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M á r c i u s i  15 - i  g o n d o l a t o k 
Március 15-én, legyen bár napsütötte vagy 

hóviharos, szeles vagy verőfényes az időjá-
rás, össznemzeti jellegéből fakadóan egy rit-
musra dobban minden magyar szíve, éljen 
a Kárpát-medence bármely pontján vagy a 
nagyvilágban bárhol. Ennek az ünnepnek a je-
lentősége és egyedisége 168 évvel az 1848. 
évi március 15-e után is megmutatkozik, és ez 
az egyetlen olyan ünnepünk, amely politikai, 
vallási, hit és meggyőződésbeli különbségekre 
való tekintet nélkül évről évre igazolja, „Hogy 
történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, 
Mi egy vérből valók vagyunk.” 

Az ünnepség évről évre a jól megszokott for-
gatókönyv szerint zajlik, mégis mindig más. Hogy 
érezd, át kell élni, még ha csontig süvít is a már-
ciusi szél. Egyenként mindenki magában, majd a 
közösségben. Azután lehet véleményezni: örülni 
vagy elmarasztalni, feltöltődni vagy távol marad-
ni, közömbösnek lenni, …de nem érdemes. Jelen 
kell lenni! Változnak az idők, a szereplők, a vers-
mondók, a szónokok, a vendégek, még a Polgári 
Fúvószenekar 1895-nek is már sokadik nemzedé-
ke fújja a Himnuszt, hiszen a történelem az 1848-
as szabadságharccal nem lett befejezett, ma is 
zajlik, csak sokszor nem vagyunk tudatában a 
jelen fontosságának. 

1848-49 történelme nem egy aranyozott 
díszkötéses, porosodó könyv, amelyet évente 
egyszer, mert úgy szokás, leveszünk a polcról, 
fellapozzuk, olvasunk a márciusi ifjakról, a Nem-
zeti dalról, a Mit kíván a magyar nemzet tizenkét 
pontjáról, Petőfiről és Kossuthról, hogy megele-
venedjenek képzeletünkben a régi, naiv olajnyo-
matokról visszaköszönő, kokárdás pesti forradal-
márok, a tollas kalapos Kossuth Lajos, a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjén szavaló Petőfi, akiről tudjuk, 
nem is szavalt ott akkor valójában, mint ahogyan 
alig hihető az is, hogy 1849. július 30-án este a 
körtefánk alatt elszavalta az Egy gondolat bánt 
engemet című versét, amit később a versben 
megfogalmazott jóslat beteljesülésével hozott 
összefüggésbe a legendateremtő képzelet. 

Idén Székelyudvarhelyen színészek jelení-
tették meg a 168 évvel ezelőtti, március 15-i 
forradalmi eseményeket. Kitűnő helyszíneket 
választva gyülekeztek a Pilvax kávéházban, vo-
nultak a Landerer nyomdába, majd a Nemzeti 
Múzeum lépcsőjéhez. Egy mákszemnyi, pozitív 
értelembe vett „irigységből” táplálkozó képze-
let előreszalad, és már láttat egy, a keresztúri 
1849. július 30-31-ét felidéző eseményt, Petőfi 
Sándor utolsó estéjének történéseit, amelyet 
sehol máshol a világon a miénknél hitelesebb 

helyszínen megeleveníteni nem lehet, csakis 
Székelykeresztúron.

Mert lehet, sokféleképpen, mindannyian 
másként, de itt vagyunk itthon!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Március 15-én reggel 9 órakor a Millecente-
náriumi emlékműnél ünnepélyes zászlófelvo-
nással kezdődött az ünnepségsorozat. 

9.30 órától ünnepi istentiszteletre került sor 
az unitárius templomban, 10 órakor a reformá-
tus templomban.

10.40-kor az unitárius templomtól indult a 
felvonulás a Szabadság térre. A menetoszlopot 
lovasok, a Polgári Fúvószenekar 1895, egyházi, 
politikai és polgári méltóságok, vendégek, va-
lamint a Berde Mózes Unitárius Gimnázium, az 
Orbán Balázs Gimnázium és a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum diáksága képezték, ki-ki 
iskolai zászlóik alatt vonulva.

10.45-kor a református templomból kihozták 
és felvonták az Országzászlót. 

11 órakor vette kezdetét a főtéri ünnepség. 
A koszorúzást követően a Polgári Fúvószenekar 
1895 a magyar himnusszal kezdett. A szónoki 

emelvényre elsőként Rafai Emil, Székelykeresz-
túr város polgármestere lépett, a testvérváro-
si küldöttségek közül Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere és Varga Mihály, Magyarország 
nemzetgazdasági minisztere tartottak ünnepi 
beszédeket. 

A Petőfi, Petőfi: te vagy a vezérünk… című 
irodalmi összeállítást a Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjai mutatták be, Kacsó Anna magyar 
nyelv és irodalom szakos tanárnő irányításával 
és Szász Róbert zene szakos tanár közremű-
ködésével. Az ifjak nevében Andrási Botond, 
az Orbán Balázs Gimnázium tanulója mondott 
beszédet. Ezt követően néptáncműsorra került 
sor a Mákvirágok Néptánccsoport előadásában. 
A főtéri ünnepség a székely himnusszal zárult a 
Polgári Fúvószenekar 1895 kíséretével.

17 órakor az Országzászlót visszavitték a re-
formátus templomba. 18 órakor a Művelődési 
Házban néptáncgálát tartottak, amelyen fellép-
tek a Mákvirágok és a Vadrózsák néptánccso-
portok. 

 K r ónik a
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ÖNKORMÁNYZAT

33/2016-os HATÁROZAT a 2088/2003-as 
számú ingyenes használatba adási szerződés 
felbontásáról.

34/2016-os HATÁROZAT egy terület átenge-
déses bérbeadásának jóváhagyásáról.

35/2016-os HATÁROZAT a 3482/2011-es 
számú bérleti szerződés 1/2016 számú kie-
gészítő iratának elfogadásáról.

36/2016-os HATÁROZAT az 1574/2006-os 
számú bérbe adási szerződés meghosszab-
bításáról.

37/2016-os HATÁROZAT egy terület tulaj-
donba adásáról.

38/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Ifjú-
sági és felekezeti tevékenységek támogatása 
Székelykeresztúron program elfogadásáról.

39/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi Kultu-
rális tevékenységek és programok támogatása 
Székelykeresztúron program elfogadásáról.

40/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi 
Sporttámogatások program elfogadásáról.

41/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan meg-
osztásának elfogadásáról.

42/2016-os HATÁROZAT a város magánva-
gyonát tartalmazó lista módosításáról.

43/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses 
munkakörök átalakításáról.

