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Székelyföld peremtelepülésein több száz 
helyszínen gyújtottak őrtüzet október 24-én 
este a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte 
tiltakozó akció keretében a régió önkormányzá-
si jogát követelve. 

A rendezvényhez csatlakozott mintegy 68 
székelyföldi peremtelepülés, köztük Székelyke-
resztúr is, de számos, földrajzilag távol eső tele-
pülés is. A résztvevők kivonultak a környező ma-
gaslatokra, ahol négy méter magas máglyákat 
raktak, őrtüzeket gyújtottak, a gépkocsik fény-
csóváját, egyéb fényforrásokat az ég felé irá-
nyították, így rajzolódott ki egy olyan fénylánc, 
amely a Székelyföld történelmi határát képezte. 
Az egy időben zajló ökumenikus istentisztelet 
után felolvasták a demonstráció kiáltványát. 

Városunkban a Jézuskiáltón lobbant fel az őr-
tűz, közel ötszázan vonultak a hegyre, a Polgári 
Fúvószenekar 1895 játszotta ütemek mellett. A 
Jézuskiáltó nemcsak a városunk fölé magasodó 
legnagyobb „hegy”, de jelkép értéke is van, hi-
szen a monda szerint a tatárjárás idején mindig 
oda menekült a helyi lakosság, ahol Jézus nevét 
kiáltozva, Jézushoz fohászkodva sikerült az el-
lenséget távol tartani. 

Barabás Csaba, rugonfalvi református lelkész és 
Andrási Benedek, unitárius lelkész prédikációi után 
dr. Farkas Csaba felolvasta a SZNT kiáltványát.

A dokumentumban az áll, hogy a határok kivi-
lágításával a román kormány és a világ tudomá-
sára kívánják hozni, hogy Székelyföld létezik, és 
élni akar az önrendelkezés jogával. „Ragaszko-
dunk a nyolc székely széket és 153 önkormány-
zatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, 
amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz 
majd véglegessé.” A kiáltvány ismertetése után 
a jelenlévők elénekelték a székely és a magyar 

himnuszt, egy farkaslaki kórus is erősítette a 
hangulatot. A Jézuskiáltóról látni lehetett az al-
sóboldogfalvi, illetve a fiatfalvi lármafákat is, a 
különböző helyszínek részvevői különféle fény-
forrásokkal is jeleztek egymásnak. 

A résztvevők többsége az őrtűz kihunyását 
a helyszínen várta meg, majd szép csendben, 
rendezetten levonult a hegyről. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

Őrtűz lobbant Székelykeresztúron is

Márton Áron-díj id. Szombatfalvi Józsefnek
Október 28-án Hargita Megye 

Tanácsa első alkalommal tartotta 
Székelykeresztúron a kihelyezett 
ülését a Molnár István Múzeum-
ban. A tanácsülés ünnepi jellegét 
az adta, hogy az ülés első részé-
ben id. Szombatfalvi József, 2015. 
október 1-jén nyugalomba vonult 
unitárius lelkész átvehette Har 
gita Megye Tanácsának rangos ki-
tüntetését, a Márton Áron-díjat, 
amelyet Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke adott 
át. Az elismerést a közösségért ki-
fejtett több évtizedes munkájáért, 
a közösségépítésben vezérszerep 
vállalásáért ítélték oda. A díjátadó 
ünnepségen Rafai Emil polgármes-
ter köszöntötte a tanácsülést, a 
vendégeket és a díjazottat. Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke el-
ismeréssel szólt id. Szombatfalvi 
József munkásságáról, amellyel e 
kitüntetésre érdemesült, és amely 
jóval túlmutat Székelykeresztúr 
határain. Berei István, szentábra-
hámi unitárius lelkész olvasta fel 
id. Szombatfalvi József laudáció-
ját. Erdőszentgyörgy a gimnáziu-

mi éveket, Kolozsvár a Protestáns 
Teológiai Intézetet, Csehétfalva az 
első lelkészi kinevezést, Balánbá-
nya a szórványban teljesített lel-
készi szolgálatot jelentik életében 
- tudható meg ebből. 

„1993–1996 között a Székely-
keresztúri Unitárius Egyházkör 
jegyzője, majd 1996-tól 12 éven 
át, három ciklusban az Egyházkör 
esperese.

1994–1996 között az ULOSZ 
(Unitárius Lelkészek Országos Szö-
vetsége) újkori alapító elnöke.

1998. január 1-jétől a Székely-
keresztúri Unitárius Egyházközség 
megválasztott lelkésze, 2015. ok-
tóber 1-jéig, amikor nyugalomba 
vonul.

A Székelykeresztúri Unitárius 
Egyházközségben a gyülekezeti 
élet szervezeti újjáépítése volt első 
feladata, és ezek mellett aktívan 
részt vett a város és a vidék egy-
házközségi és kulturális tevékeny-
ségének kialakításában, mindenhol 
ápolva és meghatározva azokat az 
értékeket, amelyek a székely nép 
hagyományaiból, értékrendjéből 

fakadnak, és az itt élők életét és 
sorsát előre mozdítják. Ilyen jel-
legű megvalósítások: a templom 
általános javítása 2010-ben és 
2011-ben, a lelkészi lakás teljes 
felújítása 2010-ben, a segédlelké-
szi lakások készítése 2004-ben, a 
Gyülekezeti ház és szociális otthon 
építése a régi épületek felújításá-
val 2004–2009 között, a kántorta-
nítói ház – elemi iskola épületének 
felújítása, átalakítása 2012-ben. 
1993–2008 között szervezője a 
Tiszadobi Ökumenikus Tábornak. 
2005-től a Gondviselés Segély-
szervezet alapító tagja és első el-

nöke. 2008-tól Székelykeresztúr 
Város önkormányzati képviselője.

Nagytiszteletű Szombatfalvi Jó-
zsef negyven éve szolgálja a kö-
zösségét. Következetesen, kitar-
tással. Ennél jobb helyre nem is 
kerülhetett volna Hargita Megye 
Tanácsa Márton Áron-emlékérme, 
amellyel a kimagasló egyházi, kul-
turális és közéleti tevékenységet 
jutalmazza az adományozó.” 

A rangos elismeréshez nagy-
rabecsüléssel gratulálunk és ki-
vánunk jó egészséget, további jó 
munkát, eredményes éveket!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Fotó: Sándor-Zsigmond Dénes
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A 2015. október 8-án sorra került rendes 
havi tanácsülésen a testület kilenc napirendi 
pontot vitatott meg. 

Egy terület hosszútávú bérbeadására került 
sor, a Nyári kert szomszédságában az Impex 
Linda Kft.-nek. Ez a cég 170 m2 területet kért 
a tevékenysége bővítése céljából. Ezt az önkor-
mányzati testület egyhangúan elfogadta. 

Egy másik napirendi pont kapcsán Kolumbán 
Sándor urat az AQUASERV Részvénytársaság-
nál, amely a vizet szolgáltatja Székelykeresz-
túron, mandátuma folytatására neveztük ki. 
Kolumbán Sándor úr vesz részt a vezetőtanács-
ban és ő képviseli a város ügyeit.

Egy másik napirendi pont kapcsán költségve-
tés-kiigazításra került sor. A város célirányosan 
kapott útfelújításra 550 ezer lejt a megyei ön-
kormányzattól, annak is azon forrásaiból, ame-
lyeket a megyei és kommunális utak felújításá-
ra kaptak az ÁFÁ-ból leosztva. Azért mondom, 
hogy célirányosan jött, mert a fiatfalvi 43-as 
községi út aszfaltozásának a folytatására van 
előirányozva, és kb. 1300-1400 méter utat tu-
dunk a megfelelő útpadkával, sánc kialakítással 
rendbetenni az iszapvulkánok felé. 

A másik költségvetési kiegészítési tétel 
ugyancsak utcafelújításra, a rég húzódó Bem, 
Búza utcáknak a felújítása, amely ismét kike-
rült az országos vidékfejleszési programból, 
de most már annyira állunk, hogy a tervezés 
is kész van, a közbeszerzésnek is a vége felé 
járunk, szerződést kellene kötni a nyertes cég-
gel, és ha nem adtak vidékfejlesztési pénzt kor-
mányalapból, akkor önerőből is megoldjuk, és 
a városi tartalékalapot áthelyeztük ide, felszá-
moltuk és utcajavításra fogjuk fordítani, remél-
ve azt, hogy az ott lakók ‒ akiknek már évek 
óta ez a jogos elvárásuk ‒ örömére most év vé-
gén, jövő év elején utcával, járdával és minden-
féle ehhez tartozó kellékkel, esővíz-elvezetéssel 
fognak majd rendelkezni.

