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Április 8-án, pénteken este megnyílt a mú-
zeum új, állandó agrártörténeti pincekiállítása. 
Az érdeklődő közönség létszáma igazolta, hogy 
a dr. Molnár István által létrehozott 70 éves in-
tézmény ma is úgy képes tömegeket vonzani 
egy-egy esemény kapcsán, ahogy a múzeuma-
lapítás céljára tömegeket mozgatott dr. Molnár 
István is, akit egyvalami hajtott, hogy ennek a 
kisvárosnak olyan múzeuma legyen, amelynek 
gazdagsága, sokszínűsége mindenkor a rácso-
dálkozás erejével hat. Nem véletlenül került ve-
zérgondolatként e kiállítás képzeletbeli fejlécé-
re az „Érték a város szívében” mottó. 

A kiállítófelület, a pince teljes rehabilitáció-
jára szükség volt ahhoz, hogy egy korszerű és 
minden látogatói igénynek megfelelő kiállítás 
születhessen. Az épületünk történetét illetően, 
több korszakról beszélhetünk. Ez a pince is, 
akárcsak a Keresztúr főterén található legtöbb 
épületé, a középkori mezőváros településszer-
kezetének része. Valamikor 1880 körül felépül 
ezen a helyen az örmény kereskedő Kazotsay 
Miklósnak boltja és lakása. Az udvarba boltí-
ves kapualjon át lehetett bejutni, az utcára egy 
igazi vaskereskedéshez illő, míves kovácsoltvas 
kapu nyílt, amely jelenleg a múzeum hátsó ud-
vari bejáratául szolgál. A kapun olvasható KM 
monogram nem a Keresztúri Múzeumot jelenti, 
mint ahogy azt sokan gondolják, hanem Kazot-
say Miklós névbetűit rejtik. A kiállításon látható 
e kapu kisebbített másolata. Akár egyfajta kései 
emlékállítás az egykori háznak és építtetőjének.

Az 1946-ban alapított Városi Múzeum 1952-
ben kapta meg a már meglévő múzeumi helyi-

ség bővítése céljára az akkorra megüresedett 
úri kaszinó épületét. Az 1980-as évek elejére 
a már időközben is sok változtatást szenvedett 
eredeti homlokzat teljesen átalakult, végleg el-
tüntetve az épület sajátos, műemlékjellegét. 

A megváltozott látogatói és turisztikai igé-
nyeket figyelembe véve, egy másik évforduló 
kapcsán, amely szerint idén 110 éves az 1906-
ban újraalakult keresztúri hegyközség, támadt 
az ötlet, hogy állítsunk emléket a keresztúri 
szőlőművelésnek és borászatnak. Fontos meg-
jegyezni, hogy a szőlészeti szakirodalomban 
már a 19. századtól kezdve Székelykeresztúrt 
az erdélyi bortermelés keleti határaként emlí-
tik. Ebből a szempontból specifikus a keresztúri 
szőlészet és borászat. Mivel a szőlészet az ag-
ráriumnak csak egy kis szelete, Székelyeresztúr 
viszonylatában fontos megemlékezni arról is, 
ami a település agrárjellegét adja: az évszáza-
dos hagyományokkal rendelkező állattartásról 
és földművelésről, amelynek írásos és tárgyi 
emlékei hangulatkeltő és a további érdeklődést 
felébresztő szándékkal kerültek kiállításra.

A kerámia látványraktár kialakításával kettős 
célt értünk el. Könnyítettünk raktározási gond-
jainkon, ugyanakkor láthatóvá tettük az eddig 
raktáron tartott, javarészt dr. Molnár István 
gyűjtéséből származó kerámiagyűjteményt.
Szeretnénk elkerülni, hogy egy hosszú névsor 
olvasásból valaki neve kifelejtődjön, minden-
ki hozzájárulását ehhez a munkához nagyra-
értékeljük, és ezúton köszönjük, cégeknek, 
munkásaiknak, alkalmazottaiknak. Köszönet a 
Polgármesteri Hivatal különböző osztályán dol-

gozó munkatársainknak a napi szinten nyújtott 
segítséget, és Rafai Emil polgármester úrnak, 
hogy jó másfél évvel ezelőtt határozott feladat-
ba adta a múzeumpince hasznosítására vonat-
kozó korábbi terveink kidolgozását. 

A további köszönet dr. Molnár Istvánt és az Őt 
annak idején támogatókat illeti, akik olyan intéz-
ményt alapítottak, amely képes megújulni, és a 
ma emberéhez szólni, fiataljainkat, gyerekeinket 
múltunk megbecsülésére tanítani. Hisszük, hogy 
ez a kiállítás ezt a célt is eléri. Az első pozitív visz-
szajelzések az Iskola másként héten megérkez-
tek. Ekkor „vizsgáztattuk” az új kiállításunkat, 
és a gyerekek – kicsitől nagyig – kerekre nyíló 
tekintete megerősítette hitünket, hogy olyasmit 
láthatnak, tanulhatnak a múzeumban tett láto-
gatás során, amit máshol, a hétköznapi életben 
ma már egyre ritkábban tapasztalhatnak.

Dolgozni csak kitartással és a jóba vetett 
erős hittel érdemes. Minden egyéb haszonta-
lanság úgyis lehullik az idő rostáján, de az ér-
ték fenn marad. Jó, hogy vannak, akik megértik 
ezt a Molnár Istváni üzenetet. Rafai Emil pol-
gármester úr ünnepi köszöntőjében elhangzott:  
„hisszük, hogy időtálló értékeinket sikerül meg-
őriznünk, nemcsak újabb hetven, de annál is 
jóval hosszabb időre.”

Az ünnepség keretében dr. Molnár Istvánnak 
a múzeumudvaron található bronzszobrát Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzata, a Molnár 
István Múzeum, a Székelykeresztúri Unitárius 
Egyházközség és dr. Molnár István családja ko-
szorúzták meg. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

Új kiállítás a 70 éves a Molnár Ist ván Múzeumban
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Április 14-én sor került a székelykeresztúri 
önkormányzat rendes havi tanácsülésére, 
amelyen 18 napirendi pontot vitatott meg a 
testület, és ezeket szeretném köztudomásra 
hozni, ismertetni a székelykeresztúriakkal.

A 2016-2020-as évre elfogadandó master 
plan-nak az elfogadására felhatalmazott az ön-
kormányzat, hogy írjam alá a marosvásárhelyi 
AQUA INVEST-nél. Itt arról van szó, hogy a követ-
kező időszakban szennyvíz-, illetve ivóvízrend-
szerrel kapcsolatos fejlesztéseket szeretnének 
az AQUA INVEST az AQUASERV-nek a közös-
ségfejlesztési társulása Székelykeresztúron és 
a térségben továbbá eszközölni, persze európai 
uniós forrásokból. Azt láthattuk, hogy az elmúlt 
időszakban főleg szennyvíz terén az AQUA IN-
VEST segítségével a Maros megyei tanács koor-
dinálásával elég sok befektetés, munkálat zajlott 
Székelykeresztúron, több km szennyvízcsatorna 
kiépítése, de az elmúlt időszakban volt a betfal-
vi vízműnek is a teljes mértékű korszerűsítése, 
amely most van befejezés alatt, tehát most vég-
zik az utolsó simításokat.

Ugyancsak egy másik napirend kapcsán, 
amely vízzel és szennyvízzel kapcsolatos, elfo-
gadódott egy bizonyos módosítása az ivóvíz- és 
szennyvíz szolgáltatás szabályzatának, amit 
ugyancsak az AQUASERV végez.

