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November
November az év tizenegyedik hónapja 

a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve 
a latin novem szóból származik melynek 
jelentése kilenc, mivel eredetileg az év ki-
lencedik hónapja volt a római naptárban. 
A 18. századi nyelvújítók a novembernek a 
gémberes szót javasolták. A népi kalendá-
rium Szent András havának nevezi.

Gárdonyi Géza: November

A kertemben járok, és szomorú vagyok,
szomorú, mint a fák, s hervadt virágok.
Az egész föld olyan árva, oly elhagyott,
mintha megunta vón Isten e világot.
Megunta, itt hagyta. Elköltözött innen.
Feljebb egy más égben lakik már az Isten.

S hol van virágaim sok apró vendége:
a bogarak tarka-barka nemzetsége,
kik zümmögve, dongva kerengtek, játszottak:
le-letelepedtek, mézport lakmároztak:
izenetet hordtak virágtól virágnak,
kertből a mezőnek, hegyről a rónának.

Pusztulás és halál. Ez most a föld képe.
A nap is búsan jön reggel föl az égre,
s hogy kibontakozik szürke köpenyéből,
ablakomra csordul a könny szeméből.
Még legkedvesebb tán az a csöndes óra,
mikor a nap korán elszáll nyugovóra,
s aláereszkedik fátyola az éjnek,
s elhalkul az élet.

Ilyenkor magam is kályhám mellé ülök,
és gondolattalan gondokba merülök:
egybeolvadok az árnyékkal, meleggel,
a kályhámból ömlő langyos lehelettel,
s úgy érzem, más élő nincs is a szobában,
csak ez a sarokba guggoló vaskályha,
meg az égő lámpa.
Künn a falevél hull, hulldogál az ágról.
Gondolkoznak ők is a mulandóságról...

2017-ben még mindig az első világháború cen-
tenáriumi időszakában tartunk. Száz évvel ezelőtt 
a Székelykeresztúr újság novemberi száma csupa 
háborús cikkekkel, írásokkal volt tele. A háborús 

front eseményeiről, a veszteségekről tudósított. A 
november 1-je, halottak napja alkalmával közzé-
tett vezércikk is a háborús rettenetre, a hősi ha-
lottakra, neves és névtelen hősökre emlékezett. 

„Halottak napjára kellett volna valamit ír-
nom. Bizonytalan, téveteg kereséssel indult el 
a tollam…Mit, hogyan?”  – kezdte cikkét a száz 
évvel ezelőtti cikkíró.

November 1-jén mindannyian emlékeztünk 
elhunyt szeretteinkre, és ehhez természete-
sen nem kell mindenkinek hősi halottnak lenni, 
mindenki hős lehet a maga helyén, nem minden 
nagy tettet őriznek krónikák. Az első világhá-
ború 103. évében sincs olyan család, amely ne 
lenne még napjainkban is érintett a világhábo-
rúk utóhatásaitól. A Székely siratóra felvésett 
keresztúri hősök névsora egy ilyen kisvároshoz 
mérten – városunknak 1917-ben 4000 lakosa 
volt – nagyon hosszú, de egyetlen név is sok 
lenne. Csak száz évvel ezelőtt „élesben ment” 
minden. A könnyek tán forróbbak voltak, a 
veszteségek fájóbbak, és a hosszú évek során 
a fájdalom helyét átvette az emlékezés, a meg-
annyi neves és névtelen hős áldozata nagysá-
gának az örök időkre szóló kőbe vésése. 

Mert azt ne feledjük, az életerős, apák, 
férjek, testvérek, gyermekek nem meghalni 
mentek a háborúba, nem hősök akartak lenni, 
hanem valamennyien vissza akartak térni csa-
ládjaikhoz, szeretteikhez.

Hogy nem úgy lett?
Ezért vittünk idén is virágot, koszorút hábo-

rús emlékművünkhöz. Ezért gyújtottunk gyer-
tyát, mert nem feledünk.

Dicsőség nekik!
Sándor-Zsigmond Ibolya

2017. november 9-én sor került a helyi ön-
kormányzat idei tizenegyedik rendes havi ta-
nácsülésére, amelyen tizenkét napirendi pontot 
vitatott meg az önkormányzat. 

Az első napirendi pont kapcsán a testület 
egyhangúlag elfogadta az előző havi jegyző-
könyvet. Második napirendi pont kapcsán a 
Tanulók Klubja kérte 5 éves meghosszabbítá-
sát annak az ingatlannak a használati jogára, 
amely a Zeyk Domokos Technológiai Líceum-
nál található, és amely a régi gyermekotthon 
óvodájának az alsó szintjét jelenti részben. Itt 
több olyan délutáni tevékenység zajlik, amely 
a régi pionírháznak az utódjaként a Tanulók 
Klubja folytat, és egy elég részletes tevékeny-
ségi ismertetővel kiegészítették ezt a kérelmet, 
amelyből kitűnik, hogy több mint 500 gyermek 
is megfordul ebben az épületben a különböző 
tevékenységeken heti rendszerességgel. Leg-
népesebb a néptánc, de repülőmodellezés, 
zeneoktatás, bábkör is működik ugyanitt. Az 
önkormányzat elfogadta, és 5 évre meghosz-
szabbította ennek az épületnek a használati jo-
gát a Tanulók Klubja számára.     

Visszatérő napirend volt a szemétdíjak eme-
lése. Megjelent az RDE Hargita Részvénytársa-
ság megbízott igazgatója, és ismertette azokat a 

nehézségeket, amelyekkel küszködnek. Az ön-
kormányzat részéről a pénzügyi szakbizottság 
kifogásolta azt, hogy pl. Parajdon, ahol hason-
ló szemétszállítási árak kellene legyenek, mint 
Székelykeresztúron, mégis alacsonyabbak.

	 Beszámoló	 a	 novemberi	 tanácsülésről

 November 1-jén

folytatás a 2. oldalon...
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ÖNKORMÁNYZAT

Ezért az RDE Hargita kérését elutasította. 
Meglátjuk, hogy a cégnek ezzel kapcsolatosan 
mi lesz az álláspontja, mert megjegyeztem, 
hogyha az lesz az álláspontja, hogy kevesebb-
szer viszik el a városi kommunális hulladékot, 
akár magánszemélyektől, akár tömbházaktól 
vagy cégektől, akkor ez mindenképpen negatí-
vumot fog vetni erre a szavazásra és a mi mos-
tani döntésünkre. Meg vagyok győződve, hogy 
a következő időszakban erre a témára még 
visszatérünk, mert a mérlegnek két nyelve van, 
akkor amikor sokminden növekvő tendenciát 
mutat, ami az árban költségtényezőként sze-
repel. A minimálbérnek az egyik fontos súlya 
benne van ebben a szemétszállítási árban, és 
ez folytonosan nő, akkor nem tekintheti az ön-
kormányzat csak egyoldalúan az árnövekedést, 
szimpatikus vagy nem szimpatikus, kifizethető 
vagy nem fizethető ki, a döntésnél figyelem-
be kell venni a környező világot is, amelyben 
élünk,  és amely gyakran kegyetlen az árnöve-
kedések tekintetében.