A Jézuskiáltón lévő, felszámolt antennának 
az átvételét célozta meg a STS, a román állam-
nak, Románia kormányának az országos tele-
kommunikációs intézménye. Felszámolódott 
egy szolgáltató, a ZAP talán, és ennek az an-
tennáját szeretnék ők átvenni, megvásárolni, 
illetve Székelykeresztúr önkormányzatától azt 
a 100 m2-es területet, amelyen az antenna van, 
átvenni. Erről folytak tárgyalások, hangzottak 
el vélemények, végül is elhalasztódott ez a na-
pirendi pont. Az önkormányzat biztosítékokat 
kért, hogy ne ingyen kerüljön állami tulajdonba 
az a terület, hanem valamilyen plusz szolgál-
tatásban részesülhessenek a székelykeresztúri 

iskolák, például ingyenes internet-hozzáférés-
ben. Ezen a telekommunikációs ponton keresz-
tül már vannak adatmozgások, ezen keresztül 
mennek pl. a 112-es segélyhívók, ezen keresztül 
működik a somerhivatalnak a keresztúri pontja, 
ezen keresztül a rendőrség, a mentőszolgálat, a 
helyi önkormányzatnak a lakosság-nyilvántartó 
osztálya, tehát sok-sok ilyen állami szolgálta-
tás. Ezért fontos, hogy itt egy erős és szélessá-
vú adatátvitelre lehessen területet biztosítani, 
nemcsak az állami biztonsági szolgálatnak, de a 
helyi intézményeknek is. 

Két levelet kaptunk a megyei tanfelügyelő-
ségtől és a megyei prefektúrától, amely kifejti 
a hivatalos álláspontot, hogy miért kell leépíteni 
különböző oktatási egységeknél különböző, nem 
didaktikai, hanem kisegítő és félig didaktikai sze-
mélyzetet. Sajnos az a törekvésünk, amivel mi is 
próbáltuk támogatni a Mesevár napközi munka-
közösségének a beadványát, amelyben azt pa-
naszolták, hogy ugyanannyit kell dolgozni, csak 
nyolc óra helyett hat órára visszavágott normá-
ban, természetesen kevesebb fizetésért, nem 
volt sikeres. Ezt továbbítottuk a mi kérésünk kí-
séretében a prefektúrára és a megyei tanfelügye-
lőségre, és vártuk ennek a pozitív megoldását, de 
sajnos kioktató jellegű levelek érkeztek vissza, 
amelyben azt hangsúlyozzák, hogy a nadrág-
szíjon még egyet kell húznunk, mert még most 
is igen sokan vannak a keresztúri intézmények, 
még így sem felelnek meg az országos átlagok-
nak és normáknak.

Ezeket a leveleket természetesen átküldtük 
az érintett munkaközösségeknek, és sajnos, 
jelen pillanatban többet mi sem tudtunk értük 
tenni, ugyanis ez a napközi oktatás, illetve ál-
talában az oktatási intézményeknek a finan-
szírozása állami, központi feladat, s az ÁFÁ-ból 
leosztott pénzekből fedezik önkormányzatok 
ezeket a kiadásokat. 

Ismét terítékre került a főtéren kialakítan-
dó szökőkút, szobor és ennek a környezetének 
a kialakítása. Különböző változatokat küldött a 
szakember, az a cég, amelyet megbíztunk en-
nek a tervezésével, és ezt a 3-4 variánst tettük 
az önkormányzat asztalára. Egyelőre az volt a 
vélemény, hogy várjunk egy részletesebb kidol-
gozást is, amelyből jobban látszik, hogy mit aka-
runk, mit akarnak tervezni, s mielőtt az önkor-
mányzat asztalára tenné ez a tervező csoport az 
elképzeléseit, az a javaslat született, hogy akár 
konzultáljon a csíkszeredai műemlékvédő osz-
tállyal is, hogy előzetesen is már az ők tetszé-
sét is, és a pozitív véleményezését is nyerje el, 
hogy ne kelljen utólagosan újratervezni ezeket a 

dokumentációkat, ha valaki netán beleköt majd 
a tervezési munkálatokba. Tehát ez elhalasztó-
dott, és várjuk a részletesebb terveket.

Az iskoláknál, a Mesevár napközinél a veze-
tőtanácsoknak a kinevezése egy évre szólt, ez 
az éves mandátum lejárt és most gyakorlatilag 
meghosszabbítódott az önkormányzat részéről 
a kinevezett személyeknek a mandátuma, kivé-
ve Sípos István tanár úr mandátumát, aki most  
olyan tisztségbe került, amely összeférhetetlen 
a vezetőtanácsban való részvétellel, és helyet-
te a Petőfi Sándor Általános Iskolánál dr. Csifó 
Júlia orvosnőt delegálta az önkormányzat a Pe-
tőfi-iskola vezetőtanácsába.

Lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

111/2015-ös HATÁROZAT egy 104 m²-es te-
rület közvetlen átengedéses bérbeadásának 
jóváhagyásáról.

112/2015-ös HATÁROZAT a város képvise-
lőjének szavazási megbízásáról az Compania 
AQUASERV Rt. Közgyűlésén.

113/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

114/2015-ös HATÁROZAT a Helyi Tanács 
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intéz-
mények vezetőtanácsába.

115/2015-ös HATÁROZAT egyes leltári tár-
gyak leírásáról a város vagyonából.

Székelykeresztúr, 2015. október 8.

A nyaköny v i hírek
20 15.09.15.  – 20 15.10.  15

 Házasságkötések:
 2015.09.16
András Tibor és Biró Zsuzsánna
 2015.10.02
Gere Botond Csaba és Koncz Adél
 2015.10.10
Oláh Jenő és Berei Emese
 2015.10.10
Benyovszki László és Kiss Tünde Ibolya
 
 Elhalálozások:
Fazakas Margareta 2015.09.22
Croitor Irina  2015.09.25
Barabás Albert Mihály 2015.10.03
Kacsó Hilda  2015.10.08
Fazakas Ana  2015.10.10
Măcelar Éva  2015.10.11

S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R
V Á R O S
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
H A T Á R O Z A T A I

Székelykeresztúr útjaira is szavazott meg 
támogatást Hargita Megye Tanácsa döntéshozó 
testülete a szeptember 25-i soros havi ülésén 
a megyei költségvetésből. A határozat révén a 
település 550 ezer lejt kap.

A polgármestereknek korábban meghirde-
tett pályázat nyomán több igénylés érkezett a 
megyei tanácshoz, de kevés helységnek tudtak 
pénzt utalni.

– Kiemelt figyelmet kaptak azok a közigazga-
tási egységek, amelyek az év elején nem része-

sültek támogatásban központi költségvetésből. 
Megvizsgáltuk, melyek azok az önkormányza-
tok, amelyek idén nem kaptak utas munká-
latokra semmilyen támogatást, és a 13 olyan 
település mellett, amelyet év elején mellőztek 
a központi költségvetés leosztásakor, számukra 
jóváhagytuk a teljes kért összeget. Örvendünk, 
hogy az egyik kedvezményezett Székelykeresz-
túr – nyilatkozta az ülés után Borboly Csaba, a 
megyei tanács elnöke.

Csíkszereda, 2015. szeptember 28.

 Beszámoló az októberi tanácsülésről

 550 ezer lej megyei tanácsi támogatás Székelykeresztúrnak
 a fiatfalvi iszapvulkán felé vezető út felújítására Hargita Megye Tanácsának október 28-án 

Székelykeresztúron a Molnár István Múzeum-
ban tartott kihelyezett tanácsülésén, ahol a na-
pirenden szereplő döntések mellett Szombat-
falvi József unitárius lelkészt Márton Áron-díjjal 
tüntették ki a közösségi munkájáért, a ke-
resztúri kórház tetőterének javítására is meg-
szavaztak 460.000 lej támogatást. Ezzel is bi-
zonysága látszik annak, hogy Székelykeresztúr 
fontos pont Hargita megye számára, és remél-
hetőleg a kórház, ez a jövőre 120 éves épület 
méltóképpen megújulhat.

