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Értékközvetítés-díj a
Molnár István Múzeumnak

Január 18-án, vasárnap este a hagyományokhoz
híven a magyar kultúra napja alkalmából szervezett
rendezvénysorozat keretein belül, idén tizenegyedik
alkalommal adták át az Udvarhelyszék Kultúrájáért
díjakat. Mint mindig, most is, négy kategóriában történt a díjazás. Évről évre külön figyelmet szentelnek
az értékmentés, a közösségért kifejtett munka, az értékközvetítés, illetve az értékteremtés terén kimagasló teljesítményt nyújtó személyeknek, közösségeknek,
intézményeknek.
Az
Udvarhelyszék
Kulturális
Egyesület,
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hagyományőrzési Forrásközpont és
Székelyudvarhely Városi Könyvtár értékközvetítés kategóriában Udvarhelyszék Kultúrájáért-díjat adományozott a Molnár István Múzeum Keresztúr-szék múzeuma részére Udvarhelyszék közművelődési életében
kifejtett tevékenységéért. A díjat a múzeum képviseletében Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus vette át.
A jövőre 70 éves intézmény alapítói és mindenkori munkatársai folyamatos eredményei és sikerei elismerését jelenti ez a rangos kitüntetés.
A díjátadót az Udvarhelyszéki Fúvószenekar telt házas
koncertje vezette be a székelyudvarhelyi Művelődési Ház
nagytermében. A gálaest fellépői között láthattuk Nagy
Leventét, a Polgári Fúvószenekar 1895 karnagyát is.
A díj meglepetésszerűen ért, és jóleső érzés, hogy az
Udvarhelyszék Kultúrájáért-díjból szinte minden évben
jut Keresztúr-széknek is. Bizonyság arra, hogy figyelemmel kísérik minden fórumon, mi folyik a régióban, ki
hogyan, mivel járul hozzá közösségünk eredményeihez.

2009-ben dr. Molnár István, a múzeum alapítója
és névadója részesült hasonló kitüntetésben. Ez a díj
most annak a megerősítése, és nem véletlenül, hiszen
a dr. Molnár István által létesített keresztúri múzeum
köztudottan nemcsak Keresztúr és vidéke kincseit őrzi,
de Udvarhelyszék, Marosszék, a Székely Partium területeiről begyűjtött tárgyi emlékeket is.
Nem állítjuk, hogy nem voltak jobb idők, vagy nem
voltak nehezebb idők, de elégedetté tesz a tudat,
hogy azt a mércét, amelyet dr. Molnár István annak
idején felállított, azt időnként sikerül megugranunk.
Rengeteg a tennivaló, sőt egyre több lesz, hiszen
több tízezer régi tárgyról, házakról, épületekről, kiterjedt udvarról kell folyamatosan gondoskodni. A város magáénak érzi ezt az intézményt, és tudatában
van annak, hogy mekkora kincs birtokosa, épp ezért
folyamatosan történik valami. Tavaly megújult a főépület utcai homlokzata és a tetőzet, ugyancsak tavaly ősszel sikerült megmentenünk egy nagymedeséri
kukoricakast, amely a Nyikó menti porta részét fogja képezni, elkezdődött a szabadtéri néprajzi részleg
székely házainak a javítása, idén sorra kerül az 1853as kecseti székely ház teljes felújítása és újrazsindelyezése, újabb kiállító felületek kerülnek kialakításra,
miközben teljes rehabilitáció alá esik az intézmény
fűtésrendszere.
Mindezen erőfeszítések által reméljük, hogy Székelykeresztúr város és intézményünk pozitív megítéléséhez és turisztikai vonzerejük növeléséhez járulhatunk hozzá.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Beszámoló a januári tanácsülésről
2015. január 15-én sor került az idei esztendő első
rendes havi tanácsülésére, amelyen kilenc napirendi
pontot vitatott meg a helyi önkormányzat. Ezek közül
a fontosabbak és nagyobb rétegeket érdeklők a következők voltak:
Az első az ACATEL 2015-ös költségvetése, amely
sajnos az előző évektől eltérően egy olyan költségvetés, amely az ACATEL távhőszolgáltató vállalat szomorú jövőjét vetíti előre. Az ülésen jelen volt a cég vezetője, illetve főkönyvelőnője, és sajnos nem látnak nagy
esélyt arra, hogy még egy évig tudnák a hőenergiát

szolgáltatni. Azt hozta az országos tendencia, az országos gázárpolitika és a leválási lehetőségek biztosítása
az országos törvénykezés által, hogy a távhőszolgáltatók nemcsak Székelykeresztúron, hanem országszerte
nehéz helyzetbe kerültek. A székelykeresztúri távhőszolgáltatónak a Hargita negyedben összesen maradt
még ötvenhat lakása, amelyből húsz ANL-s tömbházlakás, illetve szinte tíz önkormányzati bérlakás, ezeknek
a fűtésére a helyi önkormányzat a fűtésszezon lejártával, a nyár folyamán valamilyen megoldást kell találjon.
folytatás a 3. oldalon...

