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Kalocsai Hét a Molnár István Múzeumban

A kalocsai Viski Károly Múzeum nyolcfős
szakembercsoportja november 16-án érkezett
Székelykeresztúrra azzal a céllal, hogy a székelykeresztúri múzeumban egy előre egyeztetett és változatos múzeumpedagógiai programsorozatot tartson november 16-20. között.
A programban résztvevők kalocsai részről
Romsics Imre múzeumigazgató, Lantos Andrea
régész-múzeológus, Tamás Eszter művészettörténész-múzeológus, Takács Hajnalka gyűjteménykezelő, Istella Tímea gyűjteménykezelő,
Fekete Róbert restaurátor, Tóth Lászlóné népi
iparművész, teremőr és Péteri Zsoltné teremőr
voltak.
Tematikus napokat szerveztünk, így első nap
a néprajz, második nap a régészet, harmadik
nap a modern képzőművészet bűvöletében telt.
Délelőtt múzeumpedagógiai foglalkozások, kézműves tevékenységek zajlottak, párhuzamosan

ezekkel egy-egy órás előadások hangzottak el
a néprajz, régészet és képzőművészet témakörökben. Örömünkre, de nem csodálkozásunkra,
hiszen számítottunk a fokozott érdeklődésre,
nagyszámú tanulócsoport jelentkezett a foglalkozásokra. Városunk minden iskolájából érkeztek osztályok a legkisebbektől a legnagyobbakig. A tanulók betekintést nyertek a kalocsai
pingálásba, a kalocsai népviselet történetébe és
az öltözködésbe, kipróbálhatták a „poncolást”,
ami a fémművesség egyik fajtája, csodaszép
iniciálékat festettek, ugyanakkor fémdomborítás és nem a szokványos fény-„kép” készítésben is részük volt, láthatták a fény-árny játékot
a Schöffer-féle „varázsdobozban”.
Minden délután tanulságos előadásokat tartottak felnőtteknek. Az öreg köröszt. Útmenti
keresztek Kalocsa déli szállásain címmel Romsics Imre múzeumigazgató egy fotókiállítást

Beszámoló az novemberi tanácsülésről

2015. november 5-én sor került a székelykeresztúri önkormányzat rendes havi ülésére,
amelyen kilenc napirendi pontot vitatott meg a
helyi önkormányzat.
A múlt havi tanácsülésről a mai napra halasztottunk egy napirendi pontot, a STS (Servicii de
Telecomunicaţii Speciale), ez egy államilag titkosított telekommunikációs szolgáltatónak a kérése, amelyet elég alaposan vitatott meg a tanács.
Jelen volt ennek a katonai egységnek a megyei
vezetője, aki ismertette, hogy miért lenne fontos, hogy a Jézuskiáltón egy antennát átvegyen
ez a szolgálat, ugyanis ezen a szolgálaton ke-

resztül működik öt-hat olyan adatkommunikációs szolgáltatás, mint a 112-es hívószám, a mentősök belső hálózata, a lakosság-nyilvántartók,
gazdasági regiszter és mások. A Jézuskiáltón
egy antenna, a Zapp szolgáltatóé már nem működik, és ezt az antennát szeretné megvásárolni
a titkosított telekommunikációs szolgálat. Egy
gond van, hogy az alatta lévő, mintegy 100 m2nyi területet, amely az önkormányzaté, a Zapp
Telemobil bérli tőlünk hosszú távon. Az volt a
kérése a STS-nek, hogy ezt a területet adjuk át
állami tulajdonba, és ők szeretnék majd adminisztrálni, ez az egyik fő feltétele annak, hogy a

is megnyitott, amely kiállítás december végéig látogatható a Molnár István Múzeumban. A
kiállítás megnyitója után a Kalocsa népművészete című előadás hangzott el. A régészetnek
szentelt estén Lantos Andrea régész-muzeológus Középkori templomok a Kalocsai Sárközben
című előadását láttuk-hallottuk, míg a harmadik napon Tamás Eszter művészettörténész
az 1912-ben Kalocsán született képzőművész,
Schöffer Miklós, a kinetikus művészet, mai nevén interaktív művészet kiemelkedő képviselőjének művészetét és alkotásait hozta emberközelbe az érdeklődők számára.
Mozgalmas, tanulságos napok voltak. A három nap alatt különböző foglalkozásokon mintegy ötszáz diák fordult meg a múzeumban,
elégedetten, arcukon mosollyal távoztak, a tevékenységeken készített rajzaikat, tárgyaikat
magukkal vihették.
A Kalocsával már régóta fennálló jó testvérvárosi kapcsolatnak egyik vetülete a diákok
Székelykeresztúrra, illetve Kalocsára történő
rendszeres utaztatása, amelyet a kalocsai és
székelykeresztúri pedagógusok évek óta szerveznek abból a célból, hogy ismeretségek, barátságok kötődjenek, megismerjék a tanulók
egymás kultúráját, hagyományait.
Ez a múzeumi programsorozat is egy olyan
hozadéka a testvérvárosi kapcsolatoknak,
amely rövid és hosszú távon egyformán eredményes és gyümölcsöző tud lenni. Fontosak az
intézmények közötti szakmai kapcsolatok és találkozók is, amelynek egyik tanújele volt ez a
programsorozat, amelynek a házigazdája volt a
Molnár István Múzeum.
Köszönettel tartozunk a kalocsai kollégáknak, hogy a kalocsai múzeumban évek óta jól
„bejáratott” múzeumpedagógiai programjaikat
és szakembereiket elhozták Székelykeresztúrra, a foglalkozásokhoz mindenféle eszközt és
kelléket biztosítottak, hogy az itteni diákok még
inkább megismerkedhessenek Kalocsa testvérvárosunk népművészetével és történelmével.
Sándor-Zsigmond Ibolya
STS ott Európai Uniós vagy más támogatási forrásból komoly fejlesztéseket tudjon eszközölni.
Az előző ülésen a STS országos vezetője is
jelen volt, és akkor olyan megállapodás született, hogy ha az iskoláknak ingyenesen internetet biztosít ez a szolgálat, akkor hajlandó az
önkormányzat átadni ezt a területet, illetve ha
a Zapp szolgáltató lemond, akkor átadjuk tulajdonba. Itt a pénzügyi szakbizottság olyan véleményen volt, hogy nem szeretné tulajdonba
adni ezt a 100 m2-es területet az államnak, csupán hosszú távú bérbe, ami nem volt elfogadható a szolgálatnak, mert akkor nem teremtődik meg a jogi alapja annak, hogy pályázzanak
és nagyobb befektetést végezzenek.
folytatás a 2. oldalon...
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Beszámoló az novemberi tanácsülésről
folytatás az első oldalról...

