
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa   ·   2015. március –  150. lapszám

Petőfi Sándor verse 1848. március 15-én, 
a forradalom kezdetén röplapként látott napvilá-
got Landerer és Heckenast pesti nyomdájában, 
mint a szabadságharcra buzdító költemény.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
a magyar történelem egyik meghatározó ese-
ménye, nemzeti identitásunk egyik alapköve.  
Évről évre Székelykeresztúr is megemlékezik 
a márciusi eseményekről, a márciusi ifjakról és 
Petőfi Sándorról. 

Városunkban a megemlékezéshez mindig kü-
lönleges hangulatot teremt a főterünket 42 éve 
nemzetőrként vigyázó Petőfi-szobor, valamint 
a költő emlékezetéhez fűződő történelmi valós 
eseményeken és legendákon alapuló szorosabb 
ragaszkodásunk.

Az idei rendezvény előestéjén, március 14-én 
a helyi művelődési házban bemutatásra került 
a Székelykeresztúr című városismertető képes 
album, amelyet a Mákvirágok Néptánccsoport 
ünnepi gálaműsora követett. Az est műsor-
pontjainak gördülékeny levezetéséért Páll Attila 
Csaba, fiatfalvi református lelkészt illeti elis-
merés. A gálaműsor keretében Koródi Bálint, 
a néptáncegyüttes támogatója köszönetben és 
elismerésben részesült, bemutatásra kerültek 
azok a szép színpadi népviseleti ruhák, amelyek 
az Ő önzetlen segítségével készülhettek el.

Vasárnap, március 15-én a Millecentenáriu-
mi emlékműnél ünnepélyes zászlófelvonással 
kezdődött az eseménysorozat, majd a timafalvi 
temetőben található legendai Petőfi-sírnál ko-
szorúzásra került sor. 11 órától történelmi egy-
házainkban ünnepi istentiszteleteket tartottak, 
12 órától indult az ünnepi felvonulás az unitári-
us templomtól a Szabadság térig. A református 
templomból a Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanulói kíséretével kihozták az Országzászlót. 
A felvonuló diákokat, vendégeinket és helybé-
lieket vezette az ünnepeinket mindig megfű-
szerező Polgári Fúvószenekar 1895, amely a 
koszorúzás alatt is ünnepélyes zenét szolgálta-
tott. Petőfi Sándor bronzszobra talapzatát el-
borították a virágok, Magyarországról érkezett 
vendégek számos települést képviselve helyez-
ték itt az emlékezés virágait. Koszorúzás után 
felcsendült a magyar himnusz.

Az ünnepi beszédek sorát Rafai Emil polgár-
mester úr kezdte. Mindig visszatérő gondolatot 
vetett fel: mit jelent a ma nemzedékének márci-
us 15. üzenete. 

Beszámoló a márciusi tanácsülésről
2015. március 12-én sor került az önkor-

mányzat idei harmadik rendes havi tanácsülé-
sére, amelyen az önkormányzati tagok 11 napi-
rendi pontot vitattak meg. 

Legtöbb napirendi pont az ACATEL Kft. körül 
került megtárgyalásra, három napirendi pont 
is az ACATEL-ről szólt. Az egyik napirendi pont 
kapcsán a testület elfogadta az ACATEL 2014-es 
pénzügyi mérlegét. Azt kell tudni, hogy az ACA-
TEL évek óta veszteséges, a tavalyelőtti 2013-as 
27 ezer lej után, most egy kicsit kevesebb, de 

ugyancsak 24 ezer lej veszteséget halmozott fel, 
és ilyen körülmények között, hogy veszteségei 
vannak,  nem tudta a tartozásait a szolgáltatók 
- többek között az E-on Gáz - felé kifizetni, de en-
nek ellenére, hogy veszteséges, az önkormány-
zat elfogadta a pénzügyi beszámolót és mérleget.

A másik napirendi pont szervesen kötődik 
és kapcsolódik a pénzügyi mérleghez, ugyan-
is az ACATEL vezetése kérte az idei év má-
jus 1-jétől a tevékenység felfüggesztését. 

2015. március 15. krónikája

folytatás a 2. oldalon...

folytatás a 3. oldalon...
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A Habsburg-ellenes felkelésben Marosvásár-
helyen 1854. március 10-én kivégezték Gálffy 
Mihály, Török János, Horváth Károly, Benedek 
Dániel és Bertalan László székely vértanúkat.  
1873-ban Aradi Zsigmond szobrászt kérték fel, 
hogy ennek a tragikus eseménynek méltó emlék 
oszlopot állítson. A közadakozásból emelt obe-

liszk egy 6 méter magas gránitoszlop, amelyet 
1875. június 27-én lepleztek le a marosvásár-
helyi Postaréten. 1875 óta itt tartották meg a 
március 15-i ünnepélyeket, megemlékezéseket.

Idén a marosvásárhelyi felvonulás betiltását kö-
vetően az udvarhelyszéki Székely Tanács úgy dön-
tött, hogy a Székely Szabadság Napjává nyilvání-

tott március 10-i emléknapot Firtosmartonosban 
Gálffy Mihály, székely vértanú szobránál tartják. 

A megemlékezés a vértanú szobrának meg-
koszorúzásával kezdődött, majd dr. Farkas Csa-
ba, az SZNT alelnöke mondott köszöntő beszé-
det a több mint száz résztvevő előtt. Röviden 
emlékezett a székely vértanúk 1854-es kivég-
zésére, majd a több erdélyi településen meg-
tartott megemlékezések fontosságáról szólt 
kiemelve, hogy Székelyföld autonómiájának 
nincs alternatívája.

Ezt követően Sipos István tanár olvasta fel a 
Székely Nemzeti Tanács által megfogalmazott, 
a kormánynak, a parlamentnek és Klaus Iohan-
nis államelnöknek címzett petíciót.

A megemlékezés kulturális műsorát a firtos-
martonosi általános iskola tanulói, a csekefalvi 
fúvószenekar és az etédi református egyház kó-
rusa biztosította. Az esemény közös imával és 
himnuszénekléssel zárult.

Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

37/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. 2014-
es évi pénzügyi mérlegének elfogadásáról.

38/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft. te-
vékenységének időszakos felfüggesztéséről.

39/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft.-vel 
kötött 3536/2008-as számú átengedéses 
szerződés felbontásáról. 

40/2015-ös HATÁROZAT a 6064/2015-ös és 
a 6124/2015-ös számú Együttműködési szer-
ződések jóváhagyásáról.

41/2015-ös HATÁROZAT a Szabadság tér 22 
szám alatti ingatlan egyes részeinek ingye-
nes használatba adására vonatkozó szerző-
dések meghosszabbításáról.

42/2015-ös HATÁROZAT az „AQUASERV Rt. 
működési területén lévő ivóvíz- és kanali-
zálási rendszerek kihasználásához szükséges 
beruházások” munkálat megvalósíthatósági 
tanulmányának, valamint technikai és gazda-
sági mutatóinak elfogadásáról.

43/2015-ös HATÁROZAT a Helyi Tanács 
158/2009-es számú Határozatának módosí-
tásáról.

44/2015-ös HATÁROZAT a Caritasszal kötött 
1343/2014-es számú szerződés 1418/2015-
ös számú kiegészítő iratának jóváhagyásáról. 

45/2015-ös HATÁROZAT a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolánál leírandó vagyontárgyak lis-
tájának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2015. március 12.

