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Értéktár konferencia és kiállítás

Május 6-án és 7-én a XII. Hargitai Megyenapok
részeként a magyarországi Városok, Falvak Szövetsége szervezésében értéktár konferenciának és
kiállításnak adott otthont a Molnár István Múzeum.
A konferenciát megnyitó Rafai Emil polgármester úr köszöntőjében bizakodását fejezte
ki, hogy a magyarországi példákból és az előadásokból okulva, a jól bevált gyakorlatot elsajátítva a mi értékeinket is rendszerbe foglalva
megőrizhetjük, átadhatjuk, és kezdetét veheti
egy hosszú távú folyamat, amely ezen a téren
is szorosabb együttműködést eredményez az
anyaország szakmai testületeivel.
Halász János, országgyűlési képviselő, a
Hungarikum Bizottság tagja, a Városok, Falvak
Szövetsége elnöke nyitó beszédében ismertette
a hungarikum törvény megalkotásának céljait,
egyebek mellett kifejtette: a Városok, Falvak
Szövetsége egy olyan értékalapú közösség ahová Székelykeresztúr is tartozik.
Szakáli István Loránd, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős helyettes államtitkár
tolmácsolta dr. Fazekas Sándor, Földművelési
Miniszter Úr személyes üdvözlő szavait, majd a

hungarikum törvény vonatkozásában elmondta: hasonló gyakorlatok fellelhetők más országokban is, de filozófiájában, rendszerében,
gondolatiságában a magyarországi hungarikum
törvénnyel megegyező szabályozással sehol
nem lehet találkozni a nagyvilágban.
A helyettes államtitkár elmondta, a hungarikum törvény legnagyobb értéke az alulról jövő
kezdeményezések felkarolásában van, bátor,
nemzeti jellegű. Emlékeztetett: a határon túl is
létrejöhetnek település szintű értéktárak. Saját ügyességünkön, tehetségünkön múlik, hogy
mennyire tudjuk kihasználni a hungarikum törvény nyújtotta lehetőségeket. Szakáli István
Loránd a helyi értéktárak alapítására biztatta
az egybegyűlteket, ugyanis az értékek gyűjtése
egyformán érdeke mind az erdélyi magyarságnak, mind a magyarországi magyaroknak. Ezután Jantyik Zsolt, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár
Bizottság elnöke tartott előadást a Hajdú-Bihar
Megyei, illetve a Debreceni Értéktár Bizottság
eredményeiről, munkájáról, majd Sándor-Zsigmond Ibolya a székelykeresztúri értékekről be...folytatás a 2. oldalon
szélt.

Június 5-én, vasárnap a demokrácia által biztosított lehetőséggel élve, helyhatósági választáson dönthet a lakosság arról, hogy kit szeretne
a székelykeresztúri polgármesteri tisztségben,
illetve kiket tanácsosi minőségben látni a következő négyéves, 2016-2020-as mandátumra.
Lehetőség van a választásra, hiszen Székelykeresztúron hárman méretik meg magukat a polgármesteri tisztség és a lakosság bizalmának elnyerése érdekében.
Mielőtt szavazati jogunkkal élünk, képzeletbeli mérlegre helyezzük az egyes jelöltek mellett vagy épp ellen szóló pro és contra érveket,
míg végül valamelyik irányba elmozdul a mérleg nyelve és szavazatunkat adjuk. Nem felelőtlenül tesszük, hanem meggondoltan, hiszen
a tét az egyéni és a közösségi helyzet alakulása lesz az elkövetkezendő években.
Épp ezért, mert egyéni és közösségi sorsunkról, jövönkről dönthetünk, tartsuk szem
előtt: mit tapasztaltunk, láttunk, fejlődtünk,
netán lemaradtunk? Ha egy halomba hordjuk
a jót, illetve egy másikba a keserűt, melyik halom lesz nagyobb? Legyünk igazságosak!
Gondoljuk át higgadtan, mi alapján hozzuk
meg a döntést, és ki az, akiben hiszünk, akire
nyugodtan bízzuk kisvárosunk sorsát és ezáltal
a sajátunkat is a következő négy évben.
Június 5-én éljünk a választás jogával és
döntsünk megfontoltan!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Május 12-én sor került a májusi rendes havi
tanácsülésre, amelynek megvitatott legfontosabb napirendjeit ismertetjük.
A tanácsterem felújítása, amely mintegy fél
éven át zajlott, mostanra befejeződött. Amíg
tartottak a munkálatok, a tanácsüléseket a
Delfi-pincében, közismert nevén a Cigánybáróné-féle házban tartotta az önkormányzat. Amikor dísztanácsülésre kerül sor, vagy városnapok
alkalmával, mikor több résztvevővel, vendéggel
számolunk, olyankor a múzeumban szoktuk
megtartani ezeket a tanácsüléseket.
A tanácsteremről, amelyben felújítása után
ma kerül először sor az ülésre, el kell mondani,
hogy pártszínektől függetlenül minden képviselő jóleső érzéssel és hallgatólagos megelégedéssel fogadta azt a felújítást, amely tulajdonképpen már nem is nekik szól, nem ennek a
mandátumnak, hiszen ez volt az utolsó tanácsülése az ebben a mandátumban tisztséget viselt
képviselőtestületnek. Az elkövetkező évekre,
mandátumokra olyan körülményt és olyan környezetet biztosítottunk, amely civilizált és európai normáknak megfelelő minőségi munkára
ad lehetőséget és biztosít „otthont”. Köszönöm
mindenkinek, aki ebben a felújítási folyamatban
részt vett, mind a hivatal munkatársainak, mind
a bedolgozó cégeknek, mind a designernek, aki
a munkálatok minden egyes lépését nyomon
követte, és rá volt bízva minden apró részletnek
a kidolgozása. A hivatal munkatársai, a képviselők egyaránt örültek, és személyesen én is
örültem ennek a szép megvalósításnak, és a

A választás szabadsága,
avagy Justitia mérlegén

Beszámoló a májusi tanácsülésről

következő testületnek, városvezetésnek, amely
június folyamán fog beiktatódni, jó munkát fogunk majd kívánni.
Különböző törvényes előírásokkal kapcsolatos témák kerülhetnek a tanács asztalára a napok, évek során, és ezekkel kapcsolatos újabb
napirendi pontok merülnek fel. Pl. a cigarettázási törvény megváltoztatása, amely szellemében
nem szabad vendéglőkben, bárokban cigarettázni, most olyan napirendet hozott, hogy azok
a jogi személyek, akik a főtéren ilyen helyiséget
üzemeltetnek, azok kérik, hogy az előttük lévő
járdából esztétikusan kivitelezve foglalhassanak el egy kis részt. Most a BCR mellett üzemelő Dolly Impex-ről van szó, amely szeretne egy
kis helyet erre a célra bérelni. Ezt a kérelmet az
önkormányzat elfogadta.
A városi könyvtár működési szabályzatának
az elfogadása volt egy másik napirendi pont,
könyvtárunk van, működik, az élet zajlik.
...folytatás a 2. oldalon
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Beszámoló a májusi tanácsülésről
folytatás az első oldalról...