 J ó  h í r !
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l é p é s r ő l  l é p é s r e  l é p é s r ő l  l é p é s r e
Folyamatban van a város főtéri járdáinak ál-

talános felújítása.
Útburkolati jelek újrafestése van folyamat-

ban a várost átszelő DN13C országúton.
Tetőjavítási munkálatok vannak folyamat-

ban a városi múzeum épületén. A munkálatot 
az önkormányzat munkatársai végzik.

Befejeződött a ravatalozótól a temetőhöz 
vezető utca felújítása Fiatfalván.

Új, rendezett gépjárműparkoló kialakítása 

kezdődött el a főtér felső végénél. Elképzelése-
ink szerint ez megfelelő hely lesz majd a vára-
kozó taxik számára is.

Őszi virágok kiültetése van folyamatban a 
központi parkban.

ÖNKORMÁNYZAT

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala 
megkezdte a fűtéspótlék igénylésére a kérések 
kiosztását a távfűtés, a gázzal, villannyal és a 
fával való fűtésre. A támogatásért letett kéré-
seket minden hónap 20-án zárják. Abban az 
esetben, ahol egyik hónapról a másikra változik 
a család anyagi helyzete, esetleg számbeli vál-
tozás történik, azt kötelesek mielőbb közölni. A 
kéréseket a hivatal pénztáránál lehet átvenni. 

A pótlék igényléséhez alábbiak szüksé-
gesek:  a személyi igazolvány másolata min-
den 14 évet betöltött személynek, amely arra a 
lakcímre szól, vagy ideiglenes tartózkodási en-
gedélye van (flotant), ahova igényli a pótlékot, 
a születési bizonyítvány másolata gyerekeknek

Jövedelmi igazolások: előző havi fizeté-
si igazolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli se-
gélyesek esetén az azt igazoló szelvény, saját 

felelősségre adott nyilatkozat azoknak a sze-
mélyeknek, akik nem rendelkeznek adózandó 
jövedelemmel, beleértve a fiatalokat is, akik 
nem járnak iskolába és betöltötték a 16. életé-
vüket, ha más helységben lakó diák vagy egye-
temista esetén igazolás abból a helységből, 
ahol tanul, hogy nem igényelte ott a pótlékot, 
földtulajdont igazoló akta, lakástulajdont igazo-
ló akta, másnemű jövedelmekről bizonylatok.

Gázfűtés esetén a gázszámlamásolat is szük-
séges, a megfelelő „cod abonat”-tal vagy „punct 
de consum”-mal. A támogatást három kategória 
szerint lehet kérni: gázfűtésre, villamos energia, 
valamint a fafűtésre. A támogatások igénylése 
idén sem változott, így egy családban az egy főre 
eső jövedelem, nem haladhatja meg a 615 lejt. 

Kiemelten fontos megjegyezni, hogy minden 
kérelmező az aktacsomóba bele kell foglalja 
az adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés 
másolatát, ingyen bérbeadási szerződését vagy 

felhatalmazását, hogy használhatja a lakást 
szülő-gyermek esetén. 

A 277/2010-es törvény szerint a családi pót-
lék összege és a 448/2006-os törvény szabály-
zatának  alapján idén sem vevődik figyelembe 
az egy főre eső átlag jövedelemnél a személyi 
kiegészítő büdzsé a fogyatékkal élők esetében, 
és a gyermekpénznél pedig csak 42 lejt kell be-
számítani.

Törvény szerint a letett kérések mintegy 
60%-át a hivatal ezzel megbízott ügyosztá-
lya ellenőrizni fogja, felülbírálhatja és indokolt 
esetben a kiutalt támogatást visszafizettethe-
ti, amennyiben a letett akta hamis információt 
tartalmaz, vagyis nem felel meg a valóságnak. 
Aki a leadott kérésekben hamis információval 
szolgál, az a bűntető jogi törvénykönyv szerint 
is büntethető - nyilatkozta lapunknak Vass Gi-
zella, szociális felügyelő. 

Szente B. Levente

 A fűtéspótlékról

Október 6-án az 1848-49-es szabadságharc 
Aradon kivégzett 13 vértanú tábornokára emlé-
keztünk. A nemzet az aradi hősök emlékezetét 
számos formában őrzi. Aradon már 1890-ben 
emlékművet avattak tiszteletükre. A székelyke-
resztúriak kegyeletüket évről évre a Millenniumi 
emlékműnél róják le. Idén is itt került sorra a 
koszorúzás, amely után a Molnár István Múze-
umban folytatódott a megemlékezés. Köszöntő 
beszédet mondott Köblös Domokos alpolgár-
mester, megemlékező beszédet tartott Moldo-

ván Gergely, az Orbán Balázs Gimnázium tör-
ténelem szakos tanára. A Virrasztók című zenés 
irodalmi összeállítást Ivácson Sándor és Szász 
Róbert tanárok irányításával mutatták be az 
Orbán Balázs Gimnázium diákjai. 

Október 23-án az 1956-os magyar forrada-
lom kitörésének 59. évfordulóján is megemléke-
zett Székelykeresztúr. Az unitárius templomban 
tartott ökumenikus istentisztelet keretében a 
forradalom történelmi jelentősége került mélta-
tásra. Ezt követően gyertyás felvonulás volt az 

unitárius templomtól a Millenniumi emlékműig, 
ahol megkoszorúzták a polgármesteri hivatal-
nál az 1956-os forradalomra emlékeztető már-
ványtáblát. A megemlékező beszédeket Rafai 
Emil polgármester, dr. Verestóy Attila szenátor, 
és Takács Enikő, a Petőfi Sándor Általános Is-
kola történelem szakos tanárnője tartották. Vé-
gezetül a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai 
Kacsó Anna tanárnő irányításával bemutatták a 
Ne legyen akárhogy! című ünnepi műsort. Mél-
tóságteljes megemlékezés volt, a meggyújtott 
gyertyák fénye ragyogta be mindazok emlékét, 
akik életüket, szabadságukat áldozták.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Októberi történelmi megemlékezések
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Eseményekben gazdag ősz iskolánkban
A gólyahét zárásaként szeptember 24-én 

került sor a gólyabálra. Jó hangulatú, sok 
ötletes feladattal fűszerezett verseny végén 
megkoronáztuk a gólyakirálynőt Bădeu Lau-
ra, a gólyakirályt pedig Balázs Dávid Norbert 
személyében.

2015. október 1-jén iskolánk parkjában tar-
tottuk végzőseink nagykorúsítási ünnepségét. 
Varró Margit igazgatónő köszöntő szavait, a 
XI. osztályosok ünnepi műsorát és a szalagok 
feltűzését követően került sor a maturandu-
szok sok odaadással előkészített táncára. 
Andrási Benedek, a MUE oktatási előadótaná-
csosának pohárköszöntője után az ünnepel-
tek koccinthattak volt és jelenlegi tanáraikkal. 

Az este bállal zárult. A bemutatott koreográfia 
Józsa Levente tánctanárunk munkája, az ün-
nepi műsort Lukács Éva magyar szakos taná-
nő készítette elő.

Az iskolán kívüli tevékenységeket jelképes 
Berde-cipókkal jutalmazzuk, a projekt ötlet-
gazdája és szervezője Farkas Ágnes német 
szakos tanárnő. A legtöbb cipót összegyűjtő 
diákok jutalomkirándulásban részesülnek. 
Idén Brassóba és környékére (Prázsmár, Kö-
kös, Sepsiszentgyörgy) kirándultunk. 

Október 9-én, a non-formális oktatás vi-
lágnapján, iskolánk négy osztálya vett részt 
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület által szervezett 
programokon. A VI., IX. A, X. A és XI. A osz-
tályos diákok megtapasztalhatták, hogy a ha-

gyományos, iskolai módszereken kívül, még 
hogyan lehet hatékonyan tanulni, tapaszta-
latot szerezni. A tevékenység lebonyolítását 
Nagy Emese Tímea és Sántha Delinke angol 
szakos tanárok segítették.