2015-ös pénzügyi mérlegét fogadtuk el az 
ACATEL városgazdálkodási cégnek, ami gyakor-
latilag a 2015-ös év közepén, a fűtésszezon le-
járta után felfüggesztette a tevékenységét, most 
nem működik, de attól még az első hat hónapra, 
amíg működtek, pénzügyi jelentéseket, a mér-
leget év végén le kellett könyvelni, és le kellett 
adni a székelyudvarhelyi pénzügyre.

Bérletiszerződés-módosítás volt egy zatai 
szociális lakás esetében, anyáról lányára szállt a 
szerződés. Ugyancsak bérleti szerződéssel kap-
csolatos a következő napirend is, a városi sport-
csarnok büféjét bérli egy vállalkozás, ennek a 
szerződésnek a meghosszabbítására került sor. 

A főtéren a KTS Stone, a Nyári kert cége bérel 
egy területet, amely a Snack bár előtti részen 
asztalok és székek kihelyezésére szolgál.

Két iskolánk, az Orbán Balázs Gimnázium és a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium is benyújtotta 
a tavalyi leltár kapcsán leírandó vagyoni tárgyak 
listáját, ezeket az önkormányzat elfogadta.

Az  AQUASERV-vel kapcsolatosan kiigazító-
dott 385 ezer lejre a 2015-ös haszonbér, amit 
a rendszer működtetéséért, bérléséért fizet az 
AQUASERV. Ez mindig úgy működik, hogy a kö-
vetkező év első felében, negyedévében derül ki, 
hogy mennyit fizetünk, mint város hiteltörlesz-
tésre a hitelező intézményeknek, európai ban-
koknak, itt a Maros megyei önkormányzaton 
keresztül fizetünk és a szerződés szerint úgy 
van, hogy amennyit fizetünk, ez euró árfolyam 
függvényében változik, annyi haszonbért fizet 
nekünk az AQUASERV, és ezt évenkénk ki kell 
igazítani, mert előre nem lehet tudni az euró 
árfolyamát.

A Kossuth Lajos negyedben egy 50 m2-es te-
rület került bérbeadásra egy magánszemélynek. 

A Hargita negyedi ANL-s lakások szerződései-
nek a meghosszabbítására is sor került, azoknál 
a családoknál, amelyek továbbá is igényelik ezen 
lakások bérlését.

Több elindulás előtti munkálatnak a gazda-
sági, technikai mutatóinak az elfogadása is sor-
rakerültek, ideértve azt a két utcát, amelyet az 
idén szeretnénk felújítani, a Küküllő utcára, va-
lamint az Eminescu utcára gondolok. Elkészült 
a műgyeppályának, sportpályának a gazdasági 
mutatója, előtanulmánya, akárcsak a főtéren fel-
állítandó szökőkút installációnak és a hozzá tar-
tozó elemeknek is a terve, és ezeket is elfogadta 
az önkormányzat. Reményeink szerint, minél ha-
marabb neki kellene fogni és ezeket a munká-
latokat, amíg szép idő van, végezni, hogy ne a 
meleg nyáron, vagy késő ősszel kelljen dolgozni. 
Tehát a nyár beállta előtt jó lenne, hogyha ezek 
beindulnának, és esetenként be is fejeződnének.

Nagy igény van az utcajavításokra, ha a Kü-
küllő utcára gondolok, akkor gondolom, akik ott 
laknak, a Dávid Ferenc lakónegyedben, ők már 
tavaly ősszel kérték, azok tudják, akik napról 
napra, esős időben viszontagságos körülmények 
között tudják a lakásaikat megközelíteni, mint-
egy ötven családról van szó, mert ott házakban 
is laknak, tehát tényleg indokolt, valamint a Mihai 
Eminescu utcának is a felújítása most egy kalap 
alatt a bicikliút építésével valószínű, hogy ez az 
egyik legindokoltabb, mert az utcának egyszeri 
feltúrásával egyidőben mind a bicikliút, mind az 
utca korszerűsítése megvalósulhat. 

Költségvetés-kiigazítást, költségvetés-átcso-
portosítást eszközöltünk, itt főleg az a célunk, 
hogy a Küküllő szövetkezetnél mint ismeretes 
év végén megvásároltuk azt a műhelyt, amely 
asztalosműhelyként szolgált a városgazdálkodási 
osztály részére, és a mellette lévő irodaépület egy 
külön tétel a felszámoló cégnél, amely árverezi 
ezeket az ingatlanokat. Erre is megegyezés 
született a végrehajtó felszámoló céggel, hogy 
eladják a városnak, és az volt a kérésünk, hogy 
a Küküllő szövetkezet felhalmozott tartozását, 
hogyha lekompenzálják, vagyis leírják, ami 
ötvenezer lejes nagyságrendű, akkor a város 
hajlandó lesz megvenni, és meg vagyok győződve, 
hogy egy hasznos épülete lesz majd a városnak, 
és bármire alkalmas, vagy városgazdálkodási 
műhelynek, vagy tárolásra, raktározásra, vagy 
akár oktatási célokra is, szakiskolánál bevethető 
egy ilyen épület, de például az irodaépületben 
elképzeltük a jegyző úrral, hogy a levéltárat, 
azoknak a dokumentumoknak, amelyeknek kü-
lön előírásszerűen kellene a tárolását végezni, 
és most nem a legmegfelelőbb helyen vannak, 
ki tudnánk oda költöztetni, és kialakítani ott egy 
városi levéltárat.

Elfogadódott egy reklámfelületek - főleg táb-
lákról van szó – felállítására vonatkozó helyi 
szabályzat, amelyet a 185/2013-as törvény ír 
elő, és amely most egy bizonyos építkezésügyi 
felügyelőség által végzett ellenőrzés után ad-
ták ki, hogy ezt sürgősen el kell fogadni, meg is 
szerkesztettük, az önkormányzat el is fogadta. 
Itt felhívnám azoknak a cégeknek a figyelmét, 
akik akár közterületen, akár magánterületen 
állítottak fel ilyen reklámtáblát, saját cégükkel 
vagy bármi mással kapcsolatos reklámtáblát, 
hogy nagyon figyeljenek oda, jöjjenek és 
konzultáljanak itt az urbanisztikai osztályon 
működő kollegánkkal, mert komoly büntetések 
szabhatók ki az építkezési felügyelet részéről, 
mind a városvezetés részére, mind a táblákat 

illegálisan felállító cégek vagy magánszemélyek 
részére, tehát oda kell figyelni, és ezt a helyi 
szabályzatot és ezt a 185-ös törvényt feltétlenül 
tanácsos betartani. 

Egy közösségi konzultatív tanácsnak a műkö-
désével kapcsolatos szabályzatot is elfogadott 
az önkormányzat, ez főleg szociális vonalon mű-
ködik és azoknak a gyerekeknek a problémáival 

ÖNKORMÁNYZAT

51/2016-os HATÁROZAT a város képvise-
lőjének szavazási megbízásáról az „AQUA 
INVEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Köz-
gyűlésében a felújított Master – terv elfoga-
dásáról.

52/2016-os HATÁROZAT a város képviselő-
jének szavazási megbízásáról az „AQUA IN-
VEST MUREŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyű-
lésében az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás 
szabályzatának módosításáról.

53/2016-os HATÁROZAT az ACATEL Kft. 
2015-ös évi pénzügyi mérlegének elfogadá-
sáról.

54/2016-os HATÁROZAT a 9568/2009 szá-
mú bérbe adási szerződés módosításáról.

