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Bemutatkozott a PÓDIUM Színtársulat
Pódium néven mutatkozott be a frissen alakult helyi színjátszó csoport, amely május 16án első produkciójával lepte meg a székelykeresztúri közönséget a Művelődési Házban az
Ördöge van című, népmesei ihletésű darabjával
Palla Csilla EVS-önkétes rendezésében.
Az Erdélyi Ifjúsági Egyesületnél önkénteskedő Csilla a dramaturgia iránti érdeklődéséből
kifolyólag már rég fontolgatta egy színjátszó
csoport elindítását. Az ötletet az őt befogadó
egyesület is támogatta, majd városunk polgármesterének áldását is kérték az elképzelések
megvalósításához. Az önkormányzat is támogatóan állt az ügy mellé, így meghirdethették
a jelentkezők toborozását. 15 és 40 év közötti
jelentkezőket vártak, majd ez év februárjában
össze is állt a csapat, és megalakult a Pódium.
Heti rendszerességgel találkoznak, 1-2 órát
töltenek felkészüléssel, mozgás- és technikai

gyakorlatokat sajátítanak el. A színjátszásra vállalkozóknak „kezdetben több újdonsággal szembe kellett nézniük, hiszen nemcsak a színpaddal
kellett megismerkedniük, hanem egymással is
egy csapatként kellett összedolgozniuk. Így az
első órák csapatépítő drámajátékokkal és szituációs feladatokkal teltek” – nyilatkozta Palla Csilla, a csoport vezetője.
Pár hete lázasan készültek a friss színjátszók
az első megmutatkozásra azért, hogy májusban
színpadra vihessék első darabjukat. Az önkéntes
színpadi szereplők, bár kissé lámpalázasan, de
annál nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat a szórakozást is jelentő próbákba.
Palla Csilla rendező úgy foglalta össze az első
produkciót, hogy tulajdonképpen arra a szólás-mondásra találtak ki egy mesét, melyet akkor
használunk, amikor valakinek szerencséje van.
A lámpaláz végül, alig ha érződött a bemu-
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tatkozó előadáson, amely iránt nagyszámú
keresztúri közönség tanúsított érdeklődést.
Annak ellenére, hogy műkedvelők, és először
léptek ebben a felállásban arra a színpadra, telt
ház fogadta őket annyira, hogy még az állóhelyek is „elkeltek”.
A visszajelzésekből kitűnik, hogy a helyi közönségnek nagyon tetszett az elődás, és örülnek
annak, hogy ezentúl nemcsak vendégelőadók
szórakoztatnak, hanem helyiek, sok esetben ismerős arcok, barátaink, kollégáink, kikről talán
sosem gondoltuk volna, hogy előadói képességekkel rendelkeznek. A Pódium tervei alapján
kéthavonta újabb műsorral lép színpadra, és
örvendezteti meg a helyi „nagyérdeműt”.
Ahogy Zsuzska mesehősnek is ördöge, azaz
szerencséje lett, úgy nekünk, székelykeresztúriaknak is, hogy végre lett egy saját színjátszó társulatunk, amelyre büszkék lehetünk.
Sok sikert, népes közönséget és eredményes
munkát kívánunk nekik a továbbiakban!
F. Bartha Noémi

Elekes Ferenc

AMENNYI MÁJUS

Ó, mennyi tűz,
tavasz-varázs
ég most a hajnalokban.
Amennyi rügy,
ma mind parázs
és láng-virággal lobban.
Amennyi vágy,
a májusból
bomolt, nincs vége-hossza...
Amennyi május,
a munkáskéz
melegét küldi, hozza.

Beszámoló a májusi tanácsülésről
2015. május 14-én sor került a rendes havi
önkormányzati ülésre, amelyen 14 napirendi
pont került megvitatásra, és amelyről Rafai Emil
polgármester úr az alábbiak szerint számolt be:
„Köztudott, hogy az ACATEL Kft., a város eddigi hőszolgáltató cége a fűtésszezon lejártával
felfüggesztette a tevékenységét, amit annak a
kevés városlakónak, akik még a rendszerről le
nem csatlakoztak, a tudomására is hozott. Ezek
két kategóriába sorolhatók: akik nem saját lakásukban laknak, akár ANL-s, akár bérlakásban,
illetve olyanok, akik saját tulajdonú bérlakásban
laknak. Ennek a szolgáltatásnak a megszűnése
következtében természetesen, hogy azoknak
a lakásoknak, amelyek az önkormányzathoz
kapcsolódnak, vagy tulajdonjogilag, vagy
adminisztrációban vannak, gondolok itt az
ANL-s lakásokra, az önkormányzat elindította

a folyamatot, hogy az egyéni fűtéseket minden
lakásban megoldjuk, illetve ennek a tevékenység
megszűnésnek az is a következménye, hogy
az ACATEL tulajdonában lévő alapeszközök
átadódnak talán ideiglenes megőrzésre, de akár
használatra is az önkormányzat tulajdonába. Ezt
fogadta el az önkormányzat egy napirendi pont
kapcsán, hogy az ACATEL Kft. alapeszközeit egy
jegyzőkönyv és egy leltári lista alapján átadják
a helyi önkormányzatnak, és ezt egy bizottság
majd utólagosan át fogja venni. A bérbeadási
szerződést, amellyel az ACATEL alatti területet
bérelték, ezt szüntette meg, egy új módosított
dátumot javasoltunk június 1-jétől, jelen havi
tanácsülésen, mert a május elsejei egy kicsit
elhamarkodott volt, mert az áprilisi fűtési
pénzek még májusban jönnek be a cégnek.
folytatás a 2. oldalon...
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Beszámoló a májusi tanácsülésről
...folytatás az első oldalról