Egy nagyon fontos határozatot fogadott el 
az önkormányzat, ami a helyi adók és illetékek 
2018. évi szintjét illeti. Itt bárhova tekintünk be, 
a környező városokba, Csíkszereda, Székely- 
udvarhely, Gyergyószentmiklós, vagy akár a 
környező községek konyhájára, azt kell megál-
lapítani, hogy mindenki, mindenütt és ez látszik 
a sajtóban is, látszik az országos és helyi mé-
diában, hogy minden helyi önkormányzati ve-
zető azt hozza fel egyik problémának, hogy az 
egységes bértörvény olyan mértékben növelte 
meg a helyi köztisztviselők és szerződéses al-
kalmazottak bérét, hogy majdnem tarthatatlan 
a helyzet, mert természetesen ezeknek a bér-
növekedéseknek valamilyen formában pénz-
ügyi hátteret kell biztosítani. Ezt a helyi adók 
és illetékekből szokta az önkormányzat fedez-
ni, illetve abból a fizetésadóból, amelynek egy 
részét a pénzügy automatikusan visszaosztja, 
és amely Székelykeresztúrról folyik be az állami 
költségvetésbe. Ez a két tétel kell biztosítsa az 
önkormányzati alkalmazottak bérét, de nem-
csak az övékét, hanem a beteggondozóknak, 
a bölcsőde alkalmazottainak, a könyvtárnak, 
a tűzoltóságnak, nemcsak az irodai személy-
zetnek tehát, hanem mindenkinek, aki az ön-
kormányzathoz tartozik. Ilyen alkalmazott van 
szinte 150 személy, ezeknek a bérét kell ha-
vonta valamilyen formában kifizetni. Egy másik 
dolog, hogy három éve nem volt helyi adó- és il-
letéknövelés, és most a 2018-as évre a 2017-es 
évhez viszonyítva egy kb. 15%-os növekedés 
lett elfogadva a helyi adóknál és illetékeknél. Ez 
biztosan nem szimpatikus döntés, de a környe-
ző világ sajnos olyan döntéseket is követel a he-
lyi önkormányzattól és akár a polgármestertől, 
amelyeket nem szívesen tesz meg, de sajnos 
ezekre szükség van. Úgy gondolom, hogy ez 
országos probléma, nemcsak Keresztúr gond-
ja, mert a közszférában elszabadult béreknek 
– ugyanis vannak ilyen esetek is – a kifizetése 
komoly gondokat fog okozni, és meg vagyok 
győződve, hogy valamilyen szintű inflációt is 
maga után von országos szinten. 

Az ötös napirendi pont kapcsán a város tulaj-
donában lévő ingatlanoknak a bérleti díját – terü-
let, épület, egyéb  köztulajdonban lévő javakról 
van szó, amelyek magánszemélyeknek, cégeknek 

vannak bérbe adva – javasoltuk az emelését a kö-
vetkező évre az infláció növekedésével arányosan.

Egy költségvetés-módosításra is sor került, azt 
kell tudni, hogy év végén az országos költségve-
tésből a székelykeresztúri önkormányzatnak 146 
000 lejt, illetve 80 000 lejt visszaosztottak mind 
az ÁFÁ-ból, mind a fizetésadóból,  a megyei pénz-
ügyön, illetve a megyei tanácson keresztül. Ezek 
a pénzek gyakorlatilag invesztíciókra, tehát fej-
lesztésekre irányozódnak részben,  illetve olyan 
költségtételeket szeretnénk fedezni ezekből a 
pénzekből, amelyeknél deficit van, amelyeknél 
mínuszba futtunk, például a tűzoltók fizetésénél 
nem volt elég pénzünk, és elfogyott volna ott is, 
pótoltuk ebből a pénzből a hiányosságokat. 

Egy helyi rendezési tervet fogadott el az önkor-
mányzat, az erdészkertet és azt a zónát, amely 
az ANL-s lakások és a Küküllő utca között terül 
el, egy helyi rendezési tervvel szeretné a helyi 
önkormányzat reglementálni, azaz szabályoz-
ni, ugyanis az ide tervezett és itt megépítendő 
tangazdaság, amely a Zeyk Domokos Technoló-
giai Líceumnak lesz a tangazdasága, a kertészet-
nek a gyakorlati bázisa, ennek elkészítéséhez 
szükséges volt ennek a területnek a rendezését 
szabályozni és elfogadni, és ez most megtörtént.

Formai változás történt a város közvagyonát 
képező listánál, ezt az önkormányzat elfogadta.

Évről évre az országos áraknak a tükrében 
el kell fogadni azokat a referenciaárakat, ame-
lyekkel indulhatnak a város erdeiből megszer-
vezendő licitálások. Tehát a városnak van 300 
hektárnyi erdeje, amelyből évente ki szoktak 
bélyegezni egy bizonyos mennyiségű fát, ennek 
az árát fogadta el az önkormányzat. Ezt a fát 
évről évre el szoktuk adni árverezéses úton, 
amit az erdészet szervez meg, és ebből a pénz-
ből fizetjük gyakorlatilag a város erdeinek a 
fenntartási díját, őrzés-védés, az ott még   szo-
kásos erdészeti kiadásokat. 

A Hargita utcában egy ingatlant osztottunk 
meg térképészetileg kettőbe. A város ingatlan-
járól van szó, amelyet egy cég bérel, a ravatalo-
zón kívül működik egy autójavító, ennek a hosz-
szútávú bérbeadásához volt szükséges a terület 
megosztása és bérbeadása.

11-es napirendi pont kapcsán egy olyan helyi 
szabályt kellett elfogadni, amely pontosan meg-
határozza, hogy az önkormányzati képviselők, 
tanácsosok, milyen formában kapják a javadalma-
zásukat az elvégzett munkájuk után, tehát a taná-
csüléseken, szakbizottsági üléseken való részvétel 
kapcsán ki hogy van jutalmazva. Eddig az orszá-
gos törvénynek volt egy általános fogalmazása, 
ezt most alkalmaztuk helyi értelmezés szerint, és 
pontosítottuk, hogy mindenki tudja, hogy milyen 
munkáért milyen javadalmazásra számíthat. 

A különfélék napirendnél több kérdés volt. 
Egyiknél egy szerződést kellett felbontani, mert 
a számvevőszék kifogásolta a város legelője 
bérbeadásának módját, ezt most rendbetettük, 
felmondtuk a szerződést és az új szerződéses 
formában fogjuk ezt megújítani licittel és oly-
módon, hogy ne lehessen benne hibát találni.

A következő tanácsülésre rendhagyó módon 
a következő hónap első csütörtökjén kerül sor, 
azaz 2017. december 7-én. 

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Beszámoló	a	szeptemberi	tanácsülésről
...folytatás az első oldalról

123/2017-es HATÁROZAT a Cimbora Gyer-
mekek Klubjával kötött használati szerződés 
meghosszabbításáról.

124/2017-es HATÁROZAT a 2018-as évi he-
lyi adók és illetékek elfogadásáról.

125/2017-es HATÁROZAT a város tulajdoná-
ban lévő területek bérleti díjainak jóváhagyá-
sáról a 2018-as évre.

126/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

127/2017-es HATÁROZAT a Kertészeti 
Központ – Tanulás a természetben Zonális 
Városrendezési Terv elfogadásáról.

128/2017-es HATÁROZAT a város közvagyo-
nát tartalmazó lista kiegészítéséről.

129/2017-es HATÁROZAT a fafajták alapján 
meghatározott irányadó árak elfogadásáról.