A törvényhozó most olyan szabályzatot kért,
ami nekünk eddig nem volt, vagy nem a kért
formában volt, ezért egy újat szükségszerűen
el kellett fogadjunk. Tehát a városi könyvtár
is rendelkezik egy működési szabályzattal, ezt
még az olvasók nem veszi észre, de szükség
volt rá, és az önkormányzat elfogadta.
A megyei önkormányzat pályázott egy olyan
EU-s programra, amely kapcsán több település
ingyenes felszerelést kapott a mezőgazdasági nyilvántartónak az elektronikus vezetésére.
Ezeknek az eszközöknek a beszerzése, leszállítása megtörtént, gyakorlatilag használjuk is, és
most adták át hivatalosan is ingyenes használatba, és ezt is elfogadta az önkormányzat ás
továbbítani fogja a megyei önkormányzat felé.
Elfogadódott a 2016-os felekezeti támogatásokra megítélt összeg. Ez azt jelenti, hogy azok
az egyházak, amelyek felekezeti támogatásra
pályáztak az önkormányzat kiírt programján,
azok egy bizottság által megítélt összeget fognak kapni a benyújtott dokumentációk alapján,
természetesen utólagosan annak rendje-módja
szerint el kell majd számoljanak, el is szoktak
számolni, és ezeket az összegeket az egyházak

az ingatlanjaikra, illetve különböző programjaiknak a megszervezésére szokták fordítani. Ez
az összeg most 30 ezer lej volt összesen, és a
pályázó egyházanként hatezer lejt ítélt meg a
bizottság.
Szokásos napirend a hivatali munkaköröknek
az átalakítása, ha valaki jön, vagy valaki távozik, ennek az elfogadása is egy ilyen napirendi
pont volt az önkormányzati testület asztalán, ha
valamilyen posztot át kell alakítani, vagy át kell
szervezni az önkormányzat szerkezetét, akkor
ugyancsak az önkormányzatnak kell ezt jóváhagyni. A hivatali munkakörök elfogadása mellett, szerkezeti, felépítési és munkaköri összetételeknek az elfogadása is egy napirendi pont
volt, valamint a különfélékben egy, ugyancsak a
dohányzási törvénnyel kapcsolatosan felmerülő
bérbeadási szerződés jóváhagyása szerepelt.
Ebben a hónapban a felsoroltak tükrében kevesebb megvitatásra kerülő napirendi pont volt,
viszont volt olyan tanácsülés is, amikor mintegy
harminc kérdésben kellett dönteni a képviselőtestületnek.
Rafai Emil polgármester beszámolóját
lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya

Merjünk nagyok lenni!

Bár elcsépeltnek tűnhet, a fenti Széchenyi-idézet nagyon is aktuális napjainkban, amikor sokan próbálnak kicsinyhitűséget, pes�szimizmust előidézni az emberekben. Ezt
sugározza az országos média, ezt sugallják a
központi statisztikák helyi közösségeinknek: önmagatokban gyengék vagytok, szegények, nem
tudtok megállni a saját lábatokon, ránk vagytok
utalva. Ezt mintegy suttogópropaganda-szerűen
átveszik nálunk is többen, és terjesztik a közösségi médiában, illetve szájról szájra, el akarván
hitetni mindenkivel a „másokrautaltságot”. Én
azt mondom: ne higgyünk nekik! Eleink, egész
történelmünk ennek az ellenkezőjéről tanúskodik: hogyan lehet csak azért is, kellő konoksággal kitartani és élhető környezetet teremteni. A
takaros székely porták, templomaink, megújuló

Márton István, Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének igazgatója Har
gita megye értékeit ismertette. Az előadásokat
kerekasztal-beszélgetés követte a helyi értékek
gyűjtésének jelentőségéről, a nemzetrészi értéktárakban rejlő lehetőségekről.
Szombaton a nemrégiben felújított múzeumudvaron a kiállítók reggeltől várták standjaikhoz
a közönséget. Bemutatkoztak: Gyula, a Szatmár megyei (Magyarország) Panyola és Rozsály

68/2016-os HATÁROZAT egy 12 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról.
69/2016-os HATÁROZAT a Városi Könyvtár
szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
70/2016-os HATÁROZAT a „Mezőgazdasági nyilvántartó elektronikus kezelését célzó
informatikai rendszer bevezetése” program
keretében beszerzett eszközök ingyenes
használatba vételéről.
71/2016-os HATÁROZAT a „Felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron”
program keretében a 2016-os évben kiutalt
összegek elfogadásáról.
72/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről.
73/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének és munkaköri
összetételének elfogadásáról.
74/2016-os HATÁROZAT egy 20 m2-es terület bérbeadásának jóváhagyásáról.
Székelykeresztúr, 2016. május 12.

kultúrotthonaink, gazdaszövetkezeteink, közbirtokosságaink, korszerűsített útjaink, falura
költöző fiataljaink mind-mind azt üzenik, hogy
képesek vagyunk jobb életkörülményeket teremteni térségünkben, szülőföldünkön. Persze
még sokat kell ennek érdekében dolgozni, de a
felsoroltak jeleznek egy pozitív folyamatot, amelyet tovább kell erősíteni az elkövetkező években, hogy fiataljaink itthon maradjanak, vagy ha
elmentek, hazatérjenek, és itt lássanak jövőt.
Úgy lehetünk nagyok, ha nem hallgatunk a
borúlátókra, és nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, elbátortalanítani. Ne feledjük: a
világ mindig a derűlátók által ment elébb. Fontos, hogy a pozitív dolgokra figyeljünk egyéni
és közösségi szinten egyaránt. A sikereinkből
táplálkozzunk, ne a félelmeinkből, kudarcainkból. Nagyok akkor lehetünk, ha június 5-én elmegyünk arról dönteni, ki és hogyan alakítsa
tovább környezetünket, ki és hogyan szervezze, igazgassa településünk, megyénk életét.
Ott is fontos a részvétel, ahol csak egyetlen
polgármesterjelölt van, mert igazán jól dolgozni csak erős felhatalmazás tudatában lehet. Ne
hagyjuk, hogy mások döntsenek helyettünk!
Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

Értéktár konferencia és kiállítás
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folytatás az első oldalról...

községek, Hajdúnánás, Debrecen, Székelyenterzsébet, Székelykeresztúr. A kiállításnak kizárólag bemutatkozó, ismertető jellege volt. Semmit
sem lehetett pénzért vásárolni, de a termékeket
bárki kedvére kóstolhatta, a standok házigazdái
szívélyesen hívtak és kínáltak, láttak vendégül
mindenkit, aki aznap betért a múzeum udvarára.
A szombati programot a Mákvirágok Néptáncegyüttes műsora tette hangulatosabbá.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Anyakönyvi hírek
2016.04.15. – 2016.05. 15
Házasságkötések:
2016.04.29
Barabás Sándor és Benedekfi Piroska
2016.04.29
Deák Sándor és Balogh Réka
2016.05.12
Vajda Attila és Benkő Ibolya
2016.05.13
Bölöni Attila és Nagy Juliánna
2016.05.13
Hegyi Arnold-Levente és Hováth Tímea-Blanka
Elhalálozások:
Péter Erzsébet		
Pitó Rozália		
Fodor Sándor		
Györfi Jenő		