Úgy néz ki, hogy nagyon ragaszkodnak, mert
stratégiai pont ez a Jézuskiáltói, mert innen
belátják a megye egész nyugati felét, a Gagy
mentét, illetve egészen Újszékelyig. Azt kell
tudni, hogy második nekifutásra nem adódott
át tulajdonba ez a terület, de a következő ülésen újra lehet tárgyalni, és addig, ha még a STS
ilyen meggyőző akciót foganatosít az önkormányzati testület tanácsosainál, akkor lehet,
hogy belátással lesznek és átadják.
Egy nagyon fontos napirendi pontot is megtárgyalt az önkormányzat, amely mindannyiunk
zsebét érinti, ezért érdemes kicsit részletezni. A
2016-os adókról és illetékekről van szó. Itt azt
kell tudni, hogy az ország kormánya javaslatára
a parlament egy új adótörvénykönyvet fogadott
el, amely 2016. január 1-jén lép érvénybe „cod
fiscal” néven, és ez alapjaiban megváltoztatta
a helyi adók és illetékek kirovását, begyűjtési
módját, tehát új szabályok szerint új arányokban
lehet és kell kiróni a helyi adókat és illetékeket.
Bizonyos helyeken bizonyos százalékok megállapításánál szabad kezet ad az országos törvény
a helyi önkormányzatoknak, különböző határok
közé sorolja be a kiválasztandó adószázalékot,
mind a magánszemélyek, mind a cégek esetében. Amit figyelembe vettünk a javaslat tételénél, a helyi adók és illetékek osztályával közösen, az az volt, hogy elsősorban ne lógjunk ki a
környezetünkből ezekkel az adókkal és illetékekkel, tehát megnéztük, hogy milyen helyi adók
és illetékek vannak, és ezek milyen szintűek
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen. A javaslat
megtételénél azt is szemügyre vettük, hogy a
tavalyi évhez viszonyítva ne nőjenek a helyi önkormányzat döntéséből kifolyólag a helyi adók
és illetékek. Viszont lesznek olyan területek,
adózandó értékek, ingatlanok, telkek, amelyek
pont abból kifolyólag, hogy az országos törvény
változott, más adóbesorolás alá fognak esni.
Olyan változások is születtek például, amelyek
eltörlődtek a régi adótörvénykönyvből, első, második házra nagyobb adót róhatott ki az önkormányzat, vagy rótt ki a régi törvények szerint,
most más formában különböztetik meg az épületeket. Az egyik fő megkülönböztető formája az
adózás szempontjából, hogy lakóház vagy nem
lakóház, tehát nem lakásként használt ház, és
ennek a függvényében magánszemélyeknél különbözőek az adókvóták. A lakóházként használt
ingatlanokra kisebb az adó, míg üzleti tevékenységre vagy más gazdasági tevékenységre használt ingatlanokra, épületekre nagyobb az adó.
Ugyancsak változás történt a beltelkek besorolásánál, itt különböző értékeket, mennyiséget
ír elő a törvény, pl. hogy egy bennvalóból most
négy ár kötelezően udvar kategóriában kell
adózzon, és a különbség adózódhat csak egyéb,
veteményes kert vagy szántóterület vagy akár
begyepesített terület kategóriában, amelynek
az adója természetesen kisebb. Azt is tudni kell,
hogy ezentúl az új törvény értelmében a kültelkeknél is más módon rója ki az önkormányzat
a helyi adókat. A cégeknél az eddigi 1,3%-ot
javasoltuk 1,2%-ra lehozni, tehát az adózandó
értéknek a leltári értéknek az önkormányzat
nem az eddig használt 1,3%-ot javasolja, hanem az 1,2%-ot. Az időben, tehát március 31-ig
kifizetett adók mind a magánszemélyek, mind a

cégek és intézmények esetében a 7%-os adókedvezményt javasoljuk, viszont azt kell tudni,
hogy most nem három év a felértékelés, tehát
az utóbbi három évben fel nem értékelt ingatlanokra nem 10% a cégek esetében az adókvóta,
hanem csak 5%. Volt egy olyan szabály, hogy
minden három évben fel kell értékelni az ingatlant és annak az 1,2%-a az adó, (újabban 1,2%,
eddig 1,3% volt), de ha nem volt felértékelve az
utóbbi három évben, akkor egy nagyobb, 10%
helyett most 5 % az adó.
Ezt lehetne még részletezni, olyan kitételei is
vannak az országos törvénynek, hogy az elhanyagolt telkekre, meg nem művelt kültelkekre
sokkal nagyobb adót lehet kiróni, akár ötszörösét is a normál adónak, illetve az elhanyagolt
ingatlanokra is az önkormányzat állapíthat meg
nagyobb adót, éppen azért, hogy ösztönözze
a normális helységkép, falu-, illetve városkép
megőrzését.
Betfalván a vízműnél folytatott befektetésnek a lebonyolítására és kivitelezésére, ahol az
AQUASERV egy nagy felújítást eszközöl, szükségessé vált, hogy egy területet vásároljunk a
vízmű mellett, tehát a mostani beruházás ezt
indokolttá tette, és ezt kérte az AQUASERV,
hogy a mostani 50 áras terület mellé még vásároljunk 10 árat a szomszédságban. Ebbe elvileg
bele is egyezett a szomszédos tulajdonos, hogy
ez az Európai Uniós projekt lebonyolódhasson.
Ezen az önkormányzati ülésen költségvetés-kiigazítás is volt. Azt már sokan tudják, hogy október 28-án a megyei önkormányzat rendes havi
ülése Székelykeresztúron a Molnár István Múzeumban volt megtartva, ahol olyan napirendi pont
is volt, amelyben Székelykeresztúr munkálatokra
kapott pénzt a megye tartalékalapjából. Például
a kórház épületének a felújítására, amelyet szeretnénk az idén elkezdeni, legalább a tetőzetet
megcsinálni, lecserélni a cserepeket, mert tarthatatlan a helyzet, de ugyancsak a megyei tanács
döntése alapján a fiatfalvi Benedek Elek Általános
Iskolának, amely az Orbán Balázs Gimnáziumnak
az alegysége, és amelynek nem volt még egy
megfelelő illemhelye, most ki tudjuk ezt alakítani
a kapott pénzből. Most jött be az az összeg is,
amelyet az Európai Uniós pályázattal nyertünk a
városnapok, illetve a Keresztúr Nevű Települések
Nemzetközi Találkozójának a megtartására, amelyet partnerségben szerveztünk meg, utólagos
elszámolás volt, és ez a pénz bejött az önkormányzatnak. Most fogadtuk el a tanügyi alkalmazottak bérkiigazítására kapott pénzt is, valamint
szeretnénk egy hóekét is vásárolni a meglévő új
traktorunkhoz még a havazás beállta előtt.
Három napirendi pont arról szólt, hogy különböző, részben előkészületben lévő vagy elindított munkálatoknak a közbeszerzés utáni
gazdasági, technikai mutatóinak az elfogadását
is jóváhagyta az önkormányzat. Itt gondolok a
Bem, Búza utcára, amelynek a munkálatai a licit
lejárta után el is kezdődtek, és a vállalkozó ígérete szerint az idén meg is lesznek, reméljük,
hogy tudja tartani a vállalt határidőket, és az
időjárás is kedvezni fog. Az iszapvulkánok felé
vezető DC 43-as községi úton is elkezdődtek a
felújítási munkálatok, tehát ott szinte 1400 m
leaszfaltozódik, a volt disznófarmtól egészen az
újszékelyi határig tartó szakaszról van szó.
A városi főtér Udvarhely felőli bejáratánál a

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
116/2015-ös HATÁROZAT a 2016-os évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.
117/2015-ös HATÁROZAT egy terület megvásárlásáról.
118/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi költségvetés kiigazításáról.
119/2015-ös HATÁROZAT a Bem József és
Búza utcák felújítási munkálata technikai és
gazdasági mutatóinak a közbeszerzési eljárás utáni végleges elfogadásáról.
120/2015-ös HATÁROZAT a DC43 számú
községi út felújítási munkálata technikai és
gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
121/2015-ös HATÁROZAT az „Autóbusz- és
taxiállomás megvalósítása” munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
122/2015-ös HATÁROZAT egy építkezés engedélyezéséről.
Székelykeresztúr, 2015. november 5.