Ezeknek a kifizetését akár a gázvállalat felé
vagy más desztinációkra azt még május hónapban kellett a megmaradt cégvezetés elossza.
Ugyanezeket az ingatlanokat, amelyek most
felszabadultak ideiglenesen három évre az
ACATEL tulajdonából, külön tanácshatározattal
elfogadtuk a használatba, a bérbeadását az
AQUASERV vízszolgáltató vállalatnak. Azt talán
mindenki tudja, hogy helyszűke miatt egy
udvaron fejtette ki a két cég a tevékenységét,
és most, hogy szabadultak fel területek, irodák,
az önkormányzat úgy döntött, hogy mind az
ingó, mind azokat az ingatlanokat, amelyekre
szüksége van az AQUASERV-nek, egy közösen
megegyezett bérleti szerződés kapcsán a
városban
gyakorolt
tanácsi
határozattal
elfogadott négyzetméter árakon bérbeadjuk
az AQUASERV-nek, és reméljük, hogy ezáltal
javulni fog az általuk végzett szolgáltatás, és
hatékonyabban tudnak majd dolgozni.
Az Európai Uniós pályázatban való részvételünk kapcsán, amelynek az egyik hozadéka az, hogy a betfalvi vízmű felújítódik, most
folynak azok a munkálatok, amelyek ezt a
felújítást célozzák, illetve a másik pontja ennek az EU-s pályázatnak az a sok szennyvízcsatorna-építés, amely a város különböző
részein, utcáiban látható módon zajlanak, de
a pályázatban való részvételünk megköveteli,
hogy az ivóvíz és a szennyvíz árpolitikáját
elfogadjuk, azt elfogadtuk, de az Európai Bank
különböző kitéteket szabott az AQUASERVnek, a regionális szolgáltatónak, és ezt
minden egyes önkormányzat, aki a működési
területén fejti ki a tevékenységét, újra kellett
aktualizálja, elfogadja az árpolitikát, amelyet
előírt az Európai Fejlesztési Bank, akitől az EU-s
pályázatra hitelt vett fel az AQUASERV.
Egy másik napirendi pont kapcsán az Orbán
Balázs Gimnázium álló eszközeiből történt leírás a leltározó bizottságok és az iskola vezetésének láttamozása kapcsán. Az önkormányzat
elfogadta az elavult, használaton kívüli eszközök, leltári tárgyak leírását.
Huszonkét négyzetméter területet adtunk
bérbe a Kossuth Lajos negyedben, egy olyan
garázs alatti területet, amely már régebben fel
volt építve, de most derült ki, hogy hiányos volt
a bérleti viszony, nem volt szerződés, most tisztázódott, és a tanács döntése alapján az illető
személlyel szerződést fogunk kötni.
Az Orbán Balázs lakónegyedben, a Bachus
Kft. által bérelt területnek a bérleti időszakát
hosszabbítottuk meg.
Négy kis kazánház átadásra kerül, ugyancsak annak köszönhetően, hogy a helyi hőszolgáltatónk, az ACATEL megállt. A Dávid Ferenc
lakónegyedben lévő négy kis kazánház és az
ebben lévő eszközök, kazánok átadásra kerültek a 4-es számú lakótársulásnak, ezek után
ez fogja majd karban tartani, felügyelni, hogy
a lakóknak folyamatos legyen a fűtés- és melegvízszolgáltatás.
Egy fontos és hasznos tanácshatározattal
átadtunk 600 méter a régi szeméttározó felé
vezető utat utat a Kordaberek utcában a megyei tanácsnak, azzal a céllal, hogy a megyei
tanács, miután megépül az a szemétudvar,
amely ugyancsak egy Európai Uniós pályázat-

nak a része, és amelynek az építése most már a
napokban elkezdődött és folyamatban van, egy
átrakó, szelektáló szemétudvarról van szó, egy
lebetonozott harmincáras területről, az ahhoz
vezető utat szeretné a megyei tanács konces�szionálni, használatba venni pontosabban, és
ezt ennek a szerződésnek az alapján felújítani.
Ez valószínű, hogy mindenkinek jó volna Székelykeresztúron, főleg azoknak, akik gyakran
járnak ezen a részen, és akiknek ott területük
van, valószínű, hogy ezáltal felértékelődik és
egészen új arculatot fog mutatni az a rész, és
arrafelé is terjeszkedhetnek azok a vállalkozások, akik területet akarnak vásárolni, vagy akár
magánszemélyek is, és hogyha jobb az út, a területek ára is valószínű felfelé fog változni.
Költségvetésmódosításra is sor került. Sajnos, nem új pénzeket kaptunk, hanem ez egy
kellemetlenebb típusú költségvetésmódosítás,
a negyedik trimeszterről elő kellett hozzunk
olyan összegeket az iskolák költségvetésében,
amelyek szükségesek a hosszú téli fűtésszámlák kifizetésére és más költségek fedezésére.
Sajnos, ha már költségvetésről beszélünk, akkor el kell mondjuk, hogy sok mindent akarunk
és sok minden el van indítva, és reményeink
szerint be is fejeződik, mégiscsak ez a 2015-ös
év úgy indult, mint egy áldozati év, azt kell tudni,
hogy 1 millió lejjel kevesebbet kapott a város az
idei költségvetés-osztási szabályok felrugása,
illetve ezek módosítása miatt, tehát a törvénykezés úgy módosult, hogy Keresztúrnak kedvezőtlen, valamint az is egy szomorú hír, hogy az
Ady utca, amelyet el kezdtek javítani, kiesett a
vidékfejlesztési programból, ebből a PDNL nevű
programból, amelyben benne voltunk, úgyhogy
saját forrásainkból kell pénzeket átcsoportosítanunk, hogy ezt az elindított és most már jól
haladó munkát ki tudjuk a vállalkozónak fizetni.
Szerencsére megvannak a saját forrásaink, és
nem fog az a munka leállni, hanem reményeink
szerint minél hamarabb be is fog fejeződni.
A Szabadság tér összes járdájának a felületét szeretnénk megerősíteni, újra aszfaltozni,
rendbe tenni, erre is már rég készülünk, elkészültek a dokumentációk, most az önkormányzat elfogadta ennek a munkálatnak a technikai
gazdasági adatait, és ez is hamarosan licitre
kiíródik, és reményeink szerint a városnapok
után neki is foghat ennek a munkálatnak az a
cég, amely meg fogja ezt nyerni.
Ugyancsak a taxi megállót szeretnénk felköltöztetni, és rendbe tenni azt a kis parkírozót,
ahol most a távolsági autóbuszok is megállnak,
és ahonnan indulnak. A Lengyel kávézó előtti
kis parkírozóról van szó, ennek a munkálatnak
is az önkormányzat most elfogadta a technikai
gazdasági mutatóit.
A különféléknél a tanügyi intézmények többlet költségvetésének az elfogadását is jóváhagyta az önkormányzat, valamint Fiatfalván
egy volt államosított terület, két és fél ár került
vissza a gazdájához.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
60/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL K.F.T.
alapeszközeinek megőrzésre való átvételéről.
61/2015-ös HATÁROZAT a 803/2014-es
számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó
szerződés felbontásáról.
62/2015-ös HATÁROZAT egy ingatlan bérbeadásáról a COMPANIA AQUASERV R.T. székelykeresztúri alegységének.
63/2015-ös HATÁROZAT egyes javak bérbeadásáról a COMPANIA AQUASERV R.T. székelykeresztúri alegységének.
64/2015-ös HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás átruházási szerződése 36.
szakaszának módosítására vonatkozó mellékiratának elfogadásáról.
65/2015-ös HATÁROZAT az Orbán Balázs Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak
listájának elfogadásáról.
66/2015-ös HATÁROZAT egy 22 m2-es terület
közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.
67/2015-ös HATÁROZAT a 2545/2005-ös
számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó
szerződés meghosszabbításáról.
68/2015-ös HATÁROZAT négy kazánház átadásáról a 3. számú Tulajdonosi Társulásnak.
69/2015-ös HATÁROZAT a Kordaberek utca
egy 600 m-es szakaszának Hargita Megye
Tanácsa ügykezelésébe adásáról.
70/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
71/2015-ös HATÁROZAT a Szabadság tér
járdáinak felújítási munkálata technikai és
gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
72/2015-ös HATÁROZAT a taxi és autóbusz
megálló kiépítési munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
73/2015-ös HATÁROZAT a tanügyi intézmények költségvetési többletének elfogadásáról
a 2014-es évre.
74/2015-ös HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásáról.
75/2015-ös HATÁROZAT Rátz István önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való
megválasztásáról.
Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
2015.04.25
Nemes Ervin és Ţap Claudia-Emanuela
2015.05.02
Szávuly Attila és Krisán Annabella
2015.05.06
Fodor Tibor és Lakatos Csilla Mónika
2015.05.08
Rákosi Csaba és Benedekfi Ibolya
2015.05.09
Gáspár Csaba és Ambrus Csilla
Elhalálozások:
Tordai Anna		
2015.04.18
Csáka Eszter		
2015.04.19
Bardoczi Zoltán		
2015.04.18
Gergely Vendel		
2015.04.19
Csézár Judit		
2015.04.20
Telegdi Margit		
2015.04.27
Balázs Gergely		
2015.05.05
Kiss József		
2015.05.13
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Tűzoltósági
hírek
Első helyezés a keresztúri tűzoltóknak
Május 8-án került megrendezésre Farkaslakán az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóságok zonális szakmai versenyére. A meghívott
13 csapatból 5 csapat képviseltette magát,
Parajd, Korond, Farkaslaka, Bögöz, Székelykeresztúr, de más településekről is volt részvétel, mint pl. Újszékely, Románandrásfalva,
Galambfalva, Siménfalva, Szentábrahám polgármesterei, alpolgármesterei, valamint tűzoltó koordinátorai. A verseny három szakaszból állt: 4x100 méteres staféta, 100 méteres

