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2015. szeptember 14-én városunk tanin-
tézeteiben tanévnyitó ünnepségekre került 
sor. Városunk képviseletében Rafai Emil pol-
gármester és Gálfalvi Sándor, önkormányza-
ti képviselő a Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepségén vettek részt, mely al-
kalomból ünnepélyesen átadták annak az új 
iskolabusznak a kulcsait, amelyet a helyi ön-
kormányzat határozata alapján az iskola ka-
pott használatba.

A hosszúnak tűnő nyári vakáció után, szep-
tember 14-e óta reggelente sűrűbb a forgalom, 
színesebb, zajosabb az utca, sok-sok kisiskolás 
és nagydiák iskolába igyekszik.

Vidámak, szépek, gondtalanok, fiatalok, fel-
szabadultak, „lazák”. Vannak szerető és gondos-
kodó szüleik, akik mindent biztosítanak nekik, 
hogy boldog gyermekkoruk legyen.  Van ételük, 
szép ruhájuk, tanfelszerelésük. Szép és minta-
szerűen felszerelt iskolákban tanítóik, tanáraik 
várják. Mindenük megvan, amire csak szükségük 
van ahhoz, hogy  tanulhassanak, fejlődjenek, sőt 
ennél több is, amire nem is igazán van szüksé-
gük. De van, mert megvesszük nekik, vagy mert 
lassan kigyűlik bármire a zseb- és ajándékpénz. 

Hát legyen!
Mindenkinek igaza van, és jól van így, mert a 

világ előre halad, és ebbe annyi minden belefér, 
hogy sajnos, sok minden ki is marad belőle. El-
felejtődik valahogy. Nem ismétlem a napi mél-
tatlankodást: „bezzeg a mi időnkben!” Ahogy 
cserélődnek a generációk, mindig lesznek ilyen 
„bezzeg a mi időnkben!” érzések. Majd nekik is 
lesz. Nekik, akik most boldogan, hátizsákkal, Hel-
lo Kitty-sen és pókemberesen iskolába mennek.

Azért álljunk meg egy pillanatra! Idézzük fel 
mindannyiunk számára a valamikori házi olvas-
mányt! Keressük a mának is szóló üzenetet!

 Bölcső és bagoly. Írta Tamási Áron. (részlet)
„Nagy nyugtalanság futkosott bennem, s 

amíg anyám is vasárnapra öltözött, azalatt azt 
sem tudtam, hogy nyugtalanságomban mit csi-
náljak. Ott topogtam az új cipőben az ajtóhoz 
közel, s néztem az ablakot is, mint a madár. 
Vágyakoztam is arra, hogy iskolába járjak; de 
féltem is attól, hogy ott mi lesz velem. Ha azt 
mondta volna anyám, hogy nem is íratnak bé 
egyáltalán, bizonyosan sírni kezdtem volna; de 
hogy ilyen eltökélten vinni akart, el tudtam vol-
na bujdosni akárhova.

Az udvarról vagy a csűrből atyám éppen ak-
kor jött bé a házba.

- Hát mentek? - kérdezte anyámtól.
- Mennénk - mondta anyám.
Tőlem senki sem kérdezte, hogy én akarok-e 

menni, vagy gondolok-e valamit arról a nagy 
dologról, amiben mégis én vagyok a fő személy. 
Egyszer ide küldenek, máskor oda parancsol-
nak, s most a béíratásra visznek. Hát valóságos 
fogolynak születik az ember, s nincsen, kiben 
bizodalma lehetne, ha egyszer igazán szabad 

akarna lenni...Szinte sírni kezdtem.
(…) Mi anyámmal szótalanul mentünk egy da-

rabig, de amikor a kicsi utcán kimentünk volna 
az útra, megkérdeztem tőle, hogy most az is-
kolában mit csinálnak velem. Azt felelte, hogy 
nem csinálnak semmit, csak béírják a nevemet 
az első osztályosok közé, aztán a szemembe 
néznek, s utána már jöhetünk is hazafelé. Nem 
tudom, hogy a kérdésemből-e, vagy valami 
egyébről, de békétlenségemet észrevehette, 
mert szerencsés gyermeknek mondotta, aki 
rendesen iskolába járhat, és azt a sok hasz-
nos dolgot megtanulja. Mert aki csak annyit is 
tud, hogy írni és olvasni képes, annak is sokkal 
könnyebb az élete, mint az írástudatlan ember-
nek; s hát aki még a számolást és a más világi 
dolgokat is megtanulja!

(…) Ahogy bémentünk a kicsi kapun, ott az 
iskola előtt még sokan álldogáltak, leánykák és 
legénykék a szüleikkel, de leginkább mégis az 
anyjukkal. (…) Anyám jobban megszorította a 
kezemet, s megindultunk a kőlépcsőkön felfelé. 
Én egy kicsit meg is voltam ijedve, hogy vajon 
nem vágják-e bé a fülemet, vagy valami más jelet 
nem tesznek-e reám; a szívem is dobogott job-
ban, mint máskor; s a lábam alá is kellett volna 
néznem, mert a kőlépcsőn nem fogott a patkós 
cipőm. Így aztán erősebben megfogtam az édes-
anyám kezét, s annálfogva emelkedtem felfelé 
mellette, mint valami erős szálon egy pók. (…) 

Ahogy az írással készen volt a kisasszony, egy 
könyvet nyújtott anyámnak oda, s azt mondta, 
hogy ezt mindjárt meg is vehetné, mert csak 
kettő van még belőle, s ha elfogy az a kettő, 
akkor csak a városban lehet megvásárolni.

Az volt az ábécéskönyv.
Anyám a zsebkendő csücskéből kioldotta 

a pénzt, amit magával hozott volt; abból kifi-
zette a valamicske béíratási díjat, és megvette 
az ábécéskönyvet is, ami három picula, vagyis 
harminc krajcár volt, úgy emlékszem.”

 Tanulja könnyedén, jókedvvel minden kisis-
kolás a betűvetést az igazi mellett abból a jelké-
pes, harminckrajcáros ábécéskönyvből is!

Forgassa haszonnal, felfedezőkedvvel tan-
könyveit minden diák! 

Sikerekben és élményekben bővelkedő, ered-
ményes, örömteli tanévet, testi-lelki egészsé-
get minden székelykeresztúri iskolásnak, peda-
gógusnak, tanítónak és tanárnak!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Szente B. Levente 

 Őszi félelmeim
 (születésnapomra)

mint egy-egy eltévedt napsugár
miként rád bolyongva még vár
*
annyi szépet mondhatnék -
de gondolataimat 
ahogy megzavarja ilyenkor
a kéménybe költözött halálmadár
valami mélyen távoli belső hang
üresedő torkom merev hangszálain
folyton elodáz
*
nem tudom mit akarok már
belső énem az állatok nyelvén prédikál
angyali mesék emberarcú igazát megvallani
most kínhalál

ISKOL AKE ZDÉSRE NEM CSAK ISKOL ÁSOKNAK

 Új tanév - új iskolabusz
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Szeptember 10-én sor került az önkormány-
zat szeptember havi rendes ülésére, amelyen 
tíz napirendi pontot vitatott meg a helyi önkor-
mányzat, amely közül a fontosabbakról részle-
tesebben tájékoztatunk az alábbiak szerint:

Az előző időszakból sokan tudják, hogy a víz-
műnél komoly felújítási munkálat folyik Betfal-
ván, aminek az az egyik előfeltétele, hogy bi-
zonyos dolgok lebontódnak, és azok helyére új 
technikai eszközök és új technológiai folyama-
tokat kiszolgáló épületek épülnek, ilyen esetben 
van ami megmarad, van ami lebontódik, akár 
villamos ház, akár transzformátor ház, és egy 
ilyen határozatot fogadott el az önkormányzat, 
amelyben  leíródnak majd azok az épületek és 
azok a hálózatok, amelyek lebontódnak, illetve 
azok, amelyek megmaradnak, azok visszaíród-
nak egy új értékkel, amelyet most elfogadott a 
helyi önkormányzat. 