55/2016-os HATÁROZAT a 2437/2012 számú 
bérbe adási szerződés meghosszabbításáról.

56/2016-os HATÁROZAT egy 15 m2-es terü-
let bérbeadásának jóváhagyásáról.

57/2016-os HATÁROZAT az Orbán Balázs 
Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listá-
jának elfogadásáról.

58/2016-os HATÁROZAT a Berde Mózes Uni-
tárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak 
listájának elfogadásáról.

59/2016-os HATÁROZAT az AQUASERV Rt. 
által a 2015-ös évre fizetett haszonbér ösz-
szegének kiigazításáról.

60/2016-os HATÁROZAT egy 50 m2-es te-
rület közvetlen átengedéses bérbeadásának 
jóváhagyásáról.

61/2016-os HATÁROZAT a Hargita utca P0 
tömbház A lépcsőház lakói szerződésének 
meghosszabbításáról.

62/2016-os HATÁROZAT egyes beruházási 
munkálatok technikai és gazdasági mutató-
inak az elfogadásáról.

63/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi 
költségvetésének kiigazításáról.

64/2016-os HATÁROZAT a város területén a 
hirdetési eszközök elhelyezésére és engedé-
lyezésére vonatkozó szabályzat elfogadásá-
ról.

65/2016-os HATÁROZAT a Közösségi Kon-
zultatív Tanács szervezési és működési sza-
bályzatának elfogadásáról.

66/2016-os HATÁROZAT a város közvagyo-
nát tartalmazó lista módosításáról

67/2016-os HATÁROZAT a város magánva-
gyonát tartalmazó lista módosításáról.

Székelykeresztúr, 2016. április 14. 

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 az áprilisi tanácsülésről
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Újabb kerékpárút építése kezdődött el, amely 
a Szécsi András utcától az Eminescu utcán át az 
alsóboldogfalvi vasútátjáróig fog elérni.

Új gyalogosjárda építése kezdődött el a bet-
falvi Köblös utcában.

Új gyalogosjárda épült Fiatfalván a Bürkény 
utcában.

Új aszfaltút épül a Hargita negyedben a ga-
rázssor körül.

Útkarbantartási munkálatok (kátyúzás) kez-
dődtek városunk több pontján.

A nyaköny vi hírek
2016.03.15.  – 2016.04 . 15
 

 Házasságkötések:
 2016.03.17
Szilágyi Zsolt és Simon Renáta
 2016.03.18
Lőrinczi Zsolt és Nagy Tímea
 2016.03.25
Gábor István és Boda Ottília Kinga
 2016.03.31
Barabás István és Szasznika Zsófia
 2016.04.07
Kovács Ferenc-László és Kocs Tímea
 2016.04.08
Szőcs Róbert és Fodor Hedviga
 2016.04.15
Orbán Róbert és Kovács Noémi

 Elhalálozások:
Márton János  2016.03.20
Orbán János   2016.03.28
Máthé-Péter Irma 2016.03.30
Jakabfi Ibolya  2016.04.05
Krisán József  2016.04.09
Andrási Irma  2016.04.15
Máté Ilka  2016.04.15

ÖNKORMÁNYZAT

Hot ărârile Consiliului Local
al oraşului Cristuru Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 51/2016 privind mandata-

rea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, de 
a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA 
INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului 
revizuit pentru sectorul de apă şi canal al ju-
deţului Mureş.

HOTĂRÂREA nr. 52/2016 a privind manda-
tarea reprezentantului AGA, d-l Rafai Emil, 
de a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
„AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea proiectu-
lui Actului Adițional la Contractul de Delegare 
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare privind actualizarea 
tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. 
„Compania Aquaserv” S.A.

HOTĂRÂREA nr. 53/2016 privind aprobarea 
bilanţului contabil al S.C. ACATEL S.R.L. pe 
anul 2015.

HOTĂRÂREA nr. 54/2016 al primarului pri-
vind modificarea contractului de închiriere 
nr. 9568/2009.

HOTĂRÂREA nr. 55/2016 privind aprobarea 
prelungirii duratei contractului de închiriere 
nr. 2437/2012.

HOTĂRÂREA nr. 56/2016 privind aprobarea 
închirierii unui teren cu suprafaţa de 15 mp. 
din domeniul public al oraşului.

HOTĂRÂREA nr. 57/2016 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul 
Liceului Teoretic „Orbán Balázs”.

HOTĂRÂREA nr. 58/2016 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul Li-
ceului Teologic Unitarian „Berde Mózes”. 

HOTĂRÂREA nr. 59/2016 privind regulariza-
rea nivelului de redevenţă datorată de S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe 
anul 2015. 

HOTĂRÂREA nr. 60/2016 privind concesio-
narea directă a unui teren cu suprafaţa de 50 
mp., aflat în proprietatea oraşului.

HOTĂRÂREA nr. 61/2016 privind aprobarea 
prelungirii contractelor de închiriere aferen-
te locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru 
Secuiesc, str. Harghitei Bl. P0 sc. A.

HOTĂRÂREA nr. 62/2016 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici şi valorici 
pentru unele lucrări de investiţii.

HOTĂRÂREA nr. 63/2016 privind aprobarea 
rectificării bugetului local pe anul 2016.

HOTĂRÂREA nr. 64/2016 privind aprobarea 
Regulamentului privind amplasarea şi au-
torizarea mijloacelor de publicitate pe raza 
oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 65/2016 privind aproba-
rea Regulamentului privind Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Comunitar Consul-
tativ în oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 66/2016 privind modifica-
rea inventarului bunurilor care aparţin de do-
meniul public al oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 67/2016 privind aprobarea 
modificării inventarului categoriilor de bunu-
ri imobile care alcătuiesc domeniul privat al 
oraşului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 14 aprilie 2016.  

foglalkozik, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, 
és egy konzultatív tanács esetenként kivizsgálja, 
hogy a külföldön dolgozó szülők gyerekei itthon 
megfelelő ellátásban, megfelelő családi körülmé-
nyek között maradnak-e, és csak azután lehet a 
külföldi munkavállalást az önkormányzat részé-
ről, ha nem is engedélyezni, de alátámasztani.   

Sor került a Villám Önkéntes Tűzoltóegyesület 
beszámolójára, eléggé széles a skálájuk, ami a 
rendezvényeket illeti, széles és színes a műkö-
dési területük, és az elmúlt évben a bevetéseik 
is annyira számosak, hogy mindenképp az ön-
kormányzat elfogadta a beszámolót, tudomásul 
vettük és természetesen az eddigi szokásoknak 
a fényében továbbra is támogatjuk ezt az önkén-
tes tűzoltóegyesületet, de nem csak ezt, hanem 
az Erdélyi Önkéntes Tűzoltóegyesületnek a létre-
jöttéről és működéséről is egy rövid beszámoló 

volt letéve az önkormányzati anyagba, mindket-
tő Szali Mózes úr tollából.  Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk a bőséges és tartalmas tevé-
kenységükhöz.

A különféléknél egy család területvásárlását 
(a kertjük végében lévő területet, amihez elővá-
sárlási joguk van) hagyta jóvá az önkormányzat 
eladásra, és Betfalván a város magánvagyoná-
ba különböző épületeknek a telekkönyvezését 
és területeknek a bevételét fogadta el a város, 
közterületekről van szó, a betfalvi kultúrotthon, 
üzlet és bár alatti és körüli területeknek a belel-
tározásával és telekkönyvezésével kapcsolato-
san is döntött az önkormányzat.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

L é p é s r ő L  L é p é s r e
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A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
áprilisi beszámolója

Tevékenységeink:
2016. március 25-én iskolánk teljes közös-

sége együtt imádkozott a nagypénteki isten-
tiszteleten az unitárius templomban. Ezen al-
kalommal a szószéki szolgálatot Tódor Csaba 
lelkész végezte. 