Október 15-én került sor a „Fészekrakó bu-
lira”,  vagyis az V. osztályosok gólyabáljára, 
a 8. osztály szervezésében. Erre nemcsak az 
ötödikesek, hanem minden 5-8. osztályos diák 
hivatalos volt, akik szép számban meg is jelen-
tek és remek hangulatban töltötték a délutánt.

Október 17-én diákjaink egy csoportja az 
Egyeskőre kirándult, Kacsó Eszter és Zsidó 
Csaba tanárok vezetésével.

A www.berdemozes.ro nyomán, 
 Székely Tiboldi Anikó
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Az ajtónkon kopogtató ősz folyamán nem-
csak kertjeinkben, gyümölcsöseinkben és 
konyháinkban sok a tennivaló, hanem szor-
goskodnunk kell az iskolai élet, az oktató-ne-
velő munka megszervezésében is.

Diákjaink igyekeznek a mindennapi, köte-
lező tanprogramok mellett kiegészíteni, még 
teljesebbé tenni mindennapjaikat. A sportked-
velő ifi IV-es kézilabda csapatunk 2015.10.11-
én részt vett a régeni sportiskola által szer-
vezett Monte Carlo 6 csapatot felsorakoztató 
felkészülési kupán. Simon Géza Áron edző, 
testnevelés szakos tanár így vall a mérkő-
zésről: „A csapatokat 2 csoportba sorsolták, 
a mieinknek a házigazda Régennel és a LPS 
Vásárhellyel  kellett megküzdeniük. A csoport 
megnyerése után jöhetett a „házi” döntő, hi-
szen a másik csoportot Udvarhely nyerte, így 
az egy klubbon belül működő (SzKC) két fiók-
csapat maga között döntötte el az első hely 
sorsát. Ez alkalommal nekünk ment jobban a 
játék, a kapusunk jó napot kifogva behúztuk 
a döntőt is 2 góllal, 11-13-ra. A torna legjobb 

kapusa Bellu Róbert, a gólkirály Ambrus Kon-
rád László lett.”

Szintén az ősz folyamán került sor intéz-
ményünkben a BETEG A BABA című program 
keretén belül három foglalkozásra: az I. A 
osztályban, a Napraforgó vegyes csoportban 
és a Harangvirág nagycsoportban.

„A gyerekek nagy érdeklődéssel vettek 
részt a megyei Vöröskereszt önkéntesei által 
tartott tevékenységeken, megismerkedtek 
Henryvel, a program főszereplő babájával, és 
megtanulták mi a tennivaló, ha baj van, mit 
tehetnek ők, a legkisebbek elsősegélynyújtás 
terén. A foglalkozásokra a többi csoportban és 
a kiselemis osztályokban is sor kerül, melyek 
szervezői és kivitelezői intézményünk  önkén-
tes Vöröskeresztes munkatársai lesznek”‒ 
számol be a tevékenységekről a helyi Vörös-
kereszt új vezetője, Simó Ildikó igazgatónő.

Szeptembertől iskolánk 320 tanulója és 9 
pedagógusa részt vesz abban az EU által fi-
nanszírozott projektben, melynek fő partnere 
a Hargita Megyei Tanfelügyelőség. A projekt, 

melynek időtartama három hónap, főbb te-
vékenységei közé sorolja az anyanyelvi alap-
kompetenciák fejlesztését, innovatív webfe-
lület (platform) használatának elsajátítását, 
valamint a tanácsadást is.

A gólyafészkek megüresedtek ugyan, mi 
viszont nem feledkeztünk meg a petőfis gó-
lyákról. A hagyománynak megfelelően nyolca-
dikosaink idén is megszervezték a gólyabált 
az ötödikes diákok számára. Dicséretükre le-
gyen mondva, a derék ötödikesek méltóság-
gal helytálltak a beavatás szertartásán, a kü-
lönböző ügyességi próbákon jól teljesítettek. 
Idén a gólyakirálynő Szél Kincső, a gólyakirály 
pedig David Márk lett.

Páll Emese

Harmadik Erasmus+ találkozó
A Different cultures on the same stage 

(Különböző kultúrák ugyanazon a színpadon) 
című Erasmus+ pályázat következő találkozá-
sához érkeztünk 2015. október 12-17. között. 
A találkozás helye Törökország volt, ahol a 
göksuni Kanlikavak Musa Ayar Çok Program-
li Lisesi fogadott. A göksuni iskola sokoldalú 
programmal várt minket. Az iskola bemuta-
tása után, amelynek során megtekintettük a 
diákok bemutatóját iskolájukról, városukról, 
a helyi nevezetességekről és híres emberek-
ről, tanórákat látogattunk, majd egy rusztikus 

kerti ebéd keretén belül ízelítőt kaptunk a ha-
gyományos török konyhából.

A következő napok a projektmegbeszé-
lések mellett a térség nevezetességeinek 
megismeréséről szóltak. A látogatás során 
eljutottunk Kayseribe, ahol többek között 
helyi kézművestermékeket láthattunk, de 
kipróbálhattuk az agyagedények készítését 
is. A következő állomás a Göreme Nemzeti 
Park és annak sziklatemplomai voltak Kap-
padókiában. A festői szépségű sziklarenge-
teg egykor az anatóliai kereszténység köz-
pontja volt. Megkóstoltuk Kahramanmaraş 

nevezetes fagylaltját, amely nem olvad el. 
Megtekintettük a kahramanmaraşi  várat, 
amely a franciák elleni szabadságharcban 
megrongálódott ‒ e harcban tanúsított bá-
torságáról kapta jelzőjét a város, kahraman 
= hős. Ezután a híres Bazaarba látogattunk 
el, ahol kedvünkre vásárolhattunk a helyi 
termékekből, természetesen alkudozás árán. 
A vendégszeretetükről híres törökök nem 
hazudtolták meg önmagukat, a színes prog-
ram mellett kéréseinket is teljesítették. Így 
került sor Törökország harmadik legnagyobb 
mecsetjének megtekintésére Kahranman-
maraşban, valamint a kappadókiai „Tündér-
kémények” megcsodálására. 

A látványosságok megtekintése iga-
zi élmény volt, de a legnagyobb mégis az 
emberek érdeklődése és kedvessége volt, 
amelyhez a török tea azonnali felszolgálá-
sa elengedhetetlenül hozzátartozott. A kö-
vetkező találkozás 2016 áprilisában lesz, 
amelynek során a mi iskolánk fogadja majd 
a csapatokat.

Valentin Réka
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Szeptember 28. és október 2. között ünne-
pi hét keretében emlékeztünk meg arról, hogy 
iskolánk 25 éve vette fel Orbán Balázs nevét.

Hétfőn a legkisebb diákok mutatták be ün-
nepi műsorunkat a díszteremben. Az elsősök 
mesejelenetei, A kiskakas gyémánt fél kraj-
cárja és Kacor király nagyon szórakoztatóak 
voltak. A tarka-barka műsor célja az ünneplés 
mellett a hagyományőrzés volt: a másodiko-
sok „ropogós” néptáncot mutattak be Kincses 
Olga tánctanárnő irányításával, majd Antal 
Pálma Alma és Tódor Andrea gyönyörű nép-
dalait hallgathattuk meg. A bemondók, Falu-
végi Eszter és Zoltáni Barna, valamint Spăta-
riu Csiby Andrea és Hegyi Sándor szavalata 
révén tudatosult bennünk ünnepünk fontos-
sága. A délutánt a lelkes betfalvi kisdiákjaink 
szüreti táncával, az Aprók táncával zártuk. 

A második délután a drámajáték jegyében 
zajlott. Az Orbán Balázs ünnepi iskolahetet 
ugyanis kemény munka előzte meg iskolánk 
6. és 11. A osztályában: mindkét osztály ta-
nulói Zsigmond Viola tanárnő irányításával 
egy-egy darab bemutatására vállalkoztak. 
A hatodikosok Marton Lili Taligás király című 
mesejátékának egy részletét mutatták be, a 
tizenegyedikesek pedig Petőfi A helység kala-
pácsa eposzparódiájával lepték meg a közön-
séget. Mindkét előadás élmény volt a diákok-
nak, szülőknek és tanároknak egyaránt.

