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Disznótoros farsang

A február 12-13-i hétvége Székelykeresztúron a székely vendégszeretet, a téltemetés, a hagyományőrzés és a farsang jegyében
telt. Pénteken, február 12-én a Pipacsok Néptáncegyüttes, valamint a velük együttműködő
tánccsoportok, zenekarok egy fergeteges, vidám farsangi táncjátékot és hagyományos téltemetést nyújtottak a keresztúri közönségnek.
A kulturális programkínálat mellett a hétvége a
disznótoros vetélkedőről is szólt, mely hangulatos és nagy érdeklődésnek örvendő esemény
13-án zajlott. A székelykeresztúri önkormányzat és polgármesteri hivatal által szervezett
nagyszabású disznóvágás mint vetélkedő 11
versenycsapatot és meghívott csoportot számlált. Egy-egy sertés levágásában és feldolgozásában a következő csapatok mérték össze hozzáértésüket: Derecske, Kalocsa, Petőfi Sándor
Általános Iskola, Orbán Balázs Gimnázium,
Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Zeyk Domokos Technológiai Líceum, Szerszámacél Rt.,
Kék Garázs Baráti Kör, Románandrásfalva Község, Újszékely Község, Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala. Minden csapat valamilyen
kategóriában a legjobb lehetett: többek közt

szúrásban, hurkatöltésben, elkészített étkekben jeleskedhettek. A hangulat fokozásában
nagyban hozzájárult az 50 Felettiek Zenekar,
mely jó néhányszor nótázásra bírta a résztvevő férfiakat. Mint házigazda, köszöntőt tartott
Rafai Emil polgármester és Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke. Pálinkakóstolás, finomabbnál finomabb ételek, szebbnél
szebb terítékek örvendeztették a kíváncsiskodókat, akik kedvük szerint válogathattak és
ízlelgethették a kínálatot. A Mákvirágok Néptánccsoport pedig a tőlük megszokott ügyességgel vittek kulturális színt az eseménybe
kis néptáncműsorukkal. A hajnalban kezdődő
disznótoros vetélkedő délutánig tartott, amikor is a tombolázás után eredményt hirdettek,
és átadták a díjakat, majd este a versenyzők
számára egy közös vacsorával és mulatsággal
zárult az esemény.
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának
partnerei voltak a szervezésben a Petőfi Sándor
Művelődési és Kutatási Egyesület, Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete és
a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség.
Faluvégi Bartha Noémi
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Költségvetés - 2016

A februári tanácsülés legfontosabb napirendi pontja az idei költségvetés volt, ezért Rafai
Emil polgármester úr beszámolója alapján ezt
részletesen ismertetjük az alábbiakban.
„Örömmel mondhatjuk, hogy 2016-ban
olyan szerencsés helyzetben van a város,
hogy a költségvetés majdnem fele, 49 százaléka fejlesztésekre és új munkálatokra fordítható. Ezen kívül a városi költségvetés jelentős
részét, 22 százalékot a fizetések viszik el, 21
százalékát a fenntartási költségek, ide értünk
közvilágítást, parkok gondozását, egyéb adminisztrációs költségeket, intézmények fenn-

tartási költségeit, valamint 8 százalékát egyéb
kiadások képezik. Ez az összeg, amelynek a
százalékos felbontását ismertettem, összesen
14,8 millió lej. Azt kell tudni, hogy ebben nincs
benne a tanügy kiadása, fizetések, fenntartási
és fejlesztési költségek. Ha ezt is idevesszük,
akkor ez a város költségvetése felének egy kicsit kevesebb részét teszi ki. A város összköltségvetése 24,2 millió lej, ennek szinte fele, 9,4
millió a tanügyet jelenti.
Amit a városlakók évről évre a bőrükön éreznek, az nemcsak az, hogy hová megy el a befi...folytatás a 2. oldalon
zetett adójuk.

Zelk Zoltán

Hóvirág

Tél eleje, tél közepe:
havas a hegyek teteje,
sehol egy árva virág zúzmarás a fán az ág.
Ám télután egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.
Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák Isten hozott, hóvirág!
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Költségvetés - 2016
Nem azt jelenti, hogy a hivatal alkalmazottai
megkapják a fizetésüket, vagy amibe a hivatal
és a városi közszolgáltatások fenntartása kerül,
mert ezeket egyértelműnek tekintik. Az a többlet, amit tapasztalnak és látnak, és amit joggal
el is várnak, az a különböző munkálatokat jelenti, és ezért ezekről érdemes és kell beszélni.
El kell mondani, hogy milyen munkálatok vannak tervbe véve, melyeket kell elkezdeni, vagy
melyeket kell folytatnunk az előző évről.
Két típusú munkálat van. Az egyik, amely
valamilyen szinten elkezdődött, és kötelező
módon folytatni kell, és vannak új munkálatok is. Amíg önerőből kell végezzük, évről évre
egy-két utcának, a teljes felújítása tervbe van
véve. Idén az Eminescu utcát és a Küküllő utcát szeretnénk felújítani. Az egyik azért indokolt, mert mellette fog elmenni az a bicikliút,
amelyre megkötött szerződésünk van, és jónak
látjuk, ha az Eminescu utca is egy felfordulással
korszerűsítődik, és nemcsak ez az oka, hanem
szép lassan ennek az utcának is sorra kell kerülnie, annak ellenére, hogy zsákutca jellegű,
sokan laknak ott, akik joggal várják el ezt a
munkálatot. A másik utca a Küküllő utca, ennek
a rendezése azért is egyértelmű, mert nap mint
nap több mint negyven kisgyermekes család
jár ott az ANL-s tömbházak felé, a Dávid Ferenc
lakónegyedbe és ott is tarthatatlan a helyzet,
hiszen sár van és babakocsival, kisgyerekekkel
gyalogosan elég nehézkes ott közlekedni. Ez a
két utca tehát egy új munkálatra vár.
Említettem a bicikliutat, amely egy, már az
előző években elkezdett projekt. Számtalanszor emlegettem már, hogy a szinte teljes egészében megnyert pályázat leállt, nem működik,
ezért a minden évben megspórolt pénzünket
erre költjük el. Persze az a szépséghibája, hogy
a 11 km helyett csak 2 km lesz meg, ennyire
futja az önerőnk, de ez meg lesz, van már egy
szerződés, most tavasz elején a kivitelező már
neki is fog. Az Eminescu utcán, az Orbán Balázs
utcán, a Berde Mózes utcán lefelé a Szél Mob
Kft.-ig fog vezetni, és benne foglaltatik egy biciklis forgalomra használható híd megépítése is
a Gagyi-patakon keresztül.
Ebben az évben jobban oda kell figyeljünk a
nagy sűrűséggel lakott telepekre, lakóhelyekre,

folytatás az első oldalról...