KÖLCSEY FERENC
Vanitatum Vanitas
Itt az írás, forgassátok
Érett ésszel, józanon,
S benne feltalálhatjátok
Mit tanít bölcs Salamon:
Miképp széles e világon
Minden épűl hitványságon,
Nyár és harmat, tél és hó
Mind csak hiábavaló!
Földünk egy kis hangyafészek,
Egy perchozta tűnemény;
A villám és dörgő vészek
Csak méhdongás, s bolygó fény;
A történet röpülése
Csak egy sóhajtás lengése;
Pára minden pompa s ék:
Egy ezred egy buborék.
Sándor csillogó pályája,
Nyúlvadászat, őzfutás;
Etele dúló csordája
Patkánycsoport, foltdarázs;
Mátyás dicső csatázási,
Napoleon hódítási,
S waterlooi diadal:
Mind csak kakasviadal.
A virtus nagy tűneményi
Gőz, mit hagymáz lehele;
A kebel lángérzeményi
Vértolúlás kínjele;
A vég, melyet Sokrat ére,
Catonak kihulló vére,
S Zrínyi Miklós szent pora
Egy bohóság láncsora.
És ti bölcsek, mit hozátok
Ami volna szép s jeles?
Mámor bírta koponyátok,
Plato s Aristoteles.
Bölcselkedő oktalanság,
Rendbe fűzött tudatlanság,
Kártyavár s légállítvány
Mindenféle tudomány.
Demosthén dörgő nyelvével
Szitkozódó halkufár;
Xenofon mézbeszédével
Rokka közt mesére vár;
Pindár égi szárnyalása
Forró hideg dadogása;
S Phidias amit farag,
Berovátkolt kődarab.
Mi az élet tűzfolyása?
Hulló szikra melege.
A szenvedelmek zúgása?
Lepkeszárny fergetege.
Kezdet és vég egymást éri,
És az élet hű vezéri,
Hit s remény a szűk pályán,
Tarka párák s szivárvány.
Holdvilág csak boldogságunk;
Füst a balsors, mely elszáll;
Gyertyaláng egész világunk;
Egy fúvallat a halál.
Vársz hírt s halhatatlanságot?
Illat az, mely tölt virágot,
És a rózsát, ha elhúll,
Még egy perccel éli túl.
Hát ne gondolj e világgal,
Bölcs az, mindent ki megvet,
Sorssal, virtussal, nagysággal
Tudományt, hírt s életet.
Légy, mint szikla rendületlen,
Tompa, nyúgodt, érezetlen,
S kedv emel vagy bú temet,
Szépnek s rútnak húnyj szemet.
Mert mozogjon avagy álljon
E parányi föld veled,
Lengjen fényben, vagy homályon
Hold és nap fejünk felett,
Bárminő színben jelentse
Jöttét a vándor szerencse,
Sem nem rossz az, sem nem jó:
Mind csak hiábavaló!
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Beszámoló a januári tanácsülésről
...folytatás az első oldalról
A többi lakó a Hargita negyedben, akik most
a télen még távhőszolgáltatásban részesültek,
azoknak sajnos, gondoskodniuk kell a saját
lakásuk fűtéséről. Reméljük, hogy nem okoz
sokaknak gondot, úgy tudjuk, hogy a legtöbb
család meg tudja oldani ezt a problémát. Mi az
elmúlt 3-4 évben már szinte erőltetve fenntartottuk az ACATEL Kft.-t azért, hogy az a réteg,
aki nem tudja magának megoldani a lakása
fűtését, ne kerüljön kényelmetlen helyzetbe,
de mostmár tényleg nincs mit tenni, sajnos a
cégvezető és főkönyvelőnő leírása szerint a
cég több százmillió veszteséget produkál, ezért
fenntarthatatlan a helyzet. Az önkormányzati ülésen több vélemény, javaslat elhangzott,
hogy a kazánházak épületét konzerváljuk, ne
herdáljuk el. Ha netán változik az energetikai
helyzet Európa szinten, pl. elfogy a gáz, és
más típusú üzemanyagra kell átállni, akkor a
kis kazánosok problémát fognak jelenteni, de
egy ilyen központi kazánházat bármikor át lehet
szerelni egy folyékony üzemanyagra vagy akár
fás fűtésre is. Több pozitív javaslat hangzott el
a tanácsosok részéről, megpróbáljuk a legoptimálisabb döntést meghozni, és a legkisebb
fájdalommal járó leállítását kivitelezni ennek a
közüzemi cégnek.
A második napirendi pont kapcsán két-három
ANL-s lakás ürült meg, egyszobás, kétszobás
és háromszobás lakások, ezeknek az újrakiosztását fogadta el az önkormányzat a felállított
bizottság alapján, három tömbházlakás, egy
a Hargita negyedben, illetve kettő a Dávid Ferenc lakónegyedben került kiosztásra. Azt kell itt
megjegyeznem, hogy lassan annyi ANL-s lakást
igénylő fiatal van Székelykeresztúron, hogy még
egy ANL-s tömbház építésére lenne igény, és
azon leszünk, hogy, amint engedik az országos
lehetőségek, igényeljünk egy ilyen ANL-s tömbházlakást, mert területünk volna, és szükség is
lenne rá. Tehát, ha a lehetőségek engedik, ezen
is fogunk dolgozni, hogy még egy ANL-s tömbházlakás épüljön Székelykeresztúron.
Egy régi probléma a fiatfalvi ravatalozónak
a használatával kapcsolatos napirend, Fiatfalván különböző vélemények vannak a ravatalozó
használatával kapcsolatosan, Székelykeresztúr
önkormányzata ezt a ravatalozót a fiatfalvi két
történelmi egyház ingyenes használatába adta,
azzal a feltétellel, hogy fogadjon el egy olyan
működési szabályzatot, amely mind a református, mind az unitárius, de minden fiatfalvi igényét megpróbálja kielégíteni. Itt egy kis késéssel megszületett ez a működési rendszabályzat,
ezt fogadta el az önkormányzat, a jegyző úr különböző kiegészítéseivel, amit természetesen a
rendszabályzatba bele kell foglalnunk, hogy támadhatatlan, illetve minden cikkelye törvényes
legyen, és minél szélesebb közösséget tudjon
haláleset alkalmával kiszolgálni, mert gyakorlatilag azért épült.
Országos szinten változtak az ANL-s tömbházlakások eladási szabályára vonatkozó előírások, Székelykeresztúron is vannak ANL-s lakások – többek között itt a Hargita negyediekre
gondoljunk – amelyekre az ott lakók, a bérlők
letehetik az igénylésüket, nem igazán volt eddig
kedvező az áruk, nem igazán volt lehetőségük
eddig az ott lakóknak, de úgy látszik, hogy az
országos szabályok is változnak, és az itt lakó

bérlők lehetőségei függvényében lehetőség
van, most például egy ANL-s tömbházlakásnak
hagytuk jóvá az eladását egy Hargita negyedi
bérlő számára.
Egy másik napirendi pont kapcsán az önkormányzat tulajdonában lévő különböző területek
bérleti díját fogadtuk el a 2015-ös évre, a főtéren működő cégek, egységek, magánszemélyek esetében, főként akiknek a szerződését
meghosszabbítottuk az előző évhez hasonlóan.
Az önkormányzat elfogadta a 2015-ös évre a
szociális munkások által elvégzendő munkálatok típusát, listáját, elég széles ez a skála, amit
a szociális munkásokkal kellene és szeretnénk
elvégeztetni, igyekszünk minél hatékonyabban
foglalkoztatni azokat az embereket, akik szociális munkára szorulnak, természetesen nem
mindig sikerül a legoptimálisabb módon, de
várjuk a visszajelzést minden egyes esetben a
város lakóitól az önkormányzathoz, akár telefonon, akár közösségi oldalon, akár fogadóórán,
hogy melyek azok a munkák, amelyeket érdemes volna ezekre az emberekre bízni, amit el
is tudnak végezni, illetve a munkavégzés közben milyen rendellenességeket észlelnek, mert
annak ellenére, hogy mi törekszünk arra, hogy
minden a legmegfelelőbb körülmények közt
működjön, vannak problémák.
A városgazdálkodási munkálatoknak a 2015-ös
évre tervezett listáját is elfogadta az önkormányzat, ezek évről évre nem sablonosan, de periodikusan ismétlődnek. Természetesen vannak új
munkálatok is, de a városgazdálkodási munkálatok azok egyformák és évszaktól függőek.
Egy utolsó napirendi pont kapcsán felhatalmazta az önkormányzat a város képviselőjét jómagam
személyében, hogy az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Társulásnál képviseljem a város érdekeit.
Ezek voltak a fontosabb napirendi pontok,
azt kell előrevetítenem, hogy a helyi költségvetés a februári tanácsülésen fogadódik el,
amin természetesen fogunk dolgozni, miután
meglesznek az országos számok is. Egyelőre
úgy néz ki, hogy 2015-ben sok mindent szeretnénk, munkálatot, fejlesztést elindítani, megvalósítani, de természetesen elsősorban azokra a pénzalapokra támaszkodhatunk, azokra
számíthatunk, amelyek a város kasszájában
megmaradtak a 2014-es évről, mert az új költségvetési terv előírásai szerint Székelykeresztúr nagyon hátrányos helyzetben fog lenni az
új szabályok alkalmazásával és az új leosztással. Én azt szeretném itt már előrevetíteni, amit
más forrásokból tudunk, és ami ellen a panaszunkat felemeltük, hogy pl. egy olyan város,
mint Székelykeresztúr, amelynek lakossága 10
ezer, az Áfa-ból és jövedelemadóból az országos visszaosztásból 0 lejt fog kapni, míg egy
olyan municípium, mint Topliţa, amelynek 15
ezer lakossága van, 9 millió lejt, régi pénzben
90 milliárdot kap, úgyhogy jelentős méltánytalanságok vannak az új szabályok szerint, de
ezt jelezzük a politikai vezetőknek, a bukaresti
parlamenti képviselőknek, és reméljük, hogy az
év folyamán ezek az év eleji botladozások kiigazítást fognak nyerni.
Kívánok minden keresztúri lakónak kellemes
téli napokat és jó farsangolást, mivel már jócskán bennejárunk.
Lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z É K E LY K E R E S Z T Ú R
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
1/2015-ös HATÁROZAT az ACATEL Kft.
2015-ös évi költségvetésének elfogadásáról.
2/2015-ös HATÁROZAT az ANL által épített
lakások kiosztására készült lista elfogadásáról.
3/2015-ös HATÁROZAT a fiatfalvi ravatalozó használatára és belső rendjére vonatkozó szabályzat elfogadásáról.
4/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
5/2015-ös HATÁROZAT egyes szerződések
meghosszabbításáról.
6/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.
7/2015-ös HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok
listájának elfogadásáról.
8/2015-ös HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.
Székelykeresztúr, 2015. január 15.