Iskolabuszt kapott a Petőfi Sándor Általános 
Iskola. 2015 augusztusában a kormány új isko-
labuszokat adott községeknek és városoknak 
is. Székelykeresztúrról két igény volt a megyei 
tanfelügyelőségnél, illetve a tanügyminiszté-
riumnál, a Petőfi Sándor Általános Iskolának, 
valamint a Berde Mózes Unitárius Gimnázium-
nak, ugyanis az Orbán Balázs Gimnáziumnak 
már volt iskolabusza, és eltérve az előző évek 
gyakorlatától, most ezek az iskolabuszok direkt 
az önkormányzatoknak jöttek, úgyhogy ránk 
hárult az a felelősség, hogy ezt a most kapott 
iskolabuszt továbbadjuk. Döntésünk alapján a 
Petőfi Sándor Általános Iskola kapta, de azt is 
tudni kell, hogy a Berde Mózes Unitárius Gim-
názium sem marad iskolabusz nélkül, csak ők 
már futtak egy kört. Nem volt köztudott, ben-
nünket is meglepetésként ért, hogy nemcsak 
vidéki, községi iskolák, hanem városok is kap-
hatnak iskolabuszt. Az előző körfutás azt jelen-
ti, hogy ők elintézték, hogy a siménfalvi régi 
iskolabusz kerüljön át a Berde Mózes Unitárius 
Gimnáziumnak, talán még egy aláírásra várnak 
a tanügyminisztériumtól, aminek az a szépség-
hibája, hogy ez nem egy új busz, hanem egy 
200 000 km-en felüli, de nem is éppen leírandó, 
mert nem olyan régi, viszont egy komoly fel-
újításra szorul, és ezért egy kompromisszumos 
megoldás született, a két iskola vezetősége, 
igazgatónői, illetve köztem, hogy javasoljuk így, 
hogy az újat kapja a Petőfi-iskola, illetve a Ber-
de Mózes-iskola kapjon egy akkora összeget, 
amely szükséges és elégséges az általuk kapott 
iskolabusz felújítására, amely meggyőződésem 
szerint öt-hat évig biztosan tudja szolgálni a he-
lyi iskolások igényeit.

Egy 270 négyzetméteres területet javaso-
lunk hosszú távú bérbeadásra a Spektrum Cen-
ter cégnek, amely most talán székhelyet vál-
toztat, a volt cipőgyár mellé költözik, és ott az 
előtte lévő felületet kérte – gondolom – parkíro-
zónak, amit örömmel adunk, mert meg vagyok 
győződve, hogy rendben fogják tartani, és ha 
ilyen apróságokkal is hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy keresztúri jólmenő és jóhírünket vivő cé-
gek, amelyek még munkahelyeket biztosítanak, 
gördülékenyebben müködhessenek, annak csak 
örülünk, és szívesen tesszük.

A Vodafon telefonszolgáltató cég kérte egy 
létező szerződésnek a meghosszabbítását, 
a Jézuskiáltón lévő antennák alatti területre, 

amelyet újraindexálva az infláció értékével az 
önkormányzat el is fogadott.

Egy transzformátornak a városi vagyonból 
való bevételét javasoltuk, ugyanis a Küküllő 
Szövetkezetnél az önkormányzat területén van 
egy olyan transzformátor, amelyik eddig a kör-
nyékén működő cégeket szolgálta ki, és mivel a 
Küküllő Szövetkezet felszámolás és végkiárusí-
tás alatt áll, ezért indokoltnak láttuk, hogy a vá-
ros vagyonába kerüljön ez a transzformátor, és 
természetesen az elkövetkezendő időszakban is 
az Electricával együtt működésben szolgálhatja 
ki az ott működő néhány céget, ipari egységet, 
amelyek továbbra is, a Küküllő Szövetkezet fel-
számolása után is, ott szeretnének működni.

Költségvetéskiigazításra is sor kerül, amint 
már említettem a Berde Mózes Unitárius Gim-
náziumnak anyagi költségekre javasoltunk 
20 000 lejt.

A Zeyk Domokos-iskolánál elkezdődik a ker-
tészeti osztálynak egy tankert kialakítása az 
iskola közvetlen szomszédságában. A tervek 
szerint itt egy szőlőültetvényt szeretnének a 
Corvinus Egyetemnek a budafoki középisko-
lájával közösen, vagy annak a támogatásával 
létesíteni, továbbá gyümölcsfákat és fűszernö-
vényeket telepíteni, ehhez a kertet megfelelő 
kerítéssel ellátni, illetve a tankertet kiszolgáló 
épületeket felépíteni. Benyújtottak a tavaly év 
végén vagy akár a költségvetés elfogadásakor, 
év elején, az iskola részéről egy tervet, amelyet 
véghez akarnak vinni, és ez az első lépés, hogy 
tizenötezer lejjel támogatjuk ennek a megva-
lósítását, de ez nem elég, és folytatódik majd 
ennek a támogatásnak a más forrásokból való 
kiegészítése, hogy tudjanak normális körül-
mények között majd praktizálni a Zeyk Domo-
kos-iskolába járó diákok. 

21 000 lejt gépek, különböző eszközök  vá-
sárlására, például az új traktor után egy hóe-
két akarunk venni, és folytonosan használat-
ban lévő és romladozó fűnyírók, kaszagépek 
helyébe is mostmár szép lassan másokat kell 
vegyünk.

A tűzoltóságnál átalakult egy munkakör, ezt 
fogadta el az önkormányzat, mivel az egyik volt 
kollégánk felmondott, elment egy másik mun-
kahelyre.

A Sóskút-fürdővel kapcsolatban, ami még 
mindig nincs levéve a napirendről, nincs elfe-
lejtve, egy olyan kérése volt a megyei önkor-
mányzatnak, hogy fogadjunk el egy olyan helyi 
határozatot, amely kimondja, hogy ez egy helyi 
jellegű fürdő, és egy dokumentációval össz- 
hangban ezt a helyi határozatot küldjük el a 
kormányhoz, a turisztikai minisztériumhoz, és 
ott is minősítsék helyi jellegű fürdőnek ezt a 
sóskúti fürdőt, ugyanis ez az előfeltétetele an-
nak, hogy más forrásokból, talán megyei taná-
csi kollaborációval lépjünk végre valahára, vala-
mit ebben az ügyben előre, ennyi beszélgetés, 
várakozás és ígérgetés után.

A különféléknél egy olyan határozatot fo-
gadott el az önkormányzat, hogy az újonnan 
megvalósított útburkolatokat, illetve járdabur-
kolatokat a város területén, Betfalvától Fiatfal-
váig, amelyeket az elmúlt években valósítottunk   
meg, újítottunk fel akár teljes mértékben, akár 
csak részlegesen, azokon a helyeken ne lehes-
sen feltörni és különböző okokra hivatkozva, 

akár közművekre való csatlakozás címén, akár 
telekommunikációs vagy más hálózatokra való 
csatlakozás címén ne engedjük, hogy az új bur-
kolatot feltörjék, mert ezt mindenki megtehette 
korábban is.

Rafai Emil pogármester beszámolóját 
lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

102/2015-ös HATÁROZAT egy közva-
gyonban lévő állóalap megosztásáról szóló 
48/2015 számú Határozat módosításáról.

103/2015-ös HATÁROZAT a város tulajdo-
nában lévő OPEL MOVANO mikrobusz ingye-
nes használatba adásáról a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolának.

104/2015-ös HATÁROZAT egy 272 m2-es te-
rület haszonbérbe adásáról.

105/2015-ös HATÁROZAT a 3254/2000 szá-
mú haszonbérleti szerződés meghosszabbí-
tásáról.

106/2015-ös HATÁROZAT a város közva-
gyonát tartalmazó leltár módosításáról.

107/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

108/2015-ös HATÁROZAT egy gépkocsi-ve-
zetői munkakör tűzoltó munkakörré való át-
alakításáról.

109/2015-ös HATÁROZAT a Sóskút-fürdő 
helyi érdekű turisztikai objektummá való 
nyilvánításáról.

110/2015-ös HATÁROZAT a felújított utcafe-
lületek alatti közüzemi rendszerekhez való új 
csatlakozások ideiglenes megtiltásáról. 

Székelykeresztúr, 2015. szeptember 10.