de nem csak most, mert minden évben odafigyeltünk, és folytatjuk azt a munkát, amelyet
elkezdtünk. Minden lakónegyedben az ott lakók
kérésére, a lakószövetségekkel konzultálva, illetve a mi belátásunk szerint is, folytatni fogjuk a sétányok, járdák, felújítását, aszfaltozását, illetve az ehhez kapcsolódó munkálatokat,
esővíz-elvezetést stb. Így a Timafalvi, Kossuth
Lajos, Hargita és Orbán Balázs negyedekben,
ez utóbbinál mindkettőben, hiszen ott van egy
kis lakószövetség is az unitárius templommal
szemben, itt mind szeretnénk munkálatokat
végezni. Fiatfalva és Betfalva sem maradhat
ki, itt főként járdák kiépítésére koncentrálunk,
ugyanis ezt az igényt fogalmazták meg az ottani képviselők, és amint kitavaszodik, szeretnénk elkezdeni ezeket a munkálatokat.
Egy nagyobb lélegzetvételű munkálat lesz a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum és Orbán
Balázs Gimnázium által közösen használt udvaron és az ottani füves pályán, amelyet gyakorlatilag most nem használnak. Egy olyan korszerű, műfüves pályát építünk ki, amely a már ott
lévő sportcsarnokkal összhangban ki tudja szolgálni az iskolák tanulóinak mozgásigényét, és
a sportórákhoz jobb feltételeket biztosít, de ha
lesz rá igény, akár délutánonként hobbisportnak is helyet adhat ez az új létesítmény. Olyan
multifunkcionális gyeppel tervezzük, amely lehetőséget biztosít nemcsak focira, hanem teniszre is.
Különböző terveket kell még készíttessünk,
hogy ha lehetőség nyílik, akár utcafelújításra,
akár hőszigetelésre, akkor ezek hiánya ne akadályozzon. Ebben az EU-s ciklusban kisvárosokra még nem írtak ki pályázati lehetőséget, de ha
nem vagyunk felkészülve tervekkel, akkor az a
vonat el fog menni.
Egy látogatóközpontot tervezünk az erdészkertben, ahová a kertészetünket tervezzük
kitelepíteni, valamint a Zeyk Domokos Technológia Líceum kertészeti osztályának egyben
gyakorlóteret biztosítani ott, de ez akár turistalátványosságként is megállja majd a helyét.
Egy kis székely gazdasághoz hasonlatosan állat
állománnyal szeretnénk benépesíteni, és olyan
gyógy- és fűszernövénykerttel betelepíteni,
amely lehetőséget fog biztosítani a gyerekek-

A 2016 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELEMEI
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Személyzeti kiadások
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Termékek és szolgáltatások

3 088 999
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Beruházások

7 231 917
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Beruházások
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TANÜGY

9 429 000
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Egyéb költségek (kamat, támogatások, tartalékalap,szoc. segély, stb)

1 245 000

24 274 916
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Egyéb költségek (kamat, támogatások, tartalékalap,szoc. segély, stb)