44/2016-os HATÁROZAT a szociális jegyek 
formájában történő köznevelési támogatás 
jogosultjainak azonosításáról. 

45/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os évi 
költségvetésének kiigazításáról.

46/2016-os HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi 
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.

47/2016-os HATÁROZAT a város vagyona 
2015-ös évi leltárának és egyes alapeszközök, 
illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.

48/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan ingye-
nes használatba adásáról. 

49/2016-os HATÁROZAT a 6241/2009-es 
haszonbérleti szerződés felbontásáról.

50/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi fa-
mennyiség kitermeléséről.

Székelykeresztúr, 2016. március 10.

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

A keresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, mint tudjuk számos hasznos 
tevékenységgel áll a közösség szolgálatában. 
Nemcsak városunk, de a térség, sőt más me-
gye, illetve időnként más ország lakosainak is 
gyakran nyújt segítséget. Akcióik, bevetéseik 
sikeresek ugyanis jócskán van megfelelő esz-
közük, amivel véghezvigyék ezeket. Hatékony 
munkavégzésük érdekében nagy hangsúlyt 
fektetnek, mindig adnak arra, hogy folya-
matosan bővítsék, aktualizálják készletüket, 
gépparkjukat. Korszerű felszerelésekkel ren-

delkezik az egyesület, amelyeket főként pályá-
zati úton szerez be, ugyanakkor a minél ered-
ményesebb akciók céljából felkészültségüket, 
szakértelmüket is gyakran kamatoztatják, a 
lánglovagok rendszeresen vesznek részt to-
vábbképzéseken is.

A jelenleg 26 tagot számláló szervezet leg-
utóbb 2014-ben lett gazdagabb egy gépjár-
művel, vagyis a Berta névre keresztelt tűzol-
tó autóval. Most újabbat szerzett be a Villám. 
Szali Mózes, a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület elnöke azt nyilatkozta, hogy a Ma-

girus-Deutz típusú kosaras autó 30 méteres 
magasságával egyedülállónak számít a me-
gyében. 6 személyes, duplakabinos csörlővel 
is rendelkezik, 20 kilowattos, 3 fázisos áram-
fejlesztő található rajta. Az új szerzemény, 
mely roppant hasznosnak mutatkozik, ünne-
pélyes átadását május 4-re, a magyar tűzol-
tók védőszentjének, Szent Flóriánnak napjára 
tervezik, amikor is az érdeklődők közelről is 
szemügyre vehetik a csodamasinát.

F. Bartha Noémi

Bőv ült  a V illám Önkéntes t űzoltók géppark ja

Március 10-én sor került az önkormányzat 
rendes havi ülésére, amelyen 19 napirendi pon-
tot vitatott meg a helyi önkormányzat, ezek kö-
zül a fontosabbakról tájékoztatjuk olvasóinkat.

Az első napirendi pont kapcsán a sóskúti ta-
nügyi villát adta vissza az a Petőfi Alapítvány, 
amely már régebbről üzemelteti, és most egy 
átadás történt, mert párhuzamosan ki is vet-
te a Pro Educatione Keresztúr nevű egyesület, 
amely ugyancsak a Petőfi Sándor Általános Is-
kola körül és mellett fejti ki a tevékenységét. 
Azt kell tudni, hogy ez a tanügyi villa még az 
1989-es időszak előtt épült a tanügy összefo-
gásával, komoly felújtáson ment keresztül test-
vérvárosok támogatásával, Dunakeszi, Karcag 
és Kalocsa támogatták több mint hat millió fo-
rinttal a rendbetételét, viszont az idő vasfoga 
dolgozik, és most megint strukturális gondok 
vannak az épülettel. Azt vállalta a Pro Educa-
tione Keresztúr Egyesület, hogy próbálja haté-
konyan üzemeltetni és az épületet rendbetenni, 
ahol gondok vannak.

Zatában egy területet adtunk haszonbérbe, 
concessióba egy ott lakó családnak.

Ugyancsak ezen a tanácsülésen került napi-
rendre, hogy mivel az UPC megvásárolta a Har-
gita Line Kft.-t , az UPC-nek adódott át az a bér-
lési jog, amellyel a Hargita Line élt, és amelyet 
állványok, antennák és oszlopok felállítására 
használt a Hargita Line.

A Pro Dia labormunkálatokat végző cég meg-
hosszabbította a szerződését, és az elkövetke-
zendő időszakban is a helyi kórházunk egyik 
épületében fejti ki a tevékenységét.

Fiatfalván egy családnak területet adtunk a 
tulajdonába, gyakorlatilag az övék volt és ők 
használták, csak most bizonyos jogi lépéseket 
kellett megtegyenek, hogy tisztázzák a tulaj-
donviszonyt.

Ami nagyon fontos és kétszeresen is alá kell 
húzni a hirdetésnél és reklámozásánál: az ifjú-
sági, kulturális, egyházi és sport programok 
támogatása kerül hamarosan kiírásra, ezt az 
önkormányzat elfogadta, és azok az egyesüle-
tek, szervezetek, amelyek nem profitorientál-
tak, pályázhatnak az önkormányzat által kiírt 
programokra. Ez különben évről évre szokásos, 
csak a pénzkeretek változnak, amelyeket évről 
évre hozzárendelünk ezekhez a programokhoz. 
Mindezekkel kapcsolatban az önkormányzat 
kulturális irodájánál lehet érdeklődni.

Elfogadtuk a város magánvagyoni listájának 

egy változtatását. 
Egy döntés született bizonyos szerződéses 

munkakörök átalakításáról.
Újdonság van a román törvénykezésben, az 

által, hogy szociális jegyeket biztosítanak elemi 
iskolásoknak, illetve napköziseknek, fel akarják 
zárkóztatni azt a szociálisan hátrányos réte-
get, amely nem nagyon jár iskolába, napközi-
be. Annyi a probléma, hogy annyira bonyolult 
dokumentációt kell leadni egy ilyen támogatási 
kérelemhez, hogy sokan nem veszik igénybe, 
nagyon rossz az iskolaigazgatók általi visszajel-
zések szerinti arány, például az Orbán Balázs 
Gimnáziumnál hatvanból csak két gyerek igény-
li, tehát hatvan jogosultból csak kettő tette le a 
dokumentációt, míg a Petőfi Sándor Általános 
Iskolánál huszonkettőből négyen. Reméljük, 
hogy változnak majd az országos összesítés-
kor ezek a törvények, amelyeknek valójában jó 
céljuk van, de a bürokrácia hálóján az igénylők 
fennakadnak, és így a törvények nem érik el 
céljukat.