2016.04.30
2016.05.04
2016.05.11
2016.05.12

Újabb lépések a keresztúri szőlészetben
Szépen erednek a szőlőoltványok a Zeyk
Domokos Technológiai Líceum tankertjében.
A magyarországi testvériskolánktól (a budafoki Soós István Borászati Iskolától) támogatásba kapott szőlőtőkék elültetésére április
22-én került sor az Erdélyi Ifjúsági Egyesület
önkénteseivel és iskolánk diákjaival közösen.
Testvériskolánk két szőlőfajtát küldőt támogatásként: Kékfrankost és Pinot Blankot. A telepítést továbbá a keresztúri Agro Bio Kft. támogatta két növényvédő készítményével.
Hatos György
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HO TĂ R Â RIL E CONSIL IUL UI L OC A L
A L OR A ŞUL UI CRIS T URU SE CUIE S C
HOTĂRÂREA nr. 68/2016 privind aprobarea
închirierii a unui teren cu suprafaţa de 12
mp. din domeniul public al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 69/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Bibliotecii oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 70/2016 privind primirea
în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani
a echipamentelor achiziţionate în cadrul
proiectului „Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii registrului agricol
în format electronic”.
HOTĂRÂREA nr. 71/2016 privind aprobarea
sumelor acordate pentru proiecte depuse de
cultele religioase din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2016.
HOTĂRÂREA nr. 72/2016 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe
anul 2016 în cadrul Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 73/2016 privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului începând
cu data de 15 mai 2016.
HOTĂRÂREA nr. 74/2016 privind aprobarea
închirierii a unui teren cu suprafaţa de 20
mp. din domeniul public al oraşului.
Cristuru Secuiesc, la 12 mai 2016.
Nyílászárók cseréjével és általános homlokzati felújítással folytatódik a városi kórház épületének felújítása miután a tavalyi év végén az
épület új tetőzetet kapott.

Útpadkák feltöltésére újrahasznosítják a
nyári útkarbantartási munkálatokból származó
aszfalttörmeléket.

L É P É S RŐL L É P É S RE
Útkarbantartási munkálatok (kátyúzás) történtek városunk több pontján.
Útjavítás zajlott az Orbán Balázs utcában.
Új gyalogosjárda építése kezdődött el a betfalvi Köblös utcában.

A központi negyed környéki parkolási körülmények javításáért lekavicsoztuk a Kossuth Lajos utca végében levő parkolót.
Jól halad a kerékpárút építése, amely a Szécsi András utcától az Eminescu utcán át az alsóboldogfalvi vasútátjáróig fog elérni.

Aszfaltozásra készülve kanálistetők szintre
hozása történik a Kossuth Lajos lakótelepen.

Gyalogosjárda és esővíz-elvezető rendszer
építése folyik az Orbán Balázs lakónegyedben.

Aszfaltozási munkálatok folynak a Hargita
negyedben.

Szökőkutas szoborkompozíció építése kezdődött el a központi parkban. A szoborkompozicíó
alkotója Demeter István szobrászművész.

A tetőfelújítást követően új csatorna készül a
városi közfürdő épületére.

Új gyalogosjárda készült Betfalván a Sebesi
utcában.
Tapasztás, meszelés van folyamatban a Molnár István Múzeum szabadtéri részlegén.

A 2012-2016 mandátum utolsó tanácsülésére
a „24. órában” sikerült befejezni a tanácsterem
felújítását, így az új testület civilizáltabb feltételek között kezdheti majd munkáját.
A korábbi években meghonosodott hagyomány folytatásaként az idei évben is városszépítő szándékkal virágprizmákat helyeztünk
ki a város forgalmasabb pontjain.
Folyamatban van köztéri padok és szemeteskukák felújítása, cseréje, amire sajnos sok
esetben tudatos rongálás, vandalizmus adott
indokot.

Játszótérelemeket, padokat, köztéri szemeteskukákat szereltünk a timafalvi lakónegyed
bejáratához.
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„A nap tüze, látod,/ a fürge diákot /
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt”
(Áprily Lajos)
Tevékenységeink:
Az iskola másként héten intézményünkben négy Határtalanul projekt zajlott. Emellett diákjaink számos érdekes program közül
választhattak: múzeumlátogatás, foci- és kosárlabda-bajnokság,
irodalmi kávéház,
b o s z i ko ny h a,
osz t álydíszítés/lepedőrajz,
csillagászati-,
spanyol- és angolkör, Herbária,
önismereti
játékok,
filmklub, játékos matematika, macigyár,
földrajz fejtö-

Iskola másként a Zeykben

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

rők, önvédelem/elsősegélynyújtás, önkéntes
tűzoltók bemutatója, kirándulás, fizikai-kémiai kísérletek, biciklitúra, tanuljunk másként,
sütés-főzés az iskola udvarán. Ugyanezen héten zajlott két, az V-VIII. osztályosoknak szóló
verseny: a Csipkefa bimbója hagyományőrző
vetélkedő, illetve a DEKATLON tudáspróba.
A május 6-7. között zajló IX. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó célja népi kultúránk
megőrzése mellett az anyanyelvápolás volt.
A több mint 700 résztvevőt számláló találkozóra közeli és távoli tájegységekről egyaránt
érkeztek kisiskolás csoportok.
Május 7-én felvételi felkészítőt tartottunk a
teológia/intenzív angol profilú IX. osztályunkba való bejutáshoz.
Versenyeink:
Bekapcsolódtunk a Csontváry képek Erdélyben elnevezésű, középiskolás diákoknak
meghirdetett versenybe. A május 10-én tartott megmérettetésen 30 tanuló vett részt.
Az I. helyezett csapat tagjai: Csiszér-Rajti Anna-Lilla, Jakab Emese, Makó Lehel,

Szécsi Lehel, Buzogány Róbert. II. helyen a Györfi Laura, Kulcsár Enikő, Antal Ede Levente, Krisán Szabolcs, Fekete
Etele alkotta csapat végzett. A III. helyen
végzett csapat tagjai: Demeter Ágnes, Fazakas Angéla Borbála, Lőrinczi Zsófia,
Kovács Ágota, Vas Helén.
Május 13-án, a Fátál fáig-verstől versig Kányádi versmondó versenyen, Nagygalambfalván Atanackovič Natalija I. helyezést ért
el, Ambrus Anetta-Izabella dicséretben
részesült.
Szintén május 13-án, az E-VIII. osztályosok
számára szervezett XII. Száll az ének szájról szájra körzeti népdalvetélkedőn, Etéden a
Fődíjat iskolánk diákja, Biró Csenge vehette át. I. helyezésben részesültek: Kincses
Ilka-Mária és Tódor Eszter; III. helyezettek Kincses Gyöngy-Erzsébet és Préda Petra. Különdíjban részesült a Kincses
Banda. Díjazottjaink a Hajnalcsillag székelyföldi népdalvetélkedőn vehetnek részt.
Székely Tiboldi Anikó