Beszámoló a márciusi tanácsülésről S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R 
V Á R O S 
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
H A T Á R O Z A T A I

Nem lehet továbbra is úgy működni, hogy egyik 
évről a másikra veszteséget halmoz, hogy az a 
cél, amelyért az ACATEL-nek dolgozni kellene, 
az már gyakorlatilag nem közösségi cél, hanem 
mindenkinek az egyéni célja kezdett lenni, te-
hát nincs igény gyakorlatilag a távhőszolgálta-
tásra. A számok azt mutatják és azt tükrözik, 
hogy olyan kevés lakás maradt a rendszeren, ez 
valószínű, hogy éppen a magas ár vagy eseten-
ként a gyengébb minőségű szolgáltatás miatt, 
hogy már nem éri meg fenntartani. Ez termé-
szetesen sokaknak, főleg a Hargita negyedben 
okozhat gondot, de ez a helyzet, és ezzel meg 
kell barátkozni szép lassan, hogy az ACATEL 
Kft. felfüggesztődik, és mindenki a saját fűté-
sét egyénileg kell megoldja. Ezt a 2014-2015. 
évi fűtési szezont már csak erőltetve és veszte-
ségek felhalmozásával húzza ki az ACATEL. Épp 
azért, hogy a lakókat ne a téli szezon kezdetén 
hagyjuk cserben, úgy döntött az ACATEL veze-
tősége, amit az önkormányzat most elfogadott, 
hogy május 1-jén megáll a szolgáltatás. Ennek 
következménye, hogy mindenkinek a lehető-
ségei függvényében gondolkodnia kell a saját 
lakása fűtéséről úgy, ahogy az különben már 
régebben megtörtént más lakónegyedekben, 
mert az Orbán Balázs lakónegyedben, Kossuth 
Lajos lakónegyedben, valamint a Timafalvi la-
kónegyedben köztudott, hogy rég nincs táv-
hőszolgáltatás.

A negyedik napirendi pont is kapcsolódott az 
ACATEL Kft. tevékenységéhez. A cég felfüggesz-
tésének a direkt következménye az, hogy kazán-
házak, épületek bérletére vonatkozó koncessziós 
szeződést, amelyet az ACATEL az önkormány-
zattal kötött, visszamondta, tehát megszűnik a 
koncessziós szerződés a szolgáltató és az önkor-
mányzat között. Talán nem nagyon lógunk ki a 
sorból ezzel az ACATEL-üggyel, mert más nagy-
városokban pl. Csíkszeredában, Marosvásárhe-
lyen, ahol jól működő távhőszolgáltatók voltak, 
felújított kazánházak, vezetékek, rendszerek, 
mégis a román törvénykezés és a 21. század ezt 
hozta, hogy mindenki saját magának próbálja 
megoldani a fűtését, és a távhőszolgáltatók nap-
ja egyre inkább lemenőben van.

Az 5. napirendi pont kapcsán elfogadtunk 

egy olyan szerződést a megyei önkormányzat-
tal, amely során a szociális vonalon bekerült 
intézményesített gyerekek, öregek és betegek-
nek az egyhavi tartási díjába be kell szálljon a 
helyi önkormányzat is, ezek az összegek havon-
ta kiszámlázódnak és fizetődnek a megyei ön-
kormányzatnak.

Ugyancsak az ún. Cigánybáróné-féle  házban 
működő pártszékhelyekre, illetve a Kistérségi 
Irodára lejárt szerződések meghosszabbítását 
fogadta el az önkormányzat.

Az önkormányzat elfogadta AQUASERV szol-
gáltató által küldött postmedius pályázatnak a 
gazdasági és technikai mutatóit.

A nyolcadik napirendi pont kapcsán változ-
tattunk egy régebbi önkormányzati ülésen ho-
zott határozaton, mivel az útfeltörések esetén 
– akár gáz, akár víz, akár szennyvíz vagy vil-
lanyvezetéskor – egy garanciapénz volt megál-
lapítva, egy útfeltörési taxa, egy illeték, amely 
csak új bekötésekre volt érvényes, most változ-
tattunk a határozaton, hogy ezentúl mindenfé-
le utólagos útfeltörésre is vonatkozik, és azon 
kívül, hogy az útfeltörő a feltört részt vissza 
kell állítsa az eredeti állapotba, a garanciapénz 
mellett még egy illetéket is be kell fizessen a 
pénztárba. 

A kilences napirendi pont kapcsán elfogadtuk 
a Villám Fulger Önkéntes Tűzoltói Egyesületnek 
a 2014-es évről készített beszámolóját, amelyet 
Szaly Mózes egyesületvezető nyújtott be.

Ugyancsak ezen a tanácsülésen elfogadtuk a 
helyi polgármesteri hivatalnak a 2014-es évi hi-
vatali beszámolóját, különböző ügyosztályoknak 
a tevékenységéről nyújtott ez részletes tájékozta-
tást a tanácsosok számára, amelyet el is fogadtak.

Három különféle szerepelt a napirenden: a 
Caritas szervezetnek a szerződését hosszab-
bítottuk meg ugyancsak egy évre. Most már 
szép lassan ez hagyományos, hogy a Caritas 
székelykeresztúri fiókja mindenki megelégedé-
sére, akinek köze van hozzá, itt van Székelyke-
resztúron, székel a fiatfalvi közösségi ház mel-
letti részben. Amellett, hogy ezt felajánlottuk 
nekik és elfogadták, még minden hónapban be-
szállunk a fenntartási díjába is, ezt szerződéses 
alapon szoktuk megállapítani.

A Petőfi Sándor Általános Iskolánál külön-

böző lejárt idejű és elavult vagyontárgyakat 
javasoltak leírásra, amiket elfogadott az önkor-
mányzat.

Egy földterületet, a volt Küküllő Szövetkezet 
alatti földterületből egy részt adtunk koncesszi-
óba a mostani épületek tulajdonosának.

Rafai Emil pilgármester úr beszámolóját le-
jegyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

...folytatás az első oldalról

Március 10., a Székely Szabadság Napja
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Anyakönyvi hírek
2015.02.13. – 2015.03.15. 

 Házasságkötések:
 2015.02.21
Simó Szabolcs Dénes és Kovács Kinga

 Elhalálozások:
Koncz Lídia  2015.02.24
Bándi Mária  2015.02.13
Kupás István  2015.02.16
Fazakas Julianna 2015.02.17
Tánczos Ilona  2015.02.20
Nagy Imre  2015.02.23
Major Ilona  2015.02.25
Szatmári Dénes  2015.03.03
Kenderesi Ildikó  2015.03.04
Barabás Anna  2015.03.05
Kiss Rozália  2015.03.05
Deák Magda  2015.03.07

Mire lapunk az olvasó kezébe kerül, lehet 
már lejár a meghirdetett akció, de a jövőben 
lesznek még hasonló programok.

A RoRec Egyesület elektromos hulladék-
gyűjtő kampányára  a Hulladék helye nem 
körülöttünk van! március 28-án, szombaton 
kerül sor Székelykeresztúr Polgármesteri Hiva- 
tala és az AVE HARGHITA közös szervezésében. 10 
és 17 óra között a lakosság megszabadulhat a régi 
vagy meghibásodott elektromos hulladékoktól.

Minden leadott nagyméretű készülék után 
(hűtő, fagyasztóláda, fagyasztó, mosógép és 
mosógatógép, légkondicionáló berendezések) 
ajándékutalvány jár. Kisebb készülékek esetén 
(vasaló, porszívó, monitor, kávéfőző, mixer, tele-
vizió stb.) tombolasorsoláson lehet részt venni. 