1 245 000

14 845 916

nek, hogy ismerkedjenek a Keresztúron és vidékünkön honos gyógynövényekkel. Többfelé
láthatjuk, tapasztalhatjuk már, akár magyarországi mintára, hogy működnek ilyen látogatóközpontok, kertészeti parkok, állatsimogatók,
mert sajnos egyre kevesebb a lehetősége még
a keresztúri tömbház lakó gyermeknek is, hogy
élő állatot, gazdaságot lásson.
Közvilágításra is gondolnunk kell, ha a bicikliút megépül, akkor annak mentén a közvilágítást ki kell építeni. Szántunk pénzt a hivatal
épületének a fokozatos szépítésére, felújítása
évről évre lépésenként történt, idén befejezzük
a tanácsteremnek a felújítását.
A biztonsági berendezések működtetését
folytatni kell, a hivatalban és a múzeumban szeretnénk felújítani azt a hálózatot, ami elavult,
és ha marad rá pénz, akkor ezen egységek bekamerázását is fejlesztjük, illetve kiépítjük.
A városgazdálkodási osztály gépparkja, a haszongépek sora évről évre bővül, ezt is folytatjuk az idén. A központi parkba ígért szökőkút
és pihenőhelynek a kialakítása rég megálmodott tervünk, reméljük, hogy az idén megvalósul, erre szántunk komolyabb pénzöszeget.
Elindult ennek a részbeni kivitelezése, készül az
az alakzatos szobor, amely központi eleme lesz
ennek a téralkotásnak.
A kórház felújításából tavaly elvégeztük a tetőjavítást, és most megkötöttük a szerződést
a homlokzati javításra, nyílászárók cseréjére,
felújítására.
A múzeumnál be kell fejezni az elkezdett agrártörténeti pincekiállítás berendezését, erre is
különítettünk el egy kis pénzt.
Szokásunkhoz híven az iskoláknak évről évre
megadjuk a nekik járó, fejlesztésekre fordítandó összeget, ezek 40 000 lej nagyságrendűek,
akárcsak az előző években, kivételt képez a Petőfi Sándor Általános Iskola, mert ott egy nagyobb épületnek a kibővítése, korszerűsítése és
átalakítása van folyamatban, ahol több funkciót
fog ez az épület betölteni, az előkészítő osztályok tantermei oda fognak költözni, valamint
különböző kabinetek és akár étkező is kialakításra kerül ebben az új épületben.
Amiről még nem beszéltünk, és talán az
egyik legnagyobb horderejű dolog, az az, hogy
elkezdjük a sóskúti gyógyfürdő önerőből való
megépítését, erre fordítottunk kb. 2 millió lejt,
amiből szerintünk elkezdődhet a munkálat, és
pirosba felépíthető lesz ez a gyógy- és fürdőközpont, persze így hangzatos, hogy gyógyfürdő és wellness-központ, de Keresztúr méreteihez, igényeihez és a sóskúti adottságokhoz
szabott objektumról van szó, és reméljük, ha
ezt elkezdjük, akkor ennek az építési folyamatnak 1-2 éven belül a végére jutunk, és 2018
őszén, végén remélhetőleg már használhatják
is a székelykeresztúriak ezt a gyógyfürdőt.
Ez a költségvetés egyelőre azoknak a számoknak a tükrében épült fel, amelyek a tavalyi számokra alapulnak, és amelyek biztosnak
tekinthetőek, ez a költségvetés csak nőhet, ha
beindulnak pályázati lehetőségek, és tudunk
olyan új pénzeket lehozni, amelyekre nem látunk rá így év elejéről, de amelyek új lehetőségeket nyitnak újabb munkálatokra. Amiket az
előbbiekben felsoroltam, azokra megvannak a
források.”
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya
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SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
23/2016-os HATÁROZAT a CARITAS-szal
kötendő szerződés elfogadásáról.
24/2016-os HATÁROZAT a város 2016-os
évi helyi költségvetésének elfogadásáról.
25/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri
Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi
Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.
26/2016-os HATÁROZAT a Székelykeresztúr város, Hargita utca P0 A/19 szám alatti
lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
27/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri
Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2016-os évi tervéről szóló 134/2015ös számú Határozat módosításáról.
28/2016-os HATÁROZAT a 2016. szeptember 1-jétől érvényes városi iskolahálózat elfogadásáról.
29/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról.
30/2016-os HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.
31/2016-os HATÁROZAT az AQUASERV Rt.
által a 2016-os évre fizetendő haszonbér
összegének elfogadásáról.
32/2016-os HATÁROZAT Szombatfalvi József önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké való megválasztásáról.

„Minden gyermek az óvodába”
Keresztúron közel 108, három és hat év közötti, hátrányos helyzetű családban élő gyermek
részesülhet a „Minden gyermeket az óvodába”
szociális program 50 lejes támogatásában.
Ezzel a programmal a gyermekek (lehetőleg
minden gyermek) rendszeres óvodába járatásának fontosságát akarják tudatosítani a szülőkben.
Az úgynevezett hátrányos helyzetű gyermekek támogatását megcélzó programot az
országban az OvidiuRo civil szervezet még
2010-ben kísérleti jelleggel 13 óvodában el
is indította, azóta ez a szám jócskán megnőtt a városi és vidéki közösségben is, és a
2015-2016-os évekre szinte kötelezővé is vált.
A programnak köszönhetően az óvodai jelenlét az addigi 40–50%-osról már 95%-ra emelkedett. A program lényege, hogy a 3 és 6 év
közötti, hátrányos helyzetű családból származó gyermek akkor részesülhet a havi 50 lejes
támogatásban szeptembertől júniusig, ha minden nap óvodába megy, így ennek függvényében a támogatást pedig csak azok a szülők
igényelhetik, akiknek az egy főre eső havi jövedelmük nem haladja meg a 284 lejt.
Ennek tükrében a kormány idén januárban
fogadta el a program alkalmazási normáit, ahol
mintegy 55 és fél millió lejt hagyott jóvá megvalósításra, ami országszerte körülbelül 110 000
3 és 6 év közötti gyermeket fog érinteni.

Első mozzanat gyanánt e program kivitelezése és lebonyolítása terén, hogy az önkormányzatoknak lajstromot kell készíteniük a
térségükben fellelhető gyermekek számáról,
beszámítva azokat is, akik majd csak szeptemberben kezdik meg az óvodát, amit az adóhivatalnak legkésőbb február 10-ig jelenteniük
is kell. Mindeközben a szülők a polgármesteri
hivatalban kérvényezhetik a támogatást idén
április 20-ig (az űrlapot is ott kapják meg). Az
50 lejest támogatást a polgármesteri hivatalok fogják majd folyósítani, ami nem készpénz
lesz, hanem egy „jegy” (kupon), melyet az
élelmiszerüzletekben, a ruha- vagy tanszerboltokban, esetleg gyógyszertárakban is levásárolhatnak.
Alapfeltétel, hogy a gyermek mindennap
menjen óvodába. Roppant szigorú lesz a rendszer, amely a hiányzásokat kezeli, így az egy
hónapban nem lehet több a tanítási napok felénél, függetlenül attól, hogy szülő vagy orvos ad
igazolást. Az óvodai jelenlétet pedig szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik az illetékes szervek.
A programra azok jogosultak, akik azon
polgármesteri hivatalhoz teszik le kéréseiket,
ahová a személyazonossági igazolványaik szólnak. Az iratcsomónak tartalmaznia kell a család összetételére, jövedelmére vonatkozó iratokat, valamint a típuskérést is.
Szente B. Levente