Nagy segítsé-
get jelent isko-
lai könyvtárunk 
r endezésében 
az Erdélyi Ifjú-
sági Egyesület 
önkénteseinek 
egész hónapon 
át tartó könyv-
t ár szo lgá lata, 
akiknek közre-
működéséve l , 
illetve diákjaink 
segítségével di-
gitális adatbázis 

készül a könyvállományról. Az önkéntesek 
munkája teszi színesebbé és érdekesebbé az 
V-VIII. osztályos technológia órákat is.

A Vadrózsák Néptánccsoport április 6-án 
a székelykeresztúri Művelődési Házban ismé-
telten bemutatta Sírjaik hol domborulnak? 
című előadását. A csoport az említett szer-
kesztett táncjátékkal április 8-án  Vargya-
son szerepelt, a helyi Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egylet közreműködésével. Tánccsoportunkat 
a vargyasi előadásra a Duna TV stábja is el-
kísérte, akik a székelykeresztúri unitáriusok-
ról készítettek éppen filmet. Mivel a film egy 
része iskolánkról szól, természetes, hogy be-
pillantottak a Vadrózsák tevékenységébe is, 
így egy táncpróbát is megnéztek.

Április 14-én a Költészet Napját ünnepel-
tük a Diáktanács segítségével szervezett 
verses-zenés esten, ahol jó volt együtt len-
ni, együtt énekelni, egymás kedvenc verseit 
meghallgatni. Felnőttek és diákok egyaránt 
elhozták erre az alkalomra kiválasztott ver-
seiket.

Versenyek:
Az Adj, király, katonát! elnevezésű verseny 

Kőhalomban megtartott elődöntőjén Kandó 
Zsanett (VI. o) II. helyezést ért el.

Az Atlantisz harangoz országos versmondó 
versenyen Isztojka Máté (XII.o.) miniszté-
riumi IV. helyezésben részesült.

A saját szervezésű városi négypróba ver-
senyen úgy a fiú-, mind a lánycsapat I. he-
lyen végzett

Az Iskolai Sportok Olimpiájának körzeti szaka-
szain asztaliteniszben V-VIII. osztályban Fekete 
Előd I. helyezést, IX-XII. osztályban Fekete 
Etele szintén I. helyezést ért el; ugyanezen 
sportesemény keretein belül a  saját szervezé-
sű mezei futóversenyen I. helyezést értek el: 
Atanackovič Natalija, Moldovan Roxana, 
Boros Viktória, Kiss Szilárd; II. helyezés-
ben részesültek: Vida Ferenc, Benkő Tamara, 
Kandó Zsanett, Dán Attila; III. helyezést 
értek el: Nagy Kincső, Toti Izabella, Fekete 
Előd, Jakab Emese, Tar Sándor

Székely Tiboldi Anikó

ELŐITÉLETEK ELLEN: ERASMUS+
Április 5-9. között a Zeyk Domokos Tech-

nológiai Líceum adott otthont a Different Cul-
tures on the Same Stage (Különböző kultúrák 
ugyanazon a színpadon) nevezetű Erasmus+ 
projekt harmadik állomásának. A projekt 
lényege az, hogy az olaszországi, magyar-
országi, törökországi és romániai (zeykes) 
tanárok és diákok megismerjék egymás kul-
túráját, ezáltal toleránsabbakká, elfogadób-
bakká váljanak.

A projekt első két fázisában az olaszországi 
és törökországi viszonyokkal ismerkedtünk, 
ezúttal a romániai valóság bemutatására ke-
rült sor. Fel kellett oldani azt az „ellentmon-
dást”, hogy romániaiak vagyunk, de magya-
rul beszélünk, meg kellett ismertetnünk a 
partnerekkel az ország etnikai pluralitását. 
Épp ezért bemutattuk nekik Bukarestet, Ko-
lozsvárt, Segesvárt (a szászföldet) és termé-
szetesen a Székelyföldet (székelyek, romák, 
örmények, románok). A munkába a diákok is 
bekapcsolódtak, az első projektnapon ők mu-
tatták be angol nyelven az iskolát és a várost, 

a harmadik napon pedig prezentálták azokat 
a termékeket, melyeket a projekt eddigi idő-
futama alatt létrehoztak: egy angol nyelvű 
dalt a torelanciáról, melyet élőben is előad-
tak, valamint a videoklipjét is levetítették, 
kisfilmet a másságról, néptáncbemutatót. A 
kulturális, történelmi és gasztronómiai „lec-
kék” mellett a nyelvi ismeretek fejlesztése 
is elsőrendű fontosságú volt (a projekt egyik 
terméke egy háromnyelvű kultúrszótár volt). 
Érdekes volt látni, ahogy a vendégek az egész 
hetes projekt végére lassan megszerették ré-
giónkat, az egész országot, pedig – saját be-
vallásuk szerint – számos előítélettel érkeztek 
hozzánk. Az olasz csapat bevallotta, ha nincs 
ez a projekt, sosem jöttek volna Romániába, 
viszont kellemesen csalódtak. A kulturális, 
vallási különbségeket talán a törökök számá-
ra volt a legnehezebb áthidalni, de derekasan 
helytálltak, a projektzáró mulatságon már 
mindenki egyaránt csárdást járt és teli torok-
ból énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt-ot. 

Zsidó Ferenc

Az elmúlt időszakot kimagasló ered-
mények és változatos, mozgalmas prog-
ramok tették emlékezetessé diákjaink 
számára. 

Iskolánk focicsapata I. helyezést ért 
el a Szent-Györgyi Albert Nemzetkö-
zi Labdarúgó Tornán, melyre immár 
XXIII. alkalommal kapott meghívást 
szolnoki testvériskolánktól.

A megyei tantárgyversenyeken részt-
vevő diákok is szép eredményeket értek 
el, ennek megfelelően iskolánk képvi-
selteti magát az országos szakaszon is. 
Gratulálunk a megyei tantárgyverse-
nyek helyezettjeinek: Bálint Imolának, 
Bodó Balázsnak, Csifó Leillának, Deák 
Márta Mónikának, Fodor Beátának, Kar-
dos Anna Adriennek, Kendi Orsolyának, 
Lőrinczi Ágnes Gizellának, Solymosi Iza-
bellának, Szabó Anitának, Zoltáni Niko-
lettának; valamint Kedei Csengének, aki 
a Szolnokon megszervezett Tudomá-
nyos Diákkörök Országos Konferen-
ciáján képviselte iskolánkat. 

Az Iskola másként héten változatos 
programokat szerveztünk diákjainknak: 
kirándulásokat, előadásokat a Le-
gendárium megalkotói és a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem oktatói közreműkö-
désével, foglalkozásokat az Erdélyi 
Ifjúsági Egyesület önkénteseivel, a XIV. 
Törpe Olimpiát többszáz kisiskolás 
részvételével. Ezen kívül sor került iro-
dalmi-, zenei és néptáncos bemutatók-
ra, irodalmi-, logika-, városismereti-, 
mesemondó versenyekre, a végzősök-
nek pályaválasztási tevékenységekre, 
ill. különböző tantárgyakhoz köthető 
vizsgálatokra, kísérletekre, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük.

