a spontaneitás
adta lehetőségeket.
A kerti munkálatokban jelen voltak az óvodás
gyerekek, napközi otthonunk önkéntes munkát
vállaló munkaközössége és a gyerekek szülei.
Ha egy vidéki kastélyt vettünk volna, biztos
szép lenne az is, de nekünk nem ugyanaz. A
Mesekert lassan kialakult, megszépült a MOL
Romániának, a Polgártárs Alapítványnak valamint a Mesevár Egyesületnek köszönhetően,
akik anyagilag hozzájárultak álmunk megvalósításához.
KÖSZÖNJÜK!
Hintz Katalin
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Múzeumok Éjszakája – 2015 Ablak az életre
...folytatás az első oldalról
Segítőink voltak: Szilágyi Ildikó bútorfestő, Balázs Kinga nemezelő, az Orbán Balázs Gimnázium
Diáktanácsának gyöngyfűző csapata László Laura
tanárnő vezetésével, valamint a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum faipari osztályának tanulói.
A legyél régész 10 percre! kisiskolásoknak
szóló ásatás, amely apró tárgyak keresésében
állt, olyan sikeres volt, hogy a stopperórát jó
néhányszor újra kellett indítani.
Közben a Nagy Béla fotóműteremben a László Fotónak köszönhetően zajlott a souvenirfotózás, az érdeklődök a Liliomfi, a Rómeó és
Júlia, valamint veretes magyar történelmi darabok színpadi jelmezeiben pózolhattak.
Idén a szabadtéri zenét a 120 éves Polgári Fúvószenekar 1895 szolgáltatta a múzeum
udvarán Nagy Levente karnagy vezényletével.
A kiállító teremben újból megtekinthető volt a
zenekar történetét bemutató értékes tárgy- és
dokumentumgyűjtemény.
Az egész napos programot szabadtéri közös
éneklés zárta Lakatos Sándor és Szász Csaba ta-

nárok gitárosainak közreműködésével. Felcsendültek a jól ismert magyar slágerek, és míg az együtt
éneklésben a frissen, hófehérre meszelt kecseti
székelyház falára kivetített szövegek segítettek,
észre sem vettük, hogy szépen besötétedett.
Egész nap egyenletes tömegmozgás volt
tapasztalható, legkevesebb hatszázan fordultak meg, és a visszajelzések pozitívak. A
nap sikere megerősített, hogy nemcsak érdemes, de kell folytani! A médiaérdeklődés is
fokozott volt. A székelykeresztúri Múzeumok
Éjszakájáról tudósított az M1, a Duna Televízió és
a Hargita Line. Köszönjük Székelykeresztúr Város
Önkormányzatának az anyagi támogatást, a
Kistérség Szövetségnek a szervezésében nyújtott
segítséget, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
faipari osztálya tanulóinak a rendezvény előkészületeiben nyújtott hathatós segítségét, a Vox
FM Rádiónak, a Hargita Line Kábeltelevíziónak és
az Udvarhelyi Híradónak a rendezvény előtti hírverést és nem utolsó sorban a részvételt mindazoknak, akik vendégeink voltak ezen a napon.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Felolvasón az Ötven lóerős pálinka

A május 30-i Felolvasón P. Buzogány Árpád
író, költő az Ötven lóerős pálinka c. anekdotás
gyűjtését mutatta be az érdeklődők előtt. Bardocz Levente Albert, a Felolvasó moderátora a
gyűjtés történetiségéről faggatta P. Buzogány
Árpádot, aki elmondta, a kötetben szereplő 250
történetet elsősorban Keresztúr környékéről, a
Gagy mentéről, a szülőfalujából gyűjtötte össze,
de vannak benne a Sóvidékről is anekdoták.
A gyűjtés módszere, illetve mikéntjéről megtudhattuk, sok esetben nem éppen úgy zajlik,
ahogyan elképzeljük. A megtörtént eseményeket a vidéki ember olykor újrameséli, elkerül
távolabbi településekre, nem ritkán beépül a
helyi emberek életébe, egy-egy személy életének mozzanatává válik. Esetenként, már az
eredetét, a pontos keletkezését sem lehet fel-