Felhívás az uniós
csomagok kapcsán
A napokban megérkezett uniós csomagok
kapcsán Székelykeresztúr Város Polgármesteri
Hivatala értesít minden érdekeltet, hogy megkezdi az élelmiszersegélyek osztását azon személyeknek, akik korábban értékjegyet (cupont)
kaptak.
Az erre jogosultak a Hargita negyed hőközpontjának melléképületében, naponta 8 – 13
óra között a következő program alapján vehetik
fel az élelmiszercsomagot: a kicsi nyugdíjasok
400 lej alatt, vagy másféle nyugdíjjal rendelkezők pénteken, a fogyatékkal élő személyek
hétfőn, a munkanélküli segélyesek kedden és
a szociális segéllyel, családi pótlékkal rendelkezők szerdán jelentkezhetnek.
Az egy személyre szóló értékjegy értelmében idén a következő összetételben vehetik át
az élelmiszerjutalékot:
4 l olaj, 4 kg cukor, 6 kg finomliszt, 6 kg puliszkaliszt, 2 db 400 g-os száraztészta (laska),
8 db disznóhús-, 6 db marhahúskonzerv és 10
db pástétom.
Az utasítások alapján az értékjeggyel rendelkező személyekkel kezdődik az osztás, ezt
követően a pótlistán szereplők kerülnek sorra.
A sorrendet a helyi kábeltelevízióban, rádióban a Polgármesteri Hivatal illetékes és erre
felhatalmazott szociális ügyek osztálya hozza
az érintettek tudomására.
Szente B. Levente
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Lépésről lépésre 2015
Az új esztendő első napján, 2015. január 1-jén
Székelykeresztúr Város Önkormányzata koszorúzással emlékezett nagy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor születésének 192. évfordulójára.
Koszorút helyeztek el a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt álló, valamint a főtéri Petőfiszobroknál.
Az áthaladó gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságának fokozása érdekében folyamatban van a Mihai Eminescu és az Orbán Balázs utcákat összekötő gyalogospalló felújítása.
Hamarosan csatornahálózat építési / felújítási munkálatok kezdődnek városunk több
pontján (Berde Mózes, Gyertyánffy István, Ady
Endre, Bem, Búza, Kölcsey Ferenc, Temető,
Kordaberek, Varga Katalin utcákban és a Dávid
Ferenc lakótelepen).

T űzoltósági hírek
Jól kezdődött az új év a Tűzoltóságnál, mivel januárban egy értékes adományt kapott
Tűzoltóságunk. Egy holland házaspárnak köszönhetően, akik minden évben visszatérnek
Székelykeresztúrra és jótékonykodnak. Az idén
Németországban sikerült összegyűjteniük és elhozniuk Székelykeresztúrra egy csomagot a Tűzoltóság részére, ami tartalmaz bevetési védőruhákat, védősisakokat, védőcsizmákat, tűzoltásnál
használt különböző eszközöket, nyomótömlőket,
sugárcsöveket, szívókosarat, gázálarcot stb.
Nagy szükségünk volt főleg az egyéni védőfelszerelésre, mivel a bevetések alkalmával a korábbiak
Anyakönyvi hírek
2014.12.15. – 2015.01.15.
Házasságkötések:
2014.12.17
Fodor Dénes és Botz Judit
Elhalálozások:
Nagy Dénes
2014.12.19
Magyari Zoltán 2015.01.03
Szécsi János
2015.01.11
Fodor Reghina 2015.01.13
Lőrinczi Anna
2015.01.13
Csefalvi Kálmán 2015.01.13
Konrád Károly 2015.01.14

elhasználódtak, így tudjuk biztosítani a tűzoltóink
számára a testi védelmet, ami a legfontosabb.
Ami már köztudott, hogy az elmúlt év elején
megalakítottunk egy civil szervezetet, amely az
Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete Székelykeresztúr és Térsége néven van bejegyezve,
és amelynek a fő tevékenysége és célja, hogy
segítse az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
munkáját, pályázatok és szponzorizálások által
be tudjon szerezni eszközöket, berendezéseket,
felszereléseket, védőfelszereléseket az önkéntes és alkalmazott személyzet számára.
Az elmúlt évben sikerült egy jelentős anya-

gi összeget nyerjünk Hargita Megye Tanácsa
által kiírt pályázat keretén belül. A megnyert
összegből tudtunk 5 db bevetési védőruhát és
négy pár védőcsizmát vásárolni a Tűzoltóság
részére, aminek értéke 17 000 lej.
A Tűzoltóságnak folyamatos fejlesztésre,
modernizálásra van szüksége, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudja végezni
munkáját az emberek védelmét és biztonságát
előtérbe helyezve, ezért bármely helyi cégektől
vagy vállalkozótól szívesen fogadunk bármilyen
csekély szponzorizilást.
Nagy köszönettel tartozunk Leo úrnak, Magda
asszonynak, Simó Béla tanácsos úrnak, valamint
városunk polgármesterének, Rafai Emil úrnak.
Péter Levente
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium tevékenységei
Versenyeink: • Intézményünk adott otthont az V-VIII. osztályos
diákoknak szóló V. Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi vetélkedő
körzeti fordulójának, amelyre 82 tanuló nevezett be. A verseny megyei szakaszán iskolánkat Hintz Magor (V. o.), Atanackovic Natalija, Kedves Melinda (VI. o.), Bădeu Laura és Pál Zsófia (VIII.
o.) képviseli. Az esemény szervezője Demeter Annabella magyar szakos tanár volt. • V-VIII. osztályos tanulóink csapata (Deé Bernadett,
Kerestély Izabella, Vas Vivien) részt vett az V. Kifitud Kifilát ifjúsági
vetélkedőn Kissolymosban, ahol a 12 résztvevőből a IV. helyezést
érte el, felkészítő tanáruk Sipos István. • Az udvarhelyszéki Hajnalcsillag népdalvetélkedőn, a III-IV. osztályosok korcsoportjában, Bíró
Csenge II. helyezést ért el. Felkészítő tanára Nemes Annamária.