Ugyancsak ezen a héten láttuk vendé-
gül a kaposvári Munkácsy Mihály Gimná-
zium diákjait és tanárait is, akik immár 
másodszor látogattak el iskolánkba, és 
akikkel igaz baráti kapcsolatokat sikerült 
kialakítani.

www.obg.ro
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Az elmúlt hetekben diákjaink számtalan 
versenyen bizonyították tehetségüket. Gim-
náziumi tagozatunk fizika és kémia területén 
elért sikereit Bernád Rozália felkészítő ta-
nárnak köszönhetjük. Marosvásárhelyen, a 
Bolyai Farkas Elméleti Líceumban szervezték 
meg a Hevesy György kémiaverseny erdélyi 
döntőjét. Iskolánkat Simófi Levente 7. B 
osztályos tanuló képviselte, aki a 115 ver-
senyző közül a 6. legjobb eredménnyel került 
be a döntőbe, ahová 13 tanulót hívtak meg a 
korosztályából.

A Jedlik Ányos fizikaverseny II. fordulóján 
Baksa Andrea (6. C) és Simófi Levente 
(7. B) bejutottak a verseny döntőjébe, ame-
lyet Nyíregyházán tartottak. Itt iskolánkat 
a hatodikos Baksa Andrea képviselte, aki 
negyedik helyezést ért el a 85,19%-os tel-
jesítménye alapján. Az Öveges József fizi-
kaverseny II. fordulóján Simófi Levente, 
bejutott az erdélyi döntőbe, a 6. legjobb 
eredménnyel. Kolozsváron tartották a ver-
seny országos szakaszát. Simófi Levente I. 

díjban részesült!
A kisebbek is ügyeskedtek: „Legyen áldás 

a meséden, s legyen a meséd áldás minden-
ki számára!” olvastuk a szentábrahámi Be-
nedek Elek Általános Iskola körlevelében, 
amely a huszonkettedik mesemondó verse-
nyére hívta meg iskolánkat. Ennek jegyében 
tartottuk meg alsó tagozatosaink mesemon-
dó versenyét, melyre 18 tanuló nevezett be. 
A versenybizottság ‒ Sándor-Zsigmond Ibo-
lya és Páll Emese tanárnők, valamint Csoma 
Ilona óvónő ‒ a következő tanulókat díjazta: 
I. Mátéffy Anna I. B (felkészítő tanár Győri 
Zsuzsanna), II. Kacsó Dániel IV. A (felkészítő 
tanár Jakab Enikő), III. Kelemen Márk I. A 
(felkészítő tanár Máté Aliz). Dicséret: Balázs 
Boróka, Előkészítő A, Zsidó Ágota, Előkészítő 
A (felkészítő tanár Horváth Gizella), Ferenczi 
Anna Sára, Előkészítő B, Balázs Dávid, Elő-
készítő B, felkészítő tanár Berei Enikő), Pé-
ter Annabella I. A osztály. A szentábrahámi 
körzeti versenyen Mátéffy Anna I., Fodor Bo-
róka 5. B (felkészítő tanár Kacsó Anna) III. 

helyezett lett. Versenyeinkről, eredménye-
inkről bővebben a www.petofiai.ro internetes 
oldalon olvashatnak.

Jakab Enikő

2016. április 15-én 22. alkalommal került megrendezésre a szen-
tábrahámi Benedek Elek Általános Iskola által szervezett mesemondó 
verseny. A 22 évvel ezelőtt megnyitott meseszínpad célja, hogy évente 
egyszer találkozzanak a környék mesemondói Szentábrahámon, s közö-
sen tapasztalják meg Dr. Bencze Lóránt nyelvész szavainak igazát, mely 
szerint: „A mese a szellem terített asztala a tiszta szobában”. 

A mesemondók és a népes mesekedvelő közönség egy csodálatos me-
sedélelőttött töltött együtt együtt, hálásan emlékezett Benedek Elekre, 
aki ma is megajándékoz a csodák átélésének gyönyörűségével, aki olva-
sóiban ma is ébren tartja a szép beszéd igényét.

Szőcs Enikő iskolaigazgató és a verseny szervezőbizottsága köszöne-
tét fejezte ki mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szü-
lőknek és kollégáknak, akik anyagi támogatásukkal, munkájukkal hoz-
zájárultak ahhoz, hogy „Az édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejteni” 
jeligéjű hagyományos mesemondó versenyt idén is méltó módon szer-
vezhették meg.

A verseny tétje idén is hangsúlyos volt, hiszen az országos versenyre 
való továbbjutás lehetősége forgott kockán. Az öttagú bíráló bizottság, 
amelynek elnöke P. Buzogány Árpád költő volt, értékelte a versenyzők 
teljesítményét, és az alábbi eredmények születtek. 

Előkészítő–IV. osztályosok kategóriájában:
I. Mátéffy Anna – Petőfi Sándor Általános Iskola, I.B osztály, Szé-

kelykeresztúr
II. Vas Dóra – Kőrispataki Általános Iskola, I. osztály
III. Zongor Botond – Nagygalambfalvi Általános Iskola, III. osztály
Dicséret: Fülöp Dávid Béla – Firtosmartonosi Elemi Iskola, I. osz-

tály és Gidó Ottília – Benedek Elek Általános Iskola, előkészítő osztály, 
Szentábrahám

 V-VIII. osztályosok kategóriájában:
I. Szabó József – Nagygalambfalvi Általános Iskola, VIII. osztály
II. Simény Balázs – Augusztinovics Pál Általános Iskola, VIII. osztály, 

Kissolymos
III. Fodor Boróka – Petőfi Sándor Általános Iskola, V. osztály, Szé-

kelykeresztúr
Dicséret: Gábor Anita-Anasztázia – Kőrispataki Általános Iskola, 

VII. osztály
 IX-XII. osztályosok kategóriájában:
I. Kántor István – Orbán Balázs Gimnázium, IX. osztály, Székelyke-

resztúr
II. Isztojka Máté – Berde Mózes Unitárius Gimnázium, XII. osztály, 

Székelykeresztúr
III. Balog Dóra – Tamási Áron Gimnázium, X. osztály, Székelyudvarhely

Sándor-Zsigmond Ibolya

X X II .  Benedek Elek mesemondó verseny Szentábrahámon

A magyar költészet napját a magyar közös-
ségek 1964 óta József Attila születésnapján, 
április 11-én tartják. Ebből az alkalomból min-
den évben a magyar lakta településeken iro-
dalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, köl-
tőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a 
magyar líra előtt. A rendezvényeken általában 
klasszikus és kortárs költők versei egyaránt 
szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma 
is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.

Az elmúlt pár évben Székelykeresztúron 
is verses eseményekkel ünnepeljük ezt a na-
pot. Rendszerint versmondó esteket, felolvasó 
délutánokat szerveznek a város jelenlegi és 

egykori szavalói. Idén rendhagyó módon nem 
műsorszámokkal és nem összeállított verses 
előadással készültek a versrajongók, hanem a 
Székelykeresztúri Kistérség Szövetség kezde-
ményezésében egy flashmobszerű hangos ver-
smondásra hívták az érdeklődőket.

Április 11-én, a József Attila-szobor 
megkoszorúzását követően a művelődési ház 
előtt a költészetet kedvelők közösen, hangosan 
olvasták fel a költő A hetedik című versét.

Az eseményen képviseltette magát városunk 
önkormányzata, a Székelykeresztúri Kistér-
ség Szövetség, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület, 
az RMDSZ keresztúri Nőszervezete és több 

verskedvelő személy.
Örvendetes, hogy a rossz idő ellenére is ezen 

a napon többen csatlakoztak a magyar költé-
szet tiszteletére szervezett közös versmondás-
hoz, és ezzel együtt József Attila költőnk emlé-
ke előtt is tisztelegtek.