A nyaköny v i hírek
20 15.07.15.  – 20 15.08. 15

 Házasságkötések:
 2015.08.18
Székely Szilárd és Pakot Kinga
 2015.08.27
Török-Dénes Csaba és Benedek Emőke Andrea
 2015.08.28
Simó László és Mátyás Tímea Rozália
 2015.08.29
Farkas Csaba és Megyesi Evelin Andrea
 2015.09.02
Márton Róbert és Kovács Emőke
 2015.09.04
Benkő Csaba Attila és Pap Emőke
 2015.09.05
Marthi Zotán és Buzogány Anna Zsuzsánna
 2015.09.05
Fodor Levente és Biró Orsolya
 2015.09.05
Kecseti László Albert és Fazakas Tímea
 2015.09.12
Lázár Tibor és Hegyi Emese Tünde 
 Elhalálozások:
Györfi Ferencz  2015.08.17
Péter Ferenc  2015.08.22
Zsidó Adalbert  2015.08.24
Sükösd Rozália  2015.08.30
Joó Arnold  2015.09.05
Simófi Katalin  2015.09.09

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

 Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről
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A Hargita Megyei Integrált Hulladékkezelési 
program keretében elkezdődött a régi városi sze-
méttelep felszámolása és ökologizálása. Ugyanak-
kor kezdetét vette a hulladékátrakó állomás kiala-
kítása a régi városi szemétlerakat közelében.

Felújításra került a Gagyi-patakon átvezető 
gyalogospalló, a munkálatokat a városgazdálko-
dási osztály munkatársai végezték.

Gyalogátjárók és egyéb útburkolati jelek újrafes-
tése van folyamatban a város utcáin. A munkálato-
kat a városgazdálkodási osztály munkatársai végzik.

Folyamatban van a város főtéri járdáinak álta-
lános felújítása.

Útszéli sáncásás és sánctakarítási munkálatok 
vannak folyamatban a városból Csekefalva felé ki-
vezető út mentén.

Általános útfelújítási munkálatok kezdődtek a 
fiatfalvi Templom utcában.

Elkezdődött a sportpálya felé vezető 280 m 
hosszú gyalogosjárda kiépítése a fiatfalvi Bürkény 
utcában.

A 2015. szeptember 10-13. időszakban váro-
sunk küldöttsége a délvidéki Zentára látogatott, 
ahol az önkormányzati döntés értelmében hiva-
talos testvérvárosi egyezmény aláírására, illetve 
koszorúzási ünepségre került sor a zentai csata 
emlékművénél.

Karbantartási és felújítási munkálatok vannak 
folyamatban az önkormányzat sóskúti villájában. 
A munkálatokat a városgazdálkodási osztály szak-
emberei végzik.

ÖNKORMÁNYZAT

Szombaton, szeptember 12-én ünnepélyes 
keretek közt hivatalosan is átadták azt a Liaz 
típusú tűzoltóautót, amely májusban érkezett 
Székelykeresztúrra az anyaországi Ajka test-
vérváros adományaként.  

A székelykeresztúri tűzoltóságnak nagy se-
gítség ez az autó, mivel a környék településeit 
is mi szolgáljuk vészhelyzetek esetén mintegy 
23 km2-en. A környező falvakban a tűzcsaphá-
lózat elég elmaradott, a patakokban, kutakban 
száraz években a víz megcsappan vagy elapad, 
így egy tűz esetén, amikor nagyobb vízmennyi-
ségre van szükség nincs vízutánpótlás. Ennek a 
tűzoltóautónak a megérkezésével ezt a problé-
mát is orvosolni tudjuk.

Ismertetném az autó fontosabb műszaki 
paramétereit, hogy jobban lehessen érzékelni 
fontosságát: 8000 literes víztartály, két lépcsős 
vízszivattyú, gyorsbeavatkozó rendszer, avar 
tűzoltásra alkalmas felépítmény. 

Az ünnepélyen részt vettek a Magyar Tűz-
oltószövetség elnöke, Dobson Tibor dandártá-
bornok úr, a Hargita Megyei Sürgősségi Esetek 
főfelügyelője, Pop Gheorghe tábornok, helyet-

tese, Mustăţea Aurelian ezredes, a Hargita Me-
gyei Civil Tűzoltók Szakmai Egyesületének elnö-
ke, Albert Csaba úr, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke, Borboly Csaba, Benyovszki Lajos, Har 
gita Megye Tanács tanácsosa, valamint Szé-
kelykeresztúr alpolgármestere, Köblös Domo-
kos úr és a térség meghívott tűzoltóságai. 

Másrészt szeptember 13-a az országos tűz-
oltók napja, és ez alkalmából köszöntő beszé-
dek hangzottak el a fent említett személyek 
részéről a tűzoltók tevékenysége, munkássága, 
továbbképzése, fejlődése, szakmai előrelépésé-
vel kapcsolatosan. A beszédükben mindannyi-
an kiemelték, hogy a székelykeresztúri tűzol-
tóságnak nagy területet kell szolgálniuk, ezért 
fontos a jó, üzemképes felszerelés, a techni-
kai képzettség és a közvetlen együttműködés 
a többi szervezetekkel. Továbbá Pop Gheor- 
ghe tábornok azt is kiemelte beszédében, hogy 
hatalmas fejlődést mutatott ez az alakulat az 
utóbbi években, hogy nemcsak megye, de akár 
ország szinten is megállná a helyét a székelyke-
resztúri tűzoltóság.

Az Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete 

Székelykeresztúr és Térsége az idén is egy je-
lentősebb összeget nyert pályázaton keresztül 
Hargita Megye Tanácsától. A megnyert összeg-
ből mind az előző évben is az Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltóság tűzoltói részére vásárol-
tunk egyéni védőfelszerelést. A védőfelszerelés 
négy védőkabát, négy védőnadrág és négy pár 
védőcsizmából áll, összesen 16 016 lej érték-
ben. A felszereléseket Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke, Borboly Csaba, Benyovszki Lajos, 
Hargita Megye Tanácsának tanácsosa, valamint 
Székelykeresztúr alpolgármestere, Köblös Do-
mokos urak adták át. 

Köszönet ezúton is Hargita Megye Tanácsá-
nak és elnökének, Borboly Csaba úrnak.

Péter Levente

L é p é s r ő l  l é p é s r e

 Kettős esemény a Székelykeresztúri Tűzoltóságnál
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JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS 
A ZEYK DOMOKOS ISKOLÁBAN

Szakiskolánk autószerelő szakos tanulói 
utolsó tanévben B kategóriás gépkocsiveze-
tést tanulhatnak. Ez a lehetőség adott min-
den, ezen szakon tanuló diáknak, aki azt írás-
ban kérvényezi, valamint iratokkal bizonyítja 
egészségi és pszichológiai alkalmasságát, 
valamint büntetlen előéletét. A képzés ti-
zenhét évet betöltött diákoknak szól. Anya-
gi szemszögből előnyös lehetőség, mert a 
képzés mindössze az elhasznált üzemanyag, 
valamint egyéb fenntartási költségekbe ke-
rül, ami még felét sem jelenti a kereskedelmi 
sofőriskolák díjszabásának.

A tevékenység a 2013-2014-es tanévben 
vette kezdetét, elég bonyolult engedélyezé-
si eljárás eredményeként. Ebben a tanévben 
tizenkét tanuló iratkozott be, akik közül két 
tanuló első próbálkozásra sikeres hatósági 

vizsgát tett, így gépkocsivezetői jogosítványt 
szerzett, három tanuló két-három vizsga után 
lett a jogosítvány birtokosa, egy tanuló felad-
ta, három el sem végezte a képzést, amely 
nem kis szellemi és fizikai melléállást igényel, 
kettő pedig meg sem jelent a beiratkozás 
után.

A 2014-2015-ös tanévben az érdeklődés 
nőtt, a diákok közül többen felismerték a le-
hetőséget, amely kitágíthatja számukra a 
szakma kereteit. Három csoportba tizenhat 
diák iratkozott be, valamint egy diák a múlt 
tanévből, aki addig nem érte el a tizenhét 
éves korhatárt. Az első csoport négy tanu-
lója ma már járművezető, a második cso-
port tanulói, ahogy elérik a tizennyolc éves 
kort sorban vizsgára jelentkeznek (az el-
sőnek egy próbálkozásból sikerült), a har-
madik csoport képzése folyamatban  van.                                                                                      
Mindössze ennyi a múltja ennek a tevékeny-

ségnek iskolánkban, de bízunk benne, hogy 
ennél több is lesz az idő múlásával. Végezetül 
felsorolnám azon diákok nevét, akik első pró-
bálkozásból sikeres vizsgát tettek:

Mátéfi László  2013-2014
Piroska József Harold 2013-2014 
Gyarmati Csaba 2014-2015
Koré Gábor  2014-2015
Péter András Szabolcs 2014-2015
Benkő Zoltán Csaba 2014-2015
Az elmúlt két tanév végzősei közül eddig 

tizenhárom személy szerzett jogosítványt, 
a többiek képzése még nem fejeződött be. 
Nemsokára kezdjük a 2015-2016-os tanév 
végzőseivel is a képzést.