Sikeres szereplés a marosludasi regionális labdarúgótornán
Iskolánk V-VIII. osztályos focicsapata
képviselte Hargita megyét a Marosludason
megszervezett regionális kispályás labdarúgótornán. Kemény mérkőzések után,
ahol Maros, Szeben, Fehér és Kovászna
megyék bajnokcsapataival szemben értünk el jó eredményeket, csapatunk az
előkelő második helyen végzett. Gratulálunk az egész csapatnak, valamint Năstase Manuel Valentinnek, akit a színvonalas torna legjobb kapusának választottak.
„Egy mosolygó iskola” – projekt az
iskola zöldövezetének bővítéséért
Iskolánk alsó tagozatos tanulói és pedagógusai számára nagy öröm, hogy az
„Egy mosolygó iskola” nevet viselő pályázatuk támogatást nyert a Polgár-Társ Alapítvány és a Mol Románia által meghirdetett Zöldövezetek programban, és ezáltal
iskolánk környezete szebb, gazdagabb és
„mosolygósabb” lehet.
A projekt keretén belül a kisdiákok a Föld

Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG

Az Iskola másként hét sok érdekes, köztük
már hagyományossá vált programmal várta
a diákokat. A kulturális-nevelési tevékenységek között szerepelt a városi tűzoltók előadása, felvilágosítás a közlekedésbiztonságról
és kihágásokról, drogprevenciós előadás.
Újra nagy sikernek örvendett a rendőrkutya-bemutató, a bútorfestő műhely is megtelt diákokkal. A már több éve működő zenei
workshop mindig vonzza a diákokat — ennek
keretében a diákok nemcsak különböző dalokat tanulhattak, hanem egy új dalt is írtak,
ugyanakkor hangszeres tudásukat is fejlesztették. A sporttevékenységek között voltak
osztályok közötti és egyéni vetélkedők. A diákok sakkozni, bridzsezni tanulhattak. Filmklub is működött — itt különböző szakmával
kapcsolatos és művészfilmeket nézhettek
meg a diákok. Az Iskola másként hétről nem
maradhattak el a jól bevált társasjátékok, logikai, valamint kreativitást igénylő játékok és
különböző műveltségi és szakmai versenyek.
Voltak közöttük egyéni vetélkedők is, de a legnépszerűbbek a csapatépítő játékok voltak.

napján magokat vetettek, melyek azóta már
szárba is kaptak. A Madarak és fák napján
pedig a szülők is bekapcsolódtak a fa-, cserje- és virágültetésbe, hogy egyre szebbé és
kellemesebbé váljék az iskola környezete.
Építsd meg a Naprendszert!
Tamási Csaba, III. Step By Step osztályos tanuló a szegedi Partiscum Csillagászati
Egyesület által meghirdetett Kárpát-medencei szintű nemzetközi verseny különdíját
kapta, értékes ajándékokkal: távcső, a Magyar Csillagászati Egyesület tagsága.
Bolyai Farkas Országos Tantárgyverseny
Diákjaink újból sikeresen szerepeltek
a magyar középiskoláknak szervezett országos tantárgyversenyen: Bodó Balázs
II. helyet szerzett a szervetlen kémia, míg
Jakab Ágota Anett a BBTE különdíját
kapta a kísérleti fizika szekcióban.
Gratulálunk minden diákunknak, akik
tisztességgel képviselték iskolánkat a különböző megmérettetések alkalmával!
Demeter Levente

Az Iskola másként hét alatt három Határtalan projekt zajlott le: Budapesten a Pogány
Frigyes Építőipari Szakközépiskola és Líceum,
Ózdon a Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola és Hódmezővásárhelyen az Eötvös József Szakközépiskola voltak
a partnereink. A diákoknak lehetőségük nyílt
a projekt keretén belül megtekinteni a városok kulturális és történelmi értékeit. Az igazi
érték talán az volt, hogy az ottani iskolák diákjaival személyes kapcsolatokat alakíthattak
ki, amit a projekt folytatásában kamatoztatni tudnak. Nagy lehetőség a mi diákjainknak
megismerni egy nagyváros mindennapi életét. Az itthon maradt diákok számára is nyújtott kirándulásra lehetőséget az Iskola másként hét, a diákok ugyanis a Jézuskiáltóhoz
kirándulhattak.
A hét utolsó napján került sor a hagyományossá vált főzőversenyre az iskola udvarán,
amelyre minden osztály benevezett. Az iskola
diákjai tanáraikkal együtt jó hangulattal, nevetéssel zárták a hetet.
Valentin Réka
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DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
Mozgalmas versenyidőszakon vagyunk túl
és nagyon sok szép eredménnyel büszkélkedhetünk. A Petőfi Sándor Általános Iskolát a
következő tanulók képviselték eredményesen
a különböző versenyeken:
Magyar nyelv és irodalom területén a Mikes
Kelemen megyei tantárgyversenyen David
Mark (V. B) III. helyezést ért el, aki az országos
szakaszon, Nagyváradon tizedik helyen végzett. A Kőhalomban megszervezett Adj, király,
katonát! regionális versenyen Tarcsafalvi
Dóra (VII. C) az egyéni versenyen II. helyezést
ért el, így a Kolozsváron megszervezett országos döntőn vett részt. A szentábrahámi Benedek Elek mesemondó versenyen Fodor
Boróka (V. B) és Mátéffy Anna (II. B, Győri
Zsuzsa tanítónő tanítványa) remekelt, mindketten továbbjutottak az országos versenyre.
A fizika területén május 7-én a Tamási Áron
Gimnáziumban szervezték meg az Alfa és
Omega verseny döntő szakaszát. A tanév kezdetén 249 hetedikes diák jelentkezett a
versenyre Brassó, Kovászna, Maros és Hargita me-

IX. Vadrózsák

Május 6-7-én, immár kilencedik alkalommal
indult útjára a Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó, a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban,
amely egy kis részt vállal fel a hagyományőrzés
és az anyanyelvápolás nemes feladataiból. Az
idei évben is több, mint 700 személy látogatott
el rendezvényünkre különböző tájegységekről:
Szilágy megyéből a szilágyballai kisiskolások,
Nagyváradról a Csillagocskák néptáncegyüttes,
Kolozsvárról, Válaszútról III. és IV. osztályosok,
Bakó megyéből a Magyarfalusi Cinkák csapata,
Brassó megyéből az Oltovány néptánccsoport,
Maros megyéből a gyulakutai kisiskolások, valamint a közelebbi vidékekről Gyímesfelsőlokról,
a Csíkszeredai Zeneiskolából, a Székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolából, a Tamási Áron Gimnáziumból, Felsősófalváról, Felsőboldogfalváról, Kobátfalváról,

gyéből. Három levelező fordulót követően a verseny döntő szakaszára 74 diák kapott meghívót.
Iskolánkból 15 hetedikes diák jelentkezett,
12 diák döntős volt. Simófi Levente I. díjat
nyert, Fülöp Richárd István, Lukács Kamilla és Egyedfi Tamás dicséretben részesült.
Április 23-án szervezték meg Nyíregyházán a Jedlik Ányos fizikaverseny döntőjét a 7-10. évfolyamok számára. Iskolánkat a hetedikes Simófi
Levente képviselte, aki negyedik helyezést ért
el a 81,48%-os teljesítménye alapján.
Április 18-22. között Egészség és környezet hetet tartottunk, melynek színes programjai elnyerték diákjaink tetszését: közös iskolai
kirándulás a Sóskútra, sportnap a sportcsarnokban, üzemlátogatások, az egészség megőrzését célzó előadások, egészséges táplálkozásra nevelő tevékenységek, biokozmetikumok
készítése, tavaszi nagytakarítás, valamint osztályszintű szabadidős tevékenységek tették
mozgalmassá ezt a hetet. Szécsi Blanka (VII.
B) így emlékezik erre a hétre: „Az idei program
kissé meglepett, ugyanis biotermékeket készí-