Köszönet az akció szervezésének ötletéért 
Hatos Melinda könyvtárosnak, az Orbán Balázs 
Gimnázium munkatársának, és Fodor Hedviga 
magyar szakos tanárnőnek a lebonyolításban 
nyújtott segítségét, ugyanakkor mindazoknak, 
akik az eddigi években és idén is aktív résztve-
vői a hasonló városi szintű verses események-
nek. A magyar költészetet mi nem csak április 
11-én szeretjük ünnepelni, és reméljük egyre 
többen fognak hozzánk csatlakozni.

F. Bartha Noémi

 Hangos versmondás
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Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület háza táján min-
dig történik valami. Március 25-én húsvéti Tojás-
kereső versenyt szerveztek a keresztúri iskolák 
nyolcadikos, valamint középiskolás diákjainak.

A vetélkedőre hét csapat nevezett be, akik 
feladata az 50 db előzetesen elrejtett piros tojás 
megkeresése volt. A húsvéti tojások Keresztúr 
különböző pontjain, ismert helyeken, de nem 
könnyen észrevehető módon voltak elrejtve, 

ahol a csapatoknak 1-1 feladatot kellett végre-
hajtani a meglepetésekért és a megtalált tojások 
által szerzett pontokért. Extra pontot jelentett, 
ha minél több tojás alakú tárgyat fényképeztek 
le. Első helyezést ért el az Orbán Balázs Gimná-
zium fiú-csapata, akik egy paintball csatán való 
részvételt nyertek. A díjazást követően a gyere-
kek szeretetvendégségen vehettek részt.

A hagyományteremtés és hagyományőrzés 

mellett a rendezvény célja volt az is, hogy az 
Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei valami 
újat hozzanak a fiatalok életébe. A húsvéttal 
kapcsolatos kérdések és feladatok mellett a 
tojáskereső játéknak egy nyugaton már elter-
jedt szokását ismerhették meg a résztvevők. 
Ugyanakkor a szervezők szerették volna felhív-
ni a figyelmet a hamarosan – júniusban - meg-
szervezésre kerülő diáknapokra, ahol hasonló 
programokkal színesítik majd a helyi ifjúság 
hétköznapjait.

F. Bartha Noémi

KÖZÉLET/KULTÚRA

 Tojáskereső verseny

Ferencz Orsolya, a Petőfi Sándor Program 
ösztöndíjas énekese jótékonysági tavaszi kon-
certsorozatára indult, melynek egyik megállója 
Székelykeresztúr volt. Az énekesnő, aki már a 
tavalyi évtől Segesváron tevékenykedik, zenei 
oktatást nyújt tehetséges magyar fiataloknak, 
március 31-én rendkívül színvonalas és egyben 
megható operettesttel örvendeztette meg a ke-
resztúri és környékbeli közönséget a művelődé-
si házban. A gálára a környező településekről 
is szép számmal érkeztek érdeklődők, főként 
Székelyszenterzsébetről, annál is inkább, hogy 
az est előadója nemcsak az énekművész, ha-
nem tehetséges diákjai, a szenterzsébeti Egyed 
Szilvia, és a segesvári Fodor Lilla is felléptek 

közösen a nagytapasztalatú énekesnővel. Mű-
sorvezető pedig a szintén egy segesvári diák-
lány, Nyárádi Izabella volt, aki a felkonferált 
dalokat és az énekesnőt egyaránt bemutatta. 
Az énekes diák tanítványlányok könnyűzenét 
és népdalokat adtak elő, míg a művésznő az 
operett műfajából adott ízelítőt, elénekelve a 
legismertebb slágereket, rábírva többször is a 
közönséget az ismert refrének éneklésére. Az 
est utolsó dala utáni tapsözönt követően az 
Ferencz Orsolya ismét kedveskedett egy szép 
dallal, megköszönve a szívélyes fogadtatást, a 
közönség pedig bátran kapcsolódott be ismét 
az éneklésbe. Könnyek és tapsok zárták a jóté-
konysági operettestet, melynek teljes bevételét 
a Böjte Csaba által működtetett keresdi Beth-
len-kastélynak, a Béke házának ajánlják.

F. Bartha Noémi

Április 8-án az unitárius Barátság közösségi 
házban tartott dalestet Heinczinger Miklós, 

közismert nevén Mika. Az előadóművész, aki a 
Misztrál együttes egyik alapítója és máig aktív 
tagja, pár éve önálló albummal is megörven-
deztette közönségét, melyről az érdeklődők 
hallhattak zeneszámokat az énekes-zenész 
előadásában.

Kiváló zenei érzékét, egyedi tehetségét, ze-
neszerzői képességét és sokrétű hangszertu-
dását a keresztúri zenekedvelők is megismer-
hették. Bemutatta műveit egy magával ragadó, 
meghitt hangulatú kis koncerten, melyet felve-
zetésként Mikó Ferenc unitárius segédlelkész és 
Fülöp Szabolcs székelydályai református tiszte-

letes nyitott meg.
A Gyöngy című lemezén található, a ma-

gyar költészet kiemelkedő szerzőinek versei 
csendültek fel megzenésített formában. Töb-
bek közt Arany János, Kányádi Sándor, Áprily 
Lajos, Ady Endre és Kárpáti Tibor tollaiból 
származó verseket énekelte el zenei kísérettel, 
ugyanakkor saját gondolait is beleszőve tette 
izgalmassá és különlegessé az előadás darabjait. 
Megannyi varázsének, igazi varázslótól szólalt 
meg a dalesten.

A rendezvény programpontja volt még a 
Csíkcsomortáni Gál László festményeinek 
kiállítása is. A koncerttel egybekötött kiállítást 
szeretetvendégség zárta.

F. Bartha Noémi

A Homoród Erdészeti Hivatal saját faisko-
lát hozott létre Homoródszentmárton mellett 
Székelykeresztúron, ahol 2-4 évig nevelik a 
cseresznyefa-, tölgyfa-, juharfa-, lucfenyő-, kő-

risfacsemetéket, mielőtt kiültetnék őket a ter-
mészetbe. Idén eddig a Rez-tetőn és a Kereker-
dőn voltak erdőpótlások.

A faiskolán kívül ez év tavaszán összesen 8,4 

hektáron ültetnek facsemetéket az erdészeti 
hivatal munkatársai, a területből egy hektárnyi 
Székelyudvarhelyé, a többi magántulajdonban 
van – nyilatkozta Ioan Bănucu, az intézmény 
vezetője.

F.Bartha Noémi

 Jótékonysági operet test

 Heinczinger Miklós dalest

 Faiskola létesült Keresz túron

Április 16-án a városi művelődési házban 
vendégszerepelt a HugarOperett. 

A 2010-ben alakult társulat céljául tűzte ki 
a világhírű, hungarikumnak számító magyar 
operett hagyományainak megőrzését, népsze-
rűsítését. Évtizedes hagyományainkat őrizve - 
alkalmazkodva a mai emberek, a mai kor igé-
nyeihez - művelik e világhírű ízig-vérig magyar 
műfajt, kultúránkat, mindezt Magyarországon 
és határokon túl. Ennek érdekében fiatalos 
lendülettel készítették el látványos produkció-
jukat, amellyel szeretnének hozzájárulni a ma-
gyar operett fennmaradásához.