Abban az esetben, ha valaki nagyméretű 
elektromos hulladékot szeretne leadni, a 
RoRec Egyesület és a helyi hatóságok háztól 

vagy intézménytől való ingyenes szállítást biz- 
tosítanak. E szolgáltatás igénybevételéért 
tárcsázzák a 0741 233 257-es telefonszámot.

A 0800 444 800 ingyenes zöld szám minden 
esetben a lakosság rendelkezésére áll, amennyi-
ben szeretne megszabadulni az elektronikai és 
elektromos hulladéktól, bővebb információt sze-
retne a gyűjtőpontokról, vagy a településen és a 
környéken várható, következő elektromos hulla-
dékgyűjtés időpontjáról. A kampány teljes sza-
bályzata a www.rorec.ro oldalon található meg.

A RoRec Egyesület honlapján, www.rorec.ro, 
közösségi oldalán, facebook.com/AsociatiaRo-
Rec többet megtudhat arról, hogy miért, milyen 
formában és hogyan kell az elektromos hulladé-
kot megfelelően leadni annak érdekében, hogy 
egy tisztább környezetben éljünk.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Székelykeresztúr újrahasznosít

Szarka Gábor konzul (Magyarország Főkon-
zulátusa Csíkszereda) beszédében mintha erre 
válaszolva fejtette volna ki: az itt élőknek nem 
valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni! Akár-
csak 166 évvel ezelőtt a márciusi fiataloknak. 
Bányai Gábor országgyűlési képviselő (Magyar-
ország) részletesen beszélt az 1848-49-es  for-
radalom történetéről és eszméiről. 

Az Üdvöz légy, Szabadság című irodalmi 

összeállítást  a Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum diákjai mutatták be, Antal Erzsébet, 
magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő fel-
készítésével. Kornis Melinda magyar szakos ta-
nárnő konferált. Az ifjak nevében Lunka Kevin 
Loránd mondott ünnepi beszédet. Az ünnepsé-
get a székely himnusz zárta a Polgári Fúvósze-
nekar 1895 kíséretével.

Sándor-Zsigmond Ibolya

2015. március 15. krónikája
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A tél nem holt szezon
A karcagi Varró István Szakis-

kola, Szakközépiskola és Kollégi-
um által megnyert Határtalanul 
pályázat partnereként újabb kelle-
mes élményekkel gazdagodhattak 
iskolánk diákjai. A projekt fő célját  
már A tél nem holt szezon cím is 
sugallja, felfedezni Erdélyben és 
Magyarországon a téli  kikapcsoló-
dási lehetőségeket, és azokat szó-
rólapok segítségével mediatizálni. 

A pályázat első szakaszában a 
karcagi iskola csapata utazott hoz-
zánk, s mire a kis csapat megér-
kezett igazi télies időjárás köszön-

tött be. Az itt eltöltött néhány nap 
alatt lehetőségük nyílt Erdély téli 
arculatának megcsodálása mellett 
a domborzat és időjárás nyújtotta 
téli sportlehetőségek megismeré-
sére, valamint a síelés elsajátítá-
sára is.  Kitűnő minőségű friss hó-
val fedett sípályákon szakképzett 
síoktató segítségével kaptunk íze-
lítőt a síelés különleges élményé-
ből. A jó időzítésnek köszönhetően 
a városnézés, múzeumlátogatás, 
sporttevékenységek mellett a ha-
gyományos disznóvágó versenyt is 
be tudtuk mutatni, így vendégeink 
betekintést nyertek a helyi szoká-

sokba, gasztronómiába. Az esti kö-
zös játékok, zenélések, éneklések 
jó kis csapattá kovácsolták a két 
iskola diákjait.

A pályázat második szakaszá-
ban iskolánk csapata utazott Kar-
cagra, hogy betekintést nyerjen 
Magyarország termálforrásainak 
„rejtelmeibe”. Érdekes, változa-
tos programok tették maradan-
dóvá kirándulásunkat. Elméleti és 
gyakorlati bemutatók keretében 
megismerkedtünk az iskola okta-
tási rendszerével, Karcag törté-
netével, valamint Magyarország 
termálvizeinek gyógyhatásaival. 
Városnézésünk keretében meg-
csodálhattuk Karcag nevezetes 
épületeit és szobrait. A kisújszál-
lási Kumánia Gyógy- és Strandfür-
dőben az élményfürdőzés, vala-
mint a karcagi Akácliget Fürdő és 
Kempingben az éjszakai fürdőzés 
alkalmával megtapasztalhattuk 

a termálvizek nyújtotta kikap-
csolódás lehetőségét. Budapesti 
utazásunk alkalmával ellátogat-
tunk a Parlamentbe, sétáltunk a 
Duna partján és a budai várban.                                                                                                
Karcagi tartózkodásunk alatt két 
alkalommal léptek színpadra di-
ákjaink. Az iskola kollégiumában 
megszervezett közös karneválon 
csapatunknak sikerült első díjat 
szerezni. A Déryné Kulturális Köz-
pontban megszervezett Szak-Ma 
bálon bemutatott Küküllő menti le-
gényes tánc, a Próba című előadás 
valamint, A Hófehérke és a négy 
törpe humoros jelenet igazi jó han-
gulatot teremtett a bálozáshoz.                                                                                                                
Köszönjük a Varró István Szakis-
kola, Szakközépiskola projekt ve-
zetőjének, tanárainak és diákjai-
nak, hogy iskolánkat választották 
partnernek e tartalmas pályáza-
tukhoz.

Vass Ibolya

 „Zúg Március, záporos fény ver,/ su-
hog a zászlós tűz a vérben.”(Utassy J.):

· 2015. március 12-16. között iskolánk a 
nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium, valamint a rákoskeresztúri Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázi-
um 80 tanulóját látta vendégül, tanáraikkal 
együtt. Előbbiek a Rákóczi Szövetség pályáza-
tán elnyert támogatás segítségével, utóbbiak 
a Határtalanul diákcsereprogram keretében 
látogattak hozzánk. Kirándulások, zenés-tán-
cos est, városnézés szerepeltek vendégeink 
tevékenységei között. Március 15-én hagyo-

mányosan közösen vettünk részt az unitárius 
templomban az ünnepi áhítaton. Nyíregyházi 
barátaink megemlékező műsora után együtt 
indultunk a város főterére, szívünkben a már-
ciusi ifjak lelkesedésével.

· Az elmúlt időszakban a gimnázium szá-
mos verseny házigazdája volt. A Hargita Me-
gyei Tanfelügyelőség és a reál munkaközösség 
szervezésében itt zajlott a kémia tantárgy-
verseny megyei szakasza. A MIT, az ODFIE 
és a Romániai Magyar Cserkészszövetség a 
tornateremben rendezte meg az Adj, király, 
katonát! verseny egyik elődöntőjét. Iskolánk 
szervezésében került sor a Zrínyi Ilona Mate-
matika Verseny körzeti szakaszára is.

Versenyek, eredmények:
· A biológia tantárgyverseny megyei szaka-

szán Szőcs Gabriella (12. B) III. helyezést 
ért el.

· Az állampolgári nevelés tantárgyverseny 
megyei szakaszán a Vas Vivien, Salat Barna 
(7. o.) alkotta csapat a II. helyen végzett.