Szenterzsébetről, Siménfalváról, Kőrispatakról
a kisiskolások csapatai, természetesen a helyi
iskolákból és napközikből a gyermekek és a helyi tánccsoportok képviselői. A hagyománynak
megfelelően változatos tevékenységekkel töltöttük a két napot: voltak bemutatók a különböző népi műfajokban, megmérették magukat
a csapatok a hétpróbás vetélkedőn, bemutatták
az otthonról hozott régen használt eszközöket,
tárgyakat, elfogyasztottuk közösen a hagyományos ételeket, népi mesterségeket tanulhattak, ismerkedhettek a gyermekek családok
körében, csodálhattuk a népviseleteket, a bemutatott népszokásokat és hát a tájszólásokat,
amelyek igazán színessé varázsolták a találkozót, valamint mindkét este nagyon jó hangulatú táncházban vehettek részt a gyermekek és
felnőttek egyaránt. Az idén Bartók Béla zeneszerzőre emlékeztünk, kiemelve a népzenével
kapcsolatos munkásságát. Külön ünnepi része
volt a rendezvénynek meghívottunknak, Antal

Meséltünk a Mesevárban

Az idén 11. alkalommal tártuk ki a Mesebirodalom kapuit a Mesevár Napközi Otthonban.
Május harmadik hetén egy héten át meséltünk,
mesét hallgattunk, meseképeket rajzoltunk,
mesésen éltünk, mesében éltünk.
A hét elején a napközinkbe járó gyerekek alkotásaiból rendeztünk kiállítást, melyek mellé
a környék óvodásainak rajzai is csatlakoztak.
Kedden az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei látogattak el hozzánk, akik a macskáról meg
az egérről adtak elő egy interaktív mesejátékot. A nagycsoportos gyerekeké volt a főszerep
szerdán és csütörtökön, ők meséltek a kisebbeknek, szüleiknek. Egyidőben három különböző helyszínen meséltek a nagyok. A szülőkből,
gyerekekből és óvó nénikből álló közönség döntése alapján jutott tovább két csoportból két
gyerek, a román csoportból egy mesemondó
a körzeti mesemondó találkozóra. A nagycsoportos gyerekek elkészítették első mesekönyvüket, melyet be is mutattak a hét folyamán.
Pénteken, a körzeti mesemondó találkozón,
aki eljött hozzánk feltöltődhetett, a képzelet
szárnyán eljutott csodás mesebeli tájakra, és

elfelejtette a hétköznapi gondokat, mosolyra fakadt. Kis tehetségpalánták jöttek Székelyudvarhelyről a Kipi-kopi testvéróvodából, az
Eszterlánc Napközi Otthonból, a szentábrahámi
Benedek Elek Általános Iskolához tartozó óvodából, az etédi Jósika Miklós Általános Iskolához
tartozó óvodából, a székelykeresztúri Napsugár
Napközi Otthonból, a fiatfalvi Ugri-bugri napköziből, akik sok ízes, népi közmondásokkal,
szólásokkal tűzdelt magyar népmesét adtak
elő. A délelőtt során Török Tünde, Csifó Judith,
Köblös Juliánna Olga, valamint Major Ildikó Katalin óvó nénik segítségével jutottak el a gyerekek Meseországba és barangolták be azt.
Mesemondó Találkozónk végén Ilyés Izabella,
nyugdíjas magyar szakos tanárnő rövid „mesei
gondolatokkal” töltötte meg kis mesemondóink, vendégeink batyuját, hogy további útjuk
során ezekből töltekezhessenek.
A hét folyamán gyerekek batyuit nemcsak
eszmeileg sikerült megtölteni, hanem mindhárom nap során értékes könyvekkel tudtuk jutalmazni azokat a gyerekeket, akik mesemondással bekapcsolódtak a rendezvénybe.

tettünk, ami már a szó hallatán is jónak tűnt.
Készítettünk fürdőbombát, aminek nagyon jó
hatása van a bőrre, ugyanakkor az elkészítése is
egyszerű; egy nagyon jó pórustisztító arcradírt,
valamint egy testápoló balzsamot is, amiknek
elkészítése ugyancsak egyáltalán nem komplikált, az illata is kellemes, ráadásul hihetetlenül
puhává teszi a bőrt. Ezek a termékek semmiféle
vegyszert, és tartósítószert nem tartalmaznak,
de nagyon hatásosak.”
Páll Emese

Tibor énekesnek a népdalait hallgatni.
A rendezvény nagy előkészületet és hosszas
szervezési munkát igényelt, amiben a lelkes
szülőktől, tizedikes és hatodikos diákjainktól
igen nagy segítséget kaptunk. Hálásan köszönjük minden segítőnek és támogatónak azt a
munkát, aminek minden kicsi része drágakőként épült nemcsak a rendezvény részeibe, hanem a több száz gyermek szívébe, életébe.
Bartha Márta

Köszönetemet fejezem ki a Comunitas Alapítványnak és az RMDSZ-nek, hogy támogatásuk által azok a gyerekek is értékes könyvjutalomban részesültek, akik a helyi szakaszon
mondtak mesét, valamint a körzeti szakaszon
résztvevő gyerekeknek is sokkal értékesebb és
alkalomhoz illőbb mesekönyvet sikerült ajándékoznunk.
Úgy gondolom, hogy sikerült a mese varázsát eljuttatjuk gyermekeinkhez és a családjaikhoz, megismerhették a csodálatos jót – „az élő
mese varázsát!”
Hintz Katalin
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Népi mesterségbemutató Tordátfalván

Tordátfalván ismét benépesült a Tájház udvara.
A XII. Hargitai Megyenapok keretében a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
és Hargita Megye Tanácsa második alkalommal
szervezte meg a Tájházak Napját május 7-én.

Fotó: Salló Szilárd

A program célja, felhívni a figyelmet a helyi értékekre és a lakosság körében népszerűsíteni a
tájházakat. Ebbe a rendezvénysorozatba kapcsolódott be a Tordátfalvi Tájház is.
Ezen a szombati napon megtelt élettel a tájház
udvara. Az ide látogatók a tájház megtekintése
után kézműves foglalkozásokon vettek részt. Kipróbálták a kosárfonást Ráduly János kosárfonó
mesterrel, bútorfestést Lőrincz Annamáriával,
az agyagozást Boda Csillával, horgolást Barabás
Lillával és Köblös Júliával, laskasirítést és sütést
Molnár Annával és Tamás Lenkével, bogozást
Király Beátával, laposkötőszövést Karda Emesével és Pop Andreával. A kézműves foglalkozások
nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében
is nagy népszerűségnek örvendtek. A foglalkozások mellett László Ildikó táncoktató segítségével néptáncot tanultak.
A tájházba látogatók jól szórakoztak a simén-