130/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca 4/A 
szám alatti terület megosztásának elfogadá-
sáról.

131/2017-es HATÁROZAT helyi tanácsosok 
díjazásának elfogadásáról a 2017. július 1. – 
2021. december 31. közötti időszakra.

132/2017-es HATÁROZAT a 4624/2013 
számú bérbeadási szerződés felbontásáról. 

Székelykeresztúr, 2017. november 09.

HOTĂRÂREA nr. 123/2017 privind prelun-
giriea contractului de dare în folosinţă nr. 
9727/2012.

HOTĂRÂREA nr. 124/2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a ta-
xelor speciale, pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 125/2017 privind aproba-
rea nivelurilor de chirii pe anul 2018 pen-
tru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate 
în proprietatea publică şi privată a oraşului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 126/2017 privind rectifica-
rea bugetului local al oraşului Cristuru Secu-
iesc pe anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 127/2017 privind aproba-
rea Planului Urbanistic Zonal „Centru Horticol 
Public – Învăţare în natură” – oraşul Cristuru 
Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 128/2017 cu privire la însu-
şirea inventarului actualizat al bunurilor care 
alcătuiesc domeniului public al oraşului Cris-
turu Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 129/2017 privind aproba-
rea preţurilor de referinţă pe specii/grupe de 
specii pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 130/2017 privind aproba-
rea dezmembrării a imobilului teren intravi-
lan din oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 131/2017 privind stabilirea 
nivelului indemnizaţiei lunare de care benefi-
ciază consilierii locali în perioada 1 iulie 2017 
– 31 decembrie 2021.

HOTĂRÂREA nr. 132/2017 privind aproba-
rea desfacerii contractului de arendare nr. 
4624/2013.

Cristuru Secuiesc, 
la 09. noiembrie 2017.

HOTĂR ÂR I L E	
CONS I L I U L U I 	 L OCA L
A L 	 OR AŞU LU I	
CR I S T URU 	S ECU I E SC

S Z ÉK E LY K ERE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁN Y Z ATÁ N AK
HATÁRO Z ATA I
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ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

Felújítás a múzeumban
November folyamán még a téli időszak-

kal járó hidegek beköszönte előtt javítás és 
felújítás zajlott a múzeum udvarán található 
asztalos műhelyben. 

Az épületrészt kívül-belül kijavították, az 
omladozó részeket letisztították, újravakolták, 
és az egészet új színre meszelték, a törött üve-
geket pótolták, a bejárati vasajtót újrafestették. 

A műhely belsejében is rendszerezetten 
kerültek a helyükre a szerszámok és munka-
eszközök. A munkálatokat önerőből a múzeum 
munkatársa végezte el.

Aszfaltozás a Hargita utcában
Aszfaltoztak a Hargita negyed Nyárikert fe-

lőli bejáratánál, sőt az utat is megnyitották a 
gépkocsival közlekedők előtt a Csekefalvi és a 
Hargita utca között. Továbbá közel 90 méternyi 
szakaszt aszfaltoztak le a Hargita utcában.

Új játszótér
Tavaly több mint 800-an írták alá azt a 

kérést, amely egy szép, EU-konform játszótérre 
vonatkozott. A területen a föld le van döngölve 
kaviccsal, elkezdődtek a munkálatok, még az 
idén elkészül a város új játszótere. A területet a 
Főtérről és a Hargita negyed felől is meg lehet 
közelíteni. A legújabb normáknak megfelelő, 
igényes környezet várja majd a családokat: lesz 
forgóhinta, mászóka, csúszda, házikó, homoko-
zó, szemétkosár, pad, asztal, fitnessfelszerelés 
és játszóvár is. A kivitelezők elkezdték felszerel-
ni az új játszótér elemeit, éppen a forgóhinta, 
mászóka, csúszda, házikó, homokozó, szemét-
kosár, pad, asztal, fitnessfelszerelés alapjait és 
a játszóvárat láthatjuk a képen.

A	polgármesteri	hivatal
felújít ása
A főtéren megújuló emeletes épületek közül 

legutóbb a Polgármesteri Hivatal külső meg- 
szépülésének voltunk tanúi.

Az épület megérdemli az új köntöst, nem-
csak azért mert a város egyik legfontosabb 
középülete, hanem azért is, mert közel 150 éves 
története során számos nagy esemény zajlott 
a falai között. Íme a ház története dióhéjban, 
ahogyan a város írott és szóbeli emlékei őrzik:

1860 körül magánlakásnak építtette Ja-
kabházy Zsigmond földbirtokos, ez volt az alsó 
piactér első emeletes épülete. 

1878-ban a magyar tanügyi minisztérium 
megvásárolta, és több mint harminc éven át 
benne működött az 1870-ben létesített Magyar 
Királyi Állami Tanítóképző Intézet. 

1911-től 1919-ig az 1906-ban alkult Polgári 
Leányiskolának adott otthont

A két világháború között román óvodát he-
lyeztek el benne, az udvar és az épület állaga 
lepusztult. 

1941-1945 között az újraindult a Magyar 
Királyi Állami Polgári Leányiskola működött 
benne. 

1945 után többféle rendeltetést kapott: volt 
benne rendőrség, politikai mozgalmi vezetőket 
kiképző központ, az 1950-es évek első felé-
ben a tanítóképző gyakorló iskolája, rajoni tör-
vényszék.

1956-1989 között városi néptanács.  
1989 után, napjainkban Polgármesteri Hiva-

tal.

 Házunk t ája

 Anyakönyvi	hírek
2017.10.15. – 2017.11.15. 

Születések:
Farkas Bogdan  2017.07.11
Barcsa Nikoletta  2017.07.12
Farkas Norbert  2017.07.31
Benedek Bence  2017.08.06
Frigur János  2017.08.26
Farkas Dorottya  2017.09.07
Péter Fanni  2017.09.21
Vass Míra  2017.09.24
Bábi Leila  2017.08.25
Orbán Csenge-Noémi 2017.09.30
Béni Zoltán  2017.10.02
Piroska Lia-Szofia 2017.10.05
Puja Hadassa  2017.10.04
Bíró Tamara  2017.10.11 
Bálint József  2017.10.13
Györfi Arszlán-Levente 2017.10.14
Sófalvi Dávid-Sándor 2017.10.20

Házasságkötések:
 2017.10.20
Papp András-Csaba és Magyari Szilvia
2017.10.20
Némethi Szabolcs és Forgács Erika
 2017.10.25
Gál Levente  és Síp Ilona
 2017.10.27
Sófalvi László és Jánosi Ibolya
 2017.11.02
Gábor Lajos-Bertold és Iancu Larisa
 2017.11.03
Lőrinczi Pál és Lőrinczi Éva
 2017.11.11
Mircse István és Szőcs Szidónia
	 Elhalálozások:

Szilágyi Lajos  2017.10.20
Gáspár Mózes  2017.11.02
Arnocz Margit  2017.11.09
Ötvös Zsuzsánna 2017.11.13
Timár István   2017.11.14
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Iskolánk önkéntes diákjai Lakatos Sándor 

és Szőcs Annamária tanárok szervezésében 
október 26-án idén is megtakarították iskolánk 
egykori jeles személyiségeinek sírját. Október 
31-én, halottak napja közeledtével a diákta-
nács képviselői Czire Alpár és Szőcs Annamária 
tanárok kíséretében koszorúkat helyeztek el a 
megtakarított sírokon.