2015-ben megalakult az Erdélyi Értékek
Tára. Február 3-án a Molnár István Múzeumban erről tartottak tájékoztatót. Az RMDSZ
Udvarhelyszéki Szervezete és Hargita Megye
Tanácsa fontosnak tartotta, hogy ne csak Erdély szinten, hanem lokális és kistérségi szinten is megalakuljon egy értéktár, amely ös�szegyűjti, megőrzi és megismerteti térségünk
értékeit, köteléket képez, közösséget összetart, és amelyre lehet jövőt építeni. Célja, feltérképezni azon tárgyi és szellemi értékeinket,
amelyeket nemzedékek évszázadok alatt alkottak, megőriztek és továbbadtak. Azoknak a
kulturális értékeknek a leltárba vétele, amelyekre még emlékszünk, vagy megtalálhatóak
településeinken.
Ezeket a célokat, terveket hivatott ismertetni a február eleji találkozó, melyet a megyei
tanács keresztúri irodája, a Székelykeresztúri
Kistérség Szövetséggel és a Molnár István
Múzeummal közösen szerveztek meg. A tájékoztató eseményre olyan keresztúri és környékbeli értelmiségi személyeket hívtak meg,
akik a térségünk értékeinek, kincseinek feltérképezésében érdemlegesen tenni tudnak.
Többek közt iskolaigazgatók, egyházfők, történelem, földrajz szakos tanárok, sportéletben

jeleskedők, kulturális tevékenységet folytatók,
helyi termékeket előállítók vettek részt szép
számmal a tájékoztatón, ahol Márton István, a
megyei tanács vidékfejlesztési egyesületének
vezetője ismertette az értéktárral kapcsolatos
elképzeléseket és tudnivalókat. Továbbá kérte
a jelenlevőket, hogy egy-egy kérdőív kitöltésével jelöljék majd meg a következendő időszakban azokat az értékeket, melyek reprezentatívak lehetnek a keresztúri térségre, és
melyeket a nyilvántartásban látni szeretnének.
A fórumon megjelentek közül páran felvállalták
az elkövetkezendőkben javaslatokként beérkező térségi értékek szelektálását, válogatását,
melyeket majd beküldenek a nagy értéktárba.
A program kezdeményezői megszólítottak
olyan szakembereket, akik az Udvarhelyszéki Értéktár kategóriák területein (AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZERGAZDASÁG, IPARI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOK, TERMÉSZETI KÖRNYEZET,
EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS, ÉPÍTETT
KÖRNYEZET, SPORT) tevékenykednek, kiemelten fontosnak tartják térségünk természeti,
szellemi kincseit, több szállal kötődnek tájainkhoz, történelmünkhöz, társadalmunkhoz
és kultúránkhoz. Ugyanakkor kérnek minden,
közösségünkért tenni akaró személyt, hogy javasoljanak a felsorolt területek bármelyikéhez
tartozó, fontosnak tartott helyi értéket, amely
az értéktárba kerüljön besorolásra.
(Az értéktár folyamatosan bővül, töltődnek
fel az adatok a következő felületen: http://
www.kjnt.ro/ertektar/)
Faluvégi Bartha Noémi

Erdélyi Magyar Értéktár

Székelykeresztúr, 2016. február 1.

Anyakönyvi hírek
2016.01.15. – 2016.02. 15
Házasságkötések:
2016.01.30
Casoni József-Viorel és Derzsi Annamária
Elhalálozások:
Nagy Domokos		
Takács Mózes		
Rezi Rozália		
Burus Endre		
Györfi Sándor		
Lőrinczi Vilma		
Szász Lajos		
Tana Elisabeta		
Benkő Elisabeta		

2016.01.18
2016.01.21
2016.01.23
2016.01.26
2016.01.29
2016.01.30
2016.02.06
2016.02.09
2016.02.10
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
• 2016. február 3-án, Orbán Balázs születésének 187. évfordulóján megkoszorúztuk a
„legnagyobb székely” mellszobrát, felidézve
életútjának iskolánkhoz kötődő eseményeit.
• A félévi vakációt megelőző héten karneválok zajlottak az E-VIII. osztályos diákok
számára.
• Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2016. február 12-14. között Kolozsváron
szervezte meg a XIX. ODFIE Versmondó és
Népdaléneklő Versenyt. Az egyes települések
képviseletében iskolánk több diákja is szere-

Az iskolánk épülete előtt októberben
felavatott egész alakos Orbán Balázs-szobor révén február 3-án ismét nagyságához méltóan emlékezhettünk névadónk
születésének évfordulójára. A koszorúzást követően diákjaink rövid irodalmi
műsorral, az ötödik osztályosok pedig
Orbán Balázs-vetélkedővel emlékeztek a
legnagyobb székelyre.
A farsangi rendezvények is új színt
hoztak az iskola életébe: ötletes jelmezek
színes kavalkádja járult hozzá az oldott
hangulathoz, az önfeledt kikapcsolódáshoz. Kicsik és nagyok bújtak különleges
figurák bőrébe, éltetve farsangi hagyományainkat, elkápráztatva szüleiket, pedagógusaikat, diáktársaikat. Jó alkalom
volt ez a felszabadult szórakozásra, a feltöltődésre.
De nem tétlenkedtek az irodalmat
kedvelők sem: V-VI. osztályos diákjaink
más iskolák hasonló korú diákjaival szép
olvasás versenyen mérték össze olvasási készségüket, míg a nagyobbak újból

pelt. A versmondó verseny II. díját Isztojka
Máté érdemelte ki, gimnáziumunkat képviselve. A díjkiosztó estéjén a Bemugri bemutatta
a VÉR-TEST-VÉR című színpadi játékát.
• Február 13-án felnőttekből álló csapatunk
résztvett a városi Hagyományos Disznótoros
Versenyen.
• Február 16-án szerveztük meg az Adj,
király, katonát! vetélkedő iskolai szakaszát
32 résztvevővel. A területi fordulóra a Hit,
Remény, Szeretet csapat tagjai: Györgyi Tímea, Kandó Zsanett Anita, Mátyás Helga
jutottak tovább.
• A Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi fordulójának évek óta a Berde Mózes Unitárius Gimnázium ad otthont. Idén 248 diák
vett részt a február 19-én megtartott körzeti
fordulón, több mint 10 iskolából Székelykeresztúrról és környékéről. A tesztformájú
vetélkedés célja a matematika népszerűsítése, a logikus gondolkodás fejlesztése. Intézményünk a kétfordulós (területi, országos)
verseny elindítása óta aktívan részt vesz a