Csütörtökön Orbán Balázs-vetélkedőre 
vártuk a térség VII-VIII. osztályosait, vala-
mint a középiskolásokat. Székelyföld több is-
koláját szólítottuk meg versenyfelhívásunkkal 
Marosvásárhelytől Segesváron át Székelyud-
varhelyig. A vetélkedőre 12 iskolából érkeztek 
versenyzők, akik háromfős csapatokban pró-
báltak eleget tenni a versenyfeladatok (villám-
kérdések, anagrammák, activity, rejtvény) ki-
hívásainak. 16 órától a kisebb diákok töltötték 
be a dísztermet, 18 órától pedig a középis-
kolások vetélkedőjét követhették nyomon az 
érdeklődők. A zsúfolásig telt díszteremben a 
közönség együtt izgult a csapatokkal, majd 
együtt örült a nyertesekkel. A vetélkedő ré-
vén sikerült jobban megismertetni Orbán Ba-
lázs életművét, sokoldalú személyiségét. Kö-
szönjük az RMDSZ, a Communitas Alapítvány 
és a Rákóczi Szövetség támogatását!

Az ünnepi hét utolsó napja az értékőrzés és 
értékátadás jegyében telt. A hideg időben is 
türelmes hallgatóságot – vendégeket, nyug-
díjas dolgozókat, tantestületet és diákokat 
Király Emőke tanárnő köszöntötte, Szászfalvi 
László magyar parlamenti képviselő, Lászlófy 
Pál, a RMPSZ tiszteletbeli elnöke, Rafai Emil, 
Székelykeresztúr város polgármestere, De-
meter Levente intézményvezető pedig ünnepi 
beszédben méltatta a nap és az ünnepségso-
rozat jelentőségét.

Jelképes üzenete van annak, hogy az iskola 
egykori épülete előtt álló mellszobor helyett 
most új, egészalakos Orbán Balázs-szobrot 
álmodott és valósított meg Demeter István 
szobrászművész, az iskola egykori tanítvá-
nya: nemeslelkű gesztusa megerősít abban a 
tudatban, hogy az OBG választott jelszava – 
„…hűségből obeliszket…” nem puszta frázis. 
A művet az iskola egykori igazgatói, Gergely 
György és Szabó Miklós nyugalmazott taná-
rok leplezték le.

A tisztességadás jegyében állítottak szob-
rot a Rumänienhilfe Horgen svájci vezetőjé-
nek, Ernst Fuchsnak. Az Orbán Balázs Gimná-
ziumot mintegy húsz éven át fáradhatatlanul 

támogató szeretetteljes tevékenységét Illyés 
Izabella nyugalmazott tanár méltatta.

Az új falak között működő intézmény első 
nagy ünnepségén díjat alapítottak az iskola 
támogatói számára: az Orbán Balázs-díjat, 
az Orbán Balázs-szobor Kádár Dombi Péter 
készítette makettjét először Gergely György 
nyugalmazott igazgató és Demeter István 
szobrászművész vehette át.

Velünk ünnepeltek testvériskoláink kül-
döttségei is (Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola, Szolnok; Zsigmondy Vilmos Gimná-
zium, Dorog). A szolnoki diákok – iskolánk 
és a székelykeresztúri kistérség csapataival 
együtt – részt vettek a XXII. Killyéni Imre 
Labdarúgó Tornán. 

A jubileumi ünnepségre elkészült egy plakát-
sorozat is, mely Orbán Balázs életének fonto-
sabb állomásait mutatja be. Az ünnepi hetet az 
iskola dísztermében tartott konferencia zárta. 

Az ünnepség mulandó – a felavatott szob-
rok azonban az Orbán Balázs Gimnázium ér-
tékrendjének megőrzését vigyázzák az elkö-
vetkező hétköznapokban, az iskola életének 
örök valóságában.

Az Orbán Balázs Gimnázium tantestülete

A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség ok-
tóber 16-án hatodik alkalommal általános iskolás 
diákok számára helyismereti és térségnépszerű-
sítő vetélkedőt szervezett. Ebben az évben az 
eseménynek Etéd község adott otthont. A KiFi-
Tud-KiFiLát ifjúsági verseny egyik fő célja idén is 
a kistérségi gyerekek ismereteinek gyarapítása 
volt, a környező községek, helyek, földrajzi, kul-
turális adottságok kapcsán, valamint megsze-
rettetni velük közvetlen környezetüket, feltár-
ni az ott rejlő lehetőségeket. Idén a térség 10 
településéről 10 iskola képviseltette magát 3-3 
fős csapattal. Összerázó, csapatépítő és jégtörő 
játékok melegítették be az V-VIII. osztályoso-
kat, majd a kiosztott feladatok alapján „kincs-
keresésbe” foghattak a versenyzők. Burkolt uta-
sítások alapján Etéd községi jellegzetességeket 
kellett felkutassanak, gyűjtsenek, helybéliekkel 
kis interjúkat készítve, fotózva és filmezve. Ezt 

követően reklámszerű bemutatókat tartott min-
den csapat a saját településéről. A modern kori 
térségnépszerűsítő feladatok után folytatódott 
a vetélkedő a népi és polgári fejdíszek bemuta-
tásával. A szalmakalapkészítésről elhíresült Kő-
rispatak ihlette a Viselem nevű versenyfeladat 
tematikáját. A résztvevők betekintést nyertek 
a fejfedők, fejdíszek használatának hagyomá-
nyába, a szokások miértjébe, a múltbéli kalap-
viselés időbeni változásaiba és változataiba. A 
versenypontok után egyebek mellett helyi gyü-
mölcslevet kóstolhattak a résztvevők, majd a 
Kistérség Szövetség egykori filmjének, az „Ahol 
székely szél fúj”-nak Etéd községről szóló ré-
szét tekinthették meg. Eredményhirdetés előtt 
két spanyol ajkú EVS-önkéntes lány rázta fel a 
feladatokban kissé elfáradt gyerekeket, egy kis 
táncos koreográfia betanításával. 

A 6. KiFiTud-KiFiLát vetélkedőn mindenki 
nyert: a siménfalviak lettek a leggyorsabbak, 
a szentábrahámiak a legművészibbek, az új-

székelyi csapat munkája a legszínpadiasabb-
nak bizonyult, a keresztúri berdés gyerekek a 
legvidámabb díjat kapták, a szintén keresztúri 
OBG-sek a „legturistabarátabb” címet nyerték 
el. Dicséretben részesült (IV. helyen végzett) 
Kissolymos csapata, a dobogó harmadik foká-
ra Szenterzsébet állhatott, második helyen Kő-
rispatak, valamint első helyen a kobátfalviak és 
a házigazda etédi csapat remekelt.

A díjakért, a lebonyolításért, a fogadtatásért, 
a szervezésben nyújtott segítségért, anyagi tá-
mogatásért köszönet a Bethlen Gábor Alapnak, 
Etéd Község Önkormányzatának, az etédi Jósi-
ka Miklós Általános Iskolának, az Erdélyi Ifjúsá-
gi Egyesületnek és Hargita Megye Tanácsának. 
A Jövőre Nyikó mentét célozzuk, hogy a prog-
ramunkkal hetedszerre is megpróbáljuk térsé-
günket gyerekeinkkel megszerettetni, a régi és 
régen-szépet mai szemmel és mai technikával 
láttatni, népszerűsíteni.

F. Bartha Noémi

Orbán Baláz s ünnepi hét

 K IFITUD-K IFIL ÁT
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TÉRSÉGJÁRÓ

Szeptember 26-án, harmadik alkalommal 
szervezték meg a Juhé Birkatartó Fesztivált 
Nagygalambfalván. A délelőtti órákban szakmai 
konferencia zajlott, ahol állategészségügyi kér-
désekről beszélt Lajos István, felsőboldogfalvi 
állatorvos és Bándi Zoltán, a Székelykeresztúr 
vidéki juhtenyésztők elnöke, majd a kuvaszok 
tenyésztéséről Szabó István, magyarországi 
kutyatenyésztő tartott előadást.

A konferencia ideje alatt, a főzőverseny ke-
retében javában készültek a különböző hagyo-
mányos ételek, melyen tizenegynéhány csapat 
bizonyította jó kedélyét és gasztrotudását. A 
csapatoknak juhhúst vagy juhtejből készült ter-
mékeket kellett felhasználniuk az ételek alap-
anyagaként. A versenyt végül a Nagygalambfal-
vi Malomszög csapata nyerte.