2017. október 31-én este iskolánk lampionos 
villámcsődületet szervezett a gimnázium udvarán. 
A reformáció 500. évfordulóján 95 lampionnal, 
énekkel tisztelegtünk a reformátorok emléke előtt.

Október 31-én csatlakoztunk a Hargita 
Megye Tanfelügyelősége által meghirdetett 
drogellenes kampányakcióhoz, mely kereté-
ben Lakatos Csilla klinikai szakpszichológust, 
unitárius lelkészt, a Miskolci Egészségfejlesz-

tési Intézet munkatársát láttuk vendégül, aki  
drogprevenciós foglalkozást vezetett, illetve a 
különböző pszichoaktív szerek veszélyeiről tar-
tott interaktív foglalkozást.

November 3-án az iskola diáktanácsának 
képviselői átadták az iskola tanulói által gyűj-
tött, gyümölcsökből álló segélycsomagot a 
Gyárfás-kúria lakóinak.

November 4-én kilencedik osztályosaink 
osztálynevelőik vezetésével történelmi és 
egyházi zarándokúton vettek részt Déva vá-
rához, mely során meglátogatták Gyulafe-
hérváron a római katolikus székesegyházat 
és megtekintették a vajdahunyadi várat is. A 
zarándoklatot követő vasárnapon rövid ver-
ses, zenés összeállitással mutatkoztak be a 
szekelykeresztúri unitárius egyházközségnek.

A magyar Nemzeti Választási Iroda és a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga Kárpát-medencei középiskolások számára 
állampolgári vetélkedőt hirdetett. A vetélke-
dőre 159 csapat jelentkezett be. Iskolánkat 
a Lőrinczi Zsófia, Kovács Ágota, Vas Helén 
Anetta, Fazakas Angéla Borbála alkotta csapat 
képviseli, akik Szőcs Annamária tanárnő veze-
tésével az iskolai fordulóból a  tizenkilencedik 
helyen jutottak tovább a regionális fordulóba.

A gimnázium reál szakos tanárai első alka-
lommal szervezték meg november 16-án a Poli-
gon természettudományi versenyt, a reál tudo-
mányok iránt érdeklődő gimnazisták számára. 
A verseny célja a közös problémamegoldás, 
együttgondolkodás, a csapatmunka ösztönzése 
volt. A versenyre 11 iskolából és 8 településről 
30 csapat nevezett be, csapatonként 4 diákkal, 
így 120 diák jött összemérni erejét. A kémia, 
fizika, biológia, matematika, logika és számító-
gép-kezelés témákat érintő 18 izgalmas feladat 
elvégzése után a résztvevők táncházban vehet-
tek rész, ahol iskolánk Lelkes Zenekara húzta a 
talpalávalót. Eredményhirdetésre várva kedvük-
re falatozhattak az előkészített finomságokból.

Székely Tiboldi Anikó

V. Olvasótábor
Az EMMI és az ELTE pályázati felhívására 

készítettük el és adtuk be a V. Olvasótábor 
programját, amit pozitívan értékeltek. Tá-
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„A tehetség az eredetiségből szárma-
zik; ez pedig nem egyéb, mint a gondolko-
dás, látás, értelmezés és ítélés különleges 
módja”

  Guy de Maupassant
A különleges gondolkodás, értelmezés és a tu-

dás birtoklásának más módjával találkozunk akkor 
is, amikor az iskolákba a tehetséges és az „átla-
gos” gyerek mellett „más” speciális szükségletű 
gyerek is jár – a tanulásban lassabban haladó, 
lemaradó vagy tanulásban akadályozott gyerek. 
A kérdéskör komplexitása nem vitatott, az vi-
szont annál inkább, hogy mit is kezdjen az iskola, 
az iskolarendszer, a pedagógus az ilyen gyerek-
kel. Integrálás vagy inklúzió az, amire iskoláink 
felkészültek vagy amire iskoláinkban lehetőség 
van? Az integrált nevelés jelenti azt, hogy az is-
kola befogadja, illetve inkább beengedi a speciális 
szükségletű gyereket, de eközben alig változtat a 
működésén. Az inklúzió pedig éppen fordítva jön 
létre: azaz adott az iskola, amelyik eredendően, a 

működésénél fogva alkalmas a befogadásra, akár 
van integrálandó diák, akár nincs. A tanár diffe-
renciál, a gyerekek egyénileg és csoportokban 
dolgoznak, és az egész folyamatban a képességek 
fejlesztésén van a hangsúly. Ezzel a témakörrel: A 
SEGÍTSÉG ÉS TANÁCSADÁS A TANULÁSI NEHÉZ-
SÉGGEL KÜZDŐ GYEREKEK ESETÉBEN foglalkoz-
tak idén is az Udvarhelyszék iskoláiból érkező pe-
dagógusok 2017. október 27-én és 28-án, Ivóban, 
az Irgó panzióban, az Udvarhelyi Pedagógusok Fó-
rumán. A résztvevők száma, első nap 49, máso-
dik nap 53 óvodai-, elemi-, felső- tagozaton tanító 
pedagógus vagy intézményvezető 11 település 14 
intézményéből, a Fórum céljai pedig: 1. a peda-
gógusi kompetenciák fejlesztése, 2. osztályfőnöki 
tevékenység és a speciális szükségletű gyerek, 3. 
diagnosztikus eszközök bemutatása voltak. 

A programok közt fellelhető témák: A mo-
dern kor kihívásai a nevelési tevékenységekben, 
Szempont váltás - saját élmény és szakmaiság, A 
TSMT terápia, A tanulás speciális háttere, Króni-

kus beteg gyerek a családban, Művészetterápia 
és személyiségfejlesztés, Esetmegbeszélés és 
OH kártyák használata.  A tevékenységi formák 
pedig: csapatépítő játékok, előadás, tréning, mű-
helymunka voltak. A tevékenységek vezetői helyi 
képzők, felnőtt oktatók, pszichológusok, mentál-
higiénés szakemberek és fejlesztő pedagógusok 
voltak: Feleki Csilla, Gedő Enikő, Józsa Csaba, 
Kovács Zsuzsa Ottilia, Major Hajnalka, Simó Il-
dikó és Fülöp Pál Éva, akiknek tevékenységére 
nagyon találó volt a Téli mese c. film szemlélete, 
mely szerint minden gyermek csodával a lelkében 
születik, különleges céllal, és minden egyes csoda 
csupán birtokosának adatik meg.

A Fórum szervezői a Hargita Megyei Nevelé-
si Tanácsadó és Erőforrás Központ munkatársai: 
Simó Ildikó, pszichológus/logopédus és Kovács 
Zsuzsa Ottilia, fejlesztő tanár/pszichológus. 

Támogató: Hargita Megye Tanácsa és az Ud-
varhelyszéki RMDSz.