szervezésben, a tanulók felkészítésében és
minden évben szép eredményekkel büszkélkedhetünk. Középiskolás diákjaink ugyanekkor a Gordiusz matematikaversenyen vettek
részt.
• Február 20-án iskolánk volt a házigazdája a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom
tantárgyverseny V-VIII. osztályosok számára
szervezett körzeti fordulójának. Ezen alkalommal 63, Székelykeresztúrról és a környező
falvak általános iskoláiból érkezett diák bizonyította olvasottságát, tudását, kreativitását.
A megyei szakaszon iskolánkat Fodor Beáta Klementina, Ambrus Anetta Izabella,
Czifra Noémi és Vas Vivien képviselik.
• A Terra földrajzverseny körzeti szaka
száról Sándor Barna (VII. o.) továbbjutott a
megyei fordulóra.
• Az angol tantárgyverseny VII-XII. osztályosoknak szervezett körzeti szakaszán 15
diákunk vett részt. A megyei fordulóra Atanackovics Natalija (VII. o.) jutott tovább.
Székely Tiboldi Anikó

részt vettek a magyar kultúra napján
az egész Kárpát-medencére kiterjedő
„Együtt szaval a nemzet” programban.
Az irodalomkedvelőknek a Tamási Áron
felolvasómaraton kínált újabb alkalmat a
közös olvasásra.
A Sapientia Egyetem VI. Saπ Tehetségnap matematikaversenyén iskolánk
Haπ-csapata is részt vett, és a III. helyezést megszerezve a legjobbak között
végzett.
Az elkövetkező időszakban kezdődik
az előkészítő osztályba való beiratkozás.
A szülők nyílt napok során tekinthetnek
be a Step by Step oktatási forma gyermekközpontú, kommunikációra alapozó,
felfedezésen alapuló tanulást szorgalmazó módszereibe, melyek a gyermekeket
önálló, tevékeny magatartásra, saját vélemény kialakítására ösztönzik.
www.obg.ro; facebook.com/obg.szekelykeresztur
Demeter Levente

Karnevál a Zeykben
Iskolánk 2016.02.04-én sikeresen rendezte
meg a farsangi bált. Szervezők a XI. K, X. TL,
X. A osztályok voltak. A diákok színes ötleteikkel tették emlékezetessé ezt az eseményt.
Volt itt minden: boszorka, vámpír, ördög, angyal, fejnélküli lovag, ősember és fehérek-feketék, no meg a pingvinek. Tombola is volt
bőven, és az értékelés sem maradt el. Oklevél
is jutott mindenkinek. Első helyezést értek
el a: X. A Ördögi mennyország és X. K. Ne
veszítsd el a fejed című bemutatója. Második
helyezést ért el a X.TL Cowboy-tánca. Harmadik helyezést ért el a IX.TL Pingvin tánca. Min-

den csapat érdekes produkcióval lepte meg a
nézőközönséget, és utána mi jött, hát a buli.
Aki haza akart menni, és nem jött érte a taxi,
azok rendelkezésére álltak boszorkányok a
seprűikkel.
Balázs Mihály
Hagyományőrző disznótoros vetélkedő
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum tíz
főből álló csapata először vett részt a Székelykeresztúr Város Önkormányzata által
megszervezett Hagyományőrző disznótoros
farsang a székely vendégszeretet jegyében
nevű vetélkedőn. A tizenegy csapatból álló ve-

télkedőt iskolánk udvarán szervezték. A város
önkormányzata biztosította a csapatok egy
részének a disznót, és amint az a programban
is szerepelt a segédanyagok egy jelentős részét, amit tisztelettel megköszönünk.
A csapat tagjai között felosztottuk az elvégzendő feladatokat, és szombaton kora reggel
megkezdődött a munkálkodás, vízforralás, sátordíszítés. A szúrásra a nyolcadik sorszámot
húztuk, ezt megelőzően a zsűrit kínáltuk meg
a hagyományhoz híven pálinkával. Nagyon jól
sikerült a szúrás, a fürösztés, a feldarabolás és
a feldolgozás egyaránt. Nagyszerű csapatmunkával, jó hangulatban készítettük az eladásra
szánt káposztalélevest és az összes versenyszámban indultunk. Ízletes kolbászt, lacipecsenyét, vérest és májast készítettünk, házi
pálinkánkkal az első helyezést is megnyertük.
Az iskolánk éttermében megtartott disznótoron minden résztvevő csapatból jelen voltak páran. A székely vendégszeretet jegyében
zajló vacsora lehetőséget adott az egész napos munka és fáradtság elfeledésére.
Feleki András
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Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
Túl a farsangi rendezvényeken, amelyek
megmozgatták a gyerekek fantáziáját kicsitől nagyig egyaránt, intézményünk életére
az elmúlt periódusban leginkább a különböző
szakterületeken szervezett versenyekre való
felkészülés, benevezés és részvétel volt jellemző. Sok esetben a befektetett munka gyümölcsöt aratott, és vannak továbbjutóink a
helyi, körzeti fordulók után is, de eredménytől
függetlenül dicséret minden olyan lelkes diáknak, aki nem riadt vissza egy kis felkészüléssel járó pluszmunkától, hanem kitartóan
tevékenykedett kedvenc tantárgyából.
A reál tantárgyak területén február
1-jén az Orbán Balázs Gimnáziumban szervezték meg a Hevesy György kémiaverseny
II. fordulóját. Iskolánkat Bernád Rozália tanárnő irányításával három hetedik osztályos
tanuló képviselte, akik a következő helyezéseket érték el: Simófi Levente (VII. B) I. hely,
Fülöp Richárd István (VII. B) III. hely és Lukács Kamilla (VII. C) IV. hely.
Január 28-án zajlott a fizika tantárgyverseny körzeti szakasza. Iskolánkból két tanuló
jutott tovább a megyei szakaszra, akik február 20-án részt vettek a csíkszeredai Márton