Ugyancsak megmérettetés formájában közel 
30 birkatartó gazda mutatta be állatait. A kiállí-
tókat a tiszta fajták kategóriájában, valamint a 
jobb hús és tejhozam miatti keresztezések ka-
tegóriájában díjazták. Minden benevező 120 lej 
értékben kapott ajándékot.

A nap folyamán néptáncbemutatóra, koncert-
re, valamint humoros előadásra is sor került.

Délután eredményhirdetésre került sor, majd 
kulturális műsorok váltották egymást: táncmű-
sorral szerepeltek a Tubicák (a helyi iskolások), 
majd a csíkszentgyörgyi Józsi és Mári nevettet-
te a közönséget, színvonalas produkciót nyúj-
tott a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, 
fellépett Botorók Mária népdalénekes, végül 
koncertezett a Titán együttes Szabó Előd veze-
tésével és Tóth Reni közreműködésével.

Gyerkó Levente, Galambfalva község pol-
gármestere elégedetten összegezte, hogy idén 

sikerült a vártnál még több juhtartó gazdát a 
rendezvényre csalni, bizonyítva a birkatenyész-
tés térségbeli és helyi fontosságát. Most először 
nemcsak a Küküllő és Homoród menti gazdákat 
célozták meg, hanem lehetőséget kaptak a juh-
tenyésztéssel kapcsolatos tapasztalataik meg-
osztására más vidékek gazdái is.

Az eseményt közös erővel szervezte: Ga-
lambfalva Község Önkormányzata, Székely-
keresztúr Vidéki Juhtenyésztők Egyesülete és 
a Nagygalambfalvi Közbirtokosság. Néhány 
magánvállalkozás és segítőkész személy tá-
mogatása mellett a lebonyolítás költségeihez 
a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség által 
a Bethlen Gábor Alap is hozzájárult. (Bővebb 
összegzések, fotók és a teljes támogatói lis-
ta megtalálható Galambfalva község közösségi 
oldalán).

F. Bartha Noémi

Tordátfalva térségünk egyik legkisebb, de 
az egyik legősibb települése is egyben, mely-
nek nevében Székelyföldön egyedülálló módon 
jelenik meg ősvallásunk főpapjának, Torda tál-
tosnak a neve. A falu határában található, le-
gendákkal övezett titokzatos hegy, a Fiasmál 
tövében, az őszi nap-éj egyenlőséget követő-
en gyűlnek össze évről évre a hagyományőrző 
íjászok Marosvásárhelytől Kézdivásárhelyig, 

Szentegyházától Tokajig. Az idei találkozó, már 
a hetedik volt a sorban.

Az íjászoknak két szakaszban kellett megmér-
kőzniük egymással a rovásbotokra kerülő ponto-
kért. A délelőtti, napkeleti pályán egy belső, be-
avatási utat kellett végigjárniuk a résztvevőknek 
hét feladat teljesítése által. Bár a nap derekán 
többször is eleredt az eső, ez nem zavarta meg 
az íjászokat, lelkesen és teljes beleéléssel járták 

végig a kijelölt utat. A délutáni, napnyugati pá-
lyán arról emlékezhettek meg Torda Táltos íjá-
szai, hogy 440 éve lett erdély egyik legnagyobb 
fejedelme, Báthori István Lengyelország felkent 
királya. A kijelölt feladatokat végigjárva a feje-
delem életútját kísérhették végig a váradi kapi-
tányi széktől a lengyel királyi trónig.

Az íjászünnep zárásaként a harmincöt íjász 
egy közös nyíllövéssel rótta le tiszteletét a talál-
kozó névadója és égi védnöke, Torda táltos előtt.

Kiss László

Október 17-én adták át azt a Nagy-Küküllőn 
átívelő, újjáépített fahidat, mely az újszékelyi-
ek számára egy rég várt beteljesedést jelent. 
Kemény munka, sok közbenjárás és összefo-
gás eredményét ünnepelhették a helybéliek és 
a meghívottak. Jelen volt Borboly Csaba, Har- 
gita Megye Tanácsának elnöke, Balló Zoltán, 
újszékelyi polgármester, Tordai Enikő alpolgár-

mester, Andrási Erika, Leader-térségi képvise-
lő, valamint Rafai Emil, székelykeresztúri, Nagy 
Lajos, románandrásfalvi és Gyerkó Levente, ga-
lambfalvi polgármester. Az eseményen továbbá 
részt vett Jakab Zsolt Mihály unitárius és László 
Lehel Bendegúz református lelkész, a helyi ta-
nácsosok és a község lakói.

Borboly Csaba beszédében azt mondta: „Higy-
gyenek abban, hogy összefogással, együtt min-
den lehetséges. Ez a híd is jelképezi székelyföl-
di életünket, habár sok nehézségbe ütköztünk, 
amíg elkészült a szerkezet. Mégis az újszékelyi 
emberek hittek benne, és ez erőt meg kitartást 
adott. Azért lehetünk ma itt, mert mindent el le-
het érni, ha van mögötte valós közösségi akarat. 
Ezért is kell erőfeszítéseket tennie mindenkinek 
a közös célokért, mert ezáltal építjük közössége-
inket” – jelentette ki a megyeelnök.

Balló Zoltán polgármester beszédében há-
láját fejezte ki mindazon szervezeteknek, tár-
sulásoknak, melyek a munkálatban segítséget 

nyújtottak. Andrási Erika, Leader-térségi képvi-
selő a megfelelő és fontos egymásra találásokat 
hangsúlyozta, melyek nélkül térségi fejleszté-
sekről nem beszélhetnénk. Köszöntőbeszédek 
után erkölcsi útmutatás, ima és áldás követke-
zett. A helyi iskola diákjai ünnepi műsorral üd-
vözölték az új hidat, majd a jelenlévők közül a 
legidősebb személyt megtisztelve a feladattal, 
vele közösen elvágták az átadási szalagot. Nem 
maradt el a hagyományos hordógurítás sem: 
helyi polgármester a megyeelnök segítségével 
„előreküldte” a hordót, hogy az a hídon első-
nek áthaladó személy balszerencséjét elvegye. 
A babonaűző vidám mozzanat után az esemény 
lufieregetéssel és papírhajó-úsztatással lett ke-
rek, majd közebéddel zárult a hídünneplés. Az 
újszékelyi Küküllő-híd megépítése a Homoród 
Rika Küküllő Leader Egyesület pályázati kere-
téből valósult meg, valamint a kivitelezéshez 
Hargita Megye Tanácsa is hozzájárult.

F. Bartha Noémi

 III. Juhé Fesztivál

 Hagyományőrző íjászünnep Tordátfalván

 Hídavatás Újszékelyen

Október 23-án idén 22. alkalommal szer-
vezték meg a gagyi Móra Ferenc Általános Is-
kolában a minden gyermek kedvenc írójának 
nevével fémjelzett Móra Ferenc vers-és próza-
mondó versenyt. A „Nem vagyok csillag csak 

rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az 
egyszerű embereknek” Móra Ferenc gondolat 
évről évre bizonyítja: a kisemberek írója fon-
tos üzenetet közvetít ma is. 

A verseny 23. éve töretlenül írja be magát abba 
az anyanyelvünk, irodalmunk, nemzeti öntudatunk 
megtartásáért folytatott tudatos munkába, amely 
évről évre szólítja meg a pedagógusokat és iskolá-
sokat a Gagy mente, a Nyikó mente és Solymosok 
tanintézményeiből.  

A versenyre korcsoportonként hagyománysze-
rűen három kategóriában lehet nevezni: Móra-vers-
sel, Móra-prózával és szabadon választott verssel. 

Azt hihetnénk, hogy a már 22 éve folyama-
tosan elbírálók, (Illyés Izabella tanárnő, Ne-
mes Enikő tanárnő, P. Buzogány Árpád költő, 
művelődésszervező, aki 1994-ben a verseny 

ötletgazdája volt, Fazakas Zoltán székelyud-
varhelyi magyar szakos tanár és Sándor-Zsig-
mond Ibolya magyar szakos tanárnő, muzeo-
lógus, utóbbiak négyen mind a gagyi, illetve 
szentábrahámi iskola egykori tanulói) számá-
ra az oly sokszor hallott Cinege cipője vagy A 
csókai csóka meséje már nem tud megújulni, 
meglepetést okozni, de Gagyban legtöbbször 
megtörténik a csoda, mindig vannak olyan 
nagyszerű vers- és szövegmondók, akik elkáp-
ráztatják a sokat próbált ítészeket.