Lépésről
lépésre

akadálypálya és a szerelési szakasz. A három
próbából 2 első helyezést és egy harmadik
helyezést értünk el, így az összesítésben elsőnek kerültünk ki. Így megszerezve az első
helyet továbbjutottunk a megyei szakaszra,
amely június 12-én kerül megrendezésre Székelyudvarhelyen.
Köszönet minden önkéntes és alkalmazott
tűzoltónak, akik a csapatot alkották: Albert
István, Barabás László, Balázs Dénes, Balázs
Zoltán, Bács Barna, Mircse Mihály, Péter Dénes,
Sepsi Tibor, Szali Mózes.
Reméljük, a megyei szakaszon sem vallunk
szégyent.
Péter Levente

munkálatok folytatódnak annak ellenére, hogy
kiesett a PDNL nevű vidékfejlesztési programból. Városunknak saját forrásaiból kell pénzeket
átcsoportosítania, hogy ezt az elindított és jól haladó munkát minél hamarabb be lehessen fejezni.

Az idei, XVI. Keresztúr Nevű Települések találkozójára készülve, amely egybeesik a július
végi Petőfi-megemlékezéssel, augusztus eleji
Kistérségi Napokkal, élősövényt telepítettek a
Keresztúrok emlékparkjához.

Alsóboldogfalván a Székelyföld Kapuja

gazdag, hagyományőrző és -teremtő Székelyföldet.” Ezért érezték szükségét annak, hogy
a faluban is létezzen egy mozgatóerő, amely
azon munkálkodik, hogy a faluközösség méltán a Székelyföld kapuja legyen. A X. évfolyamot megért, havi rendszerességgel megjelenő lap témái változatosak és politikától
mentesek. Felöleli a hely- és egyháztörténet,
a visszaemlékezések, néprajzi vonatkozású
ismertetők, falut, községet érintő fontos információkat közöl, gazdasági, közéleti, irodalomtörténeti szemléleteknek ad teret.
A szerkesztőbizottság tagjai, munkatársai
Gagyi Gyöngyi, Vida Zsombor, Gagyi Vencel és
Krammer Lídia, Vida Rozália és László Lehel.
A Székelykapu szellemiségén keresztül érezhető, hogy generációs, közösségi felelőssége
van abban, hogy az utánuk jövő nemzedékek
ne a nemzeti eszme üres ládáját kapják, hanem
a hagyományok megőrzésének, ápolásának, a
kulturális és nemzeti összetartozás erejének
érzését. A Székelykapu jelzésértékű lett. Az
emberré nevelés és az emlékezés nagyszerű
jelenkori példája.
Szente B. Levente

Az Ady Endre utcában elkezdett útfelújítási

A kapu, mely belépésre invitál nem más, mint
az Alsóboldogfalván 2006-ban megalakított
Székelyföld Kapuja Egyesület (felelős kiadó, elnök: Rezi Erika Gabriella tanítónő, kultúrigazgató) és egyben az ott, abban az év márciusában
született lap, a Székelykapu. Fő célja felrázni a
lakosságot abból a fásultságból, közömbösségből, amely a globalizációs élet megjelenésével,
mint legtöbb faluban már, Boldogfalván is meglazította az egykori erős székely falurendet. El
kell kerülni a feledés homályát, emlékezni kell
mindig és mindenkor régi korokra, eleinkre –
vallja Gálfalvi Gábor, a lap főszerkesztője, aki
51 évig volt a katedrán, ebből 47 évet a községben, így legjobban ismeri az itteni közösség
életét, hiszen ez idő alatt 37 évig volt az iskola
igazgatója, 35 évig a kultúrotthon igazgatója.
Nem volt véletlen a megnevezés sem, hiszen
a Székelyföld leírása c. művében Orbán Balázs
így ír: „… a sárdi hidat elhagyva kezdődik a Székelyföld, így Újszékely, majd Alsóboldogfalva
a Székelyföld kapujának nevezhető. Ez a kapu
nyitja meg a délről érkezőknek a kultúrájában
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Versenyek, eredmények:
„A tehetség nem örökkévaló adottság,
munka nélkül elapad, mint a forrás. Tehát
dolgozni kell és örülni a kis eredményeknek
is.” Győry Kálmán
• Az Aranka György Országos Nyelvművelő Versenyen, Kolozsváron, Szombatfalvi Klára (11. B) III. helyezést ért el.
• A kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégiumban megrendezett XV. Atlantisz
Harangoz Országos Versmondó Vetélkedőn mindkét versenyző diákunk díjban
részesült. Isztojka Máté (11. A) különdíjat
vehetett át, Szombatfalvi Klára (11. B) teljesítményét dicsérettel jutalmazták.
• A Hermészkedő elnevezésű, országos
szintű, kétfordulós irodalmi versenyen Cso-