falvi 4. osztály által előadott A selyp leány című
mesefeldolgozáson. A tordátfalvi ifjak Kányádi
Sándor-verseket szavaltak, a 3. és 4. osztály
gyönyörű táncokkal örvendeztette meg a közönséget, amelyet Paniti Imola tanárnő tanított
be. Ezt követte a 4. osztály verses-dalos összeállítása, majd Pop Andrea népdalokat énekelt.
Eközben főtt a bográcsban a tokány, sült a
pánkó. Jókedvben nem volt hiány. Közös ebéddel fejeződött be a rendezvény. Remélem, hogy
lesz folytatása!
Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek, szülőknek, a siménfalvi Marosi Gergely
Általános Iskola munkaközösségének, a Polgármesteri Hivatlnak, a Megyei Tanácsnak, a Hagyományőrzési Forrásközpontnak, akik támogatásukkal hozzájárultak a nap sikeréhez.
Pop Anna

lóban az arra legalkalmasabb választódjék ki a
feladatra. A versenyszámok között volt: futóverseny, magasugrás, lándzsás küzdelem, sulyokdobás, íjászat és botos birkózás. Ez utóbbi volt
a leglátványosabb és a legtöbb izgalmat kiváltó
próbatétel. Nem volt veszélytelen, hiszen a küzdők általában a földre is lekerültek.
A királyság egy esztendőre szól, s az illető
esztendőben ő a legénybíró. Mint ilyennek jogai
és kötelességei vannak. Jogai: az egyház presbitériumának tanácskozási joggal tagja – ő a
fiatalság képviselője közügyekben, a falu közös
ünnepein, mulatságain, lakodalmain tiszteletbeli meghívottként vesz részt, azokon nem kell
fizetnie, megválasztása napján ingyen ehet-ihat
a helyi rendezvényen, a faluközösség megbecsülését élvezi. Kötelességei: megbecsülését,
amelyet választásával kivívott, becsületességével, példamutató viselkedésével kell megtartania, a közösségi alkalmak kisebb rendbontásait
igazságos ítéletével kell rendeznie, templomba
járásával példát kell mutatnia társainak.
Gratulálunk mindazon fiataloknak, akik merték vállalni a megmérettetéseket, kiemelten pedig a három segesvári fiatalembert illeti dicséret
a tanúsított helytállásért. Ugyanakkor köszönettel tartozunk a helyi barantásoknak, akik előkészítették, és mindazoknak, akik segítették a ren-

dezvény megszervezését. Külön fénypontja volt
a napnak Kincses Olga Cickom gyereknéptánc�csoportjának műsora, akik egy tematikus műsorral léptek fel a megválasztott király és királyné, Szabó Ottó és Lőrinczi Kriszta tiszteletére.”
Az esemény sikerességéről kérdezve, Kincses
Kálmán így foglalta össze gondolatait: „A visszajelzések alapján egyértelműen kijelenthetjük,
hogy a kilencedik alkalommal megszervezett
– egész falut átfogó rendezvény az eddigiek közül a leghangulatosabb volt. Az éjszakába nyúló rendezvény a helyi zenészek muzsikálásának
kíséretében nótázással, énekléssel folytatódott.
Köszönjük az ő segítségüket is. A pünkösdi király
és királyné életére, velük együtt mindannyiunk
életére a jó Isten áldását kérjük.”
F. Bartha Noémi

Pünkösdi király választás Szenterzsébeten

Május 15-én, pünkösd vasárnapján Székelyszenterzsébeten ismét megrendezésre került a
pünkösdi királyválasztás és főzőverseny, amelyen közel 800-an vettek részt a településről és
a kistérségből. A főzőversenyen 8 csapat mérte össze tudását, minden versenyzőt dicséret
illetett különböző kategóriákban. A legnagyobb
kuriózum a helyi gyerekek közel 500 db szilvásgombóca volt. A fiatalok nagyobb korosztálya a
királyválasztás próbáiban mérettetett meg.
Idén is sorra került tehát a falu első legényének megválasztása. Szenterzsébeti, fiatfalvi,
segesvári fiúk, összesen 12-en pályáztak a királyi címre. Erről a hagyományról Kincses Kálmán, szenterzsébeti református lelkész beszélt
lapunknak: „Pünkösd táján a természetben is
minden fölfele törekszik, „király akar lenni”, és
ezzel a felfele törekvéssel más élőket is segít,
hogy utána kapaszkodjanak. Eme teremtés
rendjéből vett mintát kívánjuk emberi közösségi
életünkbe is beépíteni, mert hisszük, hogy fenntartható társadalmat tudunk létrehozni általa.
Éppen ezért oly módon történik a pünkösdi király
választása, hogy az nem valakik ellenében győzedelmeskedik, hanem valakik – legénytársai, a
fiatalság érdekében. Benevezhetett minden legénysorban levő – konfirmált fiatal. A legények
erejüket, ügyességüket mérték össze, hogy va-

Száll az ének szájról szájra - népdalverseny Etéden
Az etédi Jósika Miklós Általános Iskola, az
Etéd Község Gyermekeiért Egyesület, Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, valamint a helyi polgármesteri hivatal szervezésében május 13-án
Etéden a környékbeli iskolások körzeti népdalversenyére került sor. A Száll az ének szájról
szájra vetélkedőt 12 éve szervezik, és idén a
Székelykeresztúr kistérség általános iskoláiból
huszonkét tanuló vett részt. Birtalan Árpád, az
etédi Jósika Miklós Általános Iskola igazgatója
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy népdalaink
kincsek, amelyek utat mutatnak nekünk érzéseink, gondolataink kifejezésében.
A négytagú zsűri tagjai: Tordai Margit, az
etédi Jósika Miklós Általános Iskola tanára,

P. Buzogány Árpád, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont művészeti tanácsadója, Nagy Éva, kőrispataki tanítónő, László
Anna Ildikó, a székelykeresztúri Kispipacsok
néptáncegyüttes vezetője voltak.
A három korcsoport első helyezettjei: Balázs Boróka, Petőfi Sándor Általános Iskola,
Székelykeresztúr (előkészítő – I–II. osztály);
Kincses Ilka Mária, Berde Mózes Unitárius
Gimnázium, Székelykeresztúr és Szász Zoltán Krisztofer, Bem József Általános Iskola,
Újszékely (III-IV. osztály); Simó Kamilla, Petőfi Sándor Általános Iskola, Székelykeresztúr
és Tódor Eszter, Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr (V-VIII. osztály). Fődíjasok: Bíró Csenge, Berde Mózes Unitárius

Gimnázium, Székelykeresztúr (Előkészítő-IV.
osztály) és Pál Orsolya-Tímea, Petőfi Sándor
Általános Iskola, Székelykeresztúr (V-VIII. osztály).
Sándor-Zsigmond Ibolya
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VII. Tavaszi Pontyfogó Verseny II. szakasza
Május 18-án kezdődött a rugonfalvi halastón a VII. Tavaszi Pontyfogó Verseny
II. szakasza, amely - 96 órán keresztül - május
22-ig, vasárnap délig tartott. A versenyre benevezett 14 csapat, egyenként 2-3 résztvevővel.
Az alábbi helyezések születtek: 1. FOCUS
CARP TEAM (Rátz István, Hauslinger István) 2.
WEST CRISTUR TEAM 1 (Fazakas Attila, Neagoie Andrei, Gagyi Vencel) 3. VIL CARP TEAM
(Jankó Vilmos, Serban Alex, Barabás Ernő). Ös�szesen 461.79 kg halat fogtak, a legnagyobb példány (14.60 kg) a győztes csapat horgára akadt.
Az elkövetkezendőkben is benépesül majd
a tópart: május 28-án gyermeknapi horgász-

versenyt tartanak, amelyre már minden hely
elkelt, júniusban pedig a rendőrök veszik birtokba a tavat.
Buzogány Attila