A tevékenység irányítója, valamint elméleti 
és gyakorlati oktatója Báró Attila, iskolánk ta-
nára, aki egyben ennek a rövid beszámolónak 
a szerzője.

Báró Attila
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Élettel és lélekkel teltek meg a tantermek 
a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium év-

nyitójára szeptember 14-én 9 órától került 
sor iskolánk parkjában. A hagyományoknak 

megfelelően a legkisebbeket a tizenkettedi-
kes diákok vezették be. Varró Margit tanár-
nő, iskolánk igazgatójának köszöntő beszéde 
után Badeu Ioan Florin rendőrtiszt az orszá-
gos rendőrparancsnokság év eleji üzenetét 
tolmácsolta. Ezt követte a kezdő osztályok 
köszöntése és bemutatása, az iskolanyak-
kendők átadása. Nagy Levente tanító bácsi 
bátorító szavait követően Fenyédi Fanni elő-
készítő osztályos kisdiák alkalomhoz illő ver-
set mondott, Bartha Márta tanító néni pedig 
felajánlotta iskolánk legkisebb diákjainak a 
jelképes Berde-cipót. A megnyitó Szombat-
falvi József lelkész úr áldáskérésével zárult. 
Ezek után elkészült a legújabb, nagy közös 

iskolai fénykép. Iskolánk közössége minden 
diáknak és pedagógusnak sikeres tanévet 
kíván!

Forrás:  www.berdemozes.ro 
Fotók: Demeter Zoltán

Tanévkezdet a Petőfiben
„Mi az az iskola?
Különösen illik a kérdés azokhoz a gyere-

kekhez, akik először lépnek be iskolásként a 
tanintézménybe – hozzátok, kedves előkészí-
tő osztályosok! 

Az iskola:
I-indulási lehetőség,
s-sok játék, siker, 
k-kultúra,
o- otthon,
l- látóhatár,
a-alkalom arra, hogy kibontakozhass.

Nagy szeretettel köszöntelek mindannyia-
tokat, az iskolai nyakkendő átadásával, a mai 
naptól, sorainkba fogadunk. Kívánjuk, hogy 
érezzétek jól magatokat ‒ legyen eredmé-
nyekben gazdag sikeres iskolai utatok!

Kedves szülők! 
Önöknek köszönöm, hogy megelőlegez-

ték a bizalmat azzal, hogy iskolánkba íratták 
gyerekeiket! Kívánom, hogy sok türelemmel, 
kitartással tudják nyomon követni és segíte-
ni gyerekeiket, a mi tanítványinkat a hosszú 
iskolai év minden egyes napján. Bízom a gye-
rek, pedagógus, szülő együttműködésének 
sikerében. Előre is köszönjük, hogy minden-
napi munkánkat támogatják, rendezvényein-
ken részt vesznek.

Kedves pedagógustársak, munkatár-
sak!

A Magyar iskolák 2. országos, idén Kolozs-
váron tartott, tanévnyitó ünnepségének üze-
netét is tolmácsolva kívánok erőt, egészsé-
get, jó munkát és szép eredményeket ebben 
a tanévben! Köszönöm azt, hogy szívvel-lé-
lekkel végzik munkájukat. Mindazt, ami révén 
ellátunk:

107 gyereket az óvodában,
246 tanulót az elemi tagozaton és 

201 tanulót a felső tagozaton. 
Beiskolázott tanulóink száma 571.
 A nyáron sikerült néhány termet felújíta-

nunk, minden tantermet rendbe szednünk, a 
felső tagozaton az összes padot, asztalt ki-
cserélni, az udvarokat rendben tartani. Ké-
rünk, kedves gyerekek, iskolátokra, annak 
termeire, udvarára bútoraira, eszközeire sa-
játjaitokként tekintsetek, és rájuk, akárcsak 
magatokra és egymásra, vigyázzatok. A tan-
könyvekre és a tisztaságra hasonlóképpen.

A tisztaság, a rend és fegyelem lehet csu-
pán az alapja a szabadon szárnyalásnak.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az 
elmúlt évben nyújtott segítséget a támoga-
tóknak: polgármester úrnak, tanácsos urak-
nak, kiemelném Gálfalvi Sándor tanácsos 
urat, iskolánk egykori tanítóját, egyházaknak, 
különösképpen a református egyháznak, civil 
szervezeteknek, alapítványoknak. Minden tá-
mogatásra és segítségre ezután is számítunk.

Kedves gyerekek!
 Jó kedvet, örömet, jó tanulást, sok sikert 

kívánok mindannyiotoknak!”
Részlet Simó Ildikó

igazgatónő tanévnyitó ünnepi beszédéből
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Szeptember elején megszervezésre került 
a hagyományos gólyatábor, mely ezúttal a ju-
bileumi tizedik alkalomhoz érkezett. Akárcsak 
korábban, idén is arra törekedtünk, hogy az 
új osztályközösségek még az iskolakezdés 
előtt megismerkedjenek egymással, osztály-
nevelőikkel, tanáraikkal, az iskola szervezeti 
kultúrájával. Ennek érdekében az osztályne-
velők és diáktanácsos vezető-diákok számos 
tevékenységet, hangulatos közösségfejlesztő 
foglalkozásokat szerveztek. A diákok visz-
szajelzései arról árulkodnak, hogy a tábor 
sikeres volt. Köszönet a megszervezéséhez 
nyújtott támogatásért Hargita Megye Taná-
csának, Székelykeresztúr Város Önkormány-
zatának, az Orbán Balázs Alapítványnak, va-
lamint a Netter Kft-nek!

Szeptember 14-én újból megszólalt az is-
kolacsengő. Ez alkalommal iskolánk három 
különböző helyszínén közel 600 diák vette új-
ból birtokba az iskolát. Ilyenkor – az újévi fo-
gadalmakhoz hasonlóan – valószínűleg sokan 
tesznek ígéretet maguknak, szüleiknek a jobb 
eredményeket illetően. Ennek megvalósításá-

ban a szülőkön kívül minket, pedagógusaikat 
is maguk mellett tudhatják a diákok, hiszen 
mindannyian, szülők, pedagógusok és diákok 
egyet akarunk: sikeres, jól felkészült gyerme-
keket, akik jól érzik magukat szerepükben, és 
könnyen tudnak alkalmazkodni a változó világ 
kihívásaihoz. 

Szeptember 28. – október 2. között isko-
lánk ünneplőbe öltözik: egy ünnepi hét kere-
tében emlékezünk arról, hogy iskolánk 25 éve 
vette fel az Orbán Balázs nevet. Hétfőn a leg-
kisebb diákok mutatják be ünnepi műsorukat, 
kedden pedig a VI. és a XI. osztályosok ad-
nak elő színdarabokat. Mindkét rendezvényre 
a díszteremben kerül sor 17 órai kezdettel. 
A csütörtöki nap a versenyzésé: 16 órától a 
VII-VIII. osztályosok, míg 18 órától a IX-XII. 
osztályosok mérik össze tudásukat az Orbán 
Balázs-vetélkedőn. 

Az ünnepi hét rendezvényeit a pénteki nap 
programja koronázza: reggel 9 órakor kerül 
sor az iskola előtt az egész alakos Orbán Ba-
lázs-szobor leleplezésére, míg a főbejáratnál 
Ernst Fuchs mellszobrát avatjuk fel, így tisz-

telegve iskolánk támogatója, barátja előtt. 
Mindkét szobor Demeter István szobrászmű-
vész alkotása, akinek ezúton is köszönjük ál-
dozatos munkáját!

A szoboravatást követően 11 órától Orbán 
Balázs-konferenciát tartunk, délután pedig a 
Killyéni Imre nemzetközi labdarúgó torna zár-
ja az ünnepi hét rendezvényeit. 

A szoboravatóra és minden más rendezvé-
nyünkre szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt!