mos Zsófia (11. A) I. díjban részesült az
első fordulóra benyújtott pályamunkájáért.
• A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulóján Andrási Szilárd (II. oszt.)
270 versenyzőből a 19. helyen végzett a saját korcsoportjában.
• A Terra földrajz tantárgyverseny
megyei szakaszán Csatáry Ajnácska (VII.
oszt.) dicséretet kapott, a Settera internetes földrajzversenyen pedig Atanackovic
Natalija (VI. oszt.) részesült megyei elismerésben.
• A XIII. Fától fáig ‒ verstől versig megyeközi versmondó versenyen, Nagygalambfalván, több mint negyven iskola hetven diákja versenyzett. Az erdélyi költészet ünnepén
Atanackovic Natalija (VI. oszt.) I. helye-

zést ért el korcsoportjában.
• Az iskolánk által szervezett Kisokos Matematikaversenyen a körzet tíz iskolája vett
részt. I. helyezést ért el Andrási Szilárd
(II. oszt); II. helyezést ért el Pipei Zselyke
(II. oszt.) és Fazakas Tünde (IV. oszt.), III.
helyezést ért el Rafai Rajmund (IV. oszt.)
és Sărariu Botond-Cristian (III. oszt.), dicséretben részesült Fodor-Árus Lilla (III.
oszt.) és Patakfalvi Csaba Lajos (IV. oszt.).
• A Bölcs Diákok nevet viselő országos internetes általános műveltségi vetélkedőn iskolánk Dávid-csillag csapata (Szabó Johanna, Szombatfalvi Klára, Bartha István, Sándor
Róbert 11. B osztályos tanulók) a harmadik
helyen jutott a döntő fordulóba.
Székely Tiboldi Anikó

JOBS expo a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban

szítés szabályait sajátíthatták el, majd maguk
is készíthettek interjúkat általuk kiválasztott
szakmák képviselőivel. A továbbiakban saját
erősségeiket, tulajdonságaikat tanulmányozhatták egy önismereti modul keretén belül,
majd a szakmák sokszínű világába nyerhettek betekintést.
Az egész projekt, végső soron egy vállalati látogatás előkészítésére alapul, hiszen
fokozatosan készíti fel a diákokat arra, hogy

miként nyerhetnek újabb információkat és
tapasztalatokat a vonzónak talált szakmáról.
A tanulók csoportokra oszolva jelentkeztek
be az általuk választott cégekhez, előzetes
bejelentkezés alapján. A kapott információkat
is előzetesen megbeszélt szempontok szerint
csoportosították a diákok. Az irányító tanárok
szerepe a projekt során minimális volt, a projekt a tanulóközpontúságra alapozott.
A kiállítás során az érdeklődök megtekinthették az egyes interjúk részleteit, illetve a
felállított standokat körbejárva a három, a
projektben résztvevő diákok által meglátogatott cég profiljába is betekintést nyerhettek a
JOBS-os diákok tapasztalatai alapján.
A JOBS-projektben résztvevő diákok, illetve irányító tanárok köszönetüket fejezik ki az
érintett vállalkozóknak, vállalatok képviselőinek az együttműködésükért. Külön köszönet
illeti a székelykeresztúri Acélmű Rt, a Szél
Mob Kft, valamint az Elka International Kft.
Vezetőségét.

A 2014-2015-ös tanév elején elkezdődött,
a IX. E (Gazdasági technikus) osztály diákjait
megcélzó JOBS (Job, Orientation, for Bussines and School) projektzáró kiállítását tekinthették meg 2015.05.19-én az iskola diákjai,
illetve pedagógusai. A 7 modulból álló projekt
során a tanulók első lépésben az interjúké-

Orbán Balázs Gimnázium

Kornis Melinda
Kicsengetés: iskolánk legjelentősebb ünnepélyén 53 diákunk érkezett el ahhoz az útkereszteződéshez, „ahol muszáj döntést hozni, ahol irányt
kell választani… Ha valaki netán a későbbiekben úgy
érezné, hogy a választott út nem a megfelelő, akkor … más, kedvezőbb utat kell keresni, a végtelen
sok lehetőség közül azt, amely a leginkább megfelel
a kibontakozás szempontjából, amely a jövő szempontjából az igazi. ...mindenki tehetséges valamiben, ha pedig elég kitartó és következetes, akkor
a legjobb lehet valamiben. Mint ahogyan nagyon
sokan lettek sikeresek az élet legkülönbözőbb területein eddigi végzőseink közül is. Legyen mindig
elég önbizalmatok, legyetek nyitottak az újra, hisz
ez alapfeltétel a mai változó világban” – hangzott el
az ünnepségen.
Játszótér a szülők segítségével: lelkes szülők
varázsoltak egyszerű, nagyszerűen használható játszóelemeket az elemi osztályok diákjai számára. Az
akció sikerét jól mutatja az a lelkesedés, amivel a
kisdiákok birtokba vették ezeket a játszóelemeket.
Köszönjük, kedves szülők!
www.obg.ro
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Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG
Színes és gazdag tevékenység zajlott iskolánkban az elmúlt hetekben is.
Második alkalommal került megrendezésre
Székelykeresztúron a Petőfi Sándor Általános
Iskolában a Simó Béla, földrajz szakos tanár
által megálmodott VI. Keresztúr Nevű Települések Ifjúsági találkozója május 4-8. között. A Ki Mit Tud Európáról versenyen három
ország 14 csapata volt jelen. I. helyezett lett
iskolánk Szitások csapata: Gáll Annabella VII.
C, Lukács Kamilla VI. C, Török Darvas Eszter
VI. B. A verseny után tanulmányi úton vettek részt a csapatok a Gyimesekben, illetve
Békás-szorosban, ahol megismerkedhettek
Hargita megye természeti szépségével, kulturális örökségeivel. Köszönettel tartozunk
az Emberi Erőforrások Minisztériumának,
Földművelési Minisztériumnak, a Keresztúr
Nevű Települések Szövetségének, a város és
az iskola vezetőségének és mindenkinek, aki
hozzájárult az ifjúsági találkozó létrejöttéhez.
Intézményünk kiváló népdalénekesei újból bizonyítottak Etéden, a „Száll az ének szájról szájra”
mottójú népdalversenyen. Az előkészítő-IV. korosztály kategóriában Szél Kincső IV. A különdíjat, Pál
Orsolya Tímea IV. A pedig I. helyezést ért el. A II.
helyezést Antal Tímea, II. A szerezte meg. Az V-VIII.
osztályos kategóriában Simó Kamilla VI. C I. helye-

zést ért el. Április 27-én mindannyian a Vox Rádió
hallgatóit örvendeztették meg dalaikkal.
A csíkszeredai József Attila Általános Iskola pályázatot hirdetett, amelyben saját iskoláikat mutatták
be a csapatok. A pályamunkák alapján kilenc iskolát
hívtak meg a II. fordulóra, melyek között minket is,
Lukács Kamilla, Páll Réka és Nagy Kriszta, VI. C
osztályos tanulók képviseletével.
Május 8-án, a Vöröskereszt Nemzetközi Világnapja alkalmából iskolánk elemi és felső tagozatos
diákjai rajzaik révén fejezték ki, mit gondolnak, ha

segítségnyújtásról van szó. A megyei és helyi Segélyszervezetnek köszönhetően a díjazott gyerekek
szép ajándékokat kaptak.
A rendezvények és az oktató-nevelői tevékenységek helye a tavasszal együtt megújult második
otthonunk volt. Az iskola szépítése a felső tagozat
osztályközösségeinek feladatai közé tartozott. Köveket gyűjtöttek, virágpalántákat ültettek, virágoskertet gyomláltak, a fűszernövénykertet is felújították. Egy rendezett, tiszta iskolában pedig jó tanulni.
Jakab Enikő