Simó Ildikó

borunkat az őszi szünidőben, október 30. – 
november 2. között tartottuk meg iskolánk 
könyvtárában, 20 SBS osztályos kisdiák szá-
mára. A tábor fő célja a könyv és az olvasás 
iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekek 
könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek 
elmélyítése mellett az Orbán Balázs Gimnázi-
um gyermekkönyvtárának bővítése, frissítése 
is a megvalósítások közé sorolható. Igyekez-
tünk különböző játékos tevékenységekkel fel-
kelteni diákjaink érdeklődését. A visszajelzé-
sek szerint sikerrel.
Határtalanul: Székelykeresztúr–Budapest

Októberben a budapesti Szász Ferenc Ke-
reskedelmi Szakgimnázium diákjai voltak a 
vendégeink, akikkel változatos programokon 
vettünk részt: bemutattuk iskolánkat, városunk 
nevezetességeit, valamint távolabbi helyeket is 
felfedeztünk: Segesvár, Fehéregyháza és Héj-
jasfalva Petőfi-emlékeit néztük meg, majd a 
berethalmi erődtemplomot kerestük fel. 

A mi utazásunk Budapestre ugyancsak 
élményekkel teli volt: meglátogattuk a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumot, a Petőfi Múzeumot, 

a budai várat, a Parlamentet, a szentendrei 
skanzent, a visegrádi várat, s a programba 
egy dunai hajókázás is belefért. Néptáncosa-
ink a Vörösmarty téren mutatkoztak be, nagy 
sikerrel, hiszen a járókelők is bekapcsolódtak 
a táncba, majd a végén tapssal jutalmazták. 
1956-os történelmi esszépályázat 

Október 21-23. között Moldován Sze-
redai Eszter és Kántor István XI. A osz-
tályos tanulók részt vettek a Rákóczi 
Szövetség által meghirdetett 1956-os tör-
ténelmi esszépályázat eredményhirdetésén. 
A meghirdetett pályázatra közel 200 pálya-
munka érkezett a Kárpát-medence középis-
koláiból, valamint I-II. éves egyetemi hallga-
tóktól. A pályamunkák az 1956-os forradalom 
és szabadságharc, valamint a polgári ellenál-
lás és a megtorlások eseményeit, illetve azok 
epizódjait mutatták be. A Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen került sor 
a díjazásra, ahol mindkét beküldött pálya-
munkát dicséretben részesítették. Gratulá-
lunk diákjaink eredményes munkájához!

www.obg.ro
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„Kell a sötétség. A sötétben pihennek jóízűt 
a kertek, fák, állatok és emberek. A kimerített 
kút megtelik vízzel, pirossággal a mező, és az 
őszi cinke még hajnal előtt elindul az erdő-
ről, hogy téli vendégszereplését elkezdje az 
emberek között.” Krúdy Gyula szavaival tud-
nám összefoglalni a Petőfi Sándor Általános 
Iskola utolsó, őszi hónapjának eseményeit. 
Szívderítő eredménnyel tértek haza a tanu-
lóink a Kriza János Országos Balladamondó, 
Balladaéneklő és Mesemondó Versenyről. A 
Sepsiszentgyörgyön megrendezett verse-
nyen Szász Sarolt, II. osztályos tanuló dicsé-
retben részesült, Berei Tamás, VII. osztályos 
tanuló I. helyezést ért el. Sarolt és Tamás a 
magyar népköltészet igen gazdag kincsestá-
rából válogatva A só és A feledékeny legény 
című meséket mondták el. Büszkék vagyunk 
versenyzőinkre, és arra is, hogy a 17 megyé-
ből érkező 234 versenyző között lehettünk. 

Az Orbán Balázs Gimnáziumban szervezett 
körzeti szavalóversenyen három tanuló vett 
részt: Nagy Csenge, Mátéffy Kund és Kacsó 

Dániel. Nagy Csenge I. helyezést ért el, Má-
téffy Kund dicséretet kapott.

Az előkészítő A osztályban és a Naprafor-
gó vegyes csoportban Márton-napi projekt 
került megrendezésre. Az egyhetes projekt 
keretén belül a gyerekek Márton-napi szo-
kásokkal ismerkedtek meg. A Szent Márton 
emlékét őrző, és a jó cselekedeteket szim-
bolizáló fényt próbálták eljuttatni másokhoz 
is a Polgármesteri Hivatal épülete előtt fel- 
engedett lampionok segítségével. A gyerekek-
ben tudatosult, hogy a sok kis, apró fény szét-
szórásával minél több jót cselekednek, annál 
nagyobb lesz a fény, ami körülveszi őket. A 
záróeseményen dramatizált történetekkel szó-
rakoztatták a több mint 140 fős közönséget. 
Munkadélutánt szerveztek, ahol a szülők segít-
ségével elkészültek a lampionok, majd a felen-
gedett lampionokkal zárták méltóan a projektet. 

Az iskolabemutató és a nyílt nap keretén 
belül a beiratkozás előtt álló gyerekek és szü-
leik betekintést nyertek iskolánk életébe. Egy 
kis ízelítőt kaptak a tevékenységekből, meg-

ismerkedhettek a tanítónőkkel, a sokrétű, 
gazdag programkínálattal, megtekinthették 
az épületeinket, a tantermeinket. Az ese-
mény után az Óvodából iskolába című könyv 
bemutatójára is sor került. A könyv segítsé-
get nyújt a kisiskolásoknak és szüleiknek a 
nagy mérföldkő, az iskolakezdés nehézsége-
iben. Gyönyörű színezőket, játékos foglalko-
zásokat tartalmaz gyerekeknek és szülőknek 
egyaránt. A könyv szerzője Simó Ildikó igaz-
gatónő, a szép rajzokat pedig Borbély Júlia 
tanítónő rajzolta. 

Az önkénteskedés által diákjaink a segít-
ségnyújtás mellett lehetőséget kaptak, hogy 
megváltoztassák mások életét. Gyümölcs- és 
Zöldségnapokat szerveztek három napon ke-
resztül, majd az összegyűjtött adományokat 
a halmozottan sérült gyerekeknek vitték el. 
Az adventi várakozás időszakában kívánok 
további eredményes munkát! Teljen meg szí-
vünk jósággal, szeretettel, türelemmel és se-
gítőkészséggel! 

Kacsó Anna

	 24 . 	Móra	Ferenc	vers-	és	prózamondó	verseny	
A Petőfi Sándor Általános Iskola 7-8. osztá-

lyos diákjai, Takács Enikő és Kányádi Tímea ta-
nárnők vezetésével ismerkedtek a keresztúri 
Petőfi-emlékekkel. A Molnár István Múzeumban 
Sándor-Zsigmond Ibolya tartott képes vetített 
előadást legnagyobb költőnk utolsó éjjeléről, a 
korabeli keresztúri emberekről, épületekről. A 
diákok érdeklődését nem nehéz a keresztúri Pe-
tőfi-események, legendák iránt felkelteni, hiszen 
olyan érdekességeket hallhattak, mint hogy mit 
tálaltak fel vacsorára a költőnek a Gyárfás-kúri-
ában, tényleg szép volt-e Varga Rózsika, vajon 
miről szólhatott az emlékkönyvbe írt utolsó vers, 
miért figyelték Petőfi minden lépését a főtéren a 
keresztúriak, ki nyugszik a legendai sírban stb. 
Az előadás végén egyetértés született: Petőfi 
emlékét ápolnunk közös feladatunk. 