lelni, de szépségét adja, hogy az ember azonos
esetekben, szinte azonos cselekedetek közepette, „ugyanazt a történetet hozhatja”.
Mint ahogyan mondani szokták, a téma az
utcán hever, a gyűjtés esetében is, az utcán,
utazás közben, egy-egy buszmegállóban ragadta meg a figyelmét. Többet lejegyzett ismerősökkel folytatott, baráti beszélgetések során
is, hiszen az ember, ha jobban figyel, nincs alkalom, mikor ne sülne el egy-egy társaságban
olyan történet, ami megesett, és talán eredete,
helye, személyhez kötött jellege elveszett, átalakult rég, de a történet attól valódi.
P. Buzogány Arpád felhívta a figyelmet arra
is, hogy a gyűjtés igazi értékét végső soron az
adja, hogy tiszteletben kell tartani a mesélőt,
és a szövegkörnyezet is igen fontos, mert így
lesz egész, hiteles. Bár az anekdotákban valóságos nevek szerepelnek, nem sértő senki
számára, mert a jó ízlés határán belül van. A
történetek pedig rámutatnak a mai, vidéken élő
emberek problémájára, mindennapi gondjaira,
és mert közös az élettér, az erőfeszítések, sokszor azonos érzéseket él meg a mindennapok
embere. A kimondott szavakban tetten érhető
a táj és nép gondolkodása, nyelvében és tetteiben való túlélése.
Szente B. Levente
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Czire Alpár fotókiállítása
Czire Alpár, számos hazai és nemzetközi kiállításon díjazott fotós színes és fekete-fehér
felvételeiből nyílt kiállítás május 26-án a Molnár
István Múzeumban. Az Ablak az életre címet
viselő kiállítást Bányász Emerencia pszichológus, maga is fotós, a Prisma fotóklub tagja
nyitotta meg, beszélgetett a képek alkotójával
művészetről, művekről, az alkotás pillanatairól
és a született művek örrökkévalóságáról, így a
jelenlévők is beavatottak lettek abba a háttérmunkába, amely a képek mögött húzódik.
„Számomra a fotográfia tömör valóság, a
maga eleven és eredendő szépségével és mulandóságával. Ezért mondhat egy jó kép többet
ezer szónál, mert a dolgok lényegét sűrítve tárja
elénk, sajátos jelrendszerben. Arra törekszem,
hogy a fénykép annak a törékeny pillanatnak a
megragadása legyen, amely magába sűrít egy
egész történetet. Akár megismertet valamit,
akár felidéz, a nézőben tovább tudja szőni a gondolatot, és részese lehet egy rövid időutazásnak.
Ha embert fotózom, a jellemet, a karaktert,
az életérzést igyekszem megragadni. Nagy
figyelmet (és legtöbbször beavatkozást, befolyásolást, rávezetést) igényel, hogy észrevegyem ezeket a jeleket és jegyeket rendszertelenül ismétlődve megjelenni és eltűnni az
arcon és akkor exponálni, mikor a legerőteljesebben vannak jelen.
A természet az más. Az mindig feltölt és
harmonikus. Míg az előzőnél alakíthatom a
cselekmény kimenetelét, addig az utóbbinál
inkább csak keresője és szemlélője vagyok a
jelenségeknek. A fotós többet lát a világból és
talán másképp is. Ezt a másként látást szeretném bemutatni a képeken keresztül, hogy
közösen rácsodálkozhassunk a világ nagyszerűségére és változatosságára” – fogalmazott
Czire Alpár.
A kiállítást a Múzeumok Éjszakája rendezvény alkalmával a Molnár István Múzeumban
számosan megtekintették és július elejéig még
látogatható.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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