Fotó: Mihálydeák Antal

KMTE - Székelykeresztúr

Székelykeresztúr város Petőfi Sándor Általános Iskolája adott helyet a VI. Keresztúr Nevű
Települések Ifjúsági találkozójának május 4-8.
között. A Ki Mit Tud Európáról verseny során lehetőség nyílt a fiatalok számára az építőjellegű
ismerkedésre, fejlődésre, valamint a kulturált
szórakozásra. A versenyen 3 ország (Szerbia,
Magyarország, Románia) 14 csapata volt jelen. A verseny célja: hagyományt teremteni a
jövőben; folytatni a projektet a továbbiakban
minél több település bevonásával; megismerni
a különböző országok, régiók szokásait, hagyo-

mányait; a települések közti kapcsolatok fejlesztési lehetőségei a polgármesterek és Önkormányzatok közreműködésével; térségünk
idegenforgalmi, néprajzi, kulturális és történelmi nevezetességeinek népszerűsítése.
A verseny KMTE 2015 sokoldalú felkészültséget követelt a gyermekektől. Utazás a térképen,
gasztronómia, zene, matematika, intarzia és rögtönzött feladatok szerepeltek. Szoros eredmény
született, minden csapat dicséretet érdemel.
Helyezések:
1. Szitások, Petőfi Sándor Általános Iskola –
Székelykeresztúr
2. Balatonkeresztúr
3. Budapest ‒ Rákoskeresztúr
A győztes csapat tagjai: Gáll Annabella VII. C,
Lukács Kamilla VI. C, Török Darvas Eszter VI. B.
Verseny után megérdemelten tanulmányi úton
vettek részt a csapatok a Gyimesekbe, illetve Bé-

kás-szorosba, ahol megismerkedhettek Hargita megye természeti szépségeivel, kulturális örökségeivel.
Köszönettel tartozunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumnak, Földművelési Minisztériumnak a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének, a város, az iskola vezetőségének és mindenkinek, aki hozzájárult az ifjúsági találkozó
létrejöttéhez.
Simó Béla

Fotó: Mihálydeák Antal

VIII. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó
2015-ben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó, a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban,
mely egy kis részt szeretne felvállalni a hagyományőrzés kötelezettségéből, a hagyományok
és az anyanyelv ápolásából.
Ez a rendezvény minden évben egy-egy
olyan személy nevéhez is kötődik, aki életével,
munkájával példát állít elénk a hagyományőrzés, anyanyelvápolás kimeríthetetlen lehetőségeiből.
Az idei év rendhagyónak számított a megemlékezést illetően, hiszen Sándor-Zsigmond
Ibolya muzeológus előadásán keresztül emlékeztünk azokra a névtelen hagyományőrzőkre,
akiknek köszönhetjük a még élő és fent maradt
értékeinket akár népművészet, építészet területén, vagy akik gyűjtő munkájukkal tették halhatatlanná a népköltészeti műfajokat.
A kétnapos rendezvény alatt közel 700 gyer-

mek mutatott be előadást a megadott népi műfajokban, és vett részt a pénteki táncházban,
valamint a tevékenységeken, kiemelten a csapatmunkákban, ahol szakemberek irányításával tanulták a népi mesterségek rejtélyeit, mint
bútorfestés, tojásírás, nemezelés, fafaragás,
varrás, lapótyasütés, körmönfonás, kerámiatárgy készítése, festése, gyöngyfűzés, rongybaba készítése, baranta.
A szombat délelőtti szünetben a népviseletbe öltözött gyermekek népi gyermekjátékot tanultak Szabó Kinga kolozsvári játszóház vezető
irányításával.
Nem hiányzott az idén sem a hagyományos
ebéd, a kürtöskaláccsal, valamint a zsíros kenyeres és zöldhagymás uzsonna sem.
Meglepetés és ajándék volt a gyermekek
számára a múzeum részéről Sándor-Zsigmond
Ibolya meghívása, mely szerint a gyermekek a
bemutatott előadás témáját élőben is megtekint-

hették a Molnár István Múzeumban. Így a délelőtt
folyamán közel 200 gyermek látogathatta meg a
szabadtéri néprajzi részleget: a berendezett székely házakat és a gazdasági épületeket.
Rendezvényünk az előző évekhez hasonlóan
az oklevelek kiosztásával, valamint a támogatóknak való köszönetnyilvánítással, a köszönőlevelek átadásával végződött.
Bartha Márta
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Egyházmegyei

Május 10-én Nagygalambfalván a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 17 kórusának tagjai, közel négyszázan vettek részt az
egyházmegyei kórustalálkozón. Az ünnepségen

Fotó: Mihálydeák Antal

TÉRSÉGJÁRÓ

kórustalálkozó

sor került a tízéves házigazda kórus új zászlójának átadására, amelyet Kántor Csaba esperes
áldott meg. Az esemény fénypontja volt, hogy
Kányádi Sándor költőt 86-ik születésnapján telefonon köszöntötték fel egy közös énekkel, ő
pedig szavalt az őt köszöntőknek.
László Judit, a találkozó zenei részének szervezője és lebonyolítója elmondta, hogy az idei
találkozó kiemelt fontossága, hogy öt újonnan
alakult kórus vett részt rajta. Ez is jelzi, hogy
ma is erős az együtt éneklés közösséget formáló ereje. Jó volt látni, hogy a fiatal lelkészek
nemcsak támogatják kórusaikat, hanem részt
is vesznek az éneklésben.
A házigazda Nagygalambfalvi Református
Egyházközség 10 éves énekkara mellett az

Egyházmegye 16 kórusa mutatkozott be: Alsósófalvi Református Egyházközség Kórusa,
Csekefalvi Ökumenikus Kórus, Csíkszeredai
Református Egyházközség Kórusa, Etédi Református Egyházközség Kórusa, Farcádi Dalárda,
Felsősófalvi Református Egyházközség Kórusa, Fiatfalvi Református Egyházközség Kórusa,
Hodgyai Református Dalárda, Kisgalambfalvi
Református Egyházközség Kórusa, Parajdi Református Egyházközség Vegyes kara, Székelykeresztúri Református Egyházközség Énekkara,
Székelyszenterzsébeti Református Egyházközség Kórusa, Székelyudvarhelyi I. Belváros Vegyes Kórusa, Belvárosi Presbiteri Férfikar, Székelyudvarhely II. Református Egyházközség
Kórusa, Székelyudvarhely III. Bethlen Gábor
Dalárda.
Forrás: szekelyudvarhelyieme.ro