Költségvetés-módosításra is sor került, ép-
pen ezeknek a szociális jegyeknek a kiosztása 
miatt, ez az önkormányzatnak plusz kiadást 
jelent, ezt az összeget a kormány az ÁFÁ-ból 
biztosítja, és huszonkétezer lejt utaltak ki, hogy 
ezeket a szociális jegyeket tudjuk megvásárolni 
és tudjuk biztosítani a jogosultaknak, amire tu-
lajdonképpen jogosultak.

A 2015-ös költségvetés végrehajtása és 
ennek az elfogadásáról készített beszámolót 
fogadták el az önkormányzati képviselők, va-
lamint a 2015-ös leltárát a polgármesteri hiva-
talnak, valamint a hozzátartozó intézmények-
nek, mint bölcsöde, múzeum, könyvtár stb. 

Sor került a polgármester jelentésére, amit 
egy elég vaskos dokumentum formájában tet-
tünk a képviselők asztalára, és ennek az elfoga-
dására mind a közigazgatási tevékenységet cél-
zó jelentésre, mind a gazdasági tevékenységet 
célzó jelentésre is sor került.

Egy terület bérlését mondta vissza a Kossuth 
negyedben egy üzemeltető cég, valamint most 
fogadódott el a kitermelendő famennyiség kiin-
dulási árának a határozata a 2016-os évre a vá-
ros erdeiből, amit az állami erdészet fog lebo-
nyolítani, mivel ők adminisztrálják és felügyelik 
a város tulajdonát képező erdőket.

Rafai Emil beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

Beszámoló a márciusi tanácsülésről
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Az idei március 15-i ünnepünket magasrangú 
vendég tisztelte meg Varga Mihály, Magyaror-
szág nemzetgazdasági miniszter személyében. 

Ünnepi beszédéből érdemes kiemelni néhány 
gondolatot. „Minden fórumon fel kell az ellen 
lépni, hogy a román hatóságok akadályozzák 
a magyar nyelv használatát a közigazgatás-
ban, és gátolják az erdélyi magyar közösség 
azon törekvéseit, hogy településeit, köztereit 
és intézményeit anyanyelvén, a maga által vá-
lasztott névvel illesse, szimbólumait szabadon 
használja. Amint mondta, a román kormánytól 
azt várják, hogy tartassa be az általános em-
beri és kisebbségi jogokat, hogy folytathassuk 
a közös munkát: a fejlesztéseket, egy igazi 
közös közép-európai tér kialakítását. Annak a 
meggyőződésének is hangot adott, hogy a kö-
vetkező években Közép-Európában lesz az eu-
rópai gazdasági növekedés központja, ezért a 

magyar kormány komoly figyelmet fordít a Kár-
pát-medencei régió gazdasági előrejutására, 
olyan együttműködés kialakítására, amely elő-
nyös országaink számára. Az egymásra utalt-
ság, a közös érdekek azonban nem írhatják felül 
azt az elvárást, amellyel Magyarország a tavaly 
ősszel hivatalba lépett új román kormány mű-
ködésével szemben támaszt - mutatott rá a tár-
cavezető. Magyarországnak egyértelmű, hogy 
közös érdek a kétoldalú kapcsolatok rendezése 
- mondta Varga János. „Most, amikor Európa 
egy emberöltő óta nem látott biztonságpolitikai 
kihívással, a migránsok áradatával néz szem-
be, minden korábbinál erősebb kötelezettség 
országaink számára az összefogás, az együttes 
politikai cselekvés” - tette hozzá.

A miniszter beszélt arról, hogy Petőfi lelke-
sedésével, Széchenyi megfontoltságával és 
Kossuth tenni akarásával az elmúlt években 
olyan döntéseket hozott a magyar kormány, 
amelyekkel kivívta Magyarország helyét Euró-
pában. Mint mondta: a kormány rendbe tette 
és növekedési pályára állította a gazdaságot, 
valamint visszaadta a határainkon túl élő ma-
gyarságnak a nemzethez tartozás jogát. A mi-
niszter azt mondta: 1848-ban elődeink azért 
harcoltak, hogy Magyarország, a magyarság 
a szabad nemzetek közösségének egyenjogú 
tagja lehessen. Hozzáfűzte: azt akarták, hogy 
Pesten és ne Bécsben hozzanak rólunk dönté-
seket. „Ma sem gondoljuk másként, ezért vall-
juk, jogunk van ahhoz, hogy magunk döntsünk 
Magyarország alaptörvényéről”, önálló és a 

magyarság érdekeit szolgáló gazdaságpolitikát 
folytassunk ‒ fogalmazott. A miniszter szerint 
nemzetünk ünnepén hangsúlyosan kell kimon-
danunk, „nem kívánunk mást, mint 168 évvel 
ezelőtt: mi, magyarok békében, biztonságban 
és félelem nélkül akarunk élni”.

Megemlékezett arról, hogy egykor a forra-
dalmat támogató tömegben ott voltak az erdé-
lyi emberek is, nemcsak a magyarok, hanem 
mindenki: a szolgaság ellen lázadók, a szabad-
ságért lelkesedők és a jövőért harcolók. Mint 
mondta, a közös cél a polgári berendezkedés 
megteremtése volt, ezért március 15-e a mo-
dern és független Magyarország születésnapja. 

A nyaköny vi hírek
2016.02.15.  – 2016.03. 15
 

  Elhalálozások:
Kerestély Márton 016.02.20
Péter Eszter  2016.03.01
Szávuly Adalbert 2016.03.07
Major Biri  2016.03.10
Vajda Mózes  2016.03.10

Var ga  Mihál y  nem z e t ga z das ági  minis z t er  S z ékel y ker es z t úr on

A tavalyi évben felújított főtéri járdák mellé 
kövezett sáncok lettek kialakítva.

Befejeződött a régi városi szeméttelep fel-
számolása, a szemetet elszállították és a terü-
let ökologizálása is megtörtént (földelés).

Folytatódik a kórház épületének felújítása.
Újabb kerékpárút építése kezdődött el, amely 

a Szécsi András utcától az Eminescu utcán át az 
alsóboldogfalvi vasútátjáróig fog elérni.

Elkezdődött a Polgári Fúvószenekarnak szék-
helyül szolgáló városi közfürdő tetőzeti felújítá-
sa. A munkálatot a városgazdálkodási osztály 
munkatársai végzik.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceumban 
gyümölcstermesztési és szőlészeti tankert ki-
alakítása, présház építése van folyamatban.

Élősövény ültetése és egyéb tavaszi munkák 
zajlanak a város központi parkjában. A kiülte-
tésre szánt virágokat az önkormányzat kerté-
szetének üvegházában növesztik.