A n y akön y v i hír ek
2 0 15 . 09 .15 . – 2 0 15 .10 . 15
Születés:
Lukács Bori Virág

2015.10.18

Házasságkötések:
2015.10.17
Pál Ferencz és Koncz Ibolya
2015.10.24
Derzsi Levente és Csiszér Terézia
2015.10.24
Péter Ferenc és Szilágyi Ildikó
2015.10.24
Salamon Béla Jenő és Szőke Margit
2015.11.12
Márton Károly és Márton Erika
Elhalálozások:
Kovács Katalin Csilla
Korodi Stefan		
Tordai Béla 		
Deák Domokos		
Fekete Attila		

2015.10.16
2015.10.22
2015.10.21
2015.11.01
2015.11.12

taxi- és autóbusz-megálló technikai gazdasági
adatait is elfogadta az önkormányzat, akik a főtéren végigmentek láthatták, hogy azok a munkálatok is elkezdődtek, és jól haladnak.
Ezenkívül a Zeyk Domokos Technológiai Líceum, azon a területen, amelyet a szőlősben az
önkormányzattól kapott használatba, szeretne egy présházat építeni, és ehhez kérték az
elvi beleegyezését az önkormányzatnak, illetve
most mutatták be a látványtervet is, amely egy
szökőkutas, vizes létesítménynek a központi
parkba való beépítését célozza. Ennek a munkálatai, a kőfaragás részben folynak, viszont
kell egy tervet is engedélyeztetni, és ennek a
variánsai kerültek előtérbe, hogy milyen kivitelezésben és melyik helyszínen kerüljön kialakításra ez a szökőkút.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Lépésről lépésre
A csatornázási munkálatok befejeztével
elkezdődött a Bem József és a Búza utcák
korszerűsítése.

Felújítás alatt áll
az önkormányzat tanácsterme.
Folyamatban van a város főtéri járdáinak
általános felújítása.

Idehaza
vagy odaát könnyebb?
A fiatalok munkavállalása és megélhetése
volt a témája a Székelykeresztúron sorra kerülő Székelyföldi Akadémia újabb rendezvényének, melyre november 9-én a Molnár István
Múzeumban került sor. Jelen volt Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Incze
Csongor alelnök és Rafai Emil polgármester.
Az esemény helyi értelmiségi, önkormányzati, egyházi, civilszervezeti, ifjúsági vezetőket és munkatársakat, pedagógusokat,
vállalkozókat és mindazon környékbelieket
célozta meg, akik érdeklődnek a helyi problémák megoldása, valamint a közösségépítő
tevékenységek iránt.
A felvezető beszédeket követően Az a csodálatos külföld, avagy térj vissza, vándor,
nem lehet két hazád! címmel tartott előadást
Farkas Attila, aki nemrégiben a külföldi munkavállalás lehetőségeiről és buktatóiról írt
könyvet, amelyben saját tapasztalatait osztja
meg az olvasókkal. Az előadás után kötetlen
beszélgetéssel zárult a Székelyföldi Akadémia
keresztúri megállója.
Hargita Megye Tanácsa, valamint Székelykeresztúr Önkormányzata által e program keretében közösen szervezett rendezvény célja,
hogy a meghívott résztvevőket bevonja a székelyföldi közösségi élet formálásába.
F. Bartha Noémi

A Hargita Megye Tanácsától kapott támogatásnak köszönhetően általános tetőzet-felújítási munkálatok kezdődtek el a városi kórháznál.

Gyalogosjárda épül Betfalván
az Új utcában.

Színházat
Székelykeresz túrnak!
A Bem utca felújítása nyomán keletkezett
kavicsot mezei utak javítására használjuk fel.

Elkezdődött a Fiatfalváról a fehérszéki
iszapvulkánok felé vezető DC43 jelű községi út
korszerűsítése. A munkálatok Hargita Megye
Tanácsának támogatásával valósulnak meg.

A fiatfalvi Bendek Elek Általános Iskola
elavult, fából készült vécéje helyett a modern
elvárásoknak megfelelő iskolai mosdó és illemhely kialakítása van folyamatban. A munkálatok
elvégzését Hargita Megye Tanácsa is támogatja.

Színházat Székelykeresztúrnak címmel nyújtott be sikeres pályázatot Hargita Megye Tanácsához a Petőfi Sándor Művelődési és Kutatási
Egyesület a 2015. évi őszi kulturális kiírásban.
A tervezet két színházi előadás megszervezését foglalja magába:
2015. november 26-án 19 órától a marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata bemutatja
Moliére: A nők iskolája (L’École des femmes,
1662) című vígjátékot. Az emberi jellemábrázolás mélysége, a bemutatott erkölcsi problémák súlyossága miatt A nők iskoláját tekintik
annak a darabnak, amellyel Molière a komédiát
a tragédia művészi színvonalára emelte. Mire
lapunk megjelenik ez az előadás már lejárt, a
másik viszont, Kosztolányi Dezső Édes Anna
című regényének színpadi változata 2015. december 16-án 19 órától lesz látható a Csíki Játékszín előadásában.
A kulturális programsorozat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa pályázati úton
4840 lejjel járul hozzá a székelykeresztúri színházkedvelők örömére.
Nemes Sándor
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
A Vadrózsák Néptánccsoport október 2325. között részt vett a Nagyváradon megrendezett XIII. Csillagocska Gyermek-és Ifjúsági
Néptánctalálkozón.
Október 23-án ünnepi beszéddel, verssel,
énekkel emlékeztünk az 1956-os forradalomra.
A Gyergyószárhegyi Művészeti és Kulturális Központ rajzpályázatára a III. osztályból
hárman neveztek be: Bădeu Renáta, Kincses
Ilka-Mária és Szász József. A Fellegekbe kapaszkodó Hargita című festményével Bădeu
Renáta elnyerte a zsűri különdíját.
Iskolánk diákközössége és személyzete
október utolsó napjaiban a székelykeresztúri
timafalvi, valamint a siménfalvi és a gagyi
temetőben takarítási munkálatokat végzett

egykori igazgatóink és tanáraink síremlékénél. Október 30-án a diáktanács tagjai koszorúkat helyeztek el a sírokon.
November 7-én a IX. osztályos tanulók a
Dávid Ferenc halálára emlékező dévai zarándoklatra indultak. Ùtközben meglátogatták
a gyulafehérvári római katolikus székesegyházat, tiszteletüket téve a Hunyadiak, János
Zsigmond és Izabella királyné síremlékénél.
A következő megálló Vajdahunyad vára volt.
Dévára érkezve a csapat elvegyült a zarándokok között és részt vett a megemlékezésen.
Vasárnap, az ünnepi istentiszteletet követően
verses-zenés összeállítással tisztelegtek az
unitárius egyház megalapítója, Dávid Ferenc
emléke előtt.

November 12-én egy III. és IV. osztályosokból alakult csapat megmérettette magát
a Barangolás Meseországban elnevezésű
meseértő versenyen, a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A Hercegnők csapat tagjai,
Pipei Zselyke, Biró Csenge és Fodor Árus Lilla,
a 17 csapatból a IV. helyezést értek el.
2015. november 17-én és 18-án a Molnár
István Múzeum meghívására részt vettünk a
kalocsai Viski Károly Múzeum munkatársai által
szervezett múzeumpedagógiai foglalkozáson. A
VI-VII. osztályosok néprajzi témájú, míg a IXX. osztályosok régészet témakörben hallgattak
meg előadásokat. Ezek után mindkét csoport
érdekes kézműves foglalkozásokon vett részt.
Székely Tiboldi Anikó

Az olvasás nyitott kapu
Nevelés és teljesítmény című projekt keretében iskolánk pedagógusai különös figyelmet
fordítottak az anyanyelvi oktatásra az elmúlt
hetekben. Több tevékenység célozta meg a
szövegértést, az értő olvasást, az olvasottak
értelmezését. 1. Barangolás Meseországban körzeti szövegértő mesevetélkedőn a
Petőfi Sándor Általános Iskolában november
12-én együtt olvasott tizenhárom település
(Csíkszereda, Etéd, Betfalva, Székelyudvarhely, Kissolymos, Székelyszentmihály, Kobátfalva, Segesvár, Újszékely, Székelyszent

erzsébet, Szentábrahám, Nagygalambfalva,
Székelykeresztúr) ötvenegy harmadikos és
negyedikes versenyzője. A zsűri: Simó Ildikó
igazgatónő, Demeter Ilona óvónő, Veres Éva
óvónő és Derzsi Pál tanító, könyvekkel jutalmazta a díjazottakat: I. helyezés: SZIKRÁZÓK
– Petőfi Sándor Általános Iskola; II. helyezés:
KÉRDŐJELEK – Aurel Mosora Gimnázium; AGYSEJTEK – Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium; III. helyezés: MESEHŐSÖK
– Marosi Gergyely Általános Iskola; DICSÉRET:
DALLAM – Nagy István Művészeti Líceum;
KISBENCÉK – Benedek Elek Általános Iskola;