Új sportbázis és turisztikai iroda Galambfalván

Turisztikai információs irodát és műfüves
sportpályát magába foglaló sport és szabadidős
központot avattak április végén Galambfalván. A
turisztikai irodát, mint beruházást európai uniós
pályázatból sikerült megvalósítani. Átadásán je-
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len volt a település lakói mellett Gyerkó Levente, galambfalvi polgármester, dr. Verestóy Attila
szenátor, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint Incze Csongor és Barti
Tihamér alelnök, Tóásó László megyei tanácsos,
illetve a község egyházi és világi elöljárói.
Az információs iroda avatásán elhangzott beszédek után kulturális műsor következett, majd
Kányádi György Attila református lelkész Isten
áldását kérte az épületre és az abban majdan
zajló tevékenységekre.
Aznap, április 25-én az elkészült sportbázist is
átvehették a galambfalviak. A beruházást Leader-pályázatból valósították meg a Homoród
Rika Küküllő Leader Egyesület által pályázott
keretből. Ugyanakkor az önrészhez 150 ezer

lejjel járult hozzá Hargita Megye Tanácsa.
Mint ismert, alig néhány éve jött létre Nagygalambfalván a megye egyik legkorszerűbb sportpályája, és mostanra már a meglévő pálya mellé
egy korszerű műfüves pályát és teniszpályát is
megvalósítottak. Gyerkó Levente polgármester
elmondta, hogy elsősorban a fiataloknak szóló,
a fiatalokat itthon maradásra csábító sportbázist
sikerült megvalósítani. A sportkomplexum átadásának napján megrendezték az I. Szent Györgynapi labdarúgó kupát, amelyen Udvarhely,
Agyagfalva, Bögöz, Kisgalambfalva, Betfalva és
Nagygalambfalva településekről érkező csapatok
avathatták fel játékukkal az új sportbázist.
F. Bartha Noémi

XIII. „Fától fáig - verstől versig” versmondó verseny Nagygalambfalván
Május 8-án Nagygalambfalván 13. alkalommal került sor a megyeközi Kányádi-versmondó versenyre. A telt művelődési otthonban élő
telefonkapcsolat által jelen volt a költő, Kányá-
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di Sándor is, akinek a jelenlevők gyermekek és
felnőttek kórusban kívántak boldog születésnapot. A költő a versmondók viszontköszöntésére elszavalta Előhang című költeményét.
A teremben ülő hallgatóság lélegzetét vis�szatartva hallgatta a költőt, aki megköszönte,
hogy szülőfalujában, Nagygalambfalván tartják a vetélkedőt, és hogy a 86. születésnapján
ily módon köszöntik. Sikert, jó egészséget és
sok szép reménységet kívánt az ünneplőknek.
A Fától fáig – verstől versig versmondó versenyen idén negyvenhárom iskola hetven diákja, kísérő pedagógusok és Kányádi Sándor „falusfelei” vettek részt a Feleki Miklós Művelődési
Házban. Tizenhárom éve Nagygalambfalva iskolájának ünnepe is Kányádi Sándor május 10-i

Perefernum Kobátfalván

születésnapja. Bálint Hajnal igazgató köszöntőbeszédében kiemelte: a versenyzők létszáma
évről évre gyarapodik, idén Udvarhely-, Csík- és
Gyergyószékről érkeztek a résztvevők.
A zsűri elnöki tisztjét Zsidó Ferenc író, a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum magyar
szakos tanára töltötte be. Az 5–6.-os csoportban nevező Atanackovic Natalija, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanulója első díjban részesült.
Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő
reményei szerint a jövőben Kányádi Sándor
születésnapja az erdélyi költészet napja lehet.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Május 15-én, pénteken 36. alkalommal került sor a Nyikó mente
hagyományos Perefernum rendezvényére, ezúttal Kobátfalván.
A rugonfalvi Makkai András Általános Iskola, a siménfalvi Marosi
Gergely Általános Iskola és a kobátfalvi Gálfi Sándor Általános Iskola VII-VIII. osztályos tanulói e
rendezvényen a siménfalvi község
14 települését mutatták be: földrajzi elhelyezkedést, egyház- és
iskolatörténetet, emlékműveket/
műemlékeket, valamint a község
falvaiból származó, illetve ott tevékenykedett neves személyisé-

geket. A bemutatókat tarkította
egy-egy Nyikó mentéhez kapcsolódó monda, legenda elmesélése
is. Végül rövid színdarabokat adtak
elő a diákok, amelyekkel helyi hagyományokat, szokásokat elevenítettek fel.
E rendezvény célja, hogy az általános iskolából távozó végzős
diákok egyfajta szellemi ,,hozományt” vigyenek magukkal, amely
a szűkebb szülőföld, szülőfalu
múltjának és jelenének ismeretét
jelenti.
Sinka-Király Annamária

2015. május - 7.

oldal

GAZDASÁG/KULTÚRA

Tavaszi pontyfogó kupák – rugonfalvi halastó

Sikeresen zajlott le mindhárom
tavaszi pontyfogó kupa, melyeknek a rugonfalvi halastó ad helyet
évente immár hagyományosan.
Természetesen az egyre felmelegedő vizeknek
köszönhetően, a minél későbbi dátumokon rendezett kupák egyre jobb fogási eredményeket
hoztak, ugyanis az egyre felmelegedő víz a halak kapókedvét is pozitívan befolyásolta – így
versenyről versenyre egyre nagyobb mennyiségű pontyot sikerült a versenyzőknek terítékre hozniuk. A május elején megrendezett utolsó
kupa megközelítette a tó eddigi versenyen kifo-

gott mennyiség rekordját, valamint a kifogott
halak átlagsúlyát tekintve meg is dőltek az eddigi rekordok.
Ilyen mennyiségű 10 pluszos pontyot még
rugonfalvi versenyen nem fogtak, valamint a
versenyen kifogott legnagyobb hal rekordja is
megdőlt, idén egy 16,15 kg-os ponty terítékre hozásával. Részben köszönhető ez az idén
megvalósított nagy mennyiségű haltelepítésnek, melynek során kizárólag nagytestű, 9-10
kilogrammos halak kerültek behelyezésre.
Következő ilyen jellegű rendezvényünk a már
hagyománnyá vált gyereknapi horgászverseny

lesz, amelyre, mint előző években, 50 gyerek
jelentkezését várjuk. Idén, május 31-én, vasárnap kerül sor, melyre a jelentkezéseket a következő telefonszámon várjuk, Barabás Zoltán
tógazdánál: 0743-077.366.
Buzogány Attila

A Román Kézilabda Szövetség
által szervezett ifjúsági IV-es és V-ös
korosztályban a székelykeresztúrra
kihelyezett SzKC utánpótláscsapatai
kiválóan szerepeltek. Az ifi 4-gyel az
országos elődöntőben, az ifi 5-tel országos döntőbe jutottunk. Meghozta gyümölcsét a
kitartó munka, a heti háromszori edzés.