· A Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi 
verseny megyei szakaszán Pál Zsófia (8. o.) 

III. helyezést ért el.
· A Sepsiszentgyörgyön megrendezett XVIII. 

ODFIE Versmondó és Népdaléneklő Versenyen 
Isztojka Máté (11. A) II. díjban részesült. 

· A Terra földrajzverseny körzeti szakaszá-
ról Sándor Barna (6. o.) és Csatáry Ajnácska 
(7. o.) továbbjutott a megyei fordulóba.

· Az „Engedjétek énekelni a gyermekeket!” 
körzeti népdalvetélkedőn Fülöp Cintia (2. o.) 
I. helyen, míg Biró Csenge (3. o.) a II. he-
lyen végzett.

· Az ATA által meghirdetett városi rajzver-
senyen Biró Csenge (3. o.) II., Marosi Mónika 
(2. o.) III. díjban részesült.

Tanulóink részt vettek a román, angol, 
német, magyar nyelv és irodalom, biológia, 
történelem, kémia tantárgyverseny megyei 
szakaszán. Beneveztek Irinyi János Kémia 
Versenyre, valamint a Jedlik Ányos Matema-
tika-Fizika Versenyre. Iskolánk 50 tanulóval 
versenyzett a Zrínyi Ilona Matematika Verseny 
körzeti szakaszán, diákjaink részt vettek az 
Adj, király, katonát! vetélkedő elődöntőjén is.

Székely Tiboldi Anikó

Ha március, akkor Petőfi-napok!
Március 11-én zajlott a Borbély Júlia tanító-

nő által szervezett  körzeti szintű Engedjétek 
énekelni a gyermekeket! népdalvetélkedő 
az I-IV. osztályosok számára, amelyre több, 
mint 70 diák nevezett be. Március 12-én az 
Iskola- és helytörténeti vetélkedőre ke-
rült sor iskolánk dísztermében, amelyet idén 
is Takács Enikő és Hegyi Éva tanárnők szer-
veztek az ötödikeseknek.

Különbözőség, változatosság, színesség és 
sokoldalúság jellemezte az idei Petőfi-napok 
keretében szervezett gálaműsorunkat március 
13-án, és reméljük, hogy sikerült bebizonyíta-

nunk, hogy mi, petőfisek így alkotunk egysé-
get. Ennek jegyében az első részben A tavasz 
a szépirodalomban és a népköltészetben 
címszó alatt rendhagyó módon először bemu-
tatkoztak a furulyások, majd Petőfi Jöven-
dölés című versét hallhattuk Páll Zalán (VIII. 
B) előadásában. A felső tagozatosok irodalmi 
összeállítását: Emlékezés egy régi márci-
usra Kacsó Anna tanárnő irányította, amit az 
elemisek húsvéti hagyományőrzést bemutató 
Határkerülés, locsolás műsora követte Hor-
váth Gizella és Berei Enikő tanítónők szerve-
zésében. A népköltészet hajóján továbbevezve 
átvették a kormányt a legkisebbek a Beültet-
tem kiskertemet népi gyermekjáték össze-
állítással, amelyet Gál Tünde és Csáki Rozália 
óvónők tanítottak be. Gálaműsorunk második 
része egy tánckavalkád volt, amelyben re-
méljük, hogy diákjaink sokszínű érdeklődése 
és tehetsége is megvillant, a hagyományőrzés 
és modernség egyaránt teret kapott. Volt nép-
tánc a Mátéfi házaspár oktatásával, mazso-
rett Borbély Júlia tanítónő vezénylésével és 

két modern tánc is Fülöp Pál Éva, Horváth Gi-
zella betanításával. A meglepetés sem maradt 
el! Diákjaink szorgalma és tehetsége mögött 
ott volt a kitartó munka is, az őket felkészítő 
tanárok áldozatos munkája, hiszen több mint 
kétszáz gyerek mutathatta meg tehetségét. A 
gála után a földrajz kabinet névadására került 
sor, amikor a Kőrösi Csoma Sándor névtáblát 
lepleztük le, amelyet a Dunakesziről érkezett 
testvériskola adományozott. Köszönet érte. A 
Dunakesziről érkezett vendégeink fogadása 
még ünnepélyesebbé tette ezt a hetet: óra-
látogatással, eszmecserével, esti kötetlen be-
szélgetéssel mélyítettük a barátságot.

Nemcsak ez a hét bővelkedik események-
ben, hiszen a különböző sportvetélkedőkön, 
versenyeken, tantárgyversenyeken diákjaink 
jeleskedtek. Erről bővebben iskolánk honlap-
ján olvashatnak: www.petofiai.ro.  Március 
7-én több mint 60 diák vett részt megyénk-
ből a nálunk szervezett biológia megyei szintű 
tantárgyversenyen.

Páll Emese

Fotó: Eolex foto/film
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Az elmúlt időszak többnyire az országos tan-
tárgyversenyek körzeti és megyei szakaszai-
ra való felkészülésről és részvételről szólt, ahol 
számos diákunk bizonyította tudását, rátermett-
ségét. Ezen kívül számos más nemzetközi, or-
szágos, megyei vagy helyi versenyen képvisel-
ték diákjaink iskolánkat: a miskolci TUDOK-on, 
a szalontai Arany János országos szavalóverse-
nyen, a kolozsvári Üzleti tanácsadó versenyen, 
népdalversenyen, a Vállalkozni jó!, az Adj király 
katonát! vetélkedőkön, ahol szintén nagyszerű 
eredményeket értek el diákjaink. 

VI. és VIII. osztályos diákjaink rendhagyó 
magyar órákon vettek részt, ahol interaktív mó-
don tanultak a különböző szótárakról, valamint a 
népművészetekről és népszokásokról.  

Méltóképpen ünnepeltük március 15-ét, és 
örömmel vettünk részt a városi rendezvényen. 

A legkisebbek a „100 nap az iskolában” címmel 
mutatkoztak be szüleik, nagyszüleik, tanítóik előtt.

Még több információért látogassa meg isko-
lánk internetes oldalait: www.obg.ro, www.face-
book.com/obg.szekelykeresztur 

Demeter Levente

Az elmúlt hónapokban a Székelykeresztúri 
Unitárius Egyházkör ifjúsága nagyon sokat 
szervezkedett, több szinten is meglátszott az 
eredményük. Elsősorban a köri képviselők, Pap 
Hajnalka Bencédből és Fekete Edda Székelyke-
resztúrról, kíséretükkel együtt meglátogatták a 
környék összes működő ifjúsági egyletét, hogy 
terepszemlét tartsanak. Ugyanakkor az elmúlt 
esztendőken nagyon sok ifjú lelkész került az 
egyházkör gyülekezeteibe, így a lelkészek ré-
széről is megszületett a gondolat, hogy a fiatal 
generációt más úton is meg kellene szólítani. 

A lelkes ifjúság és az öntudatos fiatal lelkészek 

végül együtt szervezték meg december 19-én, 
Székelykeresztúron az első köri ifjúsági istentisz-
teletet, ahol már első alkalommal szinte százan 
gyűltek össze. Ez alkalommal megszületett az 
igény a folytatásra. Januárban hosszas egyez-
tetések folytán, az esperesi hivatal támogatását 
is élvezve összeállítottunk egy istentisztelet-so-
rozatot. Minden második héten, hétfőn, este 6 
órától, a székelykeresztúri unitárius templomban 
tartjuk az istentiszteleteket. Célunk, hogy egy 
más hangnemben, kötetlenebb formában, ifjúsá-
gi zenével társítva kínáljuk azt az üzenetet, mely-
re az egyház hivatott. Mindemellett közösséget 

is építünk, hiszen a virtuális térből kilépve, a ha-
sonló gondolkozású és korú fiatalok, a keresztúri 
kistérségből itt összegyűlnek, és alkalomról alka-
lomra változó szónoktól egy érdekes prédikációt 
hallhatnak. Mindeközben a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium diákjaiból szerveződött zenész csapat 
Lakatos Sándor lelkész-vallástanár vezetésével 
kitűnő hangulatot teremt. 