Kollár Péter Erik, a HungarOperett alapítója, 
olyan társulatot hozott létre, amelynek tagjai 

olyan népszerű művészek és tehetséges fiata-
lok, akik profi módon művelik az operett mű-
faját.

A látványos előadásaikban mindenki megta-
lálhatja a neki tetsző részeket.

A tavalyi, 14 erdélyi városban megtartott 
nagysikerű koncertturné hűen igazolta mind-
azt, ami a társulat küldetése, és a nagy sikerre 
és óriási érdeklődésre való tekintettel az idén 
tavasszal újra Erdélyben turnézott a társulat, 
így tapsolhatott nekik április 16-án a keresztúri 
operettkedvelő közönség is, amelynek lehető-
sége nyílik arra, hogy elérhető áron minőségi 
kulturális élményben legyen része.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 A HungarOperet t Székelykeresz túron



2016. április - 7.   oldal

2016. április 9-10 közötti időszak-
ban a székelykeresztúri Gyermekek 
Klubja és Szitakötő Egyesület szer-

vezésében, került megrendezésre Déva mellett 
Piski határában a 6. Hargita szabadon repülő Vi-
lágkupa verseny. 4 versenyszámban 12 ország 
több mint 60 felnőtt és ifjúsági versenyzője küz-
dött meg a Világkupa pontokért. A városunkat 
Kiss Tamara képviselte, a Világkupán a 2. helyen 
végzett az F1A kategóriában az ifjúsági verseny-
zők között, a Románia Kupa fordulón az első he-
lyen végzett. Következik május 7-8-án 2. Világ-
kupa forduló Nagyszalontán. Április 11-24 közötti 

időszakban „Repülőmodellek építése, beállítása, 
repítése” programot támogatta a Communitas 
Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap.

Kiss István

SPORT/ÉRTÉKTÁR

R e p ü l ő m o d e l l e z é s

Székelykeresztúron az állattartáshoz kapcso-
lódó egyik ágazat, a tejtermelés közösségi és 
szervezett formájára vonatkozó első adatok a 
XX. század első éveiből datáltak. 1906-ban vető-
dött fel egy tejcsarnok létesítésének a gondolata, 
amely az elképzelések szerint árusította volna a 
rugonfalvi és szentábrahámi tejszövetkezetek le-
fölözött tejét. Ez azonban akkor csak terv maradt.  

Kolozsváron 1922-ben dr. gróf Bethlen Lász-
ló megalapította az Erdélyi Magyar Szövetkeze-
tek Központját, amely a két világháború közötti 
nehéz politikai időkben a magyar szövetkeze-
ti tevékenység egyik fontos láncszeme volt. A 
gazdatársadalom egyik jövedelmi forrását, a 
tejtermékek értékesítését helyezte biztos ala-
pokra, és ez hozta létre a székelykeresztúri 
vajgyárat, amely a Transilvania nevet kapta. 
A gyár az unitárius egyház által ajándékozott 
1052 négyszögöl területen 1937-ben épült fel, 
s működését 1938 tavaszán kezdte meg. 16 
munkással indult, amelyből egy telepvezető, 
egy technikus, egy vajmester, négy tisztviselő, 
öt szakmunkás és négy szakképesítés nélkü-
li munkás volt. Eleinte napi 4-5 ezer liter tejet 
dolgozott fel, ebből havonta 6-7 tonna vajat ál-
lítottak elő, évente 72-80 tonnát. 1941-ben már 
a feldolgozott mennyiség 18 ezer liter tej volt.

A gyár berendezésének fő eszközét képezte 
a kézzel hajtott, Alfa nevet viselő, német gyárt-
mányú tejfölöző szeparátor. Továbbá a vajköpü-
lő (kézzel hajtott hordó), hivatalos nevén „Alfa 
gördülő köpülő”, amelynek segítségével a tej-
színből forgatással távolították el az írót és így 

választódott ki a vaj. A másik fontos alapeszköz 
a forgóhengeres vajgyúró volt, ez sajtolta ki az 
írót a vajból. A nyersanyag és a vaj szállítása 
szekerekkel történt. 

A keresztúri vajat 1940 nyaráig Bukarestbe, 
majd Palesztinába is szállították. Naponta 500 kg 
vaj hagyta el a gyárat. A háború alatt a terme-
lés nagymértékben visszaesett, napi háromezer 
literre csökkent a feldolgozott tej mennyisége. 

1947-ben a termelés évi 30 tonna vajra, a 
személyzet létszáma nyolcra csökkent. 1948-
tól egy tehergépkocsit is üzembe helyeztek, 
ettől az évtől kötelező beadásokkal növekedett 
a termelés, elérte az évi 90-100 tonnát. Kimon-
dottan belföldi fogyasztásra termeltek.

1950-től a gyárat a székelyudvarhelyi Fo-
gyasztási Szövetkezetek Szövetsége vette át 
Székelykeresztúri Vajgyár néven.

Addig a gyár üzemeltetése egy fél-stabil lo-
comobil gőzgéppel történt, melyet fűtésre és 
a gépek meghajtására használtak. Ezt a gépet 
kicserélték egy stabil gőzgéppel, egyetlen régi 
technológiai berendezés, a 300 kg kapacitású 
vajköpülő maradt meg. 1951-től bevezették a 
villanyt. Ezzel párhuzamosan indult be a tej fel-
vásárlása és feldolgozása. Új berendezéseket 
szereltek fel: egy tejszínérlelő bárkát, a vaj gyár-
tásához egy tejszeparátort. Ekkor napi 300-400 
liter közfogyasztási tejet gyártottak, kimondottan 
a homoródi tábor részére, a város lakossága még 
nem igényelte a közfogyasztási tej gyártását.

1945-től a gyár átkerült az Élelmiszeripari 
Minisztériumhoz és ettől az évtől a segesvári 

Tejbegyűjtő és feldolgozó Vállalathoz tartozott.  
1954-55-ben megkezdték az exportvaj gyártá-
sát, amelyet Svájcba és a Német Demokratikus 
Köztársaságba szállítottak. 1955-től juhsajtot 
vásároltak fel és ezt Dorna túrónak, valamint 
juhtúrónak dolgozták fel. Ebben az évben napi 
8-9 ezer liter közfogyasztási tejet gyártottak 
Bukarest részére, a szállítás vasúton történt.  
1960-61-ben a termelést bővítették és korsze-
rűsítették. 500 kg kapacitású inox vajköpülőt, 
6 db 800 literes kapacitású rézkazánt szereltek 
be a Svájtzer sajt gyártásához. A napi terme-
lés 300-400 kg sajt volt. Évente 200-300 tonna 
vajat gyártottak exportra és belföldi fogyasz-
tásra. Ebben az évben kezdődött meg a köz-
fogyasztási tej és friss tejtermékek gyártása a 
város lakossága részére.  Ugyanettől az évtől 
az új gőzkazánokat földgázzal üzemeltették. 
Ezzel párhuzamosan új, nagy kapacitású be-
rendezéseket szereltek fel: egy 5000 literes 
tejpasztörizálót és egy 1500 kg teljesítményű 
tejszín pasztörizálót helyeztek üzembe.

1963-tól a gyergyóremetei Tejbegyűjtő és 
Feldolgozó Vállalathoz tartozott 1964-ig, amikor 
átvette a marosvásárhelyi vállalat. 1968-tól az 
Udvarhelyi Tejbegyűjtő és feldolgozó Vállalathoz 
tartozott. 1981-ben a termelési és érlelési felüle-
tek bővítését 1,5 millió lej értékben eszközölték.