A megyei szakaszról az ifi V-tel elsőként, az
ifi IV-gyel másodikként jutottunk tovább. Az
euroregionális fordulón (Maros, Hargita, Fogaras, Brassó és Fehér megye) az ifi V-ösökkel
másodikként, a ifi IV-gyel harmadikként jutottunk tovább. Az országos elődöntőn az ifi V-tel
másodikként jutottunk tovább a döntőbe, Segesvár mögött.

Az ifi IV-esek számára az országos elődöntő
Besztercén lesz megszervezve május 29-30-án.
Az országos döntőn az ország 16 csapata
képviseli egyesületét, melynek az időpontja július eleje, helyszíne még nem tisztázott. Folyamatosan készülünk a döntőre, bízunk a sikeres
szereplésben.
Hajrá SzKC!
Simon Géza Áron

A második előadást Kinda Tünde, intimtornatréner tartotta, és az intimtorna jótékony hatásairól beszélt a szülés során, illetve az azt követő
felépülésben. A harmadik előadónk Lőrinczi-Simó
Orsolya szociális munkás volt, aki A gyermekek
fejlődése a mesék által címmel kalauzolt el minket a mesék és gyermekek világába.
A rendezvényünkön különböző gyermekprogramokra is vártuk az érdeklődőket. Volt
Őrangyal program, Csiri-biri torna, a Székely
Legendárium által rajzfilmvetítés, kézműves
sarok Bálint Rozália és Bíró Mária tanítónők vezetésével, gyermek táncház Nemes Annamária
és Józsa Levente által, interaktív mesejáték Török Tünde, Csifó Judit, és Major Katalin óvónők
jóvoltából, gyerek koncert, melyet a Kőkemény
Süti biztosított. Ugyanakkor bababazárban
csereberélhettek az édesanyák, ellátogattunk

a Mosoly Házába, a helyi bölcsődébe és a Mesevár Napközi Otthon életébe is betekintést
nyerhettünk. Sor került idén is a babakocsis és
kisgyermekes felvonulásra, a 2014-ben születettek születésfájának megáldására. A rendezvény zárásaként pedig anyák napi műsort mutatott be a SzUVI Kire ütött ez a gyerek címmel,
Mikó Amália lelkész-vallástanár vezetésével.
Az idei rendezvényünk is sikeresen zárult.
Reméljük minden érdeklődő megtalálta a számára megfelelő programot.
A rendezvényt támogatta a Székelykeresztúr Város Önkormányzata. További támogatók
és partnerek: Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Városi Bölcsőde, Mesevár Napközi Otthon,
Súlyosan Sérült Gyerekek Elhelyező Központja,
Unitárius Egyházközség, Székely Legendárium.
Balogh Réka

Születés Hete

Május 3-10. között zajlott a Születés Hete
rendezvénysorozat, melyet idén ötödik alkalommal szervezett meg a Gondviselés Segélyszervezet székelykeresztúri fiókja.
Egy gyermek születése a legnagyobb csoda,
aki a maga tökéletességével szebbé, szerethetőbbé, tökéletesebbé teszi ezt a világot. Mindenki érzi ezt a csodát, aki kapcsolatban áll egy
újonnan született élettel. A Születés Hete azt
a célt szolgálja, hogy ezeket a kis születendő,
vagy már megszületett csodákat úgy tudják
nevelni a szerető családok, hogy megfelelő,
szakmai információk közül válogathassák ki a
számukra legmegfelelőbbeket.
A rendezvénysorozat nyitóprogramja a Mi
családunk fotópályázat és kiállítás volt, melyet
egész héten meg lehetett tekinteni. A SzUVI
(Székelykeresztúri Vasárnapi Iskola) énekszóval várta a kiállításra érkezőket, Mikó Amália
vezetésével. A kiállítást Lakatos Sándor lelkész-vallástanár nyitotta meg.
Három előadásra látogathattak el az érdeklődők. Elsőként Iszlay Réka, a kolozsvári Életfa Családsegítő egyesület Gólyavárók klubjának vezetője tartott előadást Ha nem jön a gólya címmel. Az
előadónő első kézből osztotta meg tapasztalatait, illetve látta el jó tanácsaival a résztvevőket.

Iskola másképp hét az óvodában
Az Iskola másképp hét érdekes, nem mindennapi programokat és rendezvényeket tartogatott
a Napsugár Napközi Otthon óvodásai számára is. Ezek a tevékenységek egyrészt szorosan
kapcsolódtak a Petőfi Sándor Általános Iskola
rendezvényeihez, másfelől megpróbáltunk olyan
programokat is szervezni, amelyek a kis korosztály számára igazán érdekfeszítőek voltak.
A Meseszer projekt keretén belül óvodásaink meglátogatták az I-IV. osztályos tanulókat,
mesedramatizálást láthattak, mesét hallgattak,
interaktív játékokkal töltötték el a „mesés” délelőttöt. Ugyancsak egy egész délelőtt folyamán
ismerkedhettek a helyi rendőrök munkájával,
meglátogatva a rendőrséget. Kipróbálhatták milyen ülés esik a rendőrautóban, megfigyelhették

milyen vezényszavakra hallgat a nyomozó kutya,
és megfigyelhették azokat az eszközöket, amelyeket a rendőrök munkájuk során használnak.
A hét különleges eseménye volt az óvodásoknak
első ízben megszervezett körzeti helytörténeti vetélkedő. Ez a vetélkedő tulajdonképpen egy kibővített
változata a hagyományos Tavaszi szél címet viselő
népdaltalálkozónknak. Az ötlet abból az elgondolásból született, hogy óvodásaink a népi kultúra
terén nemcsak a népdalénekléssel tudnak jeleskedni, hanem ez a korosztály már sok ismerettel
rendelkezik a szülőföldjéhez kapcsolódó néphagyományokról, legendákról, helyi mondákról és
természetesen egy-egy jeles személyről is. A
rendezvényt a Napsugár Napközi Otthon tánccsoportja nyitotta meg. A házigazdákat a Gyöngy-

virág és a Tulipán csoportok óvodásai képviselték, részt vettek ezen kívül egy-egy csapattal a
Mesevár Napközi Otthon, a szentábrahámi, székelyszenterzsébeti, siménfalvi és betfali óvodák
is. A vetélkedő témaköre a népdaléneklésen kívül
egy olyan legenda, monda előadása volt, ami a
gyerekek lakóhelyéhez kötődik, ezen kívül kellett
beszéljenek egy-egy, ugyancsak a településükhöz kötődő jeles személyről. Az interaktivitás is
része volt a délelőttnek: közösen kellett kirakják a Petőfi-szobrát ábrázoló puzzlet, majd egy
részletet kellett lerajzoljanak a településükről.
A rendezvény létjogosultságát bizonyította az a
tény, hogy a résztvevő csapatok mindegyike bizonyította rátermettségét, ezen kívül ismeretekkel
gazdagodva és természetesen egy kellemes délelőtt emlékével távozhattak a gyerekek.
Csetri Enikő
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Kopjafaemlékek Bözödújfaluban