A templomi szertartást követően a fiatalok 
a Barátság Gyülekezeti Ház ifjúsági termében 
találkoznak, ahol egy kis kalács és tea mellett 
beszélgetnek, játszanak. A résztvevők számá-
ból és lelkesedéséből kiindulva az istentiszte-
let-sorozatot iskola idő alatt folytatjuk. Minden 
kedves fiatalt és örök fiatalt szeretettel várunk!

Mikó Ferenc

A várostörténe-
tet bemutató iro-
dalom és a hozzá 
szorosan kapcsoló-
dó albumok, a min-
denkori muzeális 
értékek, szellemi 
és tárgyi hagya-

tékaink, kultúránk olyan szeletét tartják fent, 
mely nemcsak jelenünk, hanem jövendőnk tük-
reként is szolgál.

Ilyen, és ennek szellemiségében született a 
Sándor-Zsigmond Ibolya szerkesztette Székelyke-
resztúr című várostörténeti album, amelyet már-
cius 14-én mutattak a helyi művelődési házban.

A könyv dokumentumértéket képvisel, nemcsak 
azért mert a város 555 éves látnivalóit, nevezet-
tességeit, életképeit és eseményeinek egy-egy, 
a múltban, a jelenig megörökített benyomásának 
szikráját csillantja fel, hanem mert fontos lenyo-
mata az itt élő embereknek. Mert a helyhez, a 
földhöz, az otthonhoz való kötődés „… egy adott 
pillanatot örökít meg az örökkévalóságnak, s 
mindenkiben sajátos érzelmeket, benyomást vált 
ki ezáltal” – összegzi az album előszava gyanánt 
született köszöntő írásában Rafai Emil. 

Az igényesen megszerkesztett kötet tör-
téneti időrendben mutatja be a várost, annak 

minden fontos okirataival, történészek, népraj-
zosok, levéltárosok által feltárt és megőrzött 
hiteles bizonyítékaival. Neves szülöttekről és 
itt élőkről szól, fontos eseményekről tudósít. 
Hagyományokat elevenít fel, és olyan fontos 
események, történések sorába enged bepillan-
tani, amelyek igazán meghatározták később a 
középkori mezővárosból való kilépést, a polgá-
riasodás útjának irányába. 

Egyházak és templomok, iskolák, a piac, a 
kézművesség, az állatvásárok, a szárnyvasút 
városunkon való áthaladásával már összekötő 
hidat, elszakíthatatlan kapcsot, egyben „útleve-
let” jelenthetett a külvilág fele. 

Mert megélt a keresztúri ember: forradal-
mat, a feledhetetlen március 15-ét, Petőfi Sán-
dor és emlékhelyeinek kultuszát hiszi és tette 

magáévá, és béke és háborúk, művelődés, köz-
igazgatás – hogy csak kulcsszavaiban foglaljuk 
össze, megemlítsük a várostörténet építőkoc-
káinak láncolatát ‒ ebbe enged betekintést 
Székelykeresztúr albuma.

A bemutatón megnyitó beszédet mondott 
Rafai Emil, Székelykeresztúr város polgármes-
tere. Az albumot P. Buzogány Árpád művelő-
désszervező méltatta, majd Sándor-Zsigmond 
Ibolya, a kötet szerkesztője mondott köszö-
netet kiemelten Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatának és Hargita 
Megye Tanácsának a könyv megjelentetéséhez 
nyújtott nem csekély anyagi támogatásért.

A Mákvirág néptánccsoport ünnepi fellépése 
zárta szép és jó hangulatban az estét. 

Szente B. Levente 

 Ifjúsági istentisztelet

Sándor-Zsigmond Ibolya: SZÉKELYKERESZTÚR
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Február végén térségünkben, a farsang han-
gulatában még mindig javában zajlottak a ko-
saras házasember bálok, színdarabokkal, bohó-
zatokkal fűszerezve. A szokás: bőséges hideg 
tálakkal, italokkal, süteményekkel telerakott 
kosarakkal és jókedvvel felvértezve indulnak 
a házaspárok (és újabban nem csak) szülőfa-
lujukba. Néhányan kellenek a megszervezéshez 
is, pár olyan lelkes helybéli vagy elszármazott, 
aki szíve ügyének tartja a hagyományt éltetni. 
Ennek jegyében hamar összeáll a csapat, amely 
élén az előző évben megválasztott főszervező-

vel („a kosár” nyertesével) kis bohózatokkal, 
nagy összeülésekkel, víg próbákkal, zenészek 
beszervezésével, tombolatárgyak begyűjté-
sével és egyéb teendőkkel megbirkózva állítja 
össze az eseményt. Meghívást kapnak ilyenkor 
elsősorban az illető falu jelen és egykori lakosai, 
de jönnek szép számmal vendégek is. Gyakori 
szokás egy-egy szomszéd falu báljába kisebb 
csapattal megjelenni a visszavárás és kölcsö-
nös jelenlét reményében. Idén is kevés volt az 
a település kistérségünkben, ahol ne báloztak 
volna a házasok. Székelyszenterzsébeten Rej-

tő Jenő bohózataival szórakoztatták a mulatság 
résztvevőit: Römicsata a Kazár utcában és az 
Apasági kereset került bemutatásra. Csekefal-
ván, Újszékelyen és Nagysolymosban egyidő-
ben hasonló volt a jól bevált forgatókönyv. A 
csekefalviak is az Apasági keresetet vitték 
színpadra, valamint Nóti Károly Körmenet című 
darabját. A nagysolymosiak három, a Paraszt-
becsület, a Mellékhatás és a Gyógyszertárban 
(ismertebb nevén Az óvszer) című bohózattal 
rukkoltak elő. 

Nyugtázhatjuk: sikeres és vidám báli szezont 
zártunk térségünkben.

F. Bartha Noémi

Idén az Ízig-vérig disznótoros vetélkedőn 
Nagygalambfalván tizenöt résztvevő csapat 
vállalkozott a kulináris és hagyományőrző 
megmérettetésre.

Tavaszias időben és remek hangulatban telt 
az iskola udvarán zajló közösségi disznóvágás. 
Az egész napos összejövetelen a jókedvet Ba-
kos Károly és zenekara nótákkal, Botorók An-
namária pedig népdalokkal alapozta meg, de 
jelen volt a helyi születésű Benedekffy Katalin 
operaénekesnő is. A Nagygalambfalvi Háza-
sok Amatőr Színjátszó Csapata is színezte az 
eseményt, előadva A beteg disznó színművet, 

ezen kívül még a csíkszentgyörgyi Székely Gó-
bék is fűszerezték a kínálatot. „Célunk kimoz-
dítani az embereket, főleg akiket eddig nem 
sikerült megszólítani. Nagyon jó érzéssel tölt 
el, hogy a tizenöt csapatban olyanok is van-
nak, akik eddig semmilyen rendezvényen nem 
vettek részt” – nyilatkozta a sajtónak Gyerkó 
Levente, a község polgármestere.