A keresztúri vajgyár átvészelte a kommuniz-
must, 2010 áprilisában leállt, a környékbeli te-
jet a csíkszeredai üzemben dolgozták fel.

Összefogással, egyedülálló módon maguk a 
tejtermelő gazdák vették meg a gyárat, és 2011. 
február 10-én megalakult a Küküllő-Keresztúr 
Tejfeldolgozó- és értékesítő Szövetkezet.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Bajnok let t a 
S zékel y ker es z t úri 
Egyesülés

Szombaton, április 23-án a megyei bajnok-
ság (4. Liga Hargita megyei csoport) 22. for-
dulóján a Maroshévíz-Székelykeresztúri Egye-
sülés mérkőzése 1:2 eredménnyel zárult.

Az Egyesülés gólszerzői: Kovács Ákos, 
Dézsi Csaba.

 Tör téneti ér tékünk is:  a vajgyár

Fotók: Nagy Béla, 1938. Molnár István Múzeum fotótárából
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2016. április 23-án, szombaton délelőtt 10 

órakor a székelykeresztúri templomban 70, 
délután 5 órakor pedig az etédi templomban 

10 fiatal részesült a bérmálás szentségében Ta-
más József püspök kézfeltétele által. 

Április 24-én az unitárius templomban 28 
konfirmáló növendék nyilvánította ki az unitá-
rius hitben való megerősödését, amely által az 

egyház önálló tagjaivá váltak és életükben elő-
ször vettek úrvacsorát. 

Mindkét felekezet ifjait e jeles alkalomból 
szeretettel köszöntjük!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Március 30-án Oláh Sándor KÉNYSZEREK–
TANÚSÁGTEVŐK. Történetek a legrosszabb év-
századból című könyvének bemutatójára került 
sor a Molnár István Múzeumban. 

A szerzővel Zsidó Ferenc író beszélgetett. A 
Pro Print Könyvkiadónál megjelent kötet husza-
dik századi élettörténeteket gyűjt egybe többek 
között a Szekuritáténak beszervezett szemé-
lyek ténykedését, életútját is feltárja.

„E történetekben a mindenkori hatalom és 
az ennek alávetett egyén változó viszonyának 
talán típusos, társadalmi léptékben számottevő 
érvényességű változatait ismerheti fel az olva-
só. Emberek, embercsoportok sorsát nyomon 
követve feltárul a múlt, mint tapasztalatok és 
magatartások, terek és idők sokfélesége, ame-
lyekben az egyes életpályák elhelyezkednek. 
Fontosnak tartottuk mások – írók, történészek 
– értelmezéseit, tapasztalatait is párhuzamba 
állítani saját látleleteinkkel” – írja a szerző a 
könyv előszavában.

Oláh Sándor elmondta: azért fontos, hogy 
ezek a 20. századi történetek ne merüljenek fe-
ledésbe, mert „ha a meggyötörtek, megkínzot-
tak, üldözöttek, a diktatórikus uralom áldoza-
tainak történetei nem tűnnek el nyomtalanul a 
történelem süllyesztőjében, az a későbbi nem-
zedéknek is tanulságul szolgál”. 

Oláh Sándor: író, Homoródalmáson született 
1954-ben, Székelykeresztúron végezte közép-
iskoláját. A csíkszeredai KAM - Regionális és 
Antropológiai Kutatások Központjának alapító 
tagja. Az intézet megalakulásától (1990) részt 

vett a különböző kutatási programokban, illet-
ve bekapcsolódott anyaországi intézetek szé-
kelyföldi kutatásaiba. A megjelenés alatt levő 
háromkötetes SZÉKELYFÖLD TÖRTÉNETE című 
monografikus munka társszerzője.

Április 19-én este a Molnár István Múzeum 
új pincetere megnyitása után első alkalommal 
adott otthont könyvbemutatónak. 

Fekete Vince Vak visszhang című, váloga-
tott és új verseket tartalmazó kötete került be-
mutatásra. A költőt Zsidó Ferenc író kérdezte. 

Fekete Vince 1965-ben született Kézdivásár-
helyen. József Attila-díjas költő, író, műfordító, 
szerkesztő. 1994-ben diplomázott a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészka-
rán, ezidőtájt egyik elindítója és meghatározó 
szerzője a transzközép irodalmi vonulatnak. 

1993-tól 2003-ig a kolozsvári Helikon, 1996-tól 
néhány éven át az Előretolt Helyőrség, jelenleg 
a Székelyföld csíkszeredai folyóirat főszerkesz-
tő-helyettese.

A szerző ars poeticáját így fogalmazza meg: 
„Én egyébként mindenik verssel újrakezdem. 
Teljesen elölről. Mintha soha nem írtam volna 
semmit addig, ugyanazzal a várakozással, ki-
látástalansággal és bizonytalansággal. És re-
ménykedéssel. Amikor aztán végre befejezek 
egy-egy verset, és meg is vagyok elégedve 
vele, ott van mindig a szorongás, hogy lehet, 
ez volt a legutolsó. Mert soha nem lehet senki 
biztos abban, hogy tud még igazi, önmagából 
sugárzó, nagyon jó (Isten bocsá’: nagy) verset 
írni. És – tegyük fel – nem saját epigonjaként 

ismételgeti azokat a sémákat meg kliséket, 
amelyek egyszer már «bejöttek», a végtelen-
ségig. Amit pedig már megírtam, ami kész van, 
az már annyira nem érdekes. Csak az, amit a 
semmiből fel kell építeni újra, amit a legelső 
betűtől meg kell csinálni, fel kell emelni, létre 
kell hozni. A versből, versírásból, versolvasás-
ból, a vers szeretetéből, népszerűsítéséből, 
fejlődésének, változásainak, alakulásának fi-
gyelemmel követéséből pedig – úgy gondolom 
– egy költőnek nem szabad kiesni soha. A vers 
ma már – tudjuk – nem ugyanaz, mint száz, de 
akár tíz-húsz-harminc évvel ezelőtt volt. Noha 
bizonyos szempontból nem sokat, szinte sem-
mit sem változott.”

A költő a beszélgetést, amelyben részletek 
tárultak fel a nehéz, emberi élethelyzet által te-
remtett vívódásáról is, a kimondott problémák 
dacára finom humorral és egészséges derűvel 
tette hangulatossá. Végezetül saját verseiből 
olvasott fel a hallgatóság örömére.

Sándor- Zsigmond Ibolya
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KÖN Y V BE MU TAT ÓK

Díjmentes a magyar állam -
polgár ság előkés zítése,  rend-
s zeres ügy félfogadás Keres z-

túron az RMDS Z-irodában .
Az Udvarhelyszéki RMDSZ Területi szer-

vezete és a Székelykeresztúr városi RMDSZ 
szervezésében az Eurotrans Alapítvány díj-
mentesen készíti el a magyar állampolgárság 
igényléséhez szükséges iratcsomókat.

Az Eurotrans Alapítvány munkatársai min-
den hónap első keddjén 10-14 óra között Szé-
kelykeresztúron az RMDSZ irodában fogadják 
az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a 
magyar állampolgársági kérelmüket, valamint 
segítenek hadiárvák támogatásával kapcsola-
tos kérelem összeállításában és érdeklődni le-
het útlevéllel kapcsolatosan is.

Bővebb információkat a www.eurotransala-
pitvany.ro oldalon olvashatnak, illetve a 0266-
213561, 0721-297414, 0727-866350 telefon-
számokon kérhetnek hétköznap 9.00-14.00 óra 
között.

 Hitélet