Demeter Levente

Szeptember 5-én Enduro-versenyt rendez-
tek Szentábrahámon. A második alkalommal 
sorra kerülő eseményre két kategóriába várták 
a terepmotorozás szerelmeseinek benevezését.

A tapasztaltabbaknak egy nehezebb ver-
senypályán kellett végighaladniuk, ahhoz hogy 
célba érhessenek, míg a könnyű pályán azok a 
versenyzők remekelhettek, akik nemrég ismer-
kedtek meg a szabadidős sportág eme válfajá-
val, de bátran ki akarták próbálni magukat egy 
akadályokkal telitűzdelt pályán.

A nagy megmérettetés a szentábrahámi foci-
pálya mellett kialakított terepen zajlott.

A helyszínen történő benevezést követően 
11 órakor a selejtezők kezdődtek el, majd két 
óra múlva startolt a verseny java. Benevezési 
díj nem volt, ennek ellenére minden versenyző 
oklevélben és egy ebédben részesült.

A 38 versenyző két kategóriában mérettetett 
meg: 11-en a profi és 27-en a kezdő csoportban 
bravúroskodtak.

Benedekfi Géza, az egyik szervező a sajtó-
nak elmondta, hogy mindenki nagy szerencsé-
jére, az időjárás is a résztvevőkkel tartott, hi-
szen az eső előtt sikerült befejezni a versenyt. 
„Esős körülmények között az akadálypálya bizo-
nyos részeit is ki kellett volna kerülni, mert a fá-
ból épített akadályok esőben elég veszélyesek, 
szinte teljesítetlenek lettek volna” – magyaráz-
ta a szervező. Továbbá hozzátette, hogy a né-
zők létszáma alapján is sikeresnek bizonyult a 
motoros esemény, sőt még a szervezők is meg-
lepődtek, hogy mekkora az érdeklődés.

Benedekfi még azt is elmondta, hogy sajnos 
ennek a sportnak pont az a hátránya, hogy nem 
nagyon mutatható meg az embereknek a moto-
rosok képességei, csak azt láthatják néha, hogy 
motor hátán száguldoznak egyesek a dombol-
dalon, de nem igazán értik, hogy mi történik.

A jelenleg megépített pályán összesűrítették 
többnyire azokat az akadályokat, melyekkel a 
terepmotorosok az erdőben találkozni szoktak.

Az idei verseny is tehát többnyire azt a célt 
szolgálta, hogy a nagyközönségnek lehetősége 

legyen betekintést nyerni ebbe a látványos és 
komoly felkészülést, odafigyelést igénylő, ad-
renalin-dús tevékenységbe, ahol a vakmerőség 
és jó fizikum mellett erős koncentrációs képes-
ség, önuralom és persze egy megfelelő kétke-
rekű dübörgő járgány is kell.

Végül 6 dobogóst hirdettek: Varga Zsolt, Ily-
lyés Attila és Kis Hunor az egyik kategóriában, 
Hegyi Eduárd, Mosolits Kristóf és Moldovan Ale-
xandru Ilia pedig a másik kategóriában értek el 
jó eredményeket.

A II. Szentábrahámi Enduro-verseny ren-
dezett körülmények közt, komolyabb sérülés 
nélkül, szép számú nézőközönséggel, izgalmas 
pillanatokkal, látványos, hangos és bravúros 
mutatványokat nyújtó résztvevőkkel zajlott.

Szabó Attila (aki anyagilag is a fő befektetést 
vállalta, támogatta az esemény létrejöttét, és 
oroszlánrészt vett ki az előkészületekből), to-
vábbá Szőcs Lóránt, Kiss Csaba és Benedekfi 
Géza mint a rendezvényért felelős személyek 
jövőre is szeretnék az idei sikert megismételni.

F. Bartha Noémi

 Enduro Szentábrahámon

Szeptember 18-án, pénte-
ken 17 órától rendhagyó meg-
emlékezésre került sor a szé-
kelykeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola dísztermében. E 
beszámoló szerzője a Memento  
Pálffy Erzsébet (Palla Babuci) 

orosz-román nyelv- és irodalom szakos ta-
nárnő! felhívással a székelykeresztúri szárma-
zású, közel három évtizeden át e kisvárosban 
tanító-nevelő, hét év méltósággal viselt súlyos 
betegség után, a testét behálózó rákkal szem-
ben csatát vesztő, életének 54. évében elhunyt 
egykori pedagógusnak kívánt emléket állítani a 
megemlékezésen résztvevők, és a személyesen 
megjelenni nem tudó, de közösségi portálon az 
eseményről értesülők szívében.

Az esemény már idén április végén „zöld 
utat” nyert, hiszen a fent említett oktatási in-
tézmény igazgatója, Simó Ildikó pszichológus 
hivatali úton jelezte jóváhagyását. A Romániai 
Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) elnöke, 

Burus Siklódi Botond tanár fontosnak tartotta, 
hogy személyesen részt vegyen a másfél órás 
rendezvényen. A megemlékezés gerincét a több 
mint egy évtizede néhaivá lett tanárnő életút-
ját tömörítő vetítettképes bemutató képezte. A 
jelenlevő tanítványok közül Ambrus (Sipos) Il-
dikó, Pálffy Tamás Szabolcs: Anyám örök című 
szonettjét olvasta fel. Az RMPSZ elnöke elis-
merő oklevelet (Post Mortem Pálffy Erzsébet) 
hozott Csíkszeredából, melyet az Országos El-
nökség részéről nyújtott át; baráti hangvételű, 
emlékidéző beszédével derűt varázsolva a je-
lenlevők arcára. Márton Magda, román nyelv- 
és irodalom szakos tanár kezdeményezésére az 
egykori tanárkollegák élő virágokat hoztak, me-
lyeket apró mécsesek öleltek körbe az egykori 
tornateremből kialakított díszteremben. Több 
mint harmincan hallgattuk a visszaemlékezé-
seket, melyek közül nem egy derűt és mosolyt 
csalt a még aktív, vagy néhány éve nyugalomba 
vonult tanítók és tanárok arcára. E sorok író-
ja hagyományteremtő szándékkal látott neki a 

szervezéshez, és örömmel nyugtázta a jóaka-
ratú, segítőkész munkatársak jelentkezését.

„Székelykeresztúr kisváros, ám figyelemre 
méltó kulturális-szellemi bázisa kialakításában, 
az „előttünk járó”, hivatástudattal és szakmai 
igényességgel munkálkodó pedagógusok „ki-
vették részüket”. Becsüljük meg őket, áldozat-
vállalást követelő, értékteremtő, a felnövekvő 
nemzedéket nevelő-oktató tevékenységükért! 
– hangzott el a szervező részéről. Úgy érzem, a 
tanévkezdés idején is időszerű a felhívás: „Tisz-
tesség adassék a Pedagógusnak!”

Pálffy Tamás Szabolcs

 Tisztesség adassék a Pedagógusnak!
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Falutalálkozóra került sor augusztus 29-én a 
szentábrahámi közigazgatás alatt álló Gagyban. 
Az ünnepségre való meghívást a kora délelőtti 
órákban a Csekefalvi Székely Polgári Fúvósze-
nekar indította, ezt követően 11 órától a gagyi 
unitárius templomban ünnepélyes istentisztelet 
vette kezdetét. 

A megnyitó beszédek után a falutalálkozót a 

Bán József, egykori gagyi tanító, néptáncokta-
tó tiszteletére keresztelt kultúrotthon névadó 
ünnepsége, kopjafaállítás és koszorúzás tette 
emlékezetessé. 

Néptánc és színjátszás, majd a szentábra-
hámi gitárcsoport folytatta a vigadalmat. Bállal 
zárt a késő esti órákban a sikeresen megren-
dezett gagyi falutalálkozó – tudtuk meg Simó 
Dezső Szabolcs polgármestertől. 