CSILLAGSZEMŰEK - Petőfi Sándor Általános
Iskola; HERCEGNŐK – Berde Mózes Unitárius Gimnázium. 2. Székelykeresztúr körzetét
képviselve, Mátéffy Anna I.B osztályos tanuló
DICSÉRETBEN részesült a Sepsiszentgyörgyön
megszervezett Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen. 3. Óvodás és kisiskolás tanulóink szorgosan készítgették mesekönyveiket
a Meseszer projekt keretében meghirdetett
pályázatra. 4. Iskolánk által szervezett Mesék
Világa országos rajzversenyre már az ország
minden részéből érkeztek meseolvasással született alkotások, melyek mindegyike egy-egy
mesebeli „barangolás” láttatása. 5. Iskolabemutató alkalmával az intézményünkbe ellátogató leendő előkészítős gyerekek is varázskönyvből kóstolgatták az olvasás örömét.
Az értő olvasás kulcs a siker kapujában.
November elmúltával is folytatjuk a szövegértés kialakítására irányuló tevékenységeinket.
Mert olvasni jó…
Jakab Enikő

A magyar nyelv napja
Lehet-e szebben ünnepelni e napot, mint
a Kriza János Országos Balladamondó,
Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen
való szerepléssel?
Lunka Kevin Lóránd XI. autószerelő és Tiboldi József Lehel X. kertészeti szakosztályos
tanulók képviselték iskolánkat e megmérettetésen, miután április 10-én, Szentábrahámon,
a körzeti mesemondó versenyen mindketten
első helyezést értek el.
November 12-14. között Sepsiszentgyörgyön az ország 15 megyéjéből 179 versenyző
mérte össze tehetségét, legjobbak a legjob-

bakkal. Műfajonként és korcsoportonként hét
helyszínen folyt a verseny. Díjazták ugyan
az első 3 helyezettet, de minden versenyzőt
rangsorolni, képtelenség lett volna. Nyertesek
voltak mindannyian, hisz a három nap alatt
egy olyan közösségben lehettek, ahol más
vidékek, más iskolák diákjaival ismerkedve,
a közösen megtekintett táncszínházi előadás
üzenetét megértve „az értékekről, miket hordozunk, és a jelenről, mit érzékelünk”, valamint a szép, magyar nyelven mondott mesék
üzenetéből gazdagodva, ismét erősödhettek a
hitben, hogy a legkisebb királyfi is kiállhatja
a legnehezebb próbákat, s a mai zűrzavaros

„modern” világunk útvesztőiben is csak bátorsággal, becsülettel, eszességgel, talpraesettséggel, emberi, erkölcsi, nemzeti értékeinket
megőrizve maradhatunk meg.
Antal Erzsébet
Csűrös István Biológia verseny
2015. október 22-23. (péntek és szombat)
között Lázár Norbert és Jánosi Annamária
IX. közgazdaságtan szakos diákok részt vettek a 21. Csűrös István biológiai vetélkedőn,
amelynek helyszíne ez alkalommal Gyergyószentmiklóson volt.
A verseny három részből állt, két elméleti
megmérettetésből, amire 60 nővény és állat
nevét kellett megtanulni latinul és magyarul,
ezeket képekről fel kellett ismerni, valamint ismerni kellett a Békás-szorost és környékét. A
harmadik rész egy előre elkészített prezentáció
volt, ami egy kísérletre alapulhatott. A tanulóink citromból és narancsból kinyert C-vitamin
mennyiségét és hatását vizsgálták jódra. A verseny második napján jutalomkirándulásra került sor: a Gyilkos-kőre vittek fel vendéglátóink.
Hatos Anna-Zsuzsanna
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Diákjaink az elmúlt időszak során sokszínű tevékenységekbe kapcsolódhattak be, megmozgató kihívásokkal nézhettek szembe.
Az I. osztályosok változatos irodalmi-táncos
műsorral kápráztatták el szüleiket, nagyszüleiket,
meghívottaikat a „200 nap az iskolában” elnevezésű rendezvényük keretén belül. A II. osztályosok fotóprojekt keretében ismerkedtek a fényképezés rejtelmeivel, a III. osztályosok számára
pedig a szülők tartottak bemutatót hobbijaikról,
munkaterületeikről.
A Székelyudvarhelyen megrendezett meseértő
versenyen 4 csapat képviselte iskolánkat. Gratulálunk nekik, a továbbjutó IV. osztályosoknak
pedig sok sikert kívánunk a következő fordulóhoz!
A vakáció időtartama alatt a kisiskolásokat az
Olvass, másképp! elnevezésű projekt csalogatta
könyvtárunkba. A változatos tevékenységeket
vezérfonalként Ludas Matyi meséje kapcsolta
össze: a résztvevők olvasással, játékos módszerekkel gazdagíthatták szókincsüket, beszédtechnikai foglalkozások, mesedramatizálás révén tökéletesíthették kifejezőkészségüket, a kézműves
foglalkozás pedig kézügyességük, kreativitásuk

fejlesztésére teremtett keretet.
Az V-VIII. osztályos diákok az etédi
Kifitud-Kifilát helyismereti vetélkedőn
a „legturistacsalogatóbb” díjat szerez-

Gyerekjáték, avagy Városi Gólyabál

Október 30-án, az utolsó simítások alatt lázasan készültek, intézkedtek, tettek-vettek az
„ATÁ”-s önkéntes gimisek, akik a Városi Gólyabál
megszervezését ismét vállalták. Telt házas, szórakoztató és tanulságos esemény kerekedett az
egészből. Vidám hangulatban élvezték a meghívottak és vendégek a próbákat, melyekre nem
csak a szervezők, de a kis gólyák is hetek óta készültek. Ők a Berde Mózes Unitárius Gimnázium,
az Orbán Balázs Gimnázium és a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum idei legügyesebb gólyapárjaikként képviselték iskolaközösségüket.
A Gólyabálnak városunk Művelődési Háza
adott otthont, ahol a próbák egy gyerekszobában elképzelhető történésekként zajlottak. A
tematikához illően gyerekágy, rengeteg plüssjáték, építő kocka, origami madárkák sokasága, labdák díszítették a színpadot. A versenyző
kilencedikes gólyák is gyerekkoruk öltözeteit és
az akkori viselkedésüket idézték. Talán ilyen kis
óvodásoknak érezhetik magukat kicsikként a
nagyok között a gimnáziumban is.
A versenyzők név szerint: Kiss Antal Csaba
– Mátéffy Sára (OBG), Lőrinczi Emőke – Lőrincz
Ákos (BMUG), Deák Mónika – Vass Zoltán
(OBG), Bodó Balázs – Moldován Szeredai Eszter (OBG), Kiss Tamara – Pável Dávid (BMUG),
Lázár Norbert – Váradi Klaudia (ZEYK), Bădeu
Laura – Balázs Norbert Dániel (BMUG).
A Polgármesteri Hivatal és a Kistérség Szö-