L é p é s r ő L  L é p é s r e

ÖNKORMÁNYZAT
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Ünnepi rendezvények:
A Vadrózsák Néptánccsoport március 13-án 

Vajdaságban, Zentán vendégszerepelt, ahol 
részt vett az 1848/49-es magyar forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett meg-
emlékezésen.

2016. március 15-én hagyományainkhoz 
híven ünnepeltünk, 3 anyaországi diákcsopor-
tot látva vendégül iskolánkban: a nyíregyházi 
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a rá-
koskeresztúri Kőrösi Csoma Sándor Gimnázi-
um és a komlói Kodály Zoltán Római Katoli-
kus Gimnázium diákjait. A Gimnázium épülete 
előtti koszorúzást követően istentiszteletre 

vonultunk át az unitárius templomba, ahol a 
kossuthos diákok alkalmi műsort mutattak be. 
Jelen volt Varga Mihály úr, Magyarország Nem-
zetgazdasági Minisztere, Rafai Emil úr, Széke-
lyekeresztúr város polgármestere és a városi 
elöljárók kíséretében. Az ünnepi istentisztelet 
után a hagyományos felvonuláson és a közös 
városi megemlékezésen vettünk részt.

Március 18-án a Molnár István Múzeumban 
megnyílt a Boldogasszony-kiállítás, mely al-
kalomból iskolánk kórusa alkalomhoz illő mű-
sort mutatott be.

Versenyek:
Forradalom utca 48. címmel szervezte 

meg a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség és az Erdélyi Magyar Televízió az erdélyi 
magyar középiskolák történelmi vetélkedő-
jét. Ezen megmérettetésen gimnáziumunkat 
Imre Beáta, Fazakas Levente és Mátyás 
Zalán képviselték, akik III. helyezést értek 
el. Fazakas Levente elnyerte a legjobb Pe-
tőfi-alakításért járó díjat is. 

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei 

fordulóján Andrási Szilárd III. osztályos 
tanulónk évfolyamán a székelykeresztúri és 
környéki versenyzők közt a második legma-
gasabb pontszámot érte el (81 pontot), me-
gyei szinten pedig a több száz harmadikos 
versenyző közt az előkelő 19. helyezést fog-
lalta el.

2016. március 3-án a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában szervezett körzeti versmondó 
délutánon Andrási Szilárd I. helyezést ért 
el, Ambrus Balázs dicséretben részesült.

2016. március 3-án a Vállalkozni jó! című 
vetélkedőn iskolánkat Lőrinci Orsolya, Czifra 
Noémi, Deé Bernadett, Vas Vivien és Györgyi 
János VIII. osztályos tanulók képviselték.

2016. március 9-én az Engedjétek énekel-
ni a gyermekeket! körzeti népdalvetélkedőn 
iskolánkból a legjobbnak bizonyultak: Biró 
Csenge, Kincses Ilka-Mária I. helyezés; 
Balogh Csaba, Kincses Gyöngy-Erzsébet 
II. helyezés; Tódor Panna III. helyezés; 
Salat Anita különdíj. 

 Székely Tiboldi Anikó

Nagykorúsítási ünnepség 2016
Előkelő ünnepségre került sor a Zeyk Do-

mokos Technológiai Líceumban 2016. márci-
us 11-én, a szalagavató bálra, ahol 56 diákot 
avattak felnőtté, ezen osztályok közül: a XII. 
Közgazdaság, XI. Mechanika és a XI. Faipari 
osztályok. 

Mi is jut először eszünkbe e kifejezés halla-
tán? Természetesen a végzős diákok felnőtté 
avatása, mesebeli szép ruhák, gyönyörű tánc, 
keringő, szalagátadás, éneklés és búcsúzta-
tás. E nap döbbenünk rá arra, hogy mi már 
felnőttünk, a felelősségek ránk hárulnak, már 
felnőttként kezel minket a világ, hogy elvá-
rásai is vannak felénk. Számunkra nagyon 

fontos volt ez az ünnepség, amire készültünk 
már hetek, mondhatnám hónapok óta. Az ün-
nepség előtt a lányok ruhát választottak, a 
fiúk övet csináltattak, az alsóbb tagozatosok 
énekkel készültek, mi meg sokat próbáltunk a 
táncra. Nagy izgalom és sok előkészület előz-
te meg e napot. 

Kezdetét vette az ünnepség, a bálteremmé 
átalakult sportcsarnok piros és fehér díszítés-
ben pompázott, megtelt a terem a vendégse-
reggel, elkezdődött a ceremónia, bevonultak 
az alsó tagozatosok, majd mi követtük őket. 
Pávai Gyöngyvér igazgatónő köszöntő beszé-
det mondott, és tanácsokkal látott el minket, 
majd az alsóbb tagozatos diákok énekkel és 
versekkel köszöntöttek. Ezt követte a szala-
gátadás, ami a központi jelképe volt a cere-
móniának, ez a kis piros szalagocska, amit 
feltűztek a ruháinkra, ingeinkre jelentette 
azt, hogy minket felnőtté avattak, ami nagyon 
megható pillanat volt. Az igazgatónő névre 
szóló emléklapokat adott át nekünk, és ezt 
követte a szalagavató tánc. Nagyon izgultunk, 
tele voltunk félelemmel, hogy szépen elő tud-

juk adni, és szeretteink, tanáraink büszkék 
lehessenek ránk. Ezután következett a tánc a 
szülőkkel és a tanárokkal. Először szüleinket 
kértük fel táncolni, akiknek a szemükbe könny 
szökött, és láttuk rajtuk, hogy nagyon büsz-
kék ránk, és alig akarják elhinni, hogy mi már 
nem azok a kis rohangáló kislányok és kisfiúk 
vagyunk, akik 10-15 éve voltunk, hanem fele-
lősségteljes felnőtt emberekké váltunk. Gra-
tuláltak a tánc közben, és elmondták, hogy 
milyen büszkék is ránk. Ezt követően felkér-
tük tanárainkat egy táncra, akik jó tanácsok-
kal és dicsérettel láttak el minket. A tánc le-
járta után odament mindenki a családjához, 
ahol már nagyon vártak mindenkit, virágokat 
adtak, könnyes szemmel átöleltek és gratulál-
tak. Befejezésként a Retro Band biztosította a 
jó hangulatot és a zenét, sokat táncoltunk és 
nagyon jól éreztük magunkat.

Felejthetetlen volt számunkra ez az ünnep-
ség, egy olyan élmény volt, amelyre mindig 
emlékezni fogunk!