Önkéntesek a Gimnáziumban: • A városunkban tartózkodó külföldi önkéntesek mindig szívesen látogatnak hozzánk, mert diákjaink
örömmel fogadják a vendégek által vezetett foglalkozásokat. Conversation Club, azaz játékos angol kör indult V-XII. osztályosok számára
Melek Aydin török és Maria João Castro portugál fiatal irányításával,
Nagy Emese Tímea és Tatár Kinga angol szakos tanárok segítségével. Nagy népszerűségnek örvend a nemrég indult Csillagászati Szakkör, Maya Papaya és Péter Dániel irányításával, Rafai Dalma
fizika-kémia szakos tanár segítségével. • Iskolánk tanulói maguk is szívesen vállalnak önkéntes munkát. Legutóbb az iskolai könyvtár adományok által gyarapodó állományának rendszerezésében és tárolásában segédkeztek a vallásórás diákok, Sipos István és Lakatos Sándor
tanárok irányításával.
A BEMUGRI útjai • Színjátszóink folytatták fellépéseik sorát a
Semmi című nagysikerű színpadi játékkal. Részt vettek a kolozsvári
ODFIE Gálán a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban, vendégszerepeltek Korondon, ahol a Páll Lajos Művelődési Otthonban léptek fel.
Az előadást Lakatos Sándor lelkész-vallástanár rendezte. Nemzeti
összetartozás • Közösségünk bekapcsolódott a magyar kultúra napja alkalmából szervezett közös versmondásba, így január 22-én több
mint 70 diák szájából hangzott el a Himnusz első szakasza és Vörösmarty Mihály Szózat című költeménye, Lukács Éva, Demeter Annabella és Székely Tiboldi Anikó tanárok szervezésében.
Székely T. Anikó

JOBS-projekt a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban
A 2014-2015-ös tanév újszerű meglepetéssel indult a IX. közgazdaságtan – gazdasági technikus profilon tanuló diákok számára, hiszen a
szakmában való jártasságuk elmélyítésére új, irányított élményszerzésre, a szakmák sokszínű palettájának a megismerésére adott lehetőséget a JOBS elnevezésű román-svájci projekt. A projekt a Nemzeti
Oktatási Minisztérium és a zürichi Tanárképző Egyetem Nemzetközi
Együttműködési Központjának közreműködése révén valósult meg.
A JOBS (Szakmai útmutatás vállalatoknál és iskolákban), amint a
mozaikmegnevezés is utal rá (J – Job-munkahely, O – orientation-eligazítás, irányítás, B – for Business - vállalatok számára, S – and

Schools-iskolák számára) két összetevőt ötvöz: a munkaerőpiacot és
az oktatást. Mint ilyen egy több oktatási területet lefedő, transzcurriculáris kurzus keretén belül felkészíteni hivatott a pályaválasztásra az
általános iskola utolsó, vagy – esetünkben – a középiskola első évein
tanuló diákokat. Havonta új oktatási füzetek igencsak érdekes gyakorlatait gondolhatják át és oldhatják meg a diákok. A feltételes mód
használata szándékos, hiszen a diák visszautasíthatja adott esetben
egy témához kapcsolódó tevékenység, ill. feladat végrehajtását. A tanulók füzeteibe a tanárok írnak rövid, de jól megindokolt visszajelzéseket. Jegyet vagy osztályzatot nem kapnak a tanulók, tehát a tanulás
magáért az élményért történik.
Az első füzet gyakorlatai a szakmák sokszínű világát mutatják be,
többek között arra ösztönözve a diákokat, hogy miután kategorizálták a szakmákat csoportok szerint, azután a számukra érdekesekről
többet is megtudjanak szakemberekkel készített interjúk által. Természetesen az interjú pontos formakövetelményeit is kiolvashatták
és magát az interjút is előzetesen kipróbálhatták az áttekinthetően
megszerkesztett 1. számú füzet lapjairól.
A 2. füzet az önismeret témakörét hozza közelebb a tanulókhoz.
A JOBS órákra heti három alkalommal kerül sor Valentin Réka,
Nagy Lajos és Kornis Melinda tanárok irányításával. A tanárok szerepe
csupán a rövid utasítás és irányítás, a hosszas magyarázat mint módszer nem sajátja a JOBS elgondolásnak.
Kornis Melinda

Azt mondják, hogy az iskola a gyerek második otthona. A felnőttek
úgy gondolják, hogy iskolába járni egy gyereknek nemcsak kötelező,
de jó is, mert ott sok szépet és jót tud tanulni, mert ott kibontakozhat
a tehetsége is, ott össze tud veszni és ki tud békülni, mert… De vajon
hogyan vélekednek a gyerekek az iskoláról, iskolánkról?
Megkérdeztük őket. Így válaszoltak:
Első három iskolaévemet egy másik iskolában töltöttem, de a Petőfi
Sándor Általános Iskolába szerettem volna járni, hisz majdnem min-