Idén az első díjakat különböző kategóriák-
ban Sófalvi Júlia-Mónika VII. osztályos (Kő-
rispatak), Hajnal Barbara II. osztályos (Etéd), 
Gábor Anita-Anasztázia VII. osztályos (Kő-
rispatak), Lőrinczi Barna IV. osztályos (Szent- 
ábrahám) és Simon Nóra II. osztályos (Küs-
möd) érdemelték ki. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Móra Ferenc vers-és prózamondó verseny
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A papi hivatást 
szolgálatként említ-
jük, mert két szem-
pontból is az: elsősor-
ban szolgálni Istent, 
másrészt pedig szol-
gálni az embereket. 
Nehéz feladat, mert 
az első szolgálathoz 
fel kell nőni, a máso-
dikat át kell érezni.  
De a lelkészi pálya vé-

gigtekintése és értékelése is komoly kihívást je-
lent akárki számára, hiszen tevékenységi köre 
nincs pontosan leírva. E tág fogalmat, hogy 
szolgálat Istennek, nehéz körbeírni azért, mert 
az Úrnak való szolgálat mindig egy tevékenysé-
gi körön keresztül tudjuk értékelni. Az ember 
ahhoz, hogy isten iránti szolgálatát teljesítse, 
hivatását kell, hogy megélje. Így a tanító akkor 
teljesíti az Isteni elhívást, ha felkészülten nevel 
és tudományt átad, a gazda akkor, hogy ha az 
anyaföldet verejtékével terméssé alakítja, az 
őr, ha a rábízottakkal elszámolt.

A lelkész akkor teljesíti hivatását, ha szolgál 
az embereknek.  A legnagyobb feladat a híveit 
úgy irányítani, hogy éljék meg az Istennel való 
találkozás élményét és a felebarátaival szere-
tettel vállaljon közösséget.

Szombatfalvi József nyugalomba vonult lel-

kész negyven éves pályáját tekintve elmond-
hatjuk, hogy az Isten iránti szolgálatot cum 
laude minősítéssel végezte a közösség szolgá-
latán keresztül. 

Az elismerés legfőképp azért jár, mert min-
den szinten megállta a helyét a papi szolgá-
lat terén, széles körű tevékenységet kifejtve, 
mindezeket egy kiegyensúlyozott mértékben.

Életében jelen volt a kisebb gyülekezet, 
Csehétfalva huszonhárom esztendőn keresz-
tül (melyből tíz éven át Tarcsafalva is), és az 
unitárius szempontból nagy közösség, Szé-
kelykeresztúr tizenhét éven át. Nem maradt ki 
a szórvány sem, amikor éveken át a balánbá-
nyai unitáriusok lelki vezetője volt. Mindegyik 
helyszínen a közösségek fejlődésnek indultak, 
a szolgálatot akár vidéki, akár városi környezet-
ben a legmagasabb szinten művelte. Megtalálta 
a hangot azokban a közösségekben, ahol tiszta 
unitárius közösség volt, de lelki segítséget tu-
dott nyújtani a szórványban élőknek, vagy ott, 
ahol más felekezetekkel együtt az ökuméniát  
megélhettük, mint testvérek. 

Lelkészi pályafutása során hosszú eszten-
dők gyülekezeti lelkészsége után, a lelkész-
kollegák, hívek és az egyház bizalmát meg-
nyerve egyházköri jegyző, majd esperesként 
tevékenykedett, midőn részt vett az egyház 
minden szintű munkájában: gyülekezet, egy-
házkör és felső egyházi fórumokban.

De nemcsak a gyülekezeti közösség, hanem 
a lelkészi közösség szervezésében is kivette 
oroszlánrészét, amikor a kilencvenes évek de-

rekán újra megszervezte és vezette a lelkész-
szövetség munkáját.

A közösség és Isten szolgálata egy életre ki-
terjed munkára, magánéletre és gondolkozás-
ra. Mindenkoron büszkén vállalt származása 
és gyermekkorában tanult és végzett példás 
földművelő, gyümölcsfaoltó, méhészkedésen 
túl fel tudott emelkedni a tudományos világba 
is, maradandót hátrahagyva a szombatosokról 
közölt tanulmányban, vagy megannyi elmon-
dott és publikált egyházi beszédekben is. Ez 
a gyülekezeteknek szervezett tevékenységek-
ben is meglátszott, amikor az általa megálmo-
dott tevékenységek minden réteget érintettek: 
terménybemutató a földművesek köszöntésé-
re, teológiai konferencia az unitárius múltunk 
és hitünk tudományos megközelítésére, olvasó 
klub az irodalomkedvelőknek vagy borverseny 
az ínyenceknek. 

Alkotás és építkezés terén a kézzel fogató, 
szemmel láthatóakra gondolunk először, ami-
ben több szinten is maradandót hagyott hát-
ra a közösségek részére: kezdve a csehétfalvi 
javításoktól, a tarcsafalvi papilakon keresztül 
a székelykeresztúri többszöri templom- és pa-
pilakjavítások után a gyülekezeti házak felújí-
tásáig mindenütt a legalaposabb munkáról tett 
bizonyságot. De az építkezés túlmutat a látha-
tó egyházon túl a láthatatlan egyházba, ami-
kor a közösséget építette közösségi munkával: 
személyes kapcsolatok, kórusmozgalom, nő-
szövetség vagy éppen ünnepségek megszer-
vezése terén. Saját egyházi közösségén túlmu-
tatva népszolgálatot is vállalt a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium iskolai vagy a városveze-
tésben való részvételével.

Másodszor az alkotás lehet maradandó, de 
nem látható. Szombatfalvi József a lelkekben 
is nyomot hagy, elsősorban saját példáján ke-
resztül. Minden körülmények között, bármilyen 
vezetői helyzetben is ember maradt, megértő 
és meghallgató, tanácsadó és segítő, együtt élt 
a közsséggel, ezért gondolatai és cselekedetei 
másokba is mélyen beépültek.

Jézus szerint:  „aki naggyá akar lenni kö-
zöttetek, az legyen szolgátok” (Mk 10,43b). 
Szombatfalvi József úgy lett naggyá közöt-
tünk, hogy mindenkinek a szolgája volt: kis és 
nagy közösségnek, idősnek és fiatalnak, gaz-
daembernek és értelmiséginek, unitáriusnak 
és más felekezetűnek. Bátran állíthatjuk, hogy 
mindkét szolgálatát „cum laude” teljesítette,s 
a jó munka után kellemes, nyugalmas, de aktív 
éveket kívánunk!

Mikó Ferenc

HITÉLET

Az életünket, gyermekeinket, világunkat 
szoktuk leggyakrabban az Úr ajándékaként 
fogadni. De ha belegondolunk, akkor minden, 
ami körülöttünk, vagy éppen bennünk van, Is-
ten által létezik. Még azok a legelemibb dolgok 
is, amivel mindennap foglalkozunk, és csak rit-
kán jut eszünkbe mindezekért köszönetet mon-
dani. Ilyen alapelgondolással kerül megszerve-
zésre minden esztendőben a Székelykeresztúri 

Unitárius Egyházközség berkeiben, szeptember 
utolsó vasárnapján, az őszi hálaadás ünnepén 
a terménybemutató. Ez termett Isten áldásával 
– tisztesség adassék a földműveseknek címmel 
egy olyan kiállítást szerveztek, mely a földnek 
emberi, vagy közvetlen munkával előállított 
gyümölcseiről szól, ahol azt értékeljük, hogy a 
mindennapi falatért sokan mennyit dolgoznak. 
Az immár hatodik alkalomra is az úrvacsorá-
val egybekötött istentisztelet után került sor 
a Gyülekezeti Házunk udvarán, ahol 17 kiállí-
tó helyezte el idei termésének legjavát. Voltak 
zöldségtermesztők, gyógynövényekkel, ször-
pökkel, lekvárokkal foglalkozó bemutatók, de 
lejöttek a méhészek és a gyümölcsfeldolgozók 
is. Az esős, szomorkás idő ellenére nagyon so-
kan eljöttek, és megtekintették a kiállítást, va-
lamint a Vadrózsák néptánccsoport fellépését. 
A közebéd után ünneplés, mulatozás követke-
zett, amikor az Isten áldásaiért jókedvünkkel is 
hálánkat fejeztük ki.