Szilveszter Szidónia
XII. E osztályos tanuló

Az elmúlt időszak többnyire az országos 
tantárgyversenyek körzeti és megyei szaka-
szaira való felkészülésről és részvételről szólt, 
ahol számos diákunk bizonyította tudását, rá-
termettségét. Ezen kívül számos más orszá-
gos, megyei vagy helyi versenyen képviselték 
diákjaink iskolánkat: a szalontai Arany János 
országos szavalóversenyen, körzeti népdalve-
télkedőn, versmondó versenyen, a Vállalkozni 
jó!, az Adj király katonát! vetélkedőkön, vagy 
labdarúgó bajnokságon, ahol szintén nagy-
szerű eredményeket értek el diákjaink. 

Az idén is méltóképpen ünnepeltük márci-
us 15-ét, és örömmel vettünk részt a városi 
rendezvényen. 

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

Még több információért látogassa meg is-
kolánk internetes oldalait: www.obg.ro,

www.facebook.com/obg.szekelykeresztur 

Demeter Levente
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A 2015-2016-os tanév kerek évforduló is-
kolánk életében, hiszen 120 évvel ezelőtt, 
1896-ban nyitotta meg kapuit az az iskola, 
melynek jogutódaként működik a ma már 
Petőfi Sándor nevét viselő általános iskolánk. 
120 év még egy intézmény életében sem ke-
vés, mindannyiunkat kötelez az emlékezésre, 
a méltó ünneplésre, napi feladataink magas 
szinten való végzésére.

A jubileumi év számtalan eseményének 
központi rendezvényére a Petőfi-napokon 
került sor.

Március 9-én, szerdán 14 órától a Lukács 
András Sportcsarnok volt a helyszíne a Petőfi 
Kupa – minifutball bajnokságnak, szervezői 
Simon Géza Áron és Klein László szaktaná-
rok. 15 órától a városi Művelődési Házban 
tartottuk az Engedjétek énekelni a gyerme-
keket! – körzeti népdalvetélkedőt az elemi 
tagozatosoknak, szervezője Borbély Júlia ta-
nítónő volt.

Március 10-én, csütörtökön 16 órától ke-
rült sor az Iskola- és helytörténeti vetélkedő 
megszervezésére a könyvtár és dokumentá-
ciós központban, Hegyi Éva és Takács Enikő 
tanárnők irányításával.

Március 14-én igazgatói köszöntő beszéd 
és Kacsó Bence 8. osztályos diák szavalata 
hangzott el a Timafalvi Iskolánál, a Napsugár 
Napközi Otthonban és a főépület udvarán, a 
7. C osztályban a kunszentmiklósi tanár kol-
légák rendkívüli történelem órát tartottak.

A Petőfi-napok kiemelkedő eseménye a 
Petőfi-gálaműsor volt március 14-én dél-
után, majd az azt követő jubileumi évkönyv 
bemutatása és az iskolatörténeti kiállítás 
megnyitója. Ennek házigazdái Simó Ildikó 
igazgató, Győri Zsuzsánna és Takács Enikő 
tanárnők voltak.

Jelenlétével megtiszteltek bennünket: 
Hargita megye főtanfelügyelője, Görbe Pé-
ter úr, városunk polgármestere, Rafai Emil 
úr, testvériskoláink képviselői és intézmény-
vezetői: Kárpáti Zoltánné igazgató asszony 
Dunakesziről, Kovács Miklósné igazgató asz-
szony Karcagról, Horváth Tibor igazgató úr 
Kunszentmiklósról.

Tartalmas gálaműsorunk része volt a Sza-
badság, dicsőség: két csillagod ez volt…- iro-
dalmi összeállítás a kórus közreműködésével, 
Petőfi Sándor Jövendölés című versét Kacsó 
Bence szavalta, Keresztúrig menj vissza – 
óvodások népi gyermekjátéka, Siess libám, 
begyet rakni… – népszokás bemutatása, 
Tavaszhívogató – elemi tagozatos énekkar, 
Mákvirágok – néptáncelőadás. Közreműköd-
tek: Páll Emese, Máté Aliz, Kacsó Anna, Jakab 
Enikő, Kakucsi Annamária, Csáki Rozália, Gál 
Izabella Tünde, Mátéfi Csaba, Szász Róbert 
felkészítő tanárok.

Március 15-én, a városi rendezvényen, is-
kolánk diákjainak irodalmi összeállítása volt 
műsoron, melyet Kacsó Anna tanárnő taní-
tott be. Ezt megelőzően, iskolánk előtti Pe-
tőfi-szobornál koszorúztak iskolánk és part-
nerintézményeink vezetői, majd diákjaink 
segítségével megtörtént a milleniumi zászló 
átvitele a református templomból az Ország-
zászlós emlékműhöz.

A 120 éves jubileumi év alkalmából Az én 

iskolám címmel meghirdetett pályázat ered-
ményhirdetésére is a gálaesten került sor:

Irodalmi pályázat:
• Alsó tagozatos kategória: BEREI DÁVID, 

IV. B osztályos tanuló
• V-VIII. osztályosok: TÖRÖK-DARVAS 

ESZTER, VII.B osztály
Különdíj (vers): BAKSA ANDREA, VI.B
• Volt diákok, felnőttek kategóriája: BAK-

SA KINGA
Rajzpályázat:
• Óvodások, előkészítő osztályosok kor-

csoportja:
I. BÍRÓ L. DÓRA, Harangvirág csoport
II. TORDAI JÁZMIN, Előkészítő B osztály
III. MOLNOS IMOLA, Tulipán csoport
• I-IV osztályosok korcsoportja:
I. SZÁSZ KATALIN, I. B osztály
II. FÜLŐP SAROLTA, I. B osztály
III. BALÁZS ESZTER, II. A osztály
• Volt diákok, felnőttek kategóriája: VAJDA 

ERIKA
A legősibb petőfis család címet vise-

lő pályázatunk nyertese a Lőrinczi család, 
amelynek a legtöbb egyenes ági, illetve ol-
dalági rokonáról sikerült bebizonyítania, hogy 
120 éves iskolánk növendéke volt. A doku-
mentumok megtekinthetők a főépületben, az 
iskolatörténeti kiállításon.

A legősibb petőfis család legfiatalabb tag-
jai:

• TAKÁCS PETRA, a Napsugár Napközi Ott-
hon Tulipán csoportjának óvodása, leendő 
előkészítő osztályosunk;

• TÁNCOS BORÓKA, II. B osztályos,
• LŐRINCZI ISTVÁN, III. B osztályos, 
• TÁNCOS Dorottya, V. B osztályos tanu-

lók.
 Felmenő ágon I. fokú rokonaik, szülők-

ként:
• TÁNCOSNÉ, szül. LŐRINCZI MÓNIKA
• LŐRINCZI TÜNDE
• TAKÁCSNÉ LŐRINCZI SAROLTA.
II. fokú rokonaik:
• LŐRINCZI LAJOS, nagyapa, illetve test-

vére, KOVÁCSNÉ LŐRINCZI ILONA.
III. fokú rokonaik az elhunyt dédszülők:
• LŐRINCZINÉ PÁLFI IRMA, valamint id. 