den ismerősöm oda járt, és nagyon sok jót hallottam róla.
Negyedik osztály előtt sikeresen átiratkoztam a Petőfi Sándor Általános Iskolába. Itt töltöttem az ötödik osztályt és most a hatodik felét.
Sok barátot szereztem itt. Nem szeretnék innen elmenni, nagyon tetszik ez az iskola. Ez az iskolaváltás jó döntés volt…
Szilveszter Andrea, VI. C
Én szeretem ezt az iskolát, mert kedvesek a tanárok, sok jó program van. Jó bulikat és ünnepségeket szerveznek. Jó barátokat lehet
szerezni. Sok fontos dolgot tanulunk. Örülök, hogy ebbe az iskolába
járhatok.
Simó Kamilla, VI. C
Én a napköziben elég nehezen illeszkedtem be, de mióta a Petőfi
Sándor Általános Iskolába járok, azóta sok új barátot szereztem. Az iskola sok rendezvényt szervez, ezáltal nagyon sok új és értékes dolgot
tanulunk meg. Örülök, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai
közé tartozhatok!
Tarcsafalvi Dóra, VI. C
Nekem nagy öröm, hogy a Petőfibe járhatok. Szeretem a tanárokat
és a tantárgyakat. Már elemiben is szerettem iskolába járni. Nagyon
szerettem a tanító nénimet, és most már őt az oszi néni helyettesíti.
Sokszor járok a könyvtárba olvasni vagy Ági nénit meglátogatni. Nagyon szeretek petőfis lenni!
Páll Réka, VI. C
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Azt hinné az ember, karácsony és farsang
között csendesen folyik az élet az iskolában.
Most azonban jobban ráfigyelhetünk mindarra, amire a sokkal látványosabb megnyilatkozások közepette nem marad idő: az iskola
mindennapjaira.
Közeledik a várva várt, bár rövidke vakáció. Addig azonban a diákoknak jó néhány
akadályt meg kell még ugraniuk. Soha annyi
szorgalmas, ambíciós és törtető diákot, mint
félév végén! Mindenki felelni akar: vagy azért,
hogy utolsó erejét összeszedve megpróbálja
elkerülni a fenyegető bukás veszélyét, vagy
azért, hogy a tanév során becsúszó gyengébb
teljesítményén szépíthessen, javíthasson így,
utolsó percben. Van, akinek bejön, van, aki
hiába próbálkozik: ettől függően lesz édesebb
vagy nyugtalanabb az egyhetes vakáció.
Keményen dolgoznak az olimpikonok is. A
tantárgyversenyek okleveleit nem adják ingyen. Hetek óta készülnek már a február-márciusi olimpiákra a diákok és tanárok egyaránt.
Feladatokkal kelnek és feküsznek a matekesek, hajtanak az infósok, vadul olvasnak az

irodalmárok, készülnek a Hermészkedők pályamunkái. A következő két hónapban történik a selejtezés a tantárgyversenyeken kívül
más országos és nemzetközi versenyekre is
– azok, akik kiemelkedő eredményeket érnek
el (reméljük, idén is úgy, mint más években),
nem egy-két hét felkészüléssel állnak fel a dobogóra. Készülnek tehát ők is.
Délután sem üli meg a csend az OBG épületét. Január 27-én indul a farsang, a hagyományos karnevállal. Kicsik és nagyok összedugják a fejüket, hiszen a vidám farsangi napokra
ötleteket kell gyűjteni: a leleményesség nem
egyszer a siker garanciája. Készülnek hát a jelmezek, a maszkok, forgatókönyvek születnek
– tréfa, móka, nevetés tölti be az épületet. A
szavalók sem ülnek babérjaikon: 20. alkalommal rendezik meg a nagyszalontai Arany János
vers-és prózamondó versenyt. Az évfordulós
vetélkedőn ugyanolyan kiemelkedő teljesítménnyel szeretnék képviselni iskolájukat, ahogyan azt a szalontaiak már megszokták.
Külön kitérnénk január 22. napjára, amikoris csatlakozva Szőcs Géza magyar miniszteri

biztos felkéréséhez, az OBG diákjai öt kontinens valamennyi magyar nyelvű általános és
középiskolai tanulójával egyetemben együttszavalással ünnepelte meg a magyar kultúra
napját. Egyedi és felemelő érzés tudni, hogy
azon a csütörtökön, ugyanabban az órában
ezer meg ezer fiatal hangon szólalt meg a
Himnusz első versszaka és Vörösmarty Szózata. Egyedi és felemelő érzés összetartozásunk és összetartásunk tudatára ébredni,
megérezni az összefogásból fakadó erőt. Jó
eljátszani a gondolattal, hány ezer magyar
fiatalt jelölhetnénk barátnak a Facebookon,
micsoda hatalmas és verhetetlen csoportot
képezhetnénk, ha a lélek drót nélküli vezetékén egymásra találnánk! Az Együtt Szaval a
Nemzet mozgalom Keresztúrra is eljutott – élmény volt, hogy részesei lehettünk!
Beszámolónk tulajdonképpen arról szólt volna, hogy az OBG-ben csend van. Láthatjuk
azonban, hogy egy élő, igazi iskolában soha nincsen csend, nyugalom, pihenő – éppen mert Ady
Endre szavaival: „…az élet zengi be az iskolát… “
Illyés Izabella

A Magyar Kultúra Napja – január 22. és Kölcsey Ferenc
1989 óta ezt a napot a magyar himnusz születésnapjaként, és egyben a magyar kultúra
napjaként tartjuk számon. A legtöbben tudják,
miért, de nem mulasztjuk el emlékezni erre évről évre, ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén. A kéziraton ennyi olvasható: Cseke,
1823. január 22. A Himnusz tehát idén 192 évet
töltött, a magyar kultúra napja pedig huszonhetedik alkalommal került megrendezésre.
Ilyenkor egymást váltják a kulturális rendezvények, és egy-egy program, esemény kapcsán
sokan, sokféle módon próbálnak átadni, megmutatni valamit kulturális, művészeti életünk
értékeiből. Könyvbemutatók, kiállítások, koncertek, előadások kínálják megannyi csatornán
a kultúrát és művelődést.
Magyar himnusz a költemény megírása előtt
is volt. A református magyarságé a Tebenned
bíztunk, elejétől fogva (90. Zsoltár) volt; míg
a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok
tündöklő csillaga kezdetű ének volt. Elterjedt
volt – a hatóságok által többször is betiltott –
ún. Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz és
Liszt Ferenc is megzenésítette.
A magyar Himnusz zenéjét Erkel Ferenc zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben. Ek-

kor a budapesti Nemzeti Színház bemutatta,
azonban csak 1903-ban lett az ország törvény
által is elfogadott himnusza, egy közösség
identitását kifejező éneke, amelyet minden
magyar ember szent áhítattal hallgat vagy
énekel 171. éve.
A Himnuszhoz kapcsolódó, felemelőbb, más
személyes élményt talán említeni sem tudok,
mint azt, amely tavaly szeptemberben a Kárpát-medencei Petőfi-emlékhelyeket őrző települések találkozóján, a magyarországi Szatmárcsekén, a csónakos fejfás műemlék temetőben
ért. A Kölcsey síremlék felkeresésére kalauzoltak, és amint vonultunk a páratlan látványt nyújtó, közel 600, embermagasságú, stilizált, csónakban fekvő embert szimbolizáló sötét fejfával
benépesített sírkertben, messziről tárogatószó
hallatszott. Ahogy közeledtünk Kölcsey Ferenc
sírjához, erősödtek a hangok. Az oszlopos síremlék lépcsőjén a Himnusz dallamával fogadott
Veress Zoltán tárogatómuzsikája.
Itt másodpercek alatt megtapasztaltuk, mit
jelent az, amiről annyit és annyiszor beszélünk:
az egy nemzethez való tartozás tényét. Erdély,
Felvidék, Magyarország településeiről érkezettek ott, együtt énekeltük a Himnuszt, tárogatószóra, vezénylet nélkül, mint egy jól összeszokott kórus.