Szociális vonatkozása és karitatív jellege 
is volt az eseménynek, ugyanis a tizenöt he-
lyi csapatnak felajánlott nyolc disznó zsírját, 
szalonnáját, valamint a levesbe felhasználható 
csontot a Székelykeresztúri Súlyosan Fogyaté-
kos Gyerekek Elhelyező Központjának, a szé-
kelyudvarhelyi református öregotthonnak, és 
a Lókodi Ökumenikus Öregotthonnak ajándé-
kozták a rendezvény szervezői.

A majdnem húszféle készítmény alapján a 
zsűri nehezen tudta rangsorolni a csapatok 
ügyeskedését, így mindenki első helyet kapott 
a különböző kategóriákban. A Nagygalambfalvi 
Refisek a toros káposztával, a legjobb kolbás-
szal Bözsefalva és Erzsébetkút csapatai, a leg-
jobb lecsipecsivel és a legjobb kenőmájassal 
Faluvége és Gogán csapata, a lacipecsenyével 
Alszög és Patakszög nyert. A legjobb mészá-

ros kategóriában díjazták Szőcs Leventét, az 
Alszög csapat tagját, Major Árpádot, a Malom-
szög csapat tagját, valamint Csíki Zoltánt, a 
Templomszög csapat tagját. A Kisgalambfalvi 
Refisek a legjobb levessel, a Régi motoros csa-
pat pedig a legjobb májassal szerzett díjat. A 
csavart húsért a Malomszög csapat kapott el-
ismerést, ugyanakkor a legszebb tálalás is az 
övék lett. A Nagygalambfalvi pékség csapata 
a díszlettel győzött, a legjobb hagymás vért 
és tepertőt pedig a Templomszög és a Felszög 
csapat készítette. Díjazták továbbá a legjobb 
flekkenkészítőket, a Hargita Holding és a kis-
galambfalvi Belső utca csapatokat.

F. Bartha Noémi

RMDSZ-színekbe öltözött február 20-án este az 
Elka rendezvényterem: fehér teríték mellett zöld üve-
gekben piros tulipán várta a vendégeket a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség keresztúri helyi szer-
vezete által megrendezett farsangi bálon. Elegáns 
környezet és kellemes pillanatok jellemezték az éj-
szakát, melyet tarkított a vidám tombolázás és szín-
vonalassá tett a Mákvirágok tánca. A bálon jelen volt 
dr. Verestóy Attila szenátor és Borboly Csaba, Har- 
gita Megye Tanácsának elnöke. 

F. Bartha Noémi

Együttműködés az életminőség javításáért – 
interetnikus közösségekben címmel közösség-
fejlesztő projektet koordinál 2014-2016 között 
a Székelyudvarhelyi Human Reform Alapítvány 
a Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesületé-
vel partnerségben. Az együttműködés során 
a székelykeresztúri kistérség 11 települését 
vonták be, köztük Csekefalva, Szentábrahám, 
Gagy, Rugonfalva, Siménfalva, Alsóboldogfalva, 
Újszékely, Székelyszenterzsébet célpontokkal. 
Ahogy a program elnevezése is jelzi, a fő cél 

az interetnikus közösségek életminőségének 
javítása a gazdaság, a közösségfejlesztés és a 
közművelődés eszközrendszerével. Múlt hónap-
tól el is indultak a szövetkezetfejlesztő tevé-
kenységek, melyek bevezetőjeként február 26-
ra, Székelykeresztúron az unitárius Barátság 
Gyülekezeti Házban tematikus szemináriumot 
szerveztek. Mint Balla Zoltán projektmenedzser 
nyilatkozta, a szeminárium témája a székelyföl-
di közösségi vállalkozások jelene és jövője.

F. Bartha Noémi

Február 7-én a többéves hagyománnyal ren-
delkező vállalkozók bálját szervezte meg né-
hány „vállalkozó kedvű” vállalkozó, élükön Ku-
banek Zoltánnal. Idén a keleti világ varázslata 

fogadta a vendégeket Szulejmán udvarában. A 
török szultán egy díszpárnákkal megrakott he-
verőn, háremhölgyekkel körülvéve várta a fiú-
gyermekének születésére hozott ajándékokat. 
Az ajándékok azok a meglepetésprodukciók 
voltak, amelyek sorra érkeztek a „palotába”. 
Így került a szultán színe elé hastánc, vicces 
műsorszámok, a Kórházi diszpécser című bohó-
zat, francia modern tánc, énekszólók, a Pedáns 
feleség és a Gyógyszertárban című darabok, 
tánc Spice Girls módra, egy spanyol énekesnő 
és székelybácsis viccek. Aztán jött a fura koreai 
énekes a Gannam style-lal végezetül Gozefini 

(Balázs József) bűvészkedett. Befejezésként a 
veresegyházi asszonykórus nótájával vonultak 
a színre a szereplők, és aktuális módon „terro-
risták” lőtték le a produkciót. Sok értékes nye-
remény fokozta a sikeres, orientális hangulatú, 
vállalkozós mulatságot. Érdemes név szerint 
megemlíteni a szereplőket, akiknek nem kevés 
idejébe és munkájába került a színvonalas mű-
sort betanulni és előadni: David Vasi, Benedekfi 
Réka, Demeter Judit, Hosszú Tímea, Gui Kata-
lin, Egyed Zsóka, Szabó István, David Gertrúd, 
Balázs Éva, Faluvégi Bartha Noémi, Szilágyi Ist-
ván, Benkő Csaba, Balázs József, Szilágyi Csa-
ba, Barabás József.

F. Bartha Noémi

 Visszatekintő a télvégi színdarabos bálokra

 RMDSZ-bál Projektértékelő találkozó

 Szulejmán és a vállalkozók Keresztúron

 Ízig-vérig disznóvágás Nagygalambfalván



2015. március - 7.   oldal

SPORT/KULTÚRA/GAZDASÁG

A fent említett sláger mottója képezte egy 
futballturné megrendezésének alapját, ugyanis 
február 21-22-én sor került a 35 éven felüliek 
fociturnéjára.

A városi sportcsarnokban zajlott a 2 napos 
rendezvény, amelyre összesen 8 csapat jelent-
kezett, helyből, Székelyudvarhelyről, illetve 
Farkaslakáról.

Két csoportban zajlottak a mérkőzések  a né-

pes közönség buzdítása közepette, és az A és B 
csoport első két helyezettje küzdött a döntőbe 
jutásért.

A kis döntőt a Popovics szóda és a Roseal 
(Székelyudvarhely) játszotta. Annyira szoros 
mérkőzés alakult ki, hogy a 3. hely sorsát bün-
tetőrúgásokkal döntötték el, a Popovics szóda 
csapata javára (12-11).

A döntő hírére tódult a közönség, hisz két 

székelykeresztúri csapat játszotta azt, amely-
nek szoros végeredménye 8-7 lett a Rollotec 
javára.

A döntő másik résztvevője a Székelykeresz-
túr Város Önkormányzatának csapata volt, 
amely derekasan helytállt ezen a turnén is.

Dicséret illeti a lelkesen küzdő csapatokat, 
a szervezőket, illetve a sportszerű közönséget.

Ígérjük, hogy e hagyományossá vált turnét a  
jövő évben is megszervezzük.