vetség különdíját Kiss Antal Csaba – Mátéffy
Sára kapta, a dobogó harmadik fokán Bădeu
Laura – Balázs Norbert Dániel állt, második helyen Bodó Balázs – Moldován Szeredai Eszter
végzett, a gólyakirály-gólyakirályné címet Deák
Mónika – Vass Zoltán páros nyerte el.
Zsűritagok, akik mindezt a sorrendet felállították: Simó-Rafai Zsófia, a Polgármesteri Hivatal közkapcsolatok irodájának vezetője, Vass
Orsolya, az Udvarhelyi Fiatal Fórum elnöke, Takács Zoltán, az egykori gólyabálok szervezője,
Péter Dániel, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntese Miskolcról, és Faluvégi Bartha Noémi, a
Székelykeresztúri Kistérség Szövetség ügyvezetője. A műsorszámokat bravúrosan levezető
bemondó és játékvezető az udvarhelyi, népszerű színművész, Szűcs-Olcsváry Gellért volt.
A szervező önkéntes fiatalok: Gáspár Beáta,
Imre Beáta, Kedei Csenge, Kövecsi Szabolcs,
Kiss Adi, Albert Anita, Miklós Dóra, Apostu
Nóra, Andrási Botond, Borbély Ágnes, Péter
Zsuzsa,Tarcsafalvi Renáta, Jánosi Norbert, Fazakas Bence, Márton Csilla, Pap Renáta, Demeter Berni, Karda Zsolt, Kereső Hunor, Mátyás
Zalán, Gráncsa Ferenc, Bigyi Alpár. A fiatalokat
a rendezvény kivitelezésében kisegítette az Erdélyi Ifjúsági Egyesület (ATA) és a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség.
„Az idei gólyabállal úgy érzem sikerült elérni
a célt, amit kitűztünk magunk elé. Hála a sok

Ol vass , másképp! projek t
2015. november 3-5. között zajlott az Olvass, másképp! elnevezésű projektünk az Orbán Balázs Gimnázium könyvtárában, III-IV.
osztályos gyerekekkel. A három nap tevékenységeinek fő célja a szép magyar nyelv megalapozása, a szókincs gazdagítása olvasással,
játékkal.
A projekt anyagi alapját a Balassi Intézethez
benyújtott pályázatunk tette lehetővé, amely
eredményeként biztosíthattuk a résztvevők
ebédjét, megvásárolhattuk a tevékenységek
során felhasznált kellékeket és nem utolsó

sorban bővíthettük iskolánk gyermekkönyvtárának állományát.
A tevékenységsorozat témája Ludas Matyi
meséje volt, melyet különböző olvasási technikákkal ismertünk meg, mélyítettük el. Ehhez
a meséhez alakítottuk a különböző tevékenységeket, játékokat (ismerkedő, egymást köszöntő, koncentrációs, mímes- improvizatív,
ritmusfejlesztő) és kommunikációs gyakorlatokkal igyekeztünk gyermekközpontúvá tenni
a közösen eltöltött órákat. Minden napra beiktattunk beszédtechnikai gyakorlatokat, és pró-

ték meg. Gratulálunk nekik!
Az aktív testmozgást kedvelő diákjaink számára tartalmas délutáni foglalkozást jelent a
sportkör, az osztályok közötti bajnokságok pedig
tovább bővítik a kihívást jelentő, örömteli mozgásos tevékenységek körét. Az utóbbi időszakban
a labdarúgó osztálybajnokság alakulása tartotta
lázban az ifjúságot.
A XI. B osztályosok hagyományos jótékonysági
estjükkel bizonyították: felemelő, lelkileg feltöltő
érzés másokért tenni. Gazdag műsorukkal, eladásra kínált finomságaikkal sikerült adakozásra
bírni a megjelenteket, így idén is támogatni tudják iskolánk rászoruló diákjait.
E tevékenységek természetesen nem jöhetnének létre a szervezésben, felkészítésben résztvevő lelkes pedagógusok nélkül, akiknek ezúton is
köszönjük önzetlen munkájukat!
Arról is nagy örömmel számolunk be, hogy
iskolánk nyugdíjas pedagógusait: Ütő László és
Sebestyén József tanárokat a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Ezüstgyopár-díjban részesítette. Gratulálunk az elismeréshez!

önkéntes szervezőnek, a gólyáknak, a támogatóinknak és nem utolsó sorban a közönségnek.
Jól éreztük magunkat, szerettünk szervezni és
ott lenni, megélni az egészet. Nagyon sokat tanultunk, és fejlődtünk” - összegezte gondolatait
az ATA részéről Gagyi Réka programfelelős.
A közhelyes „nehéz volt a zsűrinek dönteni” kijelentés helyett azt lehet mondani, hogy
nem volt gyerekjáték a sorrendet felállítani, de
gyermeki bűntudattal, hogy nem lehetett mindenkinek a fejére koronát helyezni, csak remélni tudjuk, hogy a dobogósok mind örülnek az
értékes ajándékoknak és a többi versenyzővel
egyetemben a felejthetetlen élményeknek!
Gratulálunk mindenkinek, aki részese lett, és
valamit hozzá tett a Városi Gólyabál sikeréhez.
F. Bartha Noémi

bálkoztunk mesedramatizálással is.
Második napra önkénteseket hívtunk meg,
akik az Erdélyi Ifjúsági Egyesület keretein belül
városunkban tevékenykednek. Ők kézműves
foglalkozást tartottak a gyerekeknek, hulladékpapír felhasználásával. A témához kapcsolódóan Ludas Matyi- és Döbrögi-álarcokat és
egy egész libasereget készítettünk.
A projekt zárásaként, a fényképek és az elkészült munkák segítségével, a résztvevő gyerekek szülei, nagyszülei egy kis ízelítőt kaphattak a három nap tevékenységeiből.
Hatos Melinda, Szávuly Emese
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TÉRSÉGJÁRÓ
Erzsébetek ünnepnapján
Székelyszenterzsébeten november 19-én
kulturális műsorral ünnepelték a falu névadóját
és az Erzsébeteket. A településen már jó pár
éve hagyománnyá vált, hogy Erzsébet napját
kiemelik a többi névünnep közül. A helyi kultúrotthonban Kincses Olga főszervezésével
megrendezett esemény Kincses Kálmán, református lelkész köszöntő beszédével kezdődött,
melyben többek közt elhangzott, az Erzsébet
név a legerőteljesebb női magyar név, mely
nevet nem véletlenül a helyi kórus is viseli. Ők
dalokkal kedveskedtek az összegyűlt vendégseregnek. Továbbá a régi bálok hagyományos

táncrendjét felidézve keringőt mutattak be a
szenterzsébeti Cickom Gyerek és Ifjúsági Néptánccsoport legkisebbjei, majd a nagyobbak
László Anna-Ildikó és László Zsolt betanításával néptáncműsorral kedveskedtek a nézőknek.
Vendégszerepelt még az alsósófalvi Fonó Hagyományőrző Csoport, mely fergeteges hangulatot varázsolt a különböző vicces népi játékok
bemutatásával, ahol a csapat idősebb korosztályú tagjainak ízes jelenléte és felszabadult kedélye csak fokozta az élményt. Végül gyertyagyújtással egybekötött meghitt dalos pillanatokkal
zárult az ünnepi összeállítás, a helyi kórus és a
cickomos gyerekek, fiatalok így kívántak mindenkinek további szép estét. A teremben lévő

Erzsébetek nemcsak a csodálatos kulturális
produkciókat kapták ajándékul, de szép szavakkal és egy-egy szál virággal is illették őket a
szervezők. Az ünneplésből nem hiányzott a torta sem, majd szeretetvendégséggel, népi hangszeres zenével kísért nótázással ért véget a
székelyszenterzsébeti Erzsébet-napozás. A rendezvény kivitelezésében a helyi önkormányzat
támogatásán kívül a falubeliek (szülők, vállalkozók) - mint minden esetben - most is összetartó közösséghez illően, maximálisan, vállalták
a munka oroszlánrészét. A népszerűsítésében
közreműködött a Székelykeresztúri Kistérség
Szövetség és a Bethlen Gábor Alap.
F. Bartha Noémi