Áron Főgimnáziumban zajlott megyei szakaszon. Simófi Levente VII. B osztályos tanuló
dicséretben részesült, Baksa Andrea VI. C osztályos tanuló pedig IV. lett korcsoportjában.
Felkészítő és kísérő tanáruk: Bernád Rozália.
A humán tantárgyak területén is ügyeskedtek a tehetséges tanulók, szép eredményekkel. Az Orbán Balázs Gimnáziumban
szervezték meg 2016. január 25-én a körzeti
szép olvasási versenyt az V-VI. osztályosok
számára, ahová felkészítő tanáruk, Kacsó
Anna kísérte iskolánkból a versenyzőket. Fodor Boróka (V. B) II. helyezést, Mecseneró
Kamilla (VI. B) III. helyezést, valamint David
Mark (V. B) III. helyezést értek el.
2016. február 20-án került sor a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny körzeti szakaszára. A tantárgyverseny
megyei szakaszára továbbjutott öt tanuló:
Berei Tamás (V. B), David Mark (V. B), Mecseneró Kamilla (VI. B), Lukács Kamilla (VII.
C) és Gál Annabella (VIII. C). Felkészítőjük:
Kacsó Anna tanárnő.
A román tantárgyverseny körzeti szakaszán
január 23-án az Orbán Balázs Gimnáziumban
iskolánkat hat tanuló képviselte. A versenyző

Keresz túron a Hazajárók
Február 6-án a székelykereszúri Művelődési
Házban a Duna televízió sokunk által kedvelt
műsorának, a Hazajáró című Magyar Örökség
Díjas turisztikai és honismereti magazinjának
két főszereplője, Kenyeres Oszkár és Jakab
Sándor tartottak élménybeszámolót.
A közönségtalálkozón felléptek a szentábrahámi Gitáriskola tanulói Szász Csaba tanár úr
irányításával.
A műsor főszereplői ismertették a műsor
előzményeit, beszámoltak a kezdetekről, a
műsor technikai hátteréről. Néhány személyes
történet mellett beszéltek a nehézségekről,
amikkel egy-egy forgatás során meg kell küzdeniük, illetve szerepet kapott a bakiparádé is,
hiszen ahogy az elhangzott, ahol „fát vágnak,
ott forgács is van.”
A személyes hangvételű beszámolókból
megtudhattuk, hogy Kenyeres Oszkár Vácról
érkezett, eredeti foglalkozása földrajz-történelem szakos tanár, míg Jakab Sándor felvidéki,
és ő a második évadtól csatlakozott a műsort
készítő csapathoz. A közös érdeklődés és közös túrázások hozták össze őket, régi ismerősök, már a filmezések előtt is együtt járták a
szebbnél szebb vidékeket.
2011 nyarán jött a lehetőség egy turisztikai
műsor létrehozására, és ősszel már el is indult
a Hazajáró.

Jelenleg a stáb 6 főből áll: Moys Zoltán –
rendező, Schödl Dávid – operatőr, Kádár Gábor
– technikus, Tóth József – hangmérnök, Jakab
Sándor, Kenyeres Oszkár – szerkesztő, illetve
a vágók.
Az első gondolat egy olyan turisztikai magazin létrehozása volt, mely a Kárpátokat mutatja be. A Kárpátok főgerincét szerették volna
bejárni Pozsonytól az Al-Dunáig, de rádöbbentek, hogy így nem találkoznak kultúrával,
történelemmel és élettel, így amellett döntöttek, hogy mozaikszerűen megjelennek itt-ott
a Kárpát-medencében, a történelmi Magyarország területén, így ez egyúttal honismereti
magazinná is vált.
Már az elején tisztázódott, hogy három
alappillérre épül majd a Hazajáró, egyrészt a
természeti szépségek bemutatására a Kárpát-medencében, ezen keresztül a turisztikai
lehetőségek bemutatására, a kulturális értékek bemutatására.
Az előadók bepillantást engedtek az egyes
részek elkészítésének műhelytitkaiba, így
megtudhattuk, hogy a hely feltérképezése
után készítenek egy adásmenetet, majd írnak
egy forgatókönyvet. Egy rész leforgatása 2-3
napot vesz igénybe, több óra nyersanyagból
készül el egy 26 perces rész.
Munkájukat minden helyszínen egy helyi ve-