Szente B. Levente

TÉRSÉGJÁRÓ

 Névadó ünnepség Gagyban

Augusztus 29-én Alsóboldogfalván került 
megszervezésre Székelyföld első sulyokvető 
fesztiválja, ahol a település ifjai a népi hagyo-
mányt a sporttal ötvözve, remek ötletet adtak 
egy újabb hagyományteremtéshez. Mivel suly- 
kot már csak a padláson, nyári konyhák sar-
kaiban, jobb esetben már csak díszként ha lát 
manapság az ember, nem beszélve arról, hogy 
fiatalabb generáció egyáltalán nem ismeri – így 
Bokor Tibor, helyi ötletgazda részéről, a feszti-

vál igen jó elgondolásnak tűnt. A sulykot a fe-
hérneműk szapulásához használt fából faragott 
eszközként ismerjük. De sulyoknak nevezték 
a nyeles bunkós botot is, amelyet valaminek a 
földbeverésére, zúzására is használtak. Innen  
jön az „elveti a sulykot” vagy  „messzire veti a 
sulykot” szólásunk is. Sulykot nem csak Boldog-
falván faragtak, mégis itt igen elterjedt volt a 
közelmúltban. Mára már az ifj. Gagyi Dénes fa-
faragó mester ösztönzésére több fiatal is foglal-
kozik faragással, ahol a sulyok faragása e népi 
mesterség egyik kedvelt témája. „A sulyokfara-
gás és a sport érdekes ötvözéséből született a 
sulyokvetés ötlete” – magyarázta  Bokor Tibor. 
A sulyokvető fesztivál programjában azonban 
több, a sulykot felhasználó versenyszám is sze-
repelt. Az erejüket kipróbálni vágyó férfiaknak 
több mint húszkilós sulykot készítettek a kezde-
ményezők, amelyet a kijelölt pályán kellett „el-
vetni”. A játszani vágyók benevezhettek sulyok-
hokira, de volt asztalitenisz sulykokkal, sulyok 
ping-pong, sulyokdöntés, sulykoló asszonyok 
sulykoló bemutatója, sulyokfaragás. Volt nép-
táncoktatás, táncház, színdarab és bál. Jelen 

volt a helyi kürtőskalácssütő jól összeszokott 
„Fecske” csapata is. Külön érdeme a szervezők-
nek, hogy sikerült összegyűjteni a faluban fel-
lelhető régi sulykokat is, melyeket az újonnan 
készítettekkel együtt a helyi kultúrotthonban 
állítottak ki. Tervek szerint a jövőben ezek köz-
gyűjteményt fognak képezni. Alsóboldogfalván 
a fafaragás nagy mestereiként Gagyi Domokos, 
T. Palló János, Palló Albert, Székely Sándor, 
Fazakas Dénes és Gagyi Vencel nevét szokás 
emlegetni. Az elhunyt és a lassan kiöregedett 
fafaragókat a fiatalabb nemzedékhez tartozó 
fafaragó, ifj. Gagyi Dénes képviseli. Itt említ-
hetjük meg Burszán Árpád, Fodor Levente, Bán 
Lehel és Szakács Károly nevét, akiknek munkái 
a korabeli mesterek alkotásai mellett, láthatóak 
voltak a sulyokvető fesztiválon is, amely remé-
nyek szerint hagyományt fog teremteni. Köszö-
net Bokor Tibor ötletgazdának és főszervező-
nek, valamint Márton Hajnalka tanárnőnek és 
a helyi Bem József Általános Iskola diákjainak 
a segítséget. Nem utolsó sorban köszönet Gál-
falvi Gábor írónak , aki sok hasznos információt 
osztott meg velünk a fesztivál ideje alatt. 

Szente B. Levente 

 I .  Székely földi Sulyokvető Fesztivál Alsóboldogfalván

Idén hetedik alkalommal került megren-
dezésre a Betfalvi Ifjúsági Napok esemény az 
UIET társszervezésében. A szervezők kibővült 
programajánlatot biztosítottak augusztus 21. 
és 23. között az odalátogatóknak.

Lapunknak Rátz István, a BETISZ elnöke, 
valamint az esemény szervezője számolt be az 
ifjúsági napokról. Elmondta, a háromnapos ren-
dezvénysorozat pénteken egy Jager Partyval 
kezdődött, amelyen Dj Rokai volt a zenefelelős. 
A rendezvény második napján, délelőtt 10 órától 
gyermekjátékok várták a legkisebbeket, 11 órától 

pedig a csőszök is útra keltek. Továbbá megtud-
tuk, hogy sportprogram is színezte a szombatot, 
ugyanis délután kezdetét vette a Házasemberek–
Fiatalok barátságos labdarúgó mérkőzése, a nap 
pedig szabadtéri szüreti bállal ért véget, ahol a 
Bingyoboys együttes biztosította a talpalávalót.

Vasárnap is folytatódott a rendezvény, ugyan-
is reggel barátságos főzőviadallal indult a nap, 
majd a délután folyamán pedig fellépett Bakos 
Károly és zenekara, a Kispipacsok és Forgóró-
zsák néptáncegyüttesek. Ezt követően az ön-
kéntes tűzoltók kisorsolták a tombolát, melynek 
fődíja egy kismalac volt. A rendezvénysorozat a 
Cassino Club előadásával és tábortűzzel zárult.

A szervezők Betfalváról és a környékbeli te-
lepülésekről várták a vendégeket, hogy együtt 
ápolva a hagyományokat, ugyanakkor teret biz-
tosítva a modernitásnak, közös szórakozással 
tetőzzék a hetet. A rendezvényük célja, hogy 
mindegyik korosztály megtalálja a neki megfe-
lelő programot. „Az idei év sikerének betudha-
tóan és a szervező csapat kiváló munkájának 
köszönhetően kijelenthetjük, hogy a rendez-
vény kinőtte a hagyományos ifjúsági napok 
keretét, így jövőre KISTÉR Feszt név alatt, ki-
bővített programkínálattal jelentkezünk” – nyi-
latkozta Rátz István.

F. Bartha Noémi

 VII. Betfalvi Ifjúsági Napok

Szeptember 11-13. között ötödik alkalommal 
szervezték meg a 2007-ben életre hívott Énla-
ka-konferenciák sorozatának újabb rendezvé-
nyét. Közismert, hogy Énlakán időnként olyan 
szintű tudományos események zajlanak, ame-
lyek hasonló körülmények között máshol nem. 

Az előző konferenciák különböző témákkal fog-
lalkoztak, a falu történetével és kultúrájával 
2007-ben, a székely közösségek népi mester-
ségeivel 2009-ben, a székelység történetével 
2011-ben, és legutóbb, 2013-ban a Székelyföldi 
régi és a mai gazdálkodásával.

Az idei konferencia, amelynek témája a nép-
tánc és népzene volt a Pro Énlaka Alapítvány, 
a Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszé-
ke és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szer-
vezésében valósult meg. Főtámogatók: Nem-
zeti Kulturális Alap, Communitas Alapítvány, 
Hargita Megye Tanácsa. „Sokáig emlegették 
a néprajzosok, hogy az élő néphagyományok 
kutatása terén már a huszonnegyedik órában 
járunk: lassan és biztosan eljön az idő, amikor 
nem lesz kutatható közösség, amely a maga 
archaikus módján, az évszázadok alatt lét-
rejött erővonalak mentén működik, és saját 
értéket bocsájt ki magából. Ez az idő immár 

bekövetkezett.”- írja az Élő Székelyföld Mun-
kacsoport jelenvolt képviselője, Simó Márton.

A konferencián értékes előadásokat tartottak 
többek közt Kallós Zoltán, Bali János, Szép Gyu-
la, Sófalvi Emese, a keresztúri származású Pá-
vai István. A konferencián az elméleti előadások 
mellett az élő népzenének és táncnak is helye 
volt. A gyimesközéploki együttes Sára Ferenc 
prímás vezetésével, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem Népzene Tanszékének diákjai, és 
a keresztúri Mákvirágok Néptáncegyüttes is fel-
lépett az énlaki művelődési házban.

Minden konferenciát követően megjelenik az 
elhangzott előadásokból szerkesztett kötetet. A 
tervek szerint jövőre, 2016 elején megjelenik 
az újabb tanulmánykötet, és a szervezők abban 
is megállapodtak, hogy a két év múlva meg-
szervezésre kerülő konferencia tematikája a 
népi építészet lesz.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Énlaka Konferenciák V.
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A 2015. évi ökohorgásztábort a szeptember 
11-13. időszakban A Petőfi Sándor Művelődési 
és Kutatási Egyesület szervezte a rugonfalvi 
halastónál Hargita Megye Tanácsának támoga-
tásával. A rendezvény céljai:

- a vízi élővilág megismertetése, a termé-
szetvédelem fontosságának tudatosítása és az 
ökológiai szemlélet kialakítása a résztvevők-
ben

- a sporthorgászat alapfogalmainak elsajátí-
tása, gyakorlatba ültetése

- tartalmas vakáció végi horgászkaland és 
kikapcsolódás a természetben a 25 gyerek-
résztvevő számára

- ismerkedés és baráti kapcsolatépítés a 
sporthorgászat és a természetvédelem iránt 
érdeklődést tanúsító gyerekrésztvevők között.