A gagyi Móra Ferenc Általános Iskolában idén 
október 27-én 24. alkalommal került sor a Móra 
Ferenc vers- és prózamondó verseny megrende-
zésére. Hogy a két és fél évtizeddel ezelőtt útjá-
ra indított verseny ilyen hosszú életű lesz, azt az 
ötletgazda P. Buzogány Árpád költő, akkoriban az 
iskola magyartanára remélte és ma már - mond-
hatjuk – nem kellett csalódnia. A verseny töret-
lenül haladt évről évre, és bizonyította, szükség 
van rá. Bár időközben pegagógusok, szervezők 
cserélődtek, P. Buzogány Árpád is azóta már a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
művelődésszervezője, mindig voltak lelkes embe-
rek, támogatók, tanítók, tanárok és persze tehet-
séges, igyekvő gyerekek, akik életben tartották a 
Móra Ferenc nevével fémjelzett versenyt. Az idei 
verseny alkalmával elhangzott, hogy leginkább 

nem is „szponzornak” nevezhetők a verseny tá-
mogatói, inkább segítőkész barátoknak, jó em-
bereknek, akiktől nem kell kérni a támogatást, 
önként érkeznek a felajánlások. A nagyobb támo-
gatók között ott találjuk a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpontot, Szentábrahám Köz-
ség Önkormányzatát, a Móra Ferenc Alapítványt, 
a szentábrahámi Benedek Elek Általános Iskolát 
és még számos magánszemélyt, vállalkozót.

A bíráló bizottságnak is sajátos összetétele 
van, valamennyien magyarszakos tanárok, és 
Illyés Izabella tanárnő kivételével, mindannyian 
az iskola tanulói voltak valamikor.

A 2017-es megmérettetésen a Gagy-mente, 
Nyikó-mente, a Solymosok vidéke és Etéd köz-
ség iskolái képviseltették magukat.

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Petőfiről	a	„petőfisek”
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Szívet-lelket megindító szavakkal hívtak min-
denkit a szervezők november 4-ére a város leg-
régebbi tánccsoportjának, a Pipacsoknak ünne-
pi gálájára:

„Újra Táncos időket élünk! Vagy mégsem? 
Gondoljunk csak bele: valamiképpen mindany-
nyian „táncot” járunk, akarva-akaratlanul végig 
kell járnunk. Ha pedig valaki új „táncba” kezd, 
mindig megfontolja. Visszatekint, a múltat tü-
körként szemléli, hogy végig tudja járni, még 
akkor is, ha közben még mások is meg akarják 
táncoltatni, még akkor is, ha sokan ellenzik ezt 
a táncot - akik egyébként táncbarátok - még 
akkor is..., még azért is! Táncba önthetjük - és 

dalba is - örömünket, bánatunkat, büszkesé-
günket, megmutathatjuk erőnket, elrejthetjük 
gyöngeségünket, kifejezhetjük szerelmünket, 
gyűlöletünket, egyéniségünket, hovatartozá-
sunkat és együvétartozásunkat. Így settenke-
dünk a régi táncos idők nyomában, hogy meg-
találhassuk, megtanulhassuk öreg táncosok 
lépéseit és újrateremtsük azokat színpadon és 
színpadon kívül, helyet adjunk neki mánkban.”

A meghívásra sokan megmozdultak, telt ház 
volt a sportcsarnokban. 

Rafai Emil, Székelykeresztúr város polgár-
mestere énekszóval nyitotta meg a rendez-
vényt, majd Borboly Csaba, Hargita megye ta-
nácsának elnöke a Pipacsok Néptáncegyüttest 
Kájoni János-díjjal jutalmazta, elismervén a ki-
emelkedő művészi színvonalú alkotó tevékeny-

séget, valamint a közművelődésben hosszú 
időn keresztül maradandó értékeket teremtő, 
kimagasló munkát.

A színpadon a házigazdák mellett zenélt a 
Csalóka, a Heveder és a Zagyva banda zenekar, 
Dresch Mihály dzsessz- és népzenész, dalra fa-
kadtak a térség aranypávái: a Cickom-leányok. 
Magyarországi vendégeik a Fordulj Kispej Lo-
vam-formációként mutatkoztak be, és termé-
szetesen az utánpótlás is helyet kapott. László 
Csaba és Lujza, valamint a táncosok teljesítmé-
nyéhez gratulálunk, további sikereket, eredmé-
nyes éveket kívánunk nekik.

A műsort ünnepi vacsora és hajnalig tartó 
táncház követte. 

Bándi-Keszey Judit
Sándor-Zsigmond Ibolya

 30 éves a Pipacsok

November 4-én  a Molnár István Múzeumban 
különleges könyvbemutató volt, átadásra ke-
rült  a Válogatás Székelykeresztúr helytörténeti 
irodalmából című könyv ezer példánya, amelyet 
Székelykeresztúrnak adott ki Kunszentmiklós 
Város Önkormányzata és a Varga Domokos Álta-
lános Művelődési Központ. A kiadást támogatta 
a Nemzeti Kulturális Alap, Földművelésügyi Mi-
nisztérium, Budapest. Szerkesztette, a beveze-
tést írta és a kiadást gondozta Kása Csaba.

Hogy mi késztette a kiadókat, támogatókat 
és szerkesztőt a könyvben foglalt művek újbóli 
kiadására, arról szól dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter ajánlása:

„Tisztelt Keresztúriak, Kedves Olvasó!
A 2010-ben létrejött nemzeti kormány egyik 

legfontosabb feladatának tekinti a Kárpát-me-
dencében  és szerte a világban szétszórtan  
élő magyarság ügyét. Így 2010. június 4-én, a 
trianoni békediktátum 90. évfordulóján lépett 
hatályba az Országgyűlés által elfogadott tör-
vény, a „Nemzeti Összetartozás melletti tanú-
ságtételről”. Ennek harmadik szakasza szerint 
„az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több ál-
lam fennhatósága alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok feletti ösz-
szetartozása valóság, s egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazonosságának meg-
határozó eleme.” 

Azóta nemcsak az egyszerűen kettős állam-
polgárságnak nevezett törvényt alkotta meg az 
országgyűlés, amely lehetővé teszi a határokon 
kívüli magyarok számára, hogy egyszerűbben, 
magyarországi lakhely nélkül kapjanak ma-
gyar állampolgárságot, és így magyar útlevelet 
is – hanem az élet minden területén támoga-
tási rendszerek sokaságát alkotta meg. Így az 
anyanyelv megőrzése elősegítéséhez létrejött a 
határon túli oktatás-nevelési támogatás. A kul-
túrát és a művészetet a Nemzeti Kulturális Alap 
segíti, a civil szférát a Nemzeti Együttműködési 
Alap, a támogatások fő kezelője a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő, amely nemrég külhoni magyar 
fiatal vállalkozóknak is írt ki pályázatot.

Ahhoz azonban, hogy a magyarság minden 
tagja és mindegyik közössége meg tudja élni 
az egységes magyar nemzethez tartozás érzé-
sét, mindez nem elegendő. Szükség van arra 
is, hogy az 1918 után felnevelkedett és felnőtt 
nemzedék is hozzájusson mindazon történel-
mi-, néprajzi-, kulturális tudáshoz, melyhez a 
csonkaországon belül élők természetes körül-
mények között hozzájutottak, míg a határo-
kon kívül maradottaktól az utódállamok ható-
ságai évtizedeken keresztül elzártak. Mivel az 
információk hordozóit – könyveket, újságokat, 
folyóiratokat, tudományos munkákat, levéltá-
ri dokumentumokat tudatosan elzártak, meg-
semmisítettek, csak a szülők, nagyszülők, az 

öregek elbeszélésein keresztül öröklődhetett, 
tehát nekünk az is kötelességünk, hogy segít-
sük a magyar közösségeket abban, hogy újra 
birtokba vehessék a múltjukat, megismerjék 
történelmüket.