ötödikesek közül a legjobb pontszámot David
Mark (V. B) érte el, míg a hetedikes mezőnyben Bellu Róbert (VII. B) második, illetve Lukács Kamilla (VII. C) és Costas Mihai Cristian
(VII. B) harmadik helyre kerültek. Felkészítőjük: Páll Emese romántanár.
Az angol tantárgyverseny körzeti szakasza
szintén az Orbán Balázs Gimnáziumban zajlott február 20-án. Ezen a versenyen iskolánkat négy diák képviselte, és Szőke Nóra VIII.
C osztályos tanuló, Takács Katalin tanárnő diákja, továbbjutott a megyei fordulóra.
2016. január 23-án került sor Székelyudvarhelyen a Mesék szárnyán – XVII. mesevetélkedő 3. fordulójára, egyben megyei szakaszára. Az eddigi fordulókból négy csapat
jutott tovább erre a megmérettetésre:
Szárnyalók csapata – III. A (Ilyés Anetta Bernadett, Demeter Kincső, Popovics Erik Vince,
Kovács Tamás), felkészítő tanító Karda Margit.
Baglyok csapata – III. B (Nagy Csenge, Kerestély Hunor, Simófi Kinga, Török-Darvas Zalán), felkészítő tanító Táncos Mónika.
Gratulálunk a versenyzőknek, és sok sikert
kívánunk a további megmérettetéseken!
Páll Emese
zető segíti, aki jó helyismeret birtokában kalauzolja őket a vidéken, kapcsolatba hozza olyan
személyekkel, akiket érdemes megszólaltani.
Az esetek nagy részében egy operatőrrel dolgoznak, de néha egy segédoperatőr is erősíti
a csapatot. Igyekeznek sokrétű, modernebb
technológiát használni, így GoPro kamerával is
dolgoznak, amit sisakra vagy kerékpárra is fel
tudnak szerelni. Ezzel olyan helyeken is lehet
felvételt készíteni, ahol klasszikus kamerával
nem lehetséges. Néhány évvel ezelőtt a dróntechnológiát is elkezdték használni, amivel légi
felvételeket is készíthetnek.
Céljuk, hogy a Kárpát-medence bebarangolása során szerzett tapasztalataikat a gyerekek és kamaszok számára is közérthető formában adják tovább. Meg lehet ismerni egy
tájat tankönyvből is, de a helyszínen szerzett
tapasztalat összehasonlíthatatlanul többet jelent. A találkozókkal szeretnék rávenni a fiatalokat, induljanak el, fedezzék fel legalább a
közelükben fekvő tájakat, az ott található kultúrtörténeti emlékeket, és keressék fel azokat
az embereket, akik a helyi közösség motorjaiként rengeteget tesznek a magyar identitás
megmaradásáért, hiszen eközben rengeteg
kaland várhat rájuk. Akárcsak a műsornak, az
ehhez hasonló közönségtalálkozóknak is fő célja, hogy kimozdítsa az embereket a négy fal
közül.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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A székelység története - köny vbemutató

Január 28-án, csütörtökön Hargita Megye
Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a székelykeresztúri Molnár
István Múzeummal partnerségben bemutatta
A székelység története második, javított változatban megjelent, hiánycikknek számító könyvet. Gyöngyössy János illusztrátor munkáit vetített képes előadáson mutatta be és méltatta
Lőrincz Ildikó művészettörténész, a Forrásközpont igazgatója. A kiadványt P. Buzogány Árpád
művelődésszervező ismertette.
A kötet első változata három évvel ezelőtt jelent meg, Hargita és Kovászna megyék iskoláinak 90 százaléka kért és kapott belőle. Választható órákon, szakkörökön azóta is használják.
A székelységtörténeti kézikönyv új kiadá-

sának létrejöttét Hargita Megye Tanácsa és
Kovászna Megye Tanácsa támogatta. Szerzői
pedagógusok, történészek: Ferencz S. Alpár,
Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula, Mihály János, Novák Csaba Zoltán,
Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki
Nagy Balázs, Sófalvi András és Sztáncsuj Sándor József.
A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadásában megjelent könyvet diákoknak és felnőtteknek egyaránt ajánlják. A tankönyvhöz hasonló ismeretterjesztő kiadvány
megírásának és megjelentetésének az volt a
célja, hogy a székelyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat minden korosztály számára röviden és közérthetően összefoglalja.
Megismerhetjük belőle a székelyek történetét
a régmúlttól az ezredfordulóig. A történészek
a leírásokban a Székelyföld eseményeit szinte
napjainkig követik. Az új kiadásban a könyv végén általános könyvészetet talál az olvasó, hogy
az őt érdeklő témákat alaposabban megismerhesse, illetve a fejezetek végén az arra a részre
vonatkozó szakirodalmat tüntették fel a szerzők. A történeti részekhez könyv- és filmajánló
tartozik. Az előző kiadáshoz képest a nyelvezetét átdolgozták, és bővült a Gyöngyössy János által készített az illusztrációs anyag is. A

Kitüntették Rezi Erika Gabriellát

Január 22-én a magyar kultúra napja alkalmával az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület,
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
és a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár által
szervezett gálaest keretében a székelyudvarhelyi Művelődési Ház dísztermében Rezi Erika
Gabriellát Udvarhelyszék Kultúrájáért értékteremtő díjjal tüntették ki. Miután Bunta Levente úr, Székelyudvarhely polgármestere átadta
a díjat, egy rövid filmvetítés keretében bemutatták sokrétű tevékenységét. A díjak átadása
után a Tamási Áron Gimnázium diákjai színvonalas előadásukkal köszöntötték a kitüntetetteket (összesen ötöt). E kitüntetésre mindannyian
azért is büszkék lehetünk, mert az egykori Keresztúr fiúszékből egyedül Rezi Erika Gabriellát
tüntették ki, és Ő volt a legfiatalabb a kitüntetettek közül.
LAUDÁCIÓ
Rezi Erika Gabriella 1977-ben született alsóboldogfalvi mezőgazdász szülőktől. Elemi
iskoláit Alsóboldogfalván, az V-VIII. osztályt
Újszékelyen végezte, majd annak elvégzése
után sikeresen felvételizett a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképzőbe, ahol 1997-ben

kitűnő eredménnyel tanítói oklevelet szerzett.
Annak ellenére, hogy a kihelyezési versenyvizsgán olyan kimagasló osztályzatot kapott,
hogy bármely városi iskolához elhelyezkedhetett volna, Ő szülőfaluját választotta.
Hazatérve, annak tudatában, hogy generációs, közösségi felelősségünk van abban, hogy
az utánunk jövő nemzedék ne a nemzeti eszme
üres ládáját kapja tőlünk, hanem a hagyományok megőrzésének, ápolásának, a kulturális
és nemzeti összetartozás erejének érzetét, felvállalta a kultúrigazgatói tevékenységet, és a
már-már hanyatlani kezdett kultúréletet megpezsdítette. 2005-ben bejegyeztette a Székelyföld Kapuja Egyesületet, amelynek elnöke is, s
melynek konkrét feladata a hagyományőrzés,
a régi népi hagyományok ismertetése és bemutatása a fiatalságnak, majd annak tevékeny
gyakorlása, a legfiatalabb nemzedéktől kezdve.
Rezi Erika Gabriellának a déli harangszóval nem
ér véget napi tevékenysége, délutánonként
kézműipari tevékenységeket szervez a tanuló
ifjúságnak, folyamatosan népdal- és népi tánctanítást végez körükben, de ugyanilyen ügyszeretettel folytatja ez irányú tevékenységét az
ifjúság, meg a felnőtt lakosság körében. A helyi
népi mesterek munkáiból kiállításokat szervez,
összegyűjtötte a faluban a régi ilyen jellegű
fényképeket, amelyeket felnagyítva bemutott
a műkedvelőknek, hogy őseik tevékenységét
látva, még nagyobb kedvet kapjanak az ilyen
jellegű tevékenységek újjáélesztéséhez.
A környező iskolák által szervezett minden
egyes népdal-, mesemondó meg színjátszó
fesztiválon részt vesz a tanulóival, ahonnan értékes díjakkal térnek haza. Őmaga is minden
évben megszervezi a helyi kultúrotthonban a
színjátszó fesztivált. 2015 májusában immár a