Mikó Ferenc

 Isten ajándékai

Október 18-án, vasárnap az unitárius temp-
lomban kibúcsúzó istentisztelet keretében az ok-
tóber 1-jétől nyugalomba vonult id. Szombatfalvi 

József lelkészt köszöntötte a népes gyülekezet. 
A szolgálatot végző Szombatfalvi tiszteletes úr 
beszédébe foglalta érzéseit: a nyugalomba vo-
nulás nem a semmittevés idejét hozta el számá-
ra, hanem most jött el igazán a mindent tevés 
ideje. Ft. Bálint Benczédi Ferenc prédikált, majd 
Lőrinczi Lajos esperes, Palkó Zoltán egyházköz-
ségi gondnok, Osváth Ilona pénztáros, Péterffy 
Miklós jegyző köszöntötték. A kórus fellépését 
követően a helybeli unitárius gimnázium nevé-
ben Varró Margit, majd a testvérgyülekezetből 
érkezett képviselet a tengeren túli barátok üd-
vözletét tolmácsolta. A lelkészszövetség képvi-
selői, Vida Rozália és Csete Árpád, majd Szabó 

László, a Gondviselés Segélyszervezet, Rafai 
Emil a város nevében, Balázs Antal barátként, 
Bálint Sándor köri felügyelőgondnokként mon-
dott beszédet. Az ifjak műsora után Mikó Ferenc 
a segédlelkészek nevében fejezte ki köszönetét.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Cum laude!

 A mindentevés ideje eljött
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Október 14-én az Orbán Balázs nyomdokán 
Szentábrahám községben 2013-ban szervezett 
fotótábor anyagából gyűjteményes fotókiállítás 
nyílt a Molnár István Múzeumban.   

A kiállítás a VI. Székelyföldi Napok rendez-
vénysorozat része, akárcsak a székelyudvarhelyi 
Gereben néptáncegyüttes október 13-án sorra-
került  előadása a helyi művelődési házban.

A fotókiállítás megnyitóján jelen voltak a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont munkatársai, köszöntőt mondott Lőrincz 
Ildikó igazgatónő, P. Buzogány Árpád műve-
lődésszervező a kiállítást méltatta. A képek 

alkotói, a tábor alkalmával végigjárták Szent- 
ábrahám község falvait, és számos dokumen-
tumértékű fényképet készítettek, amelyből e 
gyűjteményes anyagot Balázs Ödön válogatta.

Az alkotók a községnek olyan képi ábrázolá-
sát tűzték ki célul és valósították meg, amelyhez 
hasonló sosem készült eddig, hiszen az épület- 
és szociofotóktól a portrékig, táj- és tárgyfo-
tókig számtalan műfaj, téma fellelhető azokon. 
A több száz felvétel felbecsülhetetlen eszmei 
értéket, örökséget jelent majd, hasznosítása 
sokféle lehet – képeslapoktól fotóalbumig, de 
legnagyobb értéke az, hogy megörökíti, doku-

mentálja a jelen állapotot a jövő számára. 
A megynyitón ünnepi műsorral szere-

pelt a szentábrahámi iskolások gitárcso-
portja Szász Csaba tanár úr irányításával. 
A kiállítás november 15-ig látogatható.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A székelyudvarhelyi Albert Schwe-
itzer (hajléktalanszállót működtető) 
Alapítvány második alkalommal, ez-
úttal a remény témában hirdetett jó-

 Gagy menti hétköznapok

A székelykeresztúri 
Művelődési Ház tervezett 

műsora a 2015. november-
decemberi időszakra

November 12-én 18.00 és 20.00 
órától Szomszédnéni Produkciós Iroda – 
Egyemazuzádat (humorest)
November 19-én 19.00 órától Hunga-
rikum Operett Gála Tour 2015 – Magyar 
virtus az operettek csillagaival
November 26-án 19.00 órától Spect- 
rum Színház – A nők iskolája (komédia)
December 16-án 19.00 órától Csíki Já-
tékszín – Édes Anna (regény a színpadon)

Műsorváltoztatási jog fenntartva!

Október 15-én a művelődési házban nagyszerű szín-
házi előadásban volt részük a jelenvoltaknak. Kiss Lász-
ló színművész előadásában Kocsis István Bolyai János es-
téje című monodrámája került bemutatásra. Kiss László 
nem először állt a székelykeresztúri színpadon, a szent-
egyházi Ködszúrkáló Kisszínház, – amelynek ő volt alapító-
ja 1998-ban – előadásaiban már néhányszor láthattuk vá-
rosunkban, és színészi teljesítménye mellett rendezőként 
is üdvözölhettük. A Bolyai János estéje egyfelvonásos mono- 
drámával megmutatta, hogyan lehet mintegy háromnegyed 
órán át székéhez bilincselni a nézőt, egyedül úgy bejátszani a 
színpadot, mintha egy egész trupp töltené azt be, a szó szoros 
értelmében közelről mutatta meg, milyen egy igazi profi színész, 
aki mellesleg itt él közöttünk. Ha azt is tudjuk, hogy a sokoldalú 
Kiss László jelenleg a székelykeresztúri műkedvelő színjátszók 
várhatóan decemberben sorra kerülő előadásának rendezője, 
akkor csak számolni bírjuk a napokat: mikor láthatjuk már?

Sándor-Zsigmond Ibolya

Szeptember 25-27. között a 
Vadrózsák Néptánccsoport Csur-
gó testvérvárosunkban fellépett a 
Csurgói Őszi Napokon. A hosszú 
utazás fáradalmaiért kárpótolta a 
résztvevőket (a Berde Mózes Uni-
tárius Gimnázium táncosait és irá-
nyító tanáraikat) a megérdemelt si-
ker, amelyet műsorukkal arattak a 
fesztivál nagyszínpadán, amelyen 
pár órával később Deák Bill Gyula 
énekes, a magyar „blues-legenda” 
is fellépett, de hasonlóképpen ked-
ves emlék maradt a főzőversenyen 
megszerzett különdíj, akárcsak a 

csurgói sportcsarnokban végig-
szurkolt Csurgó-Balmazújváros 
NB1-es kézilabda-mérkőzés.

A Csurgói Őszi Napokra egy 
néprajzi jellegű kiállítást is vittünk, 
a Vadrózsák népviseleti darabjai-
ból öltöztettünk bábukat, valamint 
Székelykeresztúrt ismertető, be-
mutató könyveket, kiadványainkat 
népszerűsíthettük a csurgói hely-
történeti múzeum munkatársaival 
közösen. Délután az érdeklődők 
egy, Székelykeresztúrról szóló ve-
tített képes előadást is láthattak.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Bolyai János estéje

tékonysági fotópályázatot, 
amelyre tizennégy alkotótól 
összesen ötvenöt színvonalas 
pályamunka fotó érkezett be 
Udvarhelyszék különböző ré-
szeiből, de Angliából és New 
Yorkból is. 

Az öttagú zsűri névtelenül 
értékelte a beküldött képeket. 
Így történhetett meg az, hogy 
az első és második helyezést 
is a székelykeresztúri Patak-
falvi Örs Krisztián érdemelte 
ki a Csoda (I. díj), illetve Vízió 
(II. díj) című képeivel. 

A kiállított alkotásokért fel-
ajánlott összegeket a hajlék-
talanszállón lakó idős, otthon-
talan személyek gyógyszerrel 
való ellátására fordítják. 

A tehetséges, székelyke-
resztúri, fiatal fotósnak szív-
ből gratulálunk az elért ered-
ményhez és kívánunk számos 
hasonló sikert!

Sándor-Zsigmond IbolyaPatakfalvi Örs Krisztián: CsodaPatakfalvi Örs Krisztián: Csoda

Fotó: Sándor-Zsigmond Dénes