A falurombolás áldozatává vált Maros megyei
Bözödújfalura, annak egykori közösségére emlékeznek minden augusztus első szombatján a
vízgyűjtő tónál álló emlékműnél az egykori elszármazottak. Ennek jegyében idén a mintegy

Bözödújfaluért Egyesület

180 ház egykori lakóinak kopjafát állítanak fel
a tóparti emlékhely mellett, a víz alá süllyesztett, illetve lerombolt családi házak emlékére az
egykori falu lakói, az elszármazottak, barátok,
ismerősök, jóakarók – jelentette be bözödújfalusi születésű Szombatfalvi József, Székelykeresztúron szolgáló unitárius lelkész.
A kopjafák egy részét még május elején a
Székelykeresztúron tartott táborban készítették el magyarországi, felvidéki és erdélyi fafaragók. A tavaly júniusban összedőlt templomtorony újjáépítése is a tervek közt szerepel.
A segítő kezekről, a kopjafák alkotóiról, a támogatókról és az augusztusi emlékünnepségről
bővebben majd a találkozó után számolunk be.
Szente B. Levente

120 év a fúvószene szolgálatában
A székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895 2015. május 15-én a Molnár István
Múzeumban ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját. Ebből az alkalomból, egy több mint
ötven képből és számtalan régi kottából, kis
zászlókból, plakettekből, emléktárgyakból, régi
egyenruhákból és hangszerekből álló kiállítást
rendeztek, amely bemutatja a zenekar tizenkét

évtizedes életútját. Az ünnepély fénypontja a
zenekar új zászlajának a bemutatása és megáldása volt. A zenekar logóját, amely az új zászlóra is rákerült, Krisán Csaba tervezte. A zászlót
történelmi egyházaink lelkészei megáldották,
és elhangzott egy Székelykeresztúron 1911-ben
tartott zászlószentelési ceremónia szövege,
amelynek a felidézésével adta át az új zászlót

Csíksomlyói zarándoklat

Idén
a
székelykeresztúri
zarándokok mintegy száz fős
szervezett
csoportja vett részt a csíksomlyói pünkösdi búcsún,
amelynek ez
évben „Maradj velünk,
Uram!” volt a jelmondata. Május 22-én,
pénteken reggel több
mint három- száz gyalogos székelyudvarhelyi
zarándok indult el a Kis Szent Teréz-plébánia
elől Csíksomlyóra. A székelyudarhelyi zarándokokokhoz tizennégy székelykeresztúri katolikus
is csatlakozott, majd útnak indultak, hogy a
Közép-Kelet Európán átívelő Mária Út Hargitán
átvezető szakaszán eljussanak az évszázadok
óta sokakat vonzó kegyhelyre, Csíksomlyóra,
ahová ebben az évben is zarándokok százezreit
várták. Gyalogosan kb. 800-an indultak Székelyudvarhelyről a csíksomlyói Szűzanyához.
A zarándokindító szentmise főcelebránsa

Botár Gábor plébános üdvözölte az erdélyi és
anyaországi testvéreket, akik az ősi Mária-tiszteletet jegyében felkerekednek a székelység
legnagyobb szabadtéri szentélyébe. Kiemelte:
a zarándoklat földi utunkra is utal, de a tevőleges útrakeléstől, a felajánlásoktól és vállalástól szebb, értékesebb lesz az életünk. Kérték
a bűnbánat kegyelmét, a szent elszántságot,
hogy a zarándoklat minden fáradtságát tudják
elviselni, felajánlani. Szólt a fohász a jótevőkért, a zarándokokért, akik messziről kelnek
útra a Csodatevő Szűzanyához: haza.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Megjelent

Orbán János (18791959)
székelykeresztúri katolikus plébános,
főesperes fél évszázadon át tevékenykedett
a népnevelés, közoktatás és közélet terén.
Mint alkotó is jelentős,
fő műve a Székelykeresztúr története című
monografikus
munka
Kolozsváron jelent meg
1943-ban, és mindmáig a helytörténetírás
egyik legkiemelkedőbb alkotása.
A kötetből igen kevés eredeti példány maradt fenn, amelyeket a diákok innen-onnan kölcsönkéregetve, előszeretettel és igen gyakran
használtak az elmúlt évtizedek folyamán, főként
helytörténeti vonatkozású iskolai dolgozataik
megírásához. Nagy örömünkre szolgál, hogy
1000 példányban megjelent a könyv reprint
kiadása Kunszentmiklós Város Önkormányzatának kiadásában. A kötetek egy része szétosztásra került városunk iskolái, egyházai és
intézményei között, valamint megvásárolható a
Molnár István Múzeumban 30 Ron egységáron.
Sándor-Zsigmond Ibolya
Kálmán Pál rangidős, és vette át Györfi Árpád
zászlóvivő. Az ünnepségen Sándor-Zsigmond
Ibolya a Polgári Zenekar Székelykeresztúr polgári jellegének kialakulásában játszott szerepét
méltatta, majd Rafai Emil polgármester köszöntötte azt a kulturális mozgalmat, amelyet
a Polgári Zenekar 1895 képvisel, ezt követően
Demeter Levente elnök szólt az ünneplő zenekarhoz és közönséghez.
A születésnapi megemlékezés után az új
zászlóval és a zenekari tagokkal, valamint az
ünnepség résztvevőivel közös emlékkép készült
a múzeum udvarán.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Lesz

, lesz, lesz!!!

Múzeumok Éjszakája

Június 12-én, pénteken újból megrendezésre kerül, immár negyedik alkalommal a Múzeumok Éjszakája a Molnár István Múzeumban. Az
időpont kiválasztását két éve az oktatási intézményekkel való egyeztetés előzte meg, amely
szerint városunkban a június 12-i időpont a legmegfelelőbb. Május végétől június végéig Romániában és Magyarországon sem egységesen,
hanem ki-ki igénye szerint tartja meg múzeuma eme csúcsrendezvényét.
Amint megszokhattuk, ezen a napon a Molnár István Múzeum gazdag és színes kínálattal,
változatos programokkal, kiállításokkal várja a
látogatókat. Reméljük, hogy akárcsak az elmúlt
években, idén is több százan megtisztelik rendezvényünket.
A részletes programot a hírközlés különböző
csatornáin hamarosan közzétesszük.
Szeretettel várunk Mindenkit!
Molnár István Múzeum

Szerkesztőség:
SÁNDOR-ZSIGMOND IBOLYA főszerkesztő, FALUVÉGI BARTHA NOÉMI, FODOR HEDVIGA
Munkatársak: Demeter Levente, Dénes Zsófia, Gálfalvi Levente, Páll Emese,
		
Simon Géza Áron, Szente B. Levente, Székely-Tiboldi Anikó