Gálfalvi Levente

Telt házas előadás A múltba vezető Ár-
pád-vonal című előadás-sorozat Székely-
keresztúri helyszínén

Március 19-én, csütörtökön este tartot-
ta Székelykeresztúron A múltba vezető Ár-
pád-vonal című élménybeszámoló előadását 
Kincses Kálmán református lelkipásztor.

2014 őszén három lovas két héten át, embert 
és lovat próbáló úton, Priszlopig eljutva igyeke-
zett megtalálni a Magyar Királyi Honvédség egy-
kori védvonalát.  A II. világháborúra emlékező 
lovas zarándoklat tapasztalatairól, élményeiről 

mesélt Kincses Kálmán, a túra egyik résztvevője.
A múltba vezető Árpád-vonal című előa-

dás szervezője az Erdélyi Lovas Egyesület, 
amely a székelykeresztúri helyszín után még 
három székelyföldi városba (Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy) viszi el 
az előadást.

„Az Erdélyi Lovas Egyesület mint jogi forma, 
csak tavaly jött létre, azonban ezt megelőzte 
egy, már hároméves múltra visszatekintő mun-
ka. Fő tevékenysége, az erdélyi lovasportál 
fenntartása és működtetése, célja az erdélyi 
lovas események, a lovaglás népszerűsítése, 
illetve a lovas hagyományok ápolása. Emellett 
lovas témájú előadások, képzések szervezését 
is célul tűztük ki” - mondta el Lukács Lehel, az 
egyesület elnöke.

A csütörtöki előadásra megtelt a Berde Mó-
zes Unitárius Gimnázium díszterme. A közel 
kétórás élménybeszámoló során, a hallgatóság 
történelmi áttekintésnek, lovas előadásnak és 
egyben élménybeszámolónak is tanúja lehetett. 

„Egy ilyen út során az ember másképp ta-

pasztalja meg a teremtett világot. Nehéz út 
volt, de olyan élményekkel gazdagodtunk, me-
lyeket nehéz szavakba foglalva átadni” – fogal-
mazott Kincses Kálmán.

A lovat és embert sokszor próbára tevő túra 
kihívásain túl, a zarándoklat lelki indíttatását, 
szakrális jellegét is hangsúlyozta az előadó.

Aki elmulasztotta a székelykeresztúri előa-
dást, március 26-án Székelyudvarhelyen bepó-
tolhatja.

Lukács Lehel-Elek

A Molnár István Múzeum felhívja a lakosság 
figyelmét kallódó régi értékek megmentésére, 
Székelykeresztúr szőlészetével és borászatával 
kapcsolatos tárgyi emlékek begyűjtésére.

Székelykeresztúr a szőlő- és bortermelő vi-
dékek legkeletibb határát képezi. A borászok 
szerint itt még versenyképes, jó borokat lehet 
előállítani, de keletebbre, Székelyudvarhely felé 
haladva, ez már nem így van. Épp ezért Szé-
kelykeresztúrt, mint az erdélyi szőlőtermelő vi-
dékek végvárát is számon lehet tartani, és ezt 
a sajátosságot minden szempontot figyelembe 
véve ki lehetne használni. 

Egy tervezett kiállítás forgatókönyvének el-
készítését levéltári kutatás előzi meg, amely 
többek között érdekes részleteket tár fel a helyi 
szőlő- és bortermelés több évszázados múltjá-

ból. A Székely Oklevéltár adataiból tudjuk, hogy 
már 1604-ben a keresztúriak hatökrös szekér-
rel mentek a szőlő alá. Egy 1805-ös összeírás 
pedig Fiatfalváról ezt írja: 

„A mi falunk határán sehol is nincsen ma 
semmi szőlő, hanem azt tudjuk, értük is, Atyá-
inktól is bizonyosan hallottuk, hogy a (...) Sző-
lőoldal nevezetű helyen (...) szép, termékeny 
s alkalmas jóságú bort termő szőlők voltanak, 
de annak utána, ezen szőlők is elpusztultanak.” 
(Conscriptio Possessionariae Fiatfalvaensis, 1805)

 Akinek birtokában vannak a szőlőtermesz-
téssel és borászattal kapcsolatos régi (!), hasz-
nálaton kívüli eszközök, szerszámok, továbbá 
dokumentumok, fényképek, az jelentkezhet a 
Molnár István Múzeumban, ahol megegyezés 
születhet a tárgyak további sorsáról.

Molnár István Múzeum

Mint ismeretes, őshonos gyümölcsfajtákat 
begyűjtő központokat, „Tündérkerteket” alakí-
tott ki a Civitas Alapítvány. Létrehoztak 5 cse-
metekertet Hargita, Kovászna és Maros me-
gyében. Az egész projekt Kovács Gyula erdész 
kezdeményezésére először Magyarországon 
indult. Az ötletgazdának az volt a célja, hogy 
összegyűjtse a Kárpát-medencében őshonos 
gyümölcsfajtákat, és egy élő génbankot hoz-
zon létre, mely nem mellesleg közösségi célt is 
szolgáljon.  Ezt olyan formában, hogy a kertek-
ből bárki beszerezhessen hagyományos gyü-
mölcsfacsemetéket és oltóágakat, ugyanakkor 

szakképzésre és oktatásra is lehetőség nyílik. 
Ugyancsak a Tündérkert program keretében 
február 27-én városunkban a Gondviselés Se-
gélyszervezet székházában tartottak ingyenes 
képzést a civitasos munkatársak. Pápai Botond, 
hodgyai oltómester fogadta mindazokat, akik 
a magról való oltásról, oltóvessző gyűjtéséről 
akarták ismereteiket bővíteni. A találkozó hasz-
nosnak bizonyult a helyi és környékbeli kertész-
kedő gazdák számára, akik jó néhány kérdésre 
választ kaphattak a szakembertől.

F. Bartha Noémi

 „Nem csak a húszéveseké a világ!”

!!!! Felhívás !!!!

 Képzés gyümölcsfaoltásról

 A múltba vezető Árpád-vonal

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházköz-
ség szervezésében március 13-án, pénteken a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium dísztermé-
ben borkóstolóra és borversenyre került sor, 
amelynek meghívott vendége Koch Csaba, Ha-
jós-Bajai borvidék borásza, a Magyar Boraka-
démia tagja, az év pincészete Magyarországon 
2014 díj I. helyezettje volt.

Koch Csaba minőségi boraiból hetet hozott 
bemutatni Székelykeresztúrra, és közben szá-
mos hasznos tanáccsal látta el a helyi termelő-
inket. Ezt követően Lukács Balázs Miklós tartott 
előadást a növényvédőkről és tápanyagokról. 
Az este folyamán 39 bormintát versenyeztet-
tek a helyi termelők, akik a székelykeresztúri 
szőlőhegyben termett nemes szőlőből készült 
újborral nevezhettek be a megmérettetésre.

Sándor Zsigmond Ibolya

 Borászat

Fotó: Iordache Melinda

Fotó: Iordache Melinda
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A csíkszeredai Megyeháza Galériájában be-
mutatott Bukovinai impressziók című kiállítás 
után március  11-én a Molnár István Múzeumban 
is megnyílt a marosvásárhelyi Marx József és a 
csíkszeredai Prisma Fotóklubok közös tárlata. 