LŐRINCZI LAJOS.
A IV. fokú rokont, az üknagyapát,
• LŐRINCZI JÁNOST, pontos dokumentu-

mok hiányában ugyan, de a családi emléke-
zet reformátusként, hajdani timafalvi lakos-
ként - iskolánk volt diákjának tartja.

 Gratulálunk!
Simó Ildikó

Petőfi-  hét 2016 -  120 éves év forduló
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Az 1848-49-es forradalom leverése után a 
magyar társadalomban tovább élt a remény, 
hogy a szabadságharc külföldi segítséggel újra-
kezdhető. Ez a remény segített abban, hogy az 
elnyomást el tudják viselni. 

Makk József tüzérezredes vállalkozott az 
erdélyi fegyveres felkelés megszervezésére. 
1851-ben kiment Törökországba Kossuthhoz és 
együtt dolgozták ki a felkelés tervét, ami vo-
natkozott hadsereg újjászervezésére, a fegy-
verek és hadi felszerelések beszerzésére is. 
A mozgalom célja a magyarországi Habs-
burg-uralom megdöntése volt. A Makk-fé-
le összeesküvés néven ismert mozgalmat 
Makk József szervezte, Kossuth Lajos ne-
vében és felhatalmazásával, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc foly-
tatásaként a Habsburg-uralom ellen. 
A mozgalom előkészítésébe Makk az 1848-
as forradalomból ismert embereit von-
ta be, azonban sikerült közéjük beépülnie 
egy Bíró Mihály nevű kémnek is, aki 1851 
őszén kiadta az osztrákoknak az összees-
küvőket, akiket hamarosan letartóztattak. 
A letartóztatottak kihallgatása két éven át tar-
tott, majd következett a megtorlás. Az ösz-
szeesküvés vezetőit felakasztották, a többi 
résztvevőre 5-18 évi várfogságot szabtak ki. 
A vértanúságot szenvedettek: a bágyi szüle-
tésű Török János, a Marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium teológia szakos tanára, aki részt 
vett a szabadságharcban, elfogták, de Bem 
kiszabadította. Kivégzésekor 47 éves volt. A 
Firtosmartonosban született Gálfi Mihály, aki 

mint szolgabíró kezdte közszereplését, majd 
ügyvédként folytatta. 1854-ben 37 éves volt. 
A háromszéki Teleken született Horváth Károly 
földbirtokos, aki kivégzésekor 25 éves volt. 
Mindhármukat a nagyszebeni császári-királyi 
haditörvényszék ítélte halálra 1853. október 
11-én, akasztás általi kivégzésükre 1854. már-
cius 10-én került sor. 

A kivégzés színterén, a marosvásárhe-
lyi Postaréten 1875-ben emlékművet avat-
tak fel. Az emlékbeszédet Orbán Balázs 
tartotta, az oszlop feliratát Jókai Mór írta. 
„…Élni szabadságban, vagy ezért meghalni me-
részen: Ezt hitték, vallták s haltak érte híven…” 
A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak 
a közös emlékezés napja, de az összetartozásé 
is, a tudatos, közös fellépésé a nemzeti önren-
delkezés jegyében.

A Székely Nemzeti Tanács 2012-ben a szé-
kely szabadság napjává nyilvánította március 
10-ét. Azóta évente, Marosvásárhelyen a szé-
kely szabadság napján dacolva a hatalom ön-
kényes tiltásaival sorakozik fel a székelység, de 
egész Erdély magyar közössége a székely au-
tonómia, a nemzeti önrendelkezés zászlaja alá.
Az idei esemény fotóit készítette: Mihálydeák 
Antal.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A székely szabadság napja.  Kik is a székely vár tanúk?

Ezzel a jelszóval hirdetett borbemutatót és 
-versenyt a székelykeresztúri Unitárius Egyház-
község, amelyre 2016. március 14-én este ke-
rült sor a Barátság-házban.

A székelykeresztúri szőlészetnek és borá-
szatnak több évszázados és folyamatosan gya-
korolt hagyománya van Székelykeresztúron, 
ezt bizonyítja az is, hogy a felhívásra mintegy 
negyvenen nevezték be boraikat, de érdeklődők 
és verseny kívüli szőlősgazdák, illetve borter-
melők is szép számmal voltak jelen az esemé-
nyen. A szervezők, Tódor Csaba lelkész, Palkó 
Zoltán gondnok és Gagyi Vencel zsűritag által 
kiállított, alkalomhoz illő emléklap mottójául 
választott Hamvas Béla idézet, amely szerint 
„Minden bor társas, és igazi lényét akkor tárja 
fel, ha közösségben isszák.” különösen helytálló 
volt és ezúttal is beigazolódott, hiszen az egész 
este a finom borok ízlelgetése mellett, nagyon 
jó hangulatban és kellemes beszélgetéssel telt.

Az esemény díszvendége dr. Hajdú Edit, nö-
vénygenetikus, szőlőnemesítő, a kecskeméti 
borászati kutatóintézet munkatársa volt, aki 
tanulságos és hasznos előadást tartott A szőlő 
és a bor. Kutatás és termesztés címmel, amely-

nek a jelenlévő szőlősgazdák minden bizonnyal 
hasznát veszik munkájuk során, bár az előadás-
ban elhangzott információk többsége ismert a 
helyi, nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorló 
szakemberek köreiben is. Dr. Hajdú Edit, aki az 
előadást követő borverseny bíráló bizottságának 
elnöke volt, meglepetésképpen a jelenlévők szá-
mára lehetővé tette öt féle, magával hozott ho-
moki bor megkóstolását: Echo, Generosa, Raj-
nai Rizling, Irsai Olivér és egy Friedmann János 
Merlot fajtákat. A jelenlévő gazdáknak Lukács 
Balázs-Miklós mérnök tartott szakmai előadást 
a növényvédőszerekről és tápanyagokról.

A körültekintően és szakszerűen végzett zsű-
rizés idejét az eredményhirdetésre várakozók 
tapasztalataik megosztásával, egymás terméke-
inek kóstolásával és véleményezésével töltötték.

Miután eredmény született, és az kihirdet-
tetett, dr. Hajdú Edit értékelte a versenyt és 
a megmérettetett helyi borokat. Elismeréssel 
szólt a keresztúri gazdák törekvéseiről, a sző-
lőművelésbe fektetett munkájukról, eredmé-
nyeikről, ugyanakkor felhívta a figyelmet né-
hány olyan szakmai kérdésre és problémára, 
amelyen még javítani lehet és kell is, azért, 
hogy a székelykeresztúri bor, amely határvi-
déket képező földrajzi helyzetéből adódóan sa-
játos szelete az erdélyi bortermelésnek, még 
jobb eredményeket hozzon. 