I. Székelyföldi Mangalica Konferencia

Idén ősszel, a Szentábrahám községhez tartozó magyarandrásfalvi Mátéfi Domokos tanyáján az Udvarhelyszéki RMDSZ, a Hargita
Megyei Fiatal Gazdák Egyesületének társszervezésében, valamint az Udvarhelyszéki Ifjúsági
Egyeztető Tanács partnerségével a Hargita Megyei Mangalicatartók Egyesülete és a Székelykeresztúr környéki mangalicatartó gazdákkal
közösen első alkalommal rendezte meg a Székelyföldi Mangalica Konferenciát, amelynek ötletgazdája és főszervezője a székelykeresztúri
Kolumbán Dávid volt.
Az ötletgazda lapunknak elmondta, a rendezvény nagyon sikeres volt, hiszen 3 megyéből mintegy 40 gazda volt jelen. Így a történeti
forrásokon kívül, a látvány és saját tapasztalatok, eszmecserék igen hasznosak voltak. Ennek tükrében zajlott le a konferencia is, ami
három fő pillérre épült: olyan szakmai előadásokra, amelyek a szakág jövőjét illetően a hagyományos állattartást, a külterjes (félrideg)
szabadtartást célozta meg, másodsorban az
állatmustrára, vagyis a helyi tenyészállatok bemutatása, és nem utolsó sorban, az érdeklődők
történelmi ismertetők, előadások és szakkiállításra hangolódtak. „Legfontosabb része a szak

mai konferencia volt, hiszen azt tapasztaljuk,
hogy emelkedő tendenciát mutat a térségben
a mangalicatartó gazdák száma, akik a faj kiszámítható és stabil szaporodása, ellenálló képessége és húsának alacsony koleszterinszintje
miatt előnyben részesítik a hagyományos sertések tenyésztésével szemben. Célunk az, hogy
mindazokat a gazdákat, akik mangalica tartásával foglalkoznak, összefogjuk. Egyértelmű,
hogy közösséget kell alkotni, tömörülni, hogy
irányvonalat tudjunk mutatni, mert ezek segítségével nemzetközi piacon is helytálló minőséget tudunk majd produkálni. Kétségtelen, hogy
egyedül nem lehet sokra menni. Csak a gazdák
összefogásának egységében, egy erős szövetségben lehet felmutatni valamit” – vallotta a
főszervező.
Dr. Jakab Ernő állatorvos az egészségügyi szabályokról és az állatok tartásának körülményeiről
beszélt. A területalapú támogatásokról Haschi
András Péter, a Megyei Kifizetési Ügynökség
igazgatója, az állatok törzskönyvezési folyamatáról és eredményeiről Nagy Sándor, az Országos
Mangalicatartók Egyesületének elnöke, dr. Gyarmati Gábor állatorvos a farmok működtetésére,
bejegyzésére, fenntartására és az állategészségügyi engedélyeztetésekről tartott előadást.
A meghívottak közt szerepelt Pocs Sándor
is a Székelyfalat termékcsaládtól, aki a feldolgozásról, a vágópontokról, értékesítésről és a
hagyományos termékek fontosságáról, ízvilágáról számolt be. Parajdi Borbála, az Euro Top
Consulting munkatársa a farmokat illető támogatási lehetőségekről és a ki nem használt pályázatokról tartott előadást. A LEADER térség

Takarékpénz tár – Járásbíróság – Kórház
A székelykeresztúri pénzintézetek közt az
1872-es alapítású Önsegélyző Népbank után
időrendben a második volt az Udvarhelyi Székelyegyleti Első Takarékpénztár fiókja. A ban-

kot Ugron Gábor alapította, s a fióknak itt díszes
székházat emeltetett az országos millenniumi
nagy építkezéseknek megfelelően, és egyidőben
a székelyudvarhelyi vármegyeháza építésével. A
takarékpénztár épülete számára megvásárolta a
Matskási-féle birtok utcára néző kertrészét. Már
az 1830-as években itt, hatalmas kert közepén
állt Matskási Lajos tulajdona: „kőház, két lakrész,
udvarral, 1470 négyszögöl területtel, kőistálló és
szekérszín, jégverem és borospince”- amint az a
telekkönyvi bejegyzésben írva van. A megvásárolt kertrészben a Székelyegyleti Takarékpénztár
1896-ban felépítette a maga székházát, ezt az
eklektikus palotát, amelyet „emeletes kőház 24
lakószobával, 5 konyha, 6 kamra, 1 pince” leírással örökít meg az átadási telekkönyv.

pályázati lehetőségeit Lázár László ismertette.
Bíró Barna Botond, az Udvarhelyszéki RMDSZ
ügyvezető elnöke, az esemény társszervezője
beszédében kiemelte: „Ennek az ágazatnak jövőjét pozitív irányba kell alakítani. Látva az érdeklődést, és szem előtt tartva az ágazat fejlődését már most jegyezzék be a naptárba, hogy
jövőben is megszervezzük az eseményt.”
A mangalica egykor Székelyföldön is őshonos állat volt, tenyésztése nagy múltra tekint
vissza, és ha ez egy ideig feledésbe is merült,
most itt az idő, hogy újból virágzásnak és fejlődésnek induljon.
„Nagy munka van ebben, és még nagyobb
munkával, de immár egy szövetség jegyében
elérhetünk mindent, amire egy gazda vágyhat,
hiszen közös erővel, ha jól szolgáljuk a közösségünket, annak külföldre is híre megy. Az pedig
egy másik lépést kínál. És ez az egészséges fejlődés!” – összegezte a konferenciát Kolumbán
Dávid.
Szente B. Levente

A nagyra méretezett, díszes székházat
a Székelyegyleti Takarékpénztár rövid ideig használta, 1901-ben a pénzintézet csődbe
ment, mintegy hat-nyolcezer székely kisgazdát
juttatott koldusbotra és sokakat kényszerített
kivándorlásra.
Az épületet 1904-ben a Magyar Igazságügyi
Kincstár vásárolta meg a járásbíróság részére
és ekként is működött egészen 1950-ig, a járások megszüntetése és az ország tartományokra tagolásáig.
Napjainkban a városi kórházat fogadja be.
A Székelykeresztúr mezővárosi jellegén méreteivel és építészeti stílusával jóval túlmutató, egykor díszes palota az elkezdett felújítási
munkálatoknak köszönhetően reméljük, vis�szanyeri régi köntösét.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Tréningek megyei pénzből

ségben maradt, vagy hazatért fiataloknak próbálunk segíteni. Valamint törekszünk a térség
ifjúsági és sportegyesületeivel partnerségben
dolgozni, együttműködni, akár különböző hasznos tevékenységekbe való bekapcsolódásra és
sportos, egészséges életmódra ösztönözve az
ambíciós, lendületes fiatalokat.
F. Bartha Noémi

November 15-én Siménfalván zajlott a körzeti futballbajnokság 11. fordulója, mely mérkőzésen a házigazda csapat Kobátfalvával játszott. Az esemény izgalmas pillanatain kívül a
siménfalvi focisták számára egy igen jelentős
mozzanatra is sor került: hivatalosan is átadták nekik azokat a sportöltözeteket, melyeket
a ProSport Siménfalva elnevezésű projekttel
Hargita Megye Tanácsának anyagi támogatását sikeresen megpályázva szerezhettek be.
A pályázat kivitelezésében közreműködött a
Székelykeresztúri Kistérség Szövetség. A több
tíz melegítő ruhanemű átnyújtása alkalmával
megtisztelte a futballistákat jelenlétével Péter
Zoltán, Siménfalva község polgármestere és
Tóásó László megyei tanácsos, aki, mint lapunknak elmondta, a fiatalság itthon maradá-

sát tartva igencsak fontosnak, próbálja minden
erejével a nekik szánt programokat támogatni. A sporteseményen jelen volt még Faluvégi
Bartha Noémi, kistérségi ügyvezető, valamint
Szakács Szabolcs, a Siménfalvi Fiatalok Sportegyesületének elnöke is, aki a meccsen játékosként is remekelt.
A község és kisebb térségünk sportéletének fellendítésében, és az egészséges életmód
promoválásának fontosságában bízva, bizonyára igyekeznek majd a fiúk hálásan használni,
hasznosítani az új eszközöket, tréningeket, melyekkel korszerűbben, versenyképesebben, kényelmesebben és eredményesebben tevékenykedhetnek a közeljövőben. Hasonló projektek
tervezésével, kidolgozásával, hasonló pályázati
lehetőségek kiaknázásával továbbra is a tér-