A Prisma fotóklub évente megszervezi az im-
már hagyományossá vált alkotótáborát. 2014-
ben Bukovina vidékét keresték fel, hagyományo-
kat, a kultúrák közötti kapcsolódási pontokat, és 
a madéfalvi veszedelem után Bukovinába me-
nekült székelyek nyomait kutatva. Az egyhetes 
alkotótábor eredményeként létrejött rendkívül 
változatos képi anyag egy különleges világba 
kalauzolja a nézőt: a bukovinai magyar falvak 
székelyföldi építkezésmódjától a hucul lakóháza-
kon át a középkori ortodox kolostorokig minden 
megtalálja helyét egy kivételes szépségű táj-
ban, kiegészülve a vidék hagyományaival, mint 
a tojásfestés és a híres havasi kürtök készítése. 

A Prisma fotóklubbal baráti viszonyokat ápoló 
marosvásárhelyi Marx József Fotóklub tagjai 
is hasonló túrát jártak be tavaly júniusban, és 
hívták meg a csíkszeredai fotósokat egy közös 
kiállítás szervezésére, mely lehetőséget teremt 
a két klub különböző látásmódjainak egységbe 
szervezésére, egy átfogóbb és még sokszínűbb 
anyag bemutatására. 

A képeken megelevenedő, különleges szép-
ségű világba vezetett dr. Péter Izabella csíksze-
redai történész előadása, aki mint fotós is jelen 
volt a kiállításon.  A két fotóklub részéről Both 
Gyula (Marx József Fotóklub, Marosvásárhely) és 
Szabó Attila (Prisma Fotóklub, Csíkszereda) osz-
tották meg a kiállítást megelőző fotótáborban 
szerzett művészi élményeiket az érdeklődőkkel.

A kiállítás április közepéig látogatható a Mol-
nár István Múzeumban.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Roppant nagy kihívás volt régen, de napja-
inkban is igen nagy dolog lapot indítani. 

Úgy tartja a mondás: nincs új a nap alatt! – 
és talán így is van. A mindenkori népi bölcses-
ség fölött ki is törhetne pálcát? 

Jelentem: a Garabontziás lap, ezennel útnak 
indult. Szerkesztőségi helyszín Marosvásárhely. 
Felelős kiadó és főszerkesztő: Kleind László. 
Munkatársak: dr. Nulas Kinga, Oborocea Móni-
ka és Szente B. Levente. 

Alázattal és kellő tisztelettel indult el, ember-
hez méltó módon itt-ott felbukkan majd, felmu-
tat valamit, feltár és kutat. Így foglalnám össze, 
rövid tömörséggel, hogy mit akar, merre tart. 

Nem szít parazsat, és nem akar tüzet, mi 
feleslegesen felégetné, ami van, hanem míveli 
azt jó garabontziás diák módra.  Nem eltörölni 
jön a régieket, hanem megtartani, feleleveníte-
ni azt kendőzetlenül. Visszatérni, benne lakni, 
megjárni, átlátni, elevenné és emlékezetessé 
tenni mindazt, amit eleink hagytak ránk. Ez itt 
a cél. Örökké emlékeztetni, emlékezni. 

Ki ne szeretne egy-egy történetet elmesélni? 
És ki ne szeretné azt elolvasni? Megközelíte-
ni, újraélni, feleleveníteni múltat, legyen az jó, 
esetleg kellemetlen élmény. Meglátni a törpé-
ben a legnagyobb óriást. 

Fegyverünk tollvonásnyi ugyan, de írunk, ró-

juk, amit kell, jegyzünk, emlékezünk. Értelmez-
zük, tovább meséljük az anyatermészet ölén 
születő történteket. Mint nyíló virágot, az idő 
vasfoga tépte, leomló és újraépített emberi láb-
nyomokban születő vak halált. És nyomainkat a 
föld felett és alatt, kutatni akarjuk, megtarta-
ni kívánjuk. Legyen az a népek történelmének 
visszapillantó tükre, életmódjukat felelevenítő 
néprajza, vagy a szabad gondolkodás meste-
rien ki-, illetve átrajzolt művészi képzelőereje, 
akarjuk! Ezért e lap! 

Emlékezzünk hát egymásra, eleink hagyo-
mányaira, az elvetett magra. A letűnt, dicső, 
netán fájó korokra, hogy sose érje feledés ho-
málya.  Álmodni merjünk, hittel és nagy tiszte-
lettel, szóra szót hozzunk. 

Szente B. Levente

Április köze-
pén a Molnár 
István Múze-
umban Gyön-
gyössy János: 
M e g r a j z o l t 
tör ténelmünk 
- székely templomerődök, erdélyi fejedelmek, 
címerek című kiállítása nyílik meg, amelyen 
templomerődök ábrázolásait és rekonstrukciós 
rajzait, erdélyi fejedelmek portréit, valamint 
nemesi címereket tekinthetünk meg. A szerző 
több évtizedes történelmi és képzőművészeti 
(idő)utazásainak foglalata a hamarosan Székely 
keresztúron is látható kiállítás.

Láthatóak lesznek Homoród menti székely 
családi címereket – köztük olyanok is, amelyeket 
a szerző maga kutatott föl és festett meg 2005 
és 2006 között. Húsz erdélyi fejedelem portré-
ja, amelyeket 2007 és 2008 között készített. 
Ezek, mint állítja Gyöngyössy János: „nem 
képzőművészeti ambícióval létrehozott portrék, 
inkább a fejedelmek arcképének felidézése, 
lehetőleg saját uralkodásuk idején kiadott 
pénzérmék alapján, hiszen ezeket tartom ma is 
a leghitelesebb ábrázolásoknak, minden eset- 
legességük, olykor elrajzolt voltuk ellenére is.” 

A portrék és címerek mellett öt nagyméretű 
táblán templomerőd-rekonstrukciók is kiállítás-
ra kerülnek.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Székelykeresztúron halad át a Kolozsvár felől 
Brassó felé haladó vasúti fővonalat Héjjasfal-
vánál Székelyudvarhellyel összekötő, 1888-ban 
megépített, 37,5 km hosszúságú szárnyvasút, 
amelyen a köznyelvben napjainkban is „szé-
kely gőzös”-ként emlegetett helyi érdekű sze-
mélyszállító vonat közlekedik naponta többször 
Nagyszeben és Székelyudvarhely, illetve Se-
gesvár – Székelyudvarhely között. Milyen tör-
ténelmi távlatokat takar ez a kijelentés, amely 
ma már sajnos, csak múlt időben mondható el.

Az első szerelvény 1888. március 15-én érke-
zett a keresztúri állomásra. Nemzeti ünnepünk 

méltó köszöntése volt ez 127 évvel ezelőtt.
A vasút megjelenése jótékonyan befolyásol-

ta a város gazdasági életét, jelentős mennyi-
ségű áru, gabona-, fa- és gyarmatáru-forgalom 
bonyolítását segítette. A XX. század első felé-
ben a keresztúri országos vásárokra a vidékről 
felhajtott többezer állatból vásáronként 30-40 
kocsirakomány ment külföldre.

127 év alatt „két Trianont” – azaz párizsi bé-
két élt át a székelygőzös. Két rendszerváltozást 
is kibírt, a globalizációval is szembeszállt, de 
sajnálatosan 2015. március 17-től elcsendese-
dett a vágány, elnéptelenedtek a kis állomások. 
A székely nem jár többé! Reméljük, nem örökre 
szól ez a szomorú, hirtelen jött változás.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Bukovinai impressziók Hamarosan!

 A Garabontziás lap – aki útnak indult!

Merre tart a székelygőzös ?

Első világháborús vonat a keresztúri állomáson