A nemzeti kormány és Kunszentmiklós ön-
kormányzata támogatásával megjelent kötet 
ennek a feladatnak próbál megfelelni.

A kötetbe gyűjtött tanulmányok természetesen 
Keresztúr történelmének, leírásának egy régebbi 
metszetét adják, de ez is volt a cél. A mai nem-
zedék kezébe adni egy olyan könyvet, melyben a 
korabeli tudományos igényességgel megírt mű-
veket olvashatnak múltjukról. Bízom benne, hogy 
nemcsak az érdeklődő közönség fogja olvasni, 
hanem az iskolai oktatás nem kötelező tananya-
gává fog válni a könyv, helyismereti szakkörök, 
vetélkedők profitálnak majd a tartalmából. A ma 
követelményének megfelelő tudományos munkák 
megírása a mai nemzedékre vár. Remélem, a kö-
tet ehhez is segítséget fog nyújtani.

Kívánok addig is minden székelykeresztúri és 
keresztúr-széki olvasónak, érdeklődőnek kelle-
mes olvasást!” 

Dr. Fazekas Sándor, 
földművelésügyi miniszter

A könyv megvásárolható a Molnár István Mú-
zeumban, ára 30 ron.

	 Válogatás	Székelykeresztúr	helytörténeti	irodalmából



2017. november - 7.   oldal

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

November első hétvégéjén többnapos, válto-
zatos programmal várták a szervezők minda-
zokat, akik a történelem, a helytörténeti kiad-
ványok, a festészet és néptánc, népzene iránt 
érdeklődnek.

Az eseménysorozat első rendezvénye a  
Nemzetpolitika a hegyvidéken című tudomá-
nyos konferencia volt, amely három kiemel-
kedő személyiség – Darányi Ignác, Egán Ede 
és Bartha Miklós – emléke, tevékenysége és 
életútja bemutatásával járta körül a témát. A 
szervező a MOMDIF (Magyar Orvosi Műszer- és 
Diagnosztikai Forgalmazók és Gyártók Egye-
sülete) volt, házigazda Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata és a Molnár István Múzeum. A 
rendezvény fővédnöke dr. Fazekas Sándor föld-
művelődésügyi miniszter, védnöke Halász János 
országgyűlési képviselő, aki levélben üdvözölte 
a rendezvényt.

A konferencián megjelenteket köszöntöt-
te Rafai Emil polgármester, és Sándor-Zsig-
mond Ibolya muzeológus, majd dr. Botlik József 
(ELTE, Budapest) PhD., történész, ny. egyetemi 
docens Bartha Miklós és Kárpátalja, Sebestyén 
István Elemér tanár, PhD. doktorandusz hallga-
tó Bartha Miklós küzdelme az EMKE megalapí-

tásáért, Gergely István, a Csibész Alapítvány 
elnöke Bartha Miklós magyarságának példája 
egykor és ma, Barabás Csaba, rugonfalvi re-
formátus lelkész Bartha Miklós és a szülőföld, 
illetve Kása Csaba történész A Kazárföldön a 
magyar színpadokon címmel tartottak előadást. 

Különleges zenei élményben is részük volt a 
konferencia és kiállításmegnyitó iránt érdeklő-
dőknek. Kása Csaba előadásának a témájához 
kapcsolódóan egy eredeti szövegkönyvben ta-
lálható zenei kottát tett hallhatóvá harmonika 
kísérettel ifj. Sipos Dezső, akinek színvonalas 
játékát többször is hallhattuk már, és joggal ne-
vezhetjük hegedűművésznek. 

A konferencia megnyitójának meglepetése 
volt, hogy a Molnár István Múzeum ez alka-
lommal nyitotta meg és nyilvánította állandó-
vá az Ipó László-képtárat, a székelykeresztúri 
festőművész harminc festményéből álló gyűj-
teményt. Továbbá látható egy olyan Ipó Lász-
ló-festmény is, egy női portré, amelyet nemré-
giben a kézdivásárhelyi Imre László Zsigmond 
úr adományozott a múzeumnak. A múzeum ez-
úton is köszöni a nemes ajándékot.

A megnyitón jelen volt Ipó Ildikó Imola, a 
művész unokája, az Ipó László Alapítvány el-
nöke és az alapítvány részéről mások is. Ipó 
Ildikó Imola az alapítvány és a család nevében 
is kifejezte örömét, hogy az Ipó László-festmé-
nyek, amelyet a nagyapa szeretett városának 
adományozott, méltó és megbecsült helyre ke-
rültek, és betöltik azt a szerepet, amely az ado-
mányozónak is célja volt: gyönyörködtessenek 
és örömet szerezzenek a látogatónak.

A megnyitón Sándor-Zsigmond Ibolya el-
mondta, nem véletlenül tűzték ki erre a napra 
a megnyitót, hiszen tudták, rangos vendégek, 
történészek és tudományos szakemberek lesz-
nek jelen a múzeumban aznap, általuk is mesz-
szire és jó helyekre juthat el az állandó képtár, 
mint helyi érték híre. Az Ipó László állandó kép-
tárnak megnyitásával adósságot ró le a város, a 
múzeum, és a képek az adományozó néhai Ipó 
László festőművész szándékának megfelelően 
méltó elhelyezést kapnak.

Székelykeresztúr soha nem tartozott a ki-
emelkedő képzőművészeti központok közé, 
az iskoláinkban oktató nevesebb rajztanárok 
(Bene József, Daday Gerő, Márkos András, Szé-
csi András) csak átmenetileg vagy néhány évet 
tartózkodtak városunkban. Az itt működő kép-
zőművészek közül Ipó László az egyetlen, akinek 
1944-ben történt  idetelepedése egy életre szólt. 

Termékeny alkotó volt, folyamatosan fejlesz-
tette magát, főleg a portréi keltették fel a fi-
gyelmet, 1941-ben elnyerte az Orvosi Egyetem 
képzőművészeti pályázatát. Érdekelték Erdély 
kiemelkedő személyiségei, megörökítette dr. 
Molnár István, Tompa László, Tomcsa Sándor, 
Kelemen Lajos, Benedek Elek és a versmondó, 

György Dénes arcképét. Dolgozott megrende-
lésre, a keresztúri családok, de Erdély-szerte 
mások is számos portréját őrzik. Az ötvenes 
években a kor hangulatának megfelelően, mint 
kordokumentumok, munkás és parasztfigurák 
sokasága gazdagítja hagyatékát. De a tájfesté-
szet sem volt tőle idegen, melyet a gazdag szín-
világ és a bensőséges hangulat jellemez. Sok-
oldalú tehetség, színes egyéniség volt: értett a 
mesterhegedűk faragásához és elsőhegedűse 
volt a keresztúri filharmóniának.