A helyezés az alábbiak szerint alakult:
Első díj: Kovács Ferenc
Második díj: Benyovszki László
Harmadik díj: Sófalvi Mihály
Különdíj: Kiss Endre
A rendezvényt Székelykeresztúr Város Ön-

kormányzata is támogatta.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Tisztesség adassék a szőlőműveseknek!
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Böjt től böj tig – a háromszékiek előadása
2016. március 16-án vendégszerepelt a szé-

kelykeresztúri Művelődési Házban a Háromszék 
Táncegyüttes.

A Böjttől böj tig című előa dá s fel újí tott pre-
mi er jét tekint hette meg a keresztúri közön-
ség Furik Rita rendezésében. Az előadást a 
2009/2010-es évadban mutatta be a társu-
lat nagy sikerrel, Erdély összes nagyvárosá-
ban, szórványvidéken, de több alkalommal 
Magyarországon is játszották. A Háromszék 
Táncegyüttes egyik arculatmeghatározó előa-
dásaként tartja számon a produkciót. Idén a 
forradalom kitörésének emléknapjához közel 
vitték színpadra városunkban, az itteni néptánc 
és hagyománykedvelő közönség nagy örömére.

A Böjttől böjtig című darab férfi és nő kapcso-
latának világát ragadja meg. Aki hittel böjtöl, 
megtisztul a világ dolgaitól, megőrzi a szívét, 
és újjászületik – vallja a felvidéki származású 
koreográfus-rendező – esélye van a gyűlöletet 
szeretetre, a rabságot szabadságra váltani, és 
az igaz szerelemhez eljutni.

A koreográfus továbbá így írt a darabról: „A 

böjt idő szaka a mér ték le tes ség eré nyé nek gya-
kor lá sát jelenti. Olyan erköl csi meg gon do lás-
ból fakadó önmeg ta ga dás és főként az érzéki 
élve ze tektől való tar tóz ko dás, amely nek célja a 
lélek föl emelése és a bűn bá nat kifejezése. Úgy 
gon do lom, hogy a böjt az ember leg bensőbb 
ügye, legyen az önként vál lalt erköl csi maga-
tar tás, vagy aka rat la nul ránk sza kadó testi- lelki 
nél kü lö zés. A sze re tet szü le tésé nek és elmú lá-
sá nak, a bol dog ság aka rá sá nak és a bol dog ság 
hiá nyá nak érzé kel te té sére tesz kísér le tet, pro-
fán és szak rá lis vonat ko zá sa i ban egyaránt. Az 
érzel mektől fűtött belső vilá gun kat elő de ink ma 
is érvé nyes, letisz tult tar tal ma i nak fel hasz ná lá-
sá val mutat juk be, Erdély cso dá la tos nép ze néje 
és a Fel föld erő tel jes voká lis zenei érté ke i nek 
jelen lé té vel és tán cos hagyo má nya i nak ötvö ze-
té vel, a ma embe ré nek ajánlva.”

A helyi közönség minderről a számos érték-
ről, népzenei és néptánci csodáról meggyőződ-
hetett egy színvonalas, felemelő, látványos és 
magával ragadó produkció megtekintésével.

F. Bartha Noémi

Március 6-án mintegy másfél-
száz néző szurkolt a Székelyke-
resztúri Egyesülés csapatának, 

amely a labdarúgó 4. Liga Hargita megyei cso-
portjában mérkőzött meg a Maroshévízi Pro 
Mureșul csapattal. Az 1-0 eredmény Lázár Zsolt 
megszerzett góljának köszönhető. 

Székelykeresztúri Egyesülés – Maroshévízi 
Pro Mureșul SK 1–0 (0–0), Gólszerző: Lázár 
Zsolt (61.). 

A tabella jelenlegi állása: 1. Keresztúr 33 pont, 
2. Gyergyó 26 pont, 3. Homoródalmás 19 pont, 
4. Udvarhely 19 pont, 5. Balánbánya 16 pont, 
6. Csíkszentsimon 10 pont, 7. Maroshévíz 9 pont

Az elmúlt 2 hónapban a Homoród-Küküllő 
Leader akciócsoport információs karavánja so-
rán folyamatosan konzultált az udvarhelyszéki 
vidéki lakossággal, potenciális pályázókkal.

Az összehívott önkormányzati, civil és vál-
lalkozói szféra képviselői az Országos Vidékfej-
lesztési Program (PNDR) 19.1-es intézkedésé-
ről hallhattak hasznos tudnivalókat a leaderes 
munkatársak jóvoltából. Az érintett települé-
sek: Újszekely, Románandrásfalva, Szentábra-
hám, Etéd, Siménfalva, Galambfalva, Bögöz, 
Kányád, Székelyderzs, Felsőboldogfalva, Ho-
moródszentmárton, Oklánd, Homoródalmás, 
Lövéte, Kápolnás. Az ezekben a településekben 
lévő önkormányzatok, vállalkozások, civil szer-
vezetek és egyházak juthatnak kisebb összegű 
fejlesztési pénzekhez a LEADER-program kö-
vetkező pályázati ciklusa során, melynek elő-
készítését is célozta a több megállós karaván.

A 15 községben zajló tájékoztató körút alatt 
ötleteket, javaslatokat gyűjtöttek az új LEADER- 
stratégia elkészítéséhez, mely alapján az ak-
ciócsoport majd kiírásokat tud meghirdetni, re-
mélhetőleg a jövői év során. A közel 250 részt-
vevőt megmozgató találkozókon számtalan 
projektötlet megfogalmazódott meg – ezeken 
alapul a térség 2014-2020-as időszakra vonat-
kozó LEADER-fejlesztési terve, amelyet márci-
us 9-én Nagygalambfalván a nagyközönség elé 
tártak a lebonyolítók.

Andrási Erika, a Homoród-Küküllő Leader Ak-
ciócsoport Keresztúr térségi felelőse és stratégi-

ai tanácsadója elmondta: „A LEADER-nek fontos 
ismérve, ami reményeink szerint ebben a ciklus-
ban maximálisan fog érvenyesülni, hogy teljesen 
eltérő, atipikus pályázati kiírásokat foglal magá-
ba. Ez hétköznapi nyelvre lefordítva: minden 
olyan elképzelés, amely ebben a formában nem 
lepályázható az országos keretből. Ugyanak-
kor a másik ismérve ezeknek a pályázatoknak, 
hogy kisléptékűek, sok kis hasznos projekte-
lemből állnak össze. A minimális pályázati érték  
5 000 euró (ÁFA nélkül), a felső határ pedig akár  
200 000 euró is lehet, de a mi térségünkben - 
meglátásunk szerint – 60 000 euró fölötti pályá-
zati értékre csak az egész térség szempontjából 
lényeges beruházások számíthatnak.’’