Ünnepelt a MESEVÁR

vénysorozatnak. November 19-én délelőtt nyílt
napot tartottunk, ahol szülők és gyerekek közösen meséket dramatizáltak. Rövid időre a szülők is gyerekekké váltak, és együtt játszottak,
énekeltek, táncoltak gyermekeikkel. Nagyon
jó volt a hangulat. Minden csoport egy Mesevár-torta mellett énekelhette a Boldog születésnapot. A torta elfogyasztása után a szülőkkel
közösen lementünk az udvarra, ahol a 40 darab
kívánságlufi felröpítése következett. Közösen
elénekeltük a Mesevár-indulót is.
A második nap sem maradt el a szórakozás.
Az óvó nénik mesejátékát nézhették meg a
gyerekek Boldog születésnapot Mesevár címmel. A gyerekek egy igazi varázslatnak lehettek
szemtanúi: Óz, a nagy varázsló a csoportokról
elnevezett mesehősöket hívta meg a közös ünneplésre, hogy a gyerekek közösen énekelhessék el a Mesevár-indulót.
A délutáni ünneplés a vendégekkel, meghívottakkal folytatódott. A vezető óvónő A Mesevár születése című mesével köszöntötte az egykori és mai Mesevár-lakókat, meghívottakat. Az
ünnepi hangulatról a két nagycsoport gyerekei
gondoskodtak. A Csipkerózsika nagycsoport
gyerekei népi gyermekjátékokat, a Hófehérke
csoportosok mesejelenetet mutattak be. Az ünnepélyt egy bemutató zárta A Mesevár Napközi

Otthon napjainkban címmel. A vendégek betekintést nyerhettek a napközi életébe, ünnep- és
hétköznapjaiba. Az állófogadás előtt a vendégek
„emlékjelet” hagytak, a mesevár tégláiba beírták neveiket, emlékül maradva ez nekünk mai
Mesevár-lakóknak. Hogy mindez megvalósúlhasson segítségünkre volt Székelykeresztúr
Város Önkormányzata, a Mesevár Egyesület,
Mesevár Napközi Otthon és munkaközössége,
szülői közössége és a lelkes támogatók. Köszönjük támogatóinknak, szülőknek, gyerekeknek, munkatársaknak, hogy együtt ünnepeltek
velünk és segítséget nyújtottak, hogy minden
perce az ünneplésnek szebb legyen.
Takács Ilona Zita
Hintz Katalin

amikor felfedeztem, hogy újra lehet Turbo rágót venni. Biztos mindenki emlékszik még a 20
évvel ezelőtt slágernek számító, gyűjtögethető
autós képeket tartalmazó rágóra. Kértem egy
dobozzal a boltban, a néni adott egyet. Mondom
nem egy darab, hanem egy doboz. De mondja,
abban 100 van. Igen, igen, 100 darabot kérek.
Úgy nézett rám, mint egy bolondra. De hát ezt
jelenti felnőttnek lenni: annyi édességet vehetsz, amennyit csak akarsz.”
„Nekem új célom van – mondta Tóth Szabolcs –, addig turnézni Erdélyben, amíg minden
városban, ha bemegyünk fellépés után az esedékes kocsmába, már tudják, hogy mit kérünk.
Nálam mondjuk egyszerű: egy korsó sört.”
Aki ezekből a gondolatokból még nem tudta kikerekíteni, hogy milyen is lehet ez a bizonyos egyemazúzádat, akkor nagy eséllyel utána
keres majd a világhálón egy-egy rögzített videórészletre, vagy lesi majd azokat a magyar
kereskedelmi csatornán. Aki meg nem, annak
valószínűleg volt jegye a keresztúri fellépések
egyikére, és megbánás nélkül törölgette örömkönnyeit, zsibbadásig mozgatta nevetőizmait,

ahogyan többek közt a „zúzát” mondjuk a főzőműsorok paródiájában felfedezni vélte. A közönség „utórengéseiből” levonva a konklúziót: a
mostani produkció jobb volt még a tavalyinál is.
F. Bartha Noémi

2015. november 19-20-án a székelykeresztúri Mesevár Napközi Otthon megünnepelte
fennállásának 40. évfordulóját.
A gyermekek nagy lelkesedéssel készültek a
szerintük „öreg”, 40 éves születésnap megünneplésére. A kedvenc napközis élményem című
kiállítás által az előszobák vidám gyerekfényképekkel teltek meg. A fényképek különböző
alkalmakkor készültek, ami bizonyítja az itteni
tevékenységek sokszínűségét. A napközi régi
óvodásai, a mostani szülők is behozták a napköziben készült fényképeiket, visszaemlékezve
gyerekkorukra, óvó nénikre, csoportjaikra, az
itt eltöltött vidám, gondtalan évekre. Ezeket a
képeket is kiállítottuk.
Az én Meseváram című kiállításra a szülők és
gyermekek közösen készítették a mesevárakat.
Az elkészült várak gyönyörűek, kreatívak, ötletesek lettek. Mintha egy mesevilágba lépett
volna az ember a Mesevárban. A különböző
anyagok illata, amiből készültek a várak (keksz,
laska, fűszerek, só-liszt gyurma, agyag, gipszkarton, fa, papír) még varázslatosabbá tette a
hangulatot.
A kiállítások csak a kezdete volt a rendez-

Zúztak a poénokkal
November 12-én székelykeresztúri Művelődési Házában a Szomszédnéni Produkciós Iroda
és Felméri Péter kétszer is bemutatta új humorestjét – az „Egyemazúzádat!”. A fiatal humoristák Rátz István, önkormányzati képviselő
meghívására jöttek ismét városunkba. A nevettető produkciók elsütése előtt a srácok, a tőlük
megszokott módon, kicsit sem véresen komolyan nyilatkoztak turnéjukról:
„Legújabb közös humorestünk a világ dolgairól szól, az emberi lét mindennapi voltáról
és kisebb-nagyobb egyéb izéiről. Olyan címet
kerestünk, ami mindezt reflektálja. Sajnos nem
találtunk. Ezért lett a címe „Egyemazúzádat!” –
tájékoztatott Felméri Péter.
„A cím ellenére nem kell megijedni, a legújabb Szomszédnéni és Felméri-turnén nem
kannibálok fognak fellépni, hanem humoristák”
– válaszolt Bálint Ferenc. „Székelyföldre jönni
mindig jó” – folytatta Felméri Péter. „A tavalyi
turné egyik legjobb emléke számomra az volt,

Őszi bajnok
a Székelykeresztúri Egyesülés

November 22-én, vasárnap, délután a Székelykeresztúri Egyesülést fogadta a Roseal SE,
a román 4. Liga Hargita megyei csoportjának
13. fordulójában. A 7. percben Kovács Ákos
szerezte meg a keresztúri vezetést, három perc
múlva a Roseal szerzett egy öngólt. A hátralévő
80 percben nem változott az eredmény, így a
három pont Keresztúrt illette.
Székelyudvarhelyi
Roseal–Székelykeresztúri
Egyesülés
0–2
(0–2)
Gólszerzők: Kovács Ákos (7.), Pál Árpád (10., öngól)
Ennek a győzelmüknek köszönhetően a keresztúriak négypontos előnyre tettek szert a
bajnokságban, ami egyben azt is jelenti, hogy
ők az őszi bajnokok.