S z ületés He te

nen betekintést nyerhettek az édesanyák azokba az intézményekbe, ahová nyugodt szívvel
és lélekkel írathatják kisgyermekeiket, amikor
eljön az ideje. Az első nap délutánján Bababazárba vártuk az eladni, csereberélni, vásárolni vágyó kisgyermekes családokat. Később
Csecsemőgondozás a Föld ajándékával címmel
Boros Márta, Dō Terra szaktanácsadó beszélt
az olajok jótékony hatásáról, arról, hogy sok
betegséget gyógyítani, megelőzni lehet olajok
segítségével, gyógyszerek nélkül. Másnap Zenei nevelés születés előtt és után címmel tartott egy jó hangulatú, bababarát környezetben
lévő előadást Nemes Annamária, a Berde Mózes
Unitárius Gimnázium zenetanárnője. Harmadik
nap, A helyes mozgás szerepe és fontossága
az állapotosság alatt című előadás csalogatta
az érdeklődő édesanyákat, akiket Molnár Csilla
gyógytornász látott el hasznos tanácsokkal. Ezzel egyidejűleg, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanítónői, Bálint Rozália, Biró Mária és
Pap Katalin kézműves tevékenységet folytattak
Szorgos kezek címmel. Ezt követően a Mesevár
Napközi Otthon óvónői: Andrási Judith, Major
Katalin, és Török Tünde interaktív mesejátékot
mutattak be a kíváncsi gyerekseregnek. A mesejáték után pedig Józsa Levente és Nemes Annamária a Vadrózsák néptánccsoport vezetői, a
BMUG tanárai tartottak gyerek táncházat Gyere
velem táncba címmel, a mozogni vágyóknak. A
következő napon Nyílt napra került sor a Súlyosan Sérült gyermekek Elhelyező Központjában,
az Őrangyallal egybekötve. A rendezvény fénypontjaként és egyben záró akkordjaként Életre
hívlak címmel babakocsis, kisgyermekes felvonulásra került sor a Gondviselés Segélyszervezet székházától, a Gyárfás-kertbe, a 2015-

Városunkban ismét megrendezésre került a
Gondviselés Segélyszervezet által a Születés
Hete rendezvénysorozat, melyről lapunk Deák
Réka programfelelőst kérte, számoljon be a
sikeres programokról válaszolva többek közt
olyan kérdéseinkre, mint „mivel volt ez másabb,
mint az eddigi”, vagy „melyik volt a legnépszerűbb tevékenység az egy hét alatt”. Az alábbi beszámoló lapján elmondhatjuk, hogy újból
sikerült a szervezet munkatársainak egy olyan
eseménysort kínálni a babás-mamás, családos
közösségeknek, mely igazán hasznosnak és színesnek bizonyult.
2016. május 3-7. között került sor egy nemzetközi rendezvényre, a 6. Születés Hete rendezvénysorozat megszervezésére Székelykeresztúron. Célja, hogy programjaival olyan
gyermekek és családok köré épített tematikákkal készüljön, mely szakmai tanácsokkal látja el
az érdeklődőket.
A különböző programok, különböző létszámú
érdeklődőt csalogattak. A legnépszerűbb pontjai a rendezvénysorozatnak, a helyi bölcsődébe
és a Mesevár Napközi Otthonba való látogatás,
az interaktív mesejáték, a táncház és a babakocsis felvonulás voltak. A babakocsis felvonuláson több, mint 120 résztvevő volt jelen, melyre
folyamatosan csatlakoztak az újabb és újabb
babák, családjaikkal együtt, a nem túl kecsegtető időjárás ellenére.
Az idei Születés Hete rendezvénysorozat a
helyi bölcsőde, a Mosoly Háza látogatásával
startolt. Ezt követően a Mesevár Napközi Otthon
vendégszeretetét élvezhettük. Mindkét helyszí-

Támogatás a székelykeresztúri önkéntes tűzoltóknak
Székelykeresztúron két önkéntes tűzoltó
egyesület nyert el jelentős támogatást a Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett támogatási programból. A polgármesteri hivatal mellett
működő Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete 8.820 lej értékben vásárolhat védőruhákat, a
Villám Fulger Önkéntes Tűzoltók Egyesülete pedig 8.400 lejt költhet védőcsizmák beszerzésére.
A támogatási szerződéseket május 19-én írta
alá Borboly Csaba tanácselnök és az egyesületek
képviselői. Az Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete telephelyén jelen volt Rafai Emil polgármester, Péter Levente, tűzoltó egyesület elnöke
és csapata valamit, Borboly Csaba tanácselnök.
A szerződést a tűzoltómúzeumban írták alá.

A Villám Fulger Önkéntes Tűzoltók Egyesülettel a szerződést az alakulat telephelyén írták alá,
részt vett Szali Mózes az egyesület elnöke és csapata, miután megbeszélést tartottak az egyesület
működését érintő kérdésekről, megoldandó feladatokról, ugyanakkor felmerült egy térségi hegyimentő csapat megalakításának szükségessége is.
Rafai Emil polgármester örömmel nyugtázta
a településre érkező újabb támogatást a megyei tanács jóvoltából, ugyanakkor méltatta az
önkéntes tűzoltók önzetlen munkáját is, amely
által nő a biztonságérzet a város lakóiban, hiszen vészhelyzet esetén helyi szakemberek
tudnak azonnal közbelépni.
Sajtóközlemény

ben születettek születésfájáig. Itt a születésfa
megáldására került sor, és az előtte lévő tavalyi
évben született keresztúri kisbabák névsorával
ellátott tábla leleplezésére, melyet idén Kibédi
Orsika, Lőrinczi Kristóf-Levente és Mikó Farkas
lepleztek le édesanyjukkal együtt.
A rendezvénysorozat célja, hogy családdal,
családalapítással, gyermekneveléssel kapcsolatos információk elérhetők legyenek koncentráltan az érdeklődők számára. Sok fiatal édesanyában, vagy leendő édesanyában ott motoszkálnak
a gyermekvállalással, szüléssel, gyermekágyi
időszakkal kapcsolatos kérdések, dilemmák,
melyekre választ kaphatnak a Születés Hete
rendezvénysorozat alkalmával. Az internet bár
rengeteg információt tartalmaz számunkra, ha
valamire kíváncsiak vagyunk, de a sok információ közül nem mindig tudjuk kiválasztani a ténylegesen jót. Ez a rendezvénysorozat igyekszik
az igényeknek megfelelő előadásokkal, hivatott,
megbízható szakemberekkel biztosítani a felmerülő kérdések megválaszolását.
Az idei Születés Hete abban volt más az eddigieknél, hogy ahogy telnek az évek, egyre családiasabb hangulatú, ami összefügg azzal, hogy
idén hatodik alkalommal került megrendezésre,
illetve szintén összefügg a rendezvényen való
résztvevőkkel való személyes kapcsolattal, akik
heti rendszerességgel látogatják programjainkat az év folyamán.
Deák Réka
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Bemutatkozott a Lector Kiadó
hadosztály történetét. A tábori újság címét
(Lesz még kikelet!) viselő kötet megalakulásától kezdve a harctéri szolgálaton át egészen a
cseh-morva és osztrák területeken folytatott
kilátástalan küzdelmekig, majd a fegyverletételig követi a seregtest nyomát. A könyv törzsszövegét a 27. honvéd székely könnyű hadosztálynak a hadműveletek során kitüntetett, illetve
bizonyítottan hősi halált halt katonái névjegyzékét, valamint a tisztikar névsorát tartalmazó
függelékek egészítik ki, és korabeli fényképek,
térképek teszik színessé. A könyvben székelykeresztúri volt katonák is szerepelnek.
Dimény Lóránt író, költő, fő foglalkozásban a
szoftverfejlesztésben dolgozik, Marosvásárhelyen él. 2003-tól rendszeresen közöl erdélyi folyóiratokban (Látó, Helikon, Korunk, Irodalmi Jelen).
Bemutatott novelláskötetének történeteiben a
szereplők a mindennapiság felejtésre ítélt oldalá-