A galambfalvi összejövetelen bemutatták 
azokat a pályázati kiírásokat, amelyekre remél-
hetőleg az elkövetkezendő 5 évben, 2017-től 
kezdődően számíthatnak az érdeklődők. Ezek 
alapján 5 fő pályázati kategória van:

1. A vidéki életminőség javítása. 2. A kö-
zösségi, kulturális és turisztikai élet javítása 
‒ megfelelő adottságok és eszközök beszer-
zése által. 3. Könnyűipari szolgáltatások, népi 
mesterségek és népművészet létrehozása és 
fejlesztése. 4. Mezőgazdasági termékek feldol-
gozása és értékesítése. 5. A mezőgazdaság ha-
tékonyságának növelése.

Az első két intézkedés a közszférát érinti; 
így a vidéki élet minőségének javítására önkor-
mányzatok és egyházak pályáznak majd. A 2. 
intézkedés a civil szervezetek eszközbeszerzé-

sére irányul. A másik három kiírás a gazdaságot 
célozza meg, hangsúlyosabban a mezőgazdasá-
got, amelyben különös előnyt élveznek a helyi 
termékek létrehozására irányuló pályázatok. A 
térség igényeire alapozva külön kiírásban kap-
nak helyet a feldolgozók és értékesítési láncok. 
A nem mezőgazdasági jellegű vállalkozások indí-
tására külön átalánytámogatási vonalat hoztak 
létre, amely a többitől eltérően előfinanszírozási 
kerettel is rendelkezik.

Az előző LEADER-ciklus eredményességét il-
letően kiemelendő a keresztúri kistérség terüle-
tén lebonyolított megvalósítások: Galambfalván 
a sport- és rekreációs bázis építése (műgyep 
pálya, teniszpálya). Szentábrahám községben a 
gagyi kultúrotthon felújítása, Újszékelyen a Kü-
küllőn átvezető híd felújítása, Etéden egy integ-
rált projekt: sportpálya korszerűsítése, valamint 
munkagép beszerzése hótakarításra és utcakar-
bantartásra. Székelyderzs esetében topografiai 
felszerelés és kisebb markológép beszerzése.

Bővebb információért a Facebookon a Ho-
moród-Küküllő Leader Egyesület oldalán, vagy 
Andrási Erikánál lehet érdeklődni.

F. Bartha Noémi

 Újra LE A DER a térségben

Székelykeresz túr a tabella élén

Fotó: Sinka-Király Levente
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B o l d o g a s s z o n y - k i á l l í t á s
A már több helyszínen sikerrel bemutatott 

Boldogasszony-vándorkiállítás a székelykeresz-
túri Molnár István Múzeumba is megérkezett. 
Az ünnepélyes megnyitóra március 18-án ke-
rült sor. A jelenlévőket Rafai Emil polgármester 
úr köszöntötte, majd ünnepi köszöntőt mondott 
Kovács Péter, székelykeresztúri plébános és dr. 
Geréb László, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
külhoni osztályvezetője. A kiállítást megnyitot-
ta Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus.

A színvonalas eseményen alkalomhoz illő 
énekekkel lépett fel a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium kórusa, Nemes Annamária tanárnő 

vezényletével, és Kiss László színművész ma-
gyar őstörténetünk köréből adott elő versösz-
szeállítást. 

Ezen a kiállításon, amelynek fővédnöke Áder 
János, Magyarország köztársasági elnöke, to-
vábbá védnökei Nagyméltóságú és Főtiszte-
lendő Tamás József római-katolikus püspök, és 
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke, a Kárpát-medence legnevesebb jelen-
kori magyar alkotói mutatják meg nekünk ‒ ki-
ki a maga értelmezésében ‒ az egyik legna-
gyobb összetartó erő, a Boldogasszony alakját. 

A jeles művészek alkotásait tartalmazó vá-
logatás 2015. június 9-én Budapestről indult 
útjára. Elsőként Kárpátaljára vitték az 55 kor-
társ magyar alkotó Mária-ábrázolását bemutató 
tárlatot. A kiállítás a jubileumi Mária-évhez kap-
csolódik, amelyet Jakubinyi György gyulafehér-
vári érsek és a Csíksomlyói Ferences Kolostor 
hirdetett meg a 2014. szeptember 14. és 2015. 
szeptember 15. közötti időszakra abból az alka-
lomból, hogy ötszáz évet töltött a csíksomlyói 
Szűz Mária-szobor. A Magyarok Nagyasszonya 
(latinul Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik el-
nevezése, amely kifejezi különleges kapcsolatát 
Magyarországgal. A magyarok szoros kötődése 
Máriához államalapító Szent István királyunk-
hoz kapcsolódik, aki 1038. augusztus 15-én a 
halálos ágyán ajánlotta fel Magyarországot Szűz 
Máriának. Ettől kezdve Magyarország Mária or-
szága lett, a Boldogasszony pedig egy olyan 
motívum, amely összefogja a magyarságot. 

A kiállított művek alkotói Kossuth-, Munká-
csy-díjjal, a Nemzet Művészei meg egyéb rangos 
elismerésekkel kitüntetett művészek, a Magyar 
Nemzeti Akadémia tagjai. Különböző nemzedé-
kek képviselői, mindannyian a maguk sajátos 
nyelvén fogalmazzák meg Boldogasszony-tisz-
teletüket, mutatják fel, hogyan ihleti meg őket 
a XXI. században ez az örökké időszerű téma. 

Székelykeresztúron az elmúlt évtizedekben 
gyűjteményes és egyéni kiállításokon találkozhat-
tunk már Páll Lajos, Kákonyi Csilla, Kusztos End-
re, Vinczeffy László, Vargha Mihály munkáival.

A kiállítás április 10-ig látogatható.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Székelykeresztúr Város Önkormányzata és az 
alapításának 70. évfordulóját ünneplő Molnár 
István Múzeum szeretettel vár minden érdek-
lődőt az új állandó kiállítás megnyitó ünnepsé-
gére, 2016. április 8-án, pénteken 18.00 órától.

 Székelykeresztúr Város Önkormányzata 
nevében városunk minden lakójának öröm-
teli, áldott húsvéti ünnepeket kíván:

Rafai Emil polgármester
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 Székelykeresztúr Város Önkormányzata 
nevében városunk minden lakójának öröm-
teli, áldott húsvéti ünnepeket kíván:

Rafai Emil polgármester
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