Petőfi 1847-ben Szatmárcsekén felkereste
Kölcsey sírját.
Ezt írta erről: „Tavaly ősszel egypár hétig
laktam itt, s meg-meglátogattam a szent sírt,
melyben a legnevesebb szívek egyike hamvad.
Halmánál nincs kőszobor, mégcsak fejfa sincs,
melyre neve volna fölírva; de nincs is rá szükség, mert az odalépő vándornak szívdobogása
megmondja, ki van ott eltemetve. Csendes a
táj; a városok, a nagy világ zaja nem hangzik
idáig. A nagy férfi sírja körül csak a szellő rezegteti a tövisbokrokat, a tövisbokrok virágain
vadméhek donganak, s távol az andalgó Tisza
halkan mormolja dalát, hogy a koporsónak álmát meg ne zavarja.”
Petőfi ottjártakor még nem állt a ma is meglévő fehér márványból készült klasszicista síremlék. 1856-ban a nagyari Luby család kezdeményezésére egyszerű, derékba tört oszlopot
emeltek a sír fölé, ami a költő életének tragikus
végét jelképezte. 1938-ban a költő halálának
100. évfordulóján helyezték hamvait a ma is
álló síremlék kriptájába.
Aki Szatmárban jár, és teheti, feltétlenül keresse fel a szatmárcsekei temetőt és Kölcsey
sírját! Életre szóló élmény lesz!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Székely gazdálkodás régen és most
2015. január 22-én, csütörtökön 16 órakor a
székelyudvarhelyi Művelődési Ház koncerttermében mutatták be a Székely gazdálkodás régen
és most című tanulmánykötetet Hargita Megye
Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont, valamint a Művelődési Ház (Székelyudvarhely) szervezésében. A kiadványt ismertette: Sándor-Zsigmond Ibolya szerkesztő,
id. Szávai Márton és Róth András Lajos szerzők.
Az esemény házigazdája P. Buzogány Árpád volt.
A kiadvány a 2013 szeptemberében megrendezett IV. Énlaka-konferencián elhangzott előadásokat, tanulmányokat tartalmazza.
A kétévente megrendezésre kerülő Énlakakonferenciák az erdélyi, és azon belül a székely
kultúra egyik jelentős fórumává váltak. A tematikusan szervezett konferenciák rendre a székely
kultúra más és más területeit helyezik a figyelem középpontjába, és foglalják össze a tárgykörhöz tartozó újabb kutatásokat, irányzatokat.
Az egyre népesebb konferenciák egyszersmind
élénkítik a falu életét, erősítik lakóinak az értéktudatosságát, fellendítik kulturális turizmusát, az
önmegtartás és az elzártságból való kitörés lelkesítő példájával szolgálnak más, hasonló gondokkal küszködő székely települések számára.
A IV. Énlaka-konferencia a székelység gazdasági kérdéseivel foglalkozott. A téma különös
aktualitást kap manapság, amikor ismét számos nehézség hátráltatja a székely gazdaság
felvirágzását, és ezrek kénytelenek külföldön

munkát keresni a jobb megélhetés reményében. Ezek a jelenségek nem előzmény nélküliek, hiszen különböző okokból székelyek tízezrei
vándoroltak ki a korábbi évszázadok során a
Moldvába, a román Alföldre és Bukarestbe, Magyarországra és Budapestre, Európába és Amerikába. Korunk nagy kérdése, hogy a székelység rendelkezik-e most is olyan életerővel, hogy
veszteségei ellenére szülőföldjén is megújul,
megerősödik és boldogul. A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját
képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből morális
szabályokat alkottak. Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok, a modern gazdaságnál
fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. A konferencia történeti visszatekintést nyújtó előadásai nemcsak ismereteinket bővítették, hanem
korunk számára is figyelmeztető, lelkesítő példát és iránymutatást adhatnak.
A kötetben közölt írások szerzői mind kiváló szakemberek, kutatók, egyetemi tanárok, a
téma szakavatott ismerői. Elég ha csak Andrásfalvy Bertalan etnográfus vagy Egyed Ákos
akadémikus-történész nevét említjük. Színvonalas és tartalmas, ugyanakkor bárki számára
érdekes és tanulságos lehet a könyv olvasása.
Olyan témákat találunk benne, mint: A Székely
tízesek; Az énlaki közbirtokosság múltja; Milyen

Ökumenikus imahét

Városunk történelmi magyar egyházai 2015.
január 19-23. között Egyetemes Imahetet tartottak. Ezen a héten a „Szeretnénk veled együtt,
érted, szeretteidért imádkozni” hívó szavakra a
különböző vallási gyülekezetek (katolikus, református, unitárius) estéről estére ellátogattak
egymás templomaiba, és meghallgatták a szónokokat, majd egy kis tea, kalács és bor mellett
kellemesen elbeszélgettek.
Az „Adj innom” (Jn 4,7) alapgondolattal meghírdetett imahét január 19-én, hétfőn a betfalvi templomban kezdődött. Prédikált ifj. Szombatfalvi József, fiatfalvi unitárius lelkész, imát
mondott Kovács Péter, székelykeresztúri katolikus plébános. 20-án, kedden a római katolikus
templomban prédikált id. Szombatfalvi József,
unitárius lelkész, imát mondott Marosi Árpád,
betfalvi református lelkész. 21-én, szerdán
a székelykeresztúri református templomban

prédikált Páll Attila Csaba, fiatfalvi református
lelkész, imát mondott Mikó Ferenc, unitárius
segédlelkész. 22-én, csütörtökön a székelykeresztúri unitárius templomban prédikált Kovács
Péter katolikus plébános, imát mondott Marosi Tünde, református gyakornok lelkésznő.
Pénteken, 23-án a fiatfalvi közös templomban
imádkoztak együtt a különböző felekezetekhez
tartozó hívek. Prédikált Antal Zoltán székelykeresztúri református lelkész és imát mondott id.
Szombatfalvi József, unitárius lelkész.
A közösségi összetartozás tudatának erősödése, hitbéli gyarapodás és az egymásra való
fokozottabb odafigyelés jutott mindazoknak,
akik ezeken az estéken jelenvoltak és lelkiekben gazdagodva, feltöltődve zárták ezt a tartalmas hetet, a 2015-ös év elején.
Sándor-Zsigmond Ibolya

kaszát használhatott a székely? ; Családi gazdaságok Székelyföldön; Szőlőtermelés Erdélyben
a filoxéra vész (1875) előtt és után; A székelygyümölcs mozgalom; A vasutak által Székelyföldre be- és onnan kiszállított áruk (1895-ben),
kiemelve a keresztúri állomást; Etéd és környéke gazdasági helyzete és lehetőségei; Külföldi
munkavállalás régen és napjainkban; Gazdasági lehetőségek az épületfelújítás és a faépítészet terén. A székelyföldi ökoregionális építészet; A hegyi kaszálók helyzete régen és ma.
Mit hoz, és mit visz a globalizációs gyorsvonat?;
A falurombolástól a faluépítésig; Aktuális problémák a székelyföldi erdőgazdálkodásban; A
közösségi gazdálkodás esélyei a Székelyföldön;
vagy a bennünket közelebbről is érintő téma
Nemes Sándor tanulmányában: Gazdasági fejlődés Székelykeresztúr térségében. Múlt-jelen,
kilátások és ábrándok a jövőről.
A kötet kiadói: Pro Énlaka Alapítvány, Pécsi
Tudományegyetem, Molnár István Múzeum és
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet. Támogatók:
RMDSz Communitas Alapítvány, Hargita Megye
Tanácsa, Székelykeresztúr Önkormányzata,
Etéd Önkormányzata, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa.
A kötetet szerkesztette: Sándor-Zsigmond
Ibolya muzeológus és Visy Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem professzora.
A könyv megvásárolható a Pro Énlaka Alpítványnál (ára: 25 lej), érdeklődni a Molnár István Múzeumban lehet.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Gazdasági fejlődés Székelykeresztúr térségében
Múlt-jelen, kilátások és ábrándok a jövőről