Élete alkonyán, 1981-ben szeretett váro-
sának, Székelykeresztúrnak ajándékozta 26 
olajfestményét – utólagosan még négy képpel 
bővült a kollekció – egy, a nevét viselő galé-
ria létrehozása céljából. „Ezek után végre én is 
megértem, hogy egy régi vágyam teljesülhet 
ez alkalommal. Ti. mindig bántott, hogy az én 
kedves városomnak, Székelykeresztúrnak nincs 
képtára. Székelykeresztúrnak, ahol gyermek-
korom óta mindig otthon voltam, vándorútjaim-
ból megtérve mindig hazajöttem, és most meg-
fáradva, öregen is idetérek majd meg pihenni 
örökre” – olvashatjuk az ajándékozólevélben.

Halála után tisztelői és utódai létrehozták az 
Ipó László Alapítványt. 

Az állandó képtár megnyitásával célunk, 
hogy a hozzánk látogatók a Molnár István Mú-
zeum néprajzi-helytörténeti és egyéb értékei 
mellett, megismerhessenek egy igazi, székely-
keresztúri festőt, alkotásain keresztül közelebb 
kerüljenek ahhoz a szellemi-lelki világhoz, amit 
Székelykeresztúr kínál.

Az előadások közötti szünetben mintegy be-
melegítésül a másnap esti jubileumi gálaműsor-
ra a nagytermet betöltő élőzene mellett fellé-
pett a 30 éves Pipacsok Néptáncegyüttes. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Történelmi	konferencia	és	az	Ipó	László	állandó	képtár	megnyitója
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A székelykeresztúri Szitakötő Egyesület sike-
resen pályázott a Mákvirágok Néptánccsoport 
részére. Az elkészült viseleteket az ifjúsági és 
felnőtt csoport egyaránt fogja használni, gon-
dolva arra, hogy az utánuk következő generáci-
ók is tudják viselni. A viseleteket Fülöp Domo-
kos és Mátéfi Zita készítették, így elkészült 7 
férfi viselet és 5 női viselet. Hargita Tanácsának 
részéről jelen volt Borboly Csaba elnök úr, aki 
gratulált a sikeres pályázatunkhoz és a gyerme-
keket a saját kultúrájuk megőrzésére, a hagyo-
mányok felkarolására és megélésére, és az itt-

honmaradásra buzdította. Továbbá hozzátette, 
hogy a kultúráért tenni kell, a magyarságunk 
megőrzéséért sokat kell dolgozni és végül sok 
sikeres fellépést kivánt a csoportnak. Az át-
adást követő héten az elkészült új viseletekben 
meg is mutatkozott a csoport testvérvárosunk-
ban Dunakeszin, a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola Városi Néptáncgáláján.

 Köszönet Hargita Megye Tanácsának a sike-
res pályázatért, és köszönet mindazoknak, akik 
segítettek pályázatunk lebonyolításában.

Mátéfi Csaba

	 Édös	Körösztanyám
Az alsóboldogfalvi Gagyi Vencel, nyugalma-

zott tanár magánkiadásában megjelent Édös 
Körösztanyám című kötetének bemutatójára 
került sor november 17-én a Molnár István Mú-
zeumban.

A már harmadik kötetét közreadó szerző, 
visszatekintéssel élete legszebb, elmúlt ré-
szére könyve utószavában így ajánlja művét 
az olvasónak: „Ajánlom könyvemet azoknak, 
akiket őszintén érdekel egy ismerős vagy is-
meretlen hétköznapjainak írói kontárkodása. 
Hemingwayként „Emberi törvény kibírni min-
dent, s menni tovább, akkor is ha már nem él-
nek benned remények és csodák.”

A melankolikus han-
gú ajánlás ellenére egy 
jó észjárással, ismerős 
hétköznapi nyelvezet-
tel és egészséges hu-
morral megírt könyvet 
vehet kézbe az olvasó 
id. Gagyi Vencelnek 
köszönhetően, kinek 
jó egészséget és még 
sok humoros történe-
tet kívánunk tolla he-
gyére.

Sándor-Zsigmond Ibolya
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FELHŐTLENÜL

	 Nemzetközi	képzés
November 18. és 25. között került megren-

dezésre az ACTIMPACT ‒ ACTive participa-
tion-citizenship-IMPACT elnevezésű nemzetközi 
képzés a Betfalvi Ifjúsági Szervezet (BETISZ) 
szervezésében Székelykeresztúron. 

„A képzés résztvevői különböző országból 
érkező fiatalok, a céljuk a vidékfejlesztés. Ezt a 
célt az aktív részvétel és az európai polgárság 
révén, valamint helyi és nemzetközi ifjúsági te-
vékenységek által szeretnék elérni” ‒ nyilatkoz-
ta Rátz István, az egyesület elnöke. 

A képzést Kiss Endre (Szeged) vezette, 
non-formális oktatási módszerek révén tette ér-
dekesebbé a hetet a fiatalok számára. A projek-
tet az Erasmus+ révén az Oktatási és Szakmai 
Képzések terén a Közösségi és Ifjúsági Progra-
mokért Felelős Román Nemzeti Iroda (ANPCDE-
FP) által az Európai Bizottság támogatta. 

A képzésen 9 ország: Spanyolország, Olasz-
ország, Törökország, Bulgária, Görögország, 
Litvánia, Csehország, Magyarország és Romá-
nia fiataljai vettek részt.

	 Kulturális	előzetes
Az augusztusi kistérségi napokon adott 

koncertükkel a Titán zenekar meghódította a 
keresztúri közönséget. Nekik is megtetszett 
városunk, így december 7-én visszajönnek, és 
adventi hangulatot varázsolnak a Művelődési 
Házba. A saját nóták mellett közismert kará-
csonyi énekek is fecsendülnek.  

A nagy sikerre való tekintettel újból fogadjuk 
az Operettissimo művészeit, akik megismétlik 
az OPERETT ESTet. December 15-én várjuk az 
operett kedvelőit a Művelődési Házba. 

November 18-án Hargita Megye Tanácsa, a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont és a Siklódi Tarisnyások Színjátszó Cso-
portja közös szervezésében idén is megtar-
tották Az ekhós szekér nyomában elnevezésű 
amatőr színjátszó találkozót, a siklódi művelő-
dési otthonban, amelyen közel 350 érdeklődő 
vett részt. A 19-ik alkalommal megrendezett 
találkozón 19 Hargita megyei település színját-
szó csoportja vett részt, akik számára a ren-
dezvény komoly tapasztalatcserét jelentett, 
mert új ötletekkel gazdagodtak, együttműkö-
dések kezdődtek, barátságok születtek. 

Az érdeklődők Agyagfalva, Kecset, Kisga-
lambfalva, Székelyudvarhely, Nagygalambfal-
va, Csíkcsicsó, Csíkvacsárcsi, Rugonfalva, Ho-
moródújfalu, Gagy, Székelyudvarhely, Bencéd, 
Székelykeresztúr, Zetelaka, Siménfalva, Szent-
egyháza, Lövéte műkedvelő színjátszó csoport-
jainak bemutatott vidám jeleneteit, kabaréit, 
komédiáit láthatták, élvezhették. A találkozót a 
Székelyudvarhelyi Nyugdíjas Önsegélyző Pénz-
tár hagyományőrző csoportjának tánca zárta. 

A találkozón részt vevő csoportok tagjai egy, 
a korábbi előadások pillanatfelvételeiből készült 
asztali naptárt a vehettek át.

	 A z	ekhós	szekér	nyomában

	 Népviseletek	átadása	a	Mákvirágoknak