A tábor vendége volt Borboly Csaba úr, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke, aki megtisztel-
te látogatásával a rendezvényt.

Sándor-Zsigmond Ibolya

SPORT / TÉRSÉGJÁRÓ

 Ökohorgásztábor
Augusztus és szeptember folyamán számos 

nemzetközi repülőmodellező versenyen kép-
viselte városunkat Kiss Tamara. Részt vett az 
ifjúsági Európa-bajnokságon, 2-2 Világ Kupa for-
dúlón Lengyelországban és Horvátországban, 1 
versenyen Bulgáriában. Horvátországban mind-
két versenyen III. helyen végzett, ezzel a Világ 
Kupa összesítésben jelenleg az ötödik helyen áll. 
Következik 2 Világ Kupa verseny Makedóniában.  
Különböző sportfelszereléseket is sikerült besze-
reznünk. A versenyeken való részvételt és fel-
szerelések beszerzésének költségeit Hargita Me-
gye Tanácsa és a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

Kiss István

 Repülőmodellező versenyek

(Folytatás az előző lapszámból. Második, be-
fejező rész) 

Három éve született az ötlet. Hogyan és mi-
ből? Sokan kérdezték.

Talán abból a régi álmomból, hogy jó len-
ne még egyszer végigjárni egykori szülőfalum 
utcáit – úgy, mint régen, meg-megállva, be-
köszönve az udvarokra, megszólítva a szom-
szédokat, falusfeleket, hogy hogyan és miként 
élnek. Tudtam, nem lehet – víz alatt már, csak 
iszap fedte rom az egykori szép falu.

De talán mégis lehet! – jött az ihlet. Fa-
ragjunk minden családi háznak egy kopjafát s 
állítsuk fel a falu kicsinyített alaprajzára. Há-
zak, templomok (katolikus, unitárius, görög 
katolikus, zsinagóga, ortodox), iskola, óvoda, 
kultúrotthon helyett álljon egy-egy kopjafa, 
így újra bejárhatjuk az utcákat... És nemcsak 
– virágot is tehetünk a házunk elé, gyertyát is 
gyújthatunk, vagy éppen meghallgathatjuk a 
bánatát elsíró egykori szomszédot.

Az ötlet, az ihlet, az álom cselekvésre kész-
tetett és nem voltam egyedül.

Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere 
új szellemet hozott nemcsak a kisváros életébe, 
de a bözödújfalviakhoz való viszonyulásban is. 
Mindenben támogatja a Bözödújfaluért Egyesü-
letet (melynek elnöke a bözödújfalvi származá-
sú Személy Dénes), így már a 2014-es találko-
zóra bekerítették az emlékhelyet, elkészítették 
az egykori unitárius harangláb hasonmását, 
ahol újra megszólalhattak a harangok.

Segítségükkel megvalósulhatott egykori ál-
mom is: biztosították a kopjafák faanyagát, 
elvégeztették a falu utcáinak kialakítását és a 
kopjafák felállításának munkálatait. Székely 
kapu készült a bejárathoz „Isten hozott Bözö-
dújfaluba” felirattal. Sükösd Árpád és Kovács 
Kató bözödújfalvi kortársaim a kopjafafaragás, 

-faragtatás során adódó mindennemű – és nem 
kevés – pénzbeli költséget fedezték.

Év elején egy felhívást tettem közzé: 
Fafaragó Barátaim!
„Így váltod a múltat jelenné, hogy itt se légy 

és megmaradj...” (Kosztolányi Dezső)
Bözödújfalvi vagyok. 
Mindenki ismeri a falu tragédiáját. A víz alatt 

és a vízparton az egykori családi házak romjai, 
alapjai lassan eltűnnek a templomok maradvá-
nyaival együtt.

A falu határában emlékmű készült az 1990-
es évek elején: 25 éve immár minden évben 
családi és faluközösségi találkozóink helyszíne. 
A 2014-es találkozó alkalmával az egykori unitá-
rius harangláb másában a harangok is megszó-
laltak e helyen.

Mit tehetnénk még az emlékek megőrzésért? 
Szeretnénk minden családi ház emlékére 

egy-egy kopjafát állítani az emlékhelyen. 
Hogy évről évre újra végigjárjuk kopjafától 

kopjafáig a falu utcáit.
Hogy méltóképp tisztelegjünk az egykor ott 

lakók emléke előtt - koszorúval,  gyertyagyúj-
tással. 

Te is tudsz segíteni ebben, fafaragó Testvé-
rem: lehetőséged szerint egy vagy több  k o p -
jafa megfaragásával. 

A templomokkal együtt 169 házszám volt. A 
kopjafák anyaga rendelkezésünkre áll, a  mun-
ka elkezdődött, de még nem vagyunk elegen. 
Hiányzol. 

Jöjj, segíts és vállalj részt a munkában!
Az egykori bözödújfalviak hálája és Isten ál-

dása kíséri életedet.
Még a felhívás közzététele előtt megosztot-

tam tervemet Balázs Antal, sepsiszentgyörgyi 
nyugdíjas tanítóval, kopjafafaragó mesterrel 
(ahogy ott nevezik, „kopjafadoktorral”). Jól 
tettem, hisz egyből húszat vállalt. Aztán egy 

félreértés nyomán a helyi napilapban harminc 
kopjafa kifaragásának vállalását tulajdonították 
neki. Végül még az avatás hetén is faragnia kel-
lett egyet – ez volt a 38. darabja.

A felhívás nyomán jelentkeztek a fafaragók 
Szatmártól a Nyárád menti Somosdon, Nagy-
kenden, Erdőszentgyörgyön, Csókfalván át 
Sepsiszentgyörgyig, Kovásznáig, 36 helységből 
64 fafaragó. A mezőkövesdiek, jászfényszarui-
ak otthon, de a siklósi, szalárdi, felvidéki fafa-
ragók a Dobos Albert által biztosított székelyke-
resztúri műhelyben faragtak.

Csak a faanyagot kellett a faragókhoz eljut-
tatni, majd a kopjafákat összeszedni - 64 Kár-
pát-medencei faragómester csodálatos össze-
fogásával, közmunkájával hat hónapnyi munka 
során elkészült a 164 kopjafa, melyekből két 
hét alatt – a Polgármesteri Hivatal támogatásá-
val – ezután falu épült és szólhattak a harangok 
az újjáépített haranglábban, utcáról utcára ház-
tól házig hirdetve Isten dicsőségét.

2015. augusztus 1-jén, szombaton kopjafafa-
lut avattunk több százan.

Megható volt az egykori Bözödújfalu feltá-
madása, mert kopjafák vagyunk egy falu felett, 
mit őriz a víz és a fájdalom.

Azt mondják, hogy a fecskék az elárasztás 
után még évekig minden tavaszon ott keringtek 
a tó fölött keresve az egykori fészküket…

Azt mondják, hogy az emberi lélek még a ha-
lál után is bejárja otthonát mielőtt csillagporos 
úton az örökkévalóságba távozna.

Mi tudjuk, lelkünk sokszor ott kering a bö-
zödújfalvi tó fölött, vagy Csillaghegy, Tilalmas, 
Szépcsere magasságában. De ma már nem 
csak ott, hisz végigjárhatjuk újra a feltámadt 
falu utcáit háztól házig, templomtól templomig…

Üzen a kopjafafalu a világnak, minden em-
bernek: a lelkünk és a felelősség a miénk.

Úgy dolgozzunk, úgy álljunk – éljünk, úgy 
gondolkozzunk, azzal a hittel és felelősséggel, 
hogy ne szülessenek kopjafafaluk.