A fenti címmel látott napvilágot Nemes Sándor tanulmánya, a Székely gazdálkodás régen és
most című kötetben, amelyből az alábbiakban
közlünk néhány olyan részletet, amely főként
statisztikai adatokra alapozva szolgáltat értékes adatokat városunk gazdasági múltjából és
jelenéből.
„A város lakossági létszámának dinamikáját
a mellékelt grafikon ábrázolja. Amint látható,
jelenleg éppen csökkenő tendencia mutatkozik (aminek alapvető okai az elvándorlás és az
alacsony születési ráta). A 2011-es népszámlálás adatai szerint a városban (és a két társult
településen összesen) 9650 lakos élt, melyből
92,47% magyar nemzetiségűnek vallotta magát.
A diagrammból észrevehető, hogy míg 2002-ben
Betfalva nélkül volt 9672 lakos, 9 évvel később,
Betfalva csatlakozása után van csaknem ugyanennyi. Másként fogalmazva: 9 év alatt a lakosság egy betfalványival fogyatkozott.
A II. világháborút követően a politikai rendszerváltás következményeként alapvető gazdasági változások történtek. Az erdőket és a
termelőeszközöket államosították, az iparosokat szakmai szövetkezetekbe kényszerítették,
megtörtént a mezőgazdaság kollektivizálása.
A szocialista iparosítás, melynek alapvető
célja a munkásosztály számbeli többségénekbiztosítása és a burkolt elrománosítás, viszonylag későn ért el Székelykeresztúrra, ennek szellemében alakult 1977-ben az acélmű, 1978-ban
a cipőgyár és sorban a többi létesítmény. A szocialista korszak gazdasága nem volt tekintettel
a piaci igényekre, a gazdaság a politikai vezetés
által meghatározott, sok esetben propagandisztikus, irreális tervek szerint működött.
Az iparosítás eredményeként a vidék elnéptelenedett/kiöregedett, a városi lakosság felduzzadt.
A korszak jellemzője a faluról városra történő
ingázás, sokszor embertelen körülmények között.
Az 1-es táblázat bemutatja a szocialista korszak legfontosabb gazdasági szereplőit Székelykeresztúron. Amint látható, a szocializmus
időszakára a viszonylag kevés, de nagy alkalmazotti létszámmal működő vállalat volt jellemző, nagyon kevés van köztük, amely a mai
piacgazdaság keretei között akár csökkentett
személyzettel napjainkig fenn tudott maradni.
A szocialista korszak gazdaságának ágazati
megoszlására a 2-es táblázat nyújt betekintést.
Mint látható, a foglalkoztatottaknak csaknem
fele az iparban tevékenykedett, a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma fokozatosan
csökkent, míg 2004-re lényegesen megnövekedett a kereskedelemben és a szolgáltatási ágazatban foglalkoztatottak száma.
1990 után a piaci versenyre képtelen vállalatok rendre felszámolásra kerültek. Megkezdődött egyrészt egy alulról építkező gazdaságfejlesztés, melynek alapját a kis és középvállalatok,
az egyéni és a családi vállalkozások képezik.
Másrészt elkezdődött egy globalizációs folyamat, melynek eredményeként megjelentek a
belföldi vagy a külföldi nagyvállalkozások kirendeltségei, alegységei. Ágazati átcsoportosulás is észlelhető, visszaesik a nehézipar, míg
a könnyűipar és a szolgáltatási ágazat bővül.
A lakossági létszám csökkenni kezd, és ismét
fokozott szerepet kap a külföldi munkavállalás.

Manapság a személyzeti létszámok jóval
szerényebbek, mint a kommunista korszak vállalatainál. Vezető ágazatok a bútoripar, konfekció, kereskedelem, szállítmányozás.
A globalizáció eredményeként több nagyvállalat is kirendeltséget/alegységet nyitott
Székelykeresztúron (főként bankok, biztosítási
társaságok, kereskedelmi és közszolgáltatási
egységek stb.). Székelykeresztúr város pénzügyi nyilvántartásában jelenleg szerepel:
- 16 részvénytársaság (SA)
- 480 Kft. (SRL)
- 326 egyéni/családi vállalkozás (IF, II, PFA)
Szinte minden 20 lakosra jut egy Kft, ami a
vállalkozások jelenlegi felaprózódását tükrözi.
Székelykeresztúr napjainkra sem sokat ve-

szített mezőváros jellegéből, ugyanis a polgármesteri hivatal nyilvántartásaiban szerepel:
- 93 személy, aki földterületeket bérel és
művel meg,
- 29 személy, aki 4 vagy ennél több szarvasmarhát tart,
- 38 személy, aki 20 vagy ennél több juhot
tart,
- 13 méhész, aki 20 vagy ennél több méhcsaládot tart.
Az egyéni gazdálkodók mellett viszont meg
kell említeni a gombafarmot (több mint 60 alkalmazottal) és a Nagy-Küküllő tejszövetkezetet (52 alkalmazottal), akik vállalati formában
tevékenykednek a mezőgazdaságban.”
(Megjegyzés: 2013-as adatok alapján)

Táblázat 1:
Sor.
sz.