ról kerülnek valóságközelbe. Időbeliségben történeteit elvezeti egy olyan múltba, amely már-már
a balladai elbeszélésmód hangulatát súrolja, az
erdélyi, soknemzetiségű környezetben élő hősei
– magyarok, románok, szlávok – sorsdilemmáit
néha az abszurditásig, groteszkig fokozva.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Fodor Árpád: Földrajzi tanulmányok

életútjáról Szente B. Levente faggatta.
Fodor Árpád fontosabb munkái:
Bögöz község földrajzi monográfiája Hargita
megye. Diploma dolgozat 1981.
Az Ecsedi-síkság. Földrajzi tanulmány Tudományos-metodikai (módszertani) szakdolgozat
az I. fokozati didaktikai cím elnyerése céljából a
földrajzi szakterületen 1998.
Szente B. Levente

Május 17-én a Molnár István Múzeumban került sor Zsidó Ferenc író szervezésében Berekméri Árpád-Róbert: „Lesz még kikelet!” A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd
könnyű hadosztály a második világháborúban
(1940–1945) című hadtörténeti könyvének és
Dimény Lóránt: Ha elhal című novelláskötetének bemutatójára. A Lector Kiadónál megjelent
két kötet szerzőjével Szőcs Csilla szerkesztő
beszélgetett.
Berekméri Árpád-Róbert történész, az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi
fióklevéltárának vezetője. Elsősorban az I. és a
II. világháború erdélyi vonatkozásait, valamint
a Marosi Református Egyházmegye 1920 és
1945 közötti történetét kutatja.
Hosszas és eredményes kutatást, majd feldolgozást követően írta meg a marosvásárhelyi magyar királyi 27. honvéd székely könnyű

Április 19-én a Városi Könyvtár adott otthont
Fodor Árpád (szül. 1953.) nyugdíjas pedagógus,
egykori székelykeresztúri diák, történelem-földrajz szakos tanár „hármas” könyvének bemutatására. A szerző a Földrajzi tanulmányok, a
Kaplonyi morzsák és a Kaplony című könyveit
hozta magával, amelyeket - mint mondta - 38
évnyi pedagógiai életútja zárásaként szánta az
utókornak.
A szerző elmondta, nem tartja magát írónak,
inkább kutató. Tervei szerint azokat a településeken kívánja meglátogatni, amelyekben egykor oktatott, ott tartana egy-egy bemutatót. Az
elsőt lakóhelyén, Nagykárolyban tartotta meg.
Városunkból több Hargita, Kovászna és Maros
megyei településre viszi bemutatni műveit.
A Földrajzi tanulmányok címűben a Nagy-

károly és Vidéke hetilap 1977-ben, valamint a
Nagykároly és Vidéke évkönyvben 1997-ben
és 1998-ban megjelent helyi földrajzi, időjárási
tárgyú tanulmányok és cikkek kaptak helyet.
A Kaplonyi morzsák című kötetben olyan
helytörténeti, földrajzi, környezetismereti, tudósítások, iskolai-nevelői beszámolók és fényképek láthatók, amelyek 2003 májusa és 2015
januárja között jelentek meg a Nagykároly és
Vidéke, a Jó Reggelt, Kaplony!, illetve a Történelmi Magazin című kiadványokban.
A Kaplony című könyv képes történeti
monográfia, amely a falut a svábok betelepülésétől
mutatja be napjainkig. Kiadását a Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület vállalta fel.
A szerzőt Lőrinczi Edit, a Városi Könyvtár
munkatársa köszöntötte. Munkásságáról és

Pünkösdi királynézás Siklódon Múzeumok Éjszakája!

A hagyományt ápolni, őrizni nem elég, tovább is kell adni és éltetni. Ennek a törekvésnek
ékes bizonyítéka a pünkösd vasárnapi siklódi királynézás, amely évről évre hazacsalogat siklódit, vendégül lát máshonnan érkezőt.
A hajdani színpompás pünkösdi népszokáshoz
híven, most is a kis királynék a menet élén vonuló, szőttesekből készített zászlókat vivő nagyobb
lányok után haladnak, miközben a felnőttek
megpróbálják ellopni őket. Hajdanán az ellopott

királynékat játékosan a disznópajtába zárták,
és ki kellett váltani őket. Idén is a falu utcáin
énekszóval vonultak végig, a templomból kijövő gyülekezet is csatlakozik a menethez, majd
a művelődési ház udvarán régi szokás szerint
cukros-kakaós kásával vendégelték meg őket.
A székelykeresztúri Kispipacsok néptánccsoport
táncműsort mutatott be, miután nagy üstben
főzött krumplitokánnyal kínálták a jelenlévőket.
Az esemény szervezője a Dávid Vára Egyesület, melyet magánszemélyek, vállalkozások
támogattak anyagilag. A szervezésben partner
volt a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és fenntartója, Hargita Megye Tanácsa.
A szervező Balázs Dávid a hagyományos ecetes, szódaporos vízzel kínálta a vendégeket, de
szintén a régi hagyománynak megfelelően került felszolgálásra a siklódi kása is. A vendégséget közös táncmulatság követte. Kívánjuk,
még számos szép pünkösd vasárnap virradjon
a királynézás őrzőire!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Örömmel és várakozással tétetik közhírré, hogy 2016. június 10-én, pénteken újból
megszervezzük a Múzeumok Éjszakáját! Előző évekbeli tapasztalataink, a sok-sok pozitív
visszajelzés - úgy érezzük - erre köteleznek is!
A hagyományos programok (kézművesség,
régészkedés, tárlatlátogatások) és az új pincekiállításunk mellett néhány érdekes újdonsággal is készülünk. Az egésznapos rendezvény
eseményeit az idén 70 éves múzeum történetének bemutatása, korszakainak felelevenítése köré igyekszünk felépíteni.
Elégtétel számunkra, hogy idén is kiváló
partnereket és segítőket találtunk, hogy az
érdeklődők emlékezetes napot tölthessenek a
múzeumban.
A részletes programot az esemény előtt
minden lehetséges formában közzé tesszük.
A 70 éves Molnár István Múzeum szeretettel vár mindenkit június 10-én az V. Múzeumok
Éjszakája rendezvényre!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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