8.

oldal - 2015. november

FELHŐTLENÜL

Felolvasón Pálff y Tamás Szabolcs
Múlt hónap végén a
Felolvasó meghívottjaként a székelykeresztúri
Pálffy Tamás Szabolcs
pap-költőt köszönthettük. A volt marosszentgyör gyi-szászr é geni
unitárius lelkészt, Bardocz Levente-Albert, az
irodalmi est moderátora
a közelmúltban e-book formában megjelent első
verseskönyvéről faggatta, valamint a most készülő kötetének néhány szonettje került felolvasásra.
Pálffy Tamás Szabolcs első versét tizenkét évesen írta Székelykeresztúron. Később az Orbán
Balázs Gimnázium unitárius osztályos diákjaként
néhány verse a középiskolai Oázis diáklapban jelent meg. 1994-ben Budapesten 2. helyezést nyert
Balassi Bálint évfordulós irodalmi pályázaton.
1997 szeptemberétől a kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézet Unitárius Fakultására kerül. Tovább ír verset, prózát, közöl a székelykeresztúri
Petőfi Sándor Általános Iskola jubileumi évkönyvében (1999.), a Láng c. lap második szerkesztői
nemzedék tagjaként, olvasószerkesztő-korrektorként próbálta ki magát, emellett anekdota- és
egyháztörténeti eseménynaptár rovat indítását
kezdeményezte, utóbbi esetén társszerkesztőként végzett önkéntes munkát. További közlések:

Quo Vadis, Unitárius Közlöny, Unitárius Kalendárium, Keresztény Magvető, Unitárius Élet, Erdélyi Toll és az Unitárius Szószék, ahol prédikációk,
imák, beszámolók, híradások, interjúk, versek és
anekdoták látnak napvilágot tollából.
Később a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karának Társadalmi kommunikáció és közkapcsolatok szakos
hallgatójaként évente részt vesz a Kortárs Hangon Nemzetközi Hallgatói Irodalmi Pályázaton.
A formai szempontból többségben szonetteket
tartalmazó Átléptem a Rubicont/A gondolattól a
döntésig című elektronikus verseskönyve 2013
januárjában jelent meg. Mentora a Miskolcon élő
és alkotó irodalmár és művelődésszervező dr.
Nagy Ákos, aki a fent említett első verseskönyvéhez ajánlót írt. Múzsája a felesége, Anna-Mária.
„… Minden vers, amit megírok, nekem a belső csaták és azok átélései, az emlékezések, a
vívódások önmagammal, mind valódiak és hiszem, hogy szent rácsodálkozásokká szelídülnek. Nekem a vers a fegyverem, az Örökkévalót
hirdetem” – mondja Pálffy Tamás Szabolcs.
Jelenleg második verseskönyvén dolgozik,
amelynek címe Don Quijote földjén jártam / Marosszéktől Kasztíliáig, ennek anyaga pedig másfél
hónapi spanyolországi útja során született „naplójellegű” anyag. Szerkesztés alatt áll a Szatmári
szerelem című, harmadiknak tervezett kötete is.

Ötéves a Vadrózsák Néptánccsoport
A néptáncoktatás hagyománya terén Székelykeresztúr az egyik legjelentősebb a székelyföldi iskolavárosok között. Ebből az értékmentő
munkából veszi ki részét a Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vadrózsák Néptánccsoportja.
Idén már öt éve annak, hogy húsz kisgyerek először állt színpadra mint az iskola néptánccsoportja. S hogy a kezdetnek folytatása
legyen, fellépések sora következzen, majd a
kiérdemelt siker is elérkezzen, kemény és kitartó munkának kellett részese legyen oktató
és tanítvány egyaránt.
Az elmúlt évek során a létszám 80-ra szaporodott, ma már ennyi kis- és középiskolás diák a
Vadrózsák tagja, és táncol heti rendszerességgel
Nemes Annamária és Józsa Levente oktatók szívvel-lélekkel végzett szakmai irányítása mellett.
Egy ilyen mérföldkőnek számító évfordulót méltóképpen kell megünnepelni. November 6-án, du.
a városi művelődési házban telt ház előtt köszöntöttük az ünnepelteket. Varró Margit, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatónője tartott ünnepi beszédet, köszöntötte a tánccsoport tagjait,
oktatóit és hangsúlyozta, milyen fontossággal bír
az iskola életében az általuk végzett tevékenység
a néptánchagyományok ápolása terén.
Ünnepi köszöntőt mondott Bartha Márta tanítónő, akinek szervezésében idén májusban
már nyolcadik alkalommal került sor a Vadrózsák
Hagyományőrző Találkozóra, és a találkozó nyolcéves múltra visszatekintő története, valamint az
ötéves születésnapját ünneplő Vadrózsák Néptánccsoport közös gyökereiről, céljairól szólt.

Ugyanekkor, pénteken sor került a Sírjaik hol
domborulnak? című táncjáték bemutatására a
Vadrózsák Néptánccsoport előadásában, muzsikált a Harmadik zenekar. A táncjáték rendezésében közreműködő dr. Zsidó Ferenc tanár a
rendezés koncepciójáról ezt írta:
„Kultikus versében, a Nemzeti dalban Petőfi
Sándor meggyőző erővel hirdette, vizionálta,
hogy az utókor tisztelni fogja a hősök emlékét.
(„Hol sírjaink domborulnak/unokáink leborulnak”). Mi úgy látjuk, hogy a valóság egy kicsit
más. A nagy tettek elhalványultak, a nagy hősök nimbusza megkopik, jön a feledés, a közöny. És maga a hősiesség is viszonylagossá
válik: a katonák nem elsősorban hősök akarnak
lenni, hanem túlélők.
Táncjátékunkban ezzel a problémával foglalkozunk, rámutatva, hogy ezzel együtt, vagy
pont ezért a katonák mégis hősök, hétközna-
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Pálffy Tamás Szabolcs
macska csődület
(felnőtt gyermekeknek)
elnézem naponta hogy miként gyülekeznek
melyikük a vezér és melyeket vezetnek
szalonnabőrt ha kapnak lesz macska csődület
prüszkölnek nyivákolnak ez tiszta őrület
szalonnabőr után húsdarabot is kapnak
fürgén ugornak ők a jóízű falatnak
jóllaktak sütkéreznek hullámlemez tetőn
emelkedett a kedvük akár egy esküvőn
és amikor leszáll a mélyfekete este
lámpafénynél suhan e ragadozók teste
a maradék ételért lesz ismét csődület
macskaszemmel úgy néznek hogy tiszta őrület
ha jobban meggondoljuk e húsdarab falók
mellettünk velünk lakók kész csúcsragadozók
Spanyolország,
(Villanueva de la Jara – Cuenca)
2013. október 17.
A Felolvasón fellépett az alsóboldogfalvi Átkok nevű alternatív zenét játszó, kéttagú (Vida
Ferenc és Vida Domokos) rockzenekar is, Az ördög létrája c. instrumentális számmal.
Szente B. Levente
pi, magányos hősök, akiknek például hiányzik
az asszony és a gyerek. Azokat pedig a háború
legalább annyira érinti, mint a harcmezőn lévő
férfit: az asszony egyedül neveli gyerekét, az
pedig háborúsdit játszik...”
Az előadás erőteljes, a hatás döbbenetes
volt. Célját elérte, a közönség vastapssal jutalmazta a táncosokat és a rendezőket.
Másnap, szombaton a Városi Sportcsarnokban gálaműsorra került sor, ahol felléptek
a Vadrózsák Néptánccsoport jelenlegi és volt
tagjai, a nagyváradi Csillagocska Néptáncegyüttes, a Mákvirágok Néptáncegyüttes. Itt is
a Harmadik zenekar muzsikált.
Az eseménysorozatot esti táncház zárta.
A Vadrózsák Néptánccsoport minden tagjának, Nemes Annamária és Józsa Levente
szakirányítóknak kívánunk további sikereket,
munkájukhoz erőt, kitartást, és sok-sok eredményes évet azon az úton, amelyet mindannyiunk örömére választottak.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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