Gazdasági egység

Hozzávetőleges
alkalmazotti létszám 1989

Helyzetkép-2013

1100

Átszervezés alatt 90 alkalmazottal

1

Szerszámacél RT

2

Üvegházak

30

felszámolták

2

Lengyár

120

felszámolták

250

felszámolták

50

felszámolták

4

Cipőgyár (ADIROM)

5

Takarmánygyár (FNC)

6

Fonóda

120

felszámolták

7

Bútorgyár (FAMOS)

200

87 alkalmazott

8

Törekvés szövetkezet

300

46 alkalmazott

9

Küküllő szövetkezet

100

felszámolták

10

Sertésfarm

150

felszámolták

11

Tejfeldolgozó üzem

120

felszámolták

12

Csirkefarm (AVICOLA)

600

felszámolták

Táblázat 2:

1977

%

1989

%

1992

%

2004

%

ipar

Év

2205

50,22

2028

52,36

1781

52,02

1542

47,74

építkezések

442

10,07

163

4,21

192

5,61

133

4,12

mezőgazdaság

612

13,94

371

9,58

201

5,87

180

5,57

szállítás, távközlés

61

1,39

46

1,19

62

1,81

99

3,07

kereskedelem

312

7,11

348

8,99

152

4,44

290

8,98

közszolgáltatások

115

2,62

85

2,19

82

2,39

139

4,30

tanügy, kultúra

287

6,54

559

14,43

615

17,96

456

14,12

egészségügy

174

3,96

203

5,24

187

5,46

217

6,72

közigazgatás

170

3,87

49

1,26

119

3,48

119

3,98

más

12

0,28

115

2,94

33

0,96

55

1,70

ÖSSZESEN

4390

100,0

3967

100,0

3424

100,0

3230

100,0

8.
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S ü t ő A n d r á s : A d v e n t a Ha r g i t á n
Január 9-én a Művelődési Házban a szentegyházi Ködszúrkáló Kisszínház bemutatta Sütő
András Advent a Hargitán című balladai sűrűségű színjátékát. A szentegyházi társulat nem
először szerepelt Székelykeresztúron, eddig
már két alkalommal is láthattuk őket (Örkény
István Tóték, és október 6-án Sombori Sándor
Gábor Áron című darabjában).
Az Advent a Hargitán méltán népszerű és
kiemelkedik a méltatlanul feledni látszó Sütő
András-drámák közül.
Lenni vagy nem lenni, elmenni vagy megmaradni magyarnak Erdélyben? Erősnek, bátornak, elveinkhez hűnek, embernek a fenyegetéssel, pusztítással, romlással szemben?

S nemcsak ott, hanem bárhol és bármikor a
nagyvilágban? A darab az egyéni útkeresések
története, szeretteink elvándorlása, a halálig tartó bűnhődés, vezeklés és az ezt kiváltó
múltban elkövetett hibák folyton visszatérő,
újra és újra megidézett képeivel. Ezek a sorsdöntő kérdések feszítik Sütő András drámáját.
Az Advent a Hargitán meghatóan szép, szívszorító előadás: fenyegetettségben játszódó,
megrendítő, költői nyelven megszólaló mű,
amelyben - Sütő András szavaival - benne van:
„Erdély nagy romlásának valóságos gyásza, az
önfeladás, a világgá menekülés közösségi tragédiája”.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Far sang van!

A farsang a húsvéti nagyböjtöt megelőző
időszak, amely rendesen vízkeresztkor (január
6.) kezdődik és hamvazószerdáig tart. Évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat,
nagyon gazdag szokáshagyománnyal. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás,
dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a közeledő tavaszt. Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően
néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, szórakozás, jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt
előtt. Hagyományosan a farsang időszakában
volt a legtöbb lakodalom, hiszen tavasztól már
a gazdasági munka kötötte le a családokat.
A legismertebb farsangi népszokások az as�szonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, köszöntők, farsangtemetés. Az ételek közül tipikusan a húsételek, kocsonya, káposzta
és a farsangi fánk terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyókedd, és a
másnap, hamvazószerda, már a nagyböjt első

napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos
csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt. Mai modern verzióban az éttermek
kedvezményekkel várják a vendégeket egy kiadós lakmározásra.
A farsangi időszakra esik Vince-nap, amelyhez
számos hiedelem kapcsolódik. Régen, ha Vince napján olvadt a hó, illetve szép, napos volt az
időjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idő
esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince” - mondogatták.
A szőlőtermesztő falvakban sok helyen volt
szokásban az úgynevezett „vincézés”, amelynek
során a szőlőskert szélét szentelt borral vagy
szenteltvízzel öntözték meg. Ezen a napon a
gazdának sok bort kellett innia, hogy bő legyen
a termés. A nap szokásai közé tartozott még a
jelképes szőlőmetszés, amikor a szőlőindákról
úgynevezett vincevesszőt vágtak. A levágott
vincevesszőt a szobában vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak az új termésre vonatkozóan.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Etéd községi hétköznapok címmel gyűj-

teményes fényképkiállítás nyílik február elején
a Molnár István Múzeumban az Orbán Balázs
nyomdokán Etéd községben elnevezésű dokumentációs fotótábor 2014. évi anyagából.
A fotótábor célja volt az ezredforduló eleji,
gyorsan változó Udvarhelyszék hagyományos
életformájának, tájainak minőségi dokumentálása, „vizuális értékmentése” a fotográfia
eszközeinek segítségével, amelyet a szervezők
és a részt vevő fényképészek kötelességüknek
éreznek átmenteni a jövő nemzedékeknek.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Előzetes!!

Felolvasó: Vári Csaba újra itthon!

A februári Felolvasón Vári Csaba (szül. 1978.)
költő, kritikus, városunk szülötte lesz a 2015ös esztendő első meghívottja. A már sok éve,
eddig Kolozsváron élő költő készülőben, megjelenő félben levő verskötetéből szemelget majd,
de természetesen a Kávé, félkeserű című verses kötet (megjelent: Kolozsvár, Erdélyi Híradó
Kiadó, 2008) is terítékre kerül.
Vári Csaba kétségtelen, hogy nem ismeretlen
sem a székelykeresztúri, sem az erdélyi iroda-

lom területén. Írásait rendszerint hozza a Látó,
Helikon, Hitel, hogy csak néhányukat említsük,
de irodalmi portálokon, mint az eirodalom.ro is
publikálja verseit, versfordításait, könyvismertetőit.
Új kötete kapcsán sokat nem árult el, ám
nem így lesz ez a Felolvasó alkalmával, amelyre minden vers és irodalomkedvelő érdeklődőt
szeretettel várunk!
Szente B. Levente
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„Kalamajka a Góbéknál”

Január 24-én, szombaton két előadást tartottak a Székelykeresztúri Művelődési Házban
a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék. A 2008ban 5. Erdélyi Humorfesztivált nyert, 10 éves
múltra visszatekintő formáció volt már városunk színpadán, tavaly a Gyermekáldás című
előadásukat láthatta a közönség.
A Székely Góbék előadásaikban próbálnak
mindenkihez szólni, idősekhez és fiatalokhoz
egyaránt, talán ezért van az, hogy közönségben nincs hiányuk. Városunkban ez alkalommal is telt ház fogadta humoros előadásukat.

A székelykeresztúri Művelődési Ház
tervezett programja
2015. február-március időszakra
Január 30-án, 18.00 órától
A Polgári Fúvószenekar 1895 újévi koncertje
Február 12-én és 13-án,
17.00 és 20.00 órától
Hahota Színtársulat – Mindjárt megőrülök!,
kabaré
Február 25-én, 19.00 órától
Amabile Duó – Magyar művek az egyetemes
zeneirodalomból, hegedű-zongora hangverseny
Február 28-án, 19.00 órától
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar – Közkedvelt operettrészletek
Március 5-én, 19.00 órától
Kézdivásárhelyi Városi Színház – A Lourince
utcai gyilkosság, vígjáték
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