Szombatfalvi József

Kopjafafalu – avag y Bözödújfalu rendes felt ámadása
( E g y f a l u ú j j á s z ü l e t é s é n e k k r ó n i k á j a )
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Augusztus 27-én a Felolvasó vendége volt 
Szűcs Gábor, a budapesti ELTE hallgatója, fiatal 
Petőfi-kutató, aki a Petőfi-legendák nyomába ke-
rekedett erdélyi körútra, amelynek első állomása 
Székelykeresztúr volt. Szűcs Gábor Petőfi halá-
la - Fehéregyháza, 1849. július 31. című kötete 
2011-ben jelent meg. Máig sokakat foglalkoztató 
kérdés: Mikor és hogyan halt meg Petőfi? Utol-
jára 1849. július 31-én látták Fehéregyházánál, 
a segesvárinak mondott ütközetnél. Szem előtt 
tartva azt az elvet, hogy tudományosnak az ne-
vezhető, ami megcáfolható, Szűcs Gábor fele-
lőssége teljes tudatában kijelenti, hogy Petőfi 
Sándor a fehéregyházi csatában vesztette éle-
tét. Szemtanú vallomására alapozott vélemé-
nye szerint nem dzsidával vagy pikával szúrták 
le, hanem kardvágás okozta halálát. Ugyanis a 
kozák lovasok nemcsak döfő, hanem szúró-vá-
gó fegyverrel is rendelkeztek.

A Felolvasón szóba került a szibériai elmélet 
is, amely szerint egy Kerezs nevű faluban, más 
teória szerint egy Ikatowo nevű településen halt 
meg Petőfi Sándor. Van, aki azt mondja, Csitá-
ban, megint más azt, hogy Iliszunszkban vagy 
Iliszunszkájában. Egyszer 1856-ban, máskor 
1857-ben halt meg. De mind a mai napig nem 
bizonyított, hogy az oroszok foglyokat hurcoltak 
volna magukkal, ezáltal az sem, hogy Petőfit el-
vitték, ott verseket írt és családot alapított. A ma-
gyar és a szovjet tudósokon kívül egy clevelandi 
szakértő, valamint a Washingtoni Katonai Patha-
lógiai Intézet laboratóriumának egy szakértője is 
igazolta, hogy a barguzini lelet nemét tekintve nő.

Magyarországnak egy nemzeti költője van: 
Petőfi Sándor, aki azt kívánta, hogy a harc me-
zejéről szedjük össze elszórt csontjait, hogy 
majd valahol az Alföldön boruljon rá a szemfö-
dél, és ott domborodjék a sír is fölötte. 

Stelly Géza írt egy verset 1897-ben a seges-
vári Petőfi-szobor leleplezésének ünnepségére. 
Ennek utolsó soraiban az Úr így átkozza meg a 
magyarokat: „Kutassa őt a tudás, sejtelem,/ Sir 
va keresse a honszerelem./ Keressék mindig! 
Ne leljék soha!” 

„Nem szeretném, hogy valóra váljon az átok, 
holott ez idáig sokat tettünk ennek érdekében”- 
mondta Szűcs Gábor.

Sándor-Zsigmond Ibolya

„Ha kimegyek a doberdói harctérre,
Feltekintek a csillagos nagy égre,
Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Merre sirat engem az édesanyám?

Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni?
Hol fog az én piros vérem kifolyni?
Galícia közepébe’ lesz a sírom
Édesanyám, arra kérem ne sírjon!”

Talán nincs, aki ne ismerné ezt az első vi-
lágháborús éneket, amely a nagy háború egyik 
legvéresebb csatája, a doberdói harcok idején 
keletkezett. A Doberdó-fennsík az Adriai-tenger 
északi medencéjében található Karszt-hegy-
ség nyugati nyúlványa, nyugatról az Isonzó, 
északról a Wippach folyó határolja. Doberdó 
a magyarság számára szimbolikus jelentéssel 
bír, s annak a tragikus történelmi-földrajzi fo-
galomsornak a része, amelybe Mohács, vagy a 
Don-kanyar is tartozik. A súlyos veszteségeket, 
szomorú emlékeket idéző fogalmon túl azonban 
Doberdó a magyar hadtörténelem egyik legfon-
tosabb emlékhelye és egyúttal a magyar kato-

nai helytállás és hősiesség jelképe is. 
A Doberdó-fennsík kopár kövein, a fennsík 

védelmének legkritikusabb pontjain több mint 
egy éven keresztül döntően a korabeli Magyar-
ország területéről származó ezredek harcoltak, 
és a legnehezebb körülmények között védték az 
akkori közös hazát, az Osztrák-Magyar Monar-
chiát. Doberdó a magyar köztudatban általuk és 
miattuk vált fogalommá. Az itt elpusztult magyar 
katonák száma meghaladta a százezer főt, a sebe-
sülteké pedig a félmilliót is elérte. 

Zalka Máté, aki 1916 tavaszán zászlósként 
harcolt itt, Doberdó című regényében így írt: 
„Doberdó! Furcsa szó. Dobok peregnek és vala-
mi dübörgésszerű komorság...Doberdónak már 
tizenöt végén is elég gyászos híre volt a had-
seregben, de tizenhat elején ez az elnevezés 
egyértelmű volt a halálmezővel.”

2009-ben az olaszországi Doberdo del Lagó-
hoz tartozó Visintini faluban az isonzói csaták-
ban elhunyt hősök emlékének Magyar Kápolnát 
szenteltek, amely emléket állít az emberfeletti 
szenvedést kiállt katonáknak. A magyar kato-
nák tudták, hogy aki itt elesik, sosem fog ma-
gyar földben nyugodni, s talán ezt is akarták 
ellensúlyozni azzal, hogy a hosszú harcok alatt 
1918-ban saját, magyar kápolna építésébe 
kezdtek, de az épület befejezetlen maradt, míg 

2009-ben a Széchenyi Tudományos Társaság 
az Újfehértó Városért Alapítvány segítségével 
újjáépítették a kápolnát.

Idén szeptembertől Székelykeresztúr kis 
zászlaját is ezen az emlékhelyen lengeti a szél. 
Biró Anna (képünkön) mindannyiunk és váro-
sunk kegyeletét rótta le a magyar történelem 
tragikus emlékhelyeit felkereső körútja során, 
amely Doberdót is érintette. Nem tudjuk pon-
tosan, Keresztúr-székből hányan harcoltak ott, 
hányan vesztek oda, de mindannyiuk emlékéért 
is áll a kápolna, és száz év után is szól a keresz-
túri üzenet, hogy nem felejtünk!

Gloria Victis!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Emlékez zünk!
Száz éve - Doberdó

Szűcs Gábor Petőfi haláláról a Felolvasón

Hároméves a székelykeresztúri Felolvasó, 
és fennállása óta harmadszor is megtisztelte 
jelenlétével a helyi irodalomkedvelőket az al-
sóboldogfalvi életműdíjas Gálfalvi Gábor író, 
népművelő. 

A havonta megtartott Felolvasó szokásához 
híven most augusztusban is törzshelyén, a Len-
gyel kávézóban várta ezúttal is az érdeklődő-
ket. 

Gálfalvi Gábort ezúttal a készülő esszékö-
tetének, illetve az abból válogatott három új 
írásával láthattuk viszont. Az egyperces írások, 
akár a szerző korábbi novelláinak pillanatképei 
is lehetnének. Főbb témáinak gerince csakis 

maga az élet. Szépen ívelő, egyenes vonalve-
zetése életpályájának, gyermekkorának egy-
egy mozzanatát csillantja fel. Nemcsak az örök 
ifjúságot jeleníti meg, hanem az emberséget 
tanító, a rögös utakat egyengető gondolataival 
tapintható érezhetőséggel magával is ragadja 
az olvasót, a hallgatót. 

A felnőtté válás folyamata, az emlékek, a 
természet örökös körforgását figyelő lélek, a 
gyakorlatiasság, a szeretetre vágyó szív a visz-
sza-visszatérő motívum. 

A visszaemlékezések sora mindig újat kínál, 
mutat, kézen fog, és oda vezet, ahonnan ha 
nehézségek árán is, de megújhodó szellemmel 
állhat, vagy pihenhet meg a szemlélődő. 

Szépirodalom ez, a népi motívumok feleleve-
nítésével együtt. Gálfalvi Gábor hitvallása ez. 

Esszék önmagunkról, és arról, ahogyan átélhet-
jük, megélhettük gyermekkorunk, mindennapi 
életünk, az életet és a halált, hogy az ember 
mindenkor ember is maradjon. 

Várjuk a könyvet Gabi bácsi! 
Szente B. Levente

Felolvasón Gálfalvi Gábor