rendkívül szemléletes, színes rajzok szerzője
elmondta: „A dokumentálódás után jött a valóságos munka, tehát a rajzolás. A legnagyobb
elismerés az volt, amikor a kollégák kiterítették a rajzaimat, és azt mondták, hogy a legelső
dolog, ami ezekről a rajzokról látszik az, hogy
szeretettel készültek. Ennél nagyobb elismerést
én nem kaptam.”
Az új kiadással kapcsolatban Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke reményét fejezte ki, hogy ezt a változatot elkerülik az elsőt ért támadások, hiszen átjavított, kiegészített tankönyvről van szó, és rövid időn belül a
tankönyv elektronikus változata is elérhetővé
válik. Ezáltal megszűnik a földrajzi korlát, és a
tankönyv a Székelyföld, a székelység népszerűsítésének hatékony eszközévé válhat a felnőttek körében is, hiszen nem csak a fiatalokat
célozták meg a kiadvánnyal. Készül továbbá a
tankönyv román nyelvű változata, amely alapvető hiánypótló kiadvány lehet a román–magyar kapcsolatok terén is, mivel a székelység
története jórészt ismeretlen a többségi nemzet
tagjai számára.
A könyv megvásárolható a Molnár István Múzeumban, ára 23 lej.
Sándor-Zsigmond Ibolya

XIII. ilyen jellegű fesztivál zajlott le, melyen 25
iskolai színjátszó csoport vett részt, összesen
350 tanuló lépett színre. Ezen fesztiválok anyagi támogatásáért eredményes pályázatokat ír
minden alkalommal, amellett, hogy a Hargita
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont rendszeresen támogatta anyagilag e tevékenységet.
Az ifjak meg a felnőttek kulturális nevelő
tevékenységét sem hanyagolja el. Két tánccsoportot (egyet a tanulók körében, egyet az
ifjúság körében) oktat a szüreti bálra készülve,
melyek időnként más alkalmakkal is színre lépnek, de minden télen színdarabot is tanít, ami
sok faluban sajnos immár kihalófélben van.
Bokros teendői mellett a könyvtári tevékenységet is Ő végzi, immár több mint tíz éve.
Minden év októberében gondja van a Szépkorúak Napja megszervezésére, és a falunapok,
falutalálkozók lebonyolítására is. Annak ellenére, hogy 2012 szeptemberétől az újszékelyi
Bem József Általános Iskola igazgatójává nevezték ki, a fentebb felsoroltak közül semmiféle
tevékenységről nem mondott le, rendszeresen
tovább végzi szülőfalujában az értékteremtést.
Közben 10-es minősítéssel megszerezte az I.
fokozatot is. Az erre az alkalomra készített dolgozatának címe is kulturális-néprajzi jellegű:
Hagyományok és ünnepek jelentősége a kisiskolások nevelésében. Ez is arra utal, hogy a kimagasló kulturális nevelő tevékenységet állandó szívügyének tekinti. Immár tizenegyedik éve
jelentetjük meg a Székelykapu folyóiratunkat,
melynek felelős kiadója.
Nem a kitüntetésekért tevékenykedik, de ennek ellenére 2004-ben Csíkszeredában Németh
Géza-díjjal, 2010-ben Budapesten a Magyar
Kultúra Apródja címmel díjazták eredményes
tevékenységeit. További sikeres munkájára Isten áldását kérjük!
Laudátor:
Gálfalvi Gábor
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Kártyabajnokság

2016. február 20-án több mint 70 játékos
részvételével a Bianka vendéglőben 5. alkalommal került sor a Városi Kártyabajnokságra,
a Székelykeresztúri Egyesülés Sportegyesület
szervezésében.
Klein László elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan nagy érdeklődés mellett zajlott
a rendezvény. A játékra két kategóriában, 66
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és 501 neveztek be a különböző életkorú versenyzők, akik között egyetlen nő képviselte
a szebbik nemet, Péter Margit személyében.
Keresztúri, ezen belül fiatfalvi és betfalvi, valamint székelyudvarhelyi játékosok alkották a
mezőnyt, akik közül 46 személy a 66-os játékban, míg 24-en az 501-es játékban indultak.
A bajnokság végén az alábbi eredmény
született:
66-ban
Simó Domokos – Székelykresztúr

id. Forgács Miklós – Betfalva
Derzsi Dezső – Székelykeresztúr
501-ben
Fazakas János – Fiatfalva
Marosi Dénes – Székelykeresztúr
Firtos Károly – Székelykeresztúr
A nyertesek oklevelet és kupát kaptak elismerésül. A Városi Kártyabajnokság megszervezését Székelykeresztúr Város Önkormányzata támogatta – tájékoztatott Klein László.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Székely Dorottya - poema chorea-heroico-comicum
Székely Dorottya címmel bemutatásra került
a Pipacsok Néptáncegyüttes új táncjátéka. A vidám, farsangi jelentekkel tűzdelt darab Csokonai Vitéz Mihály műve alapján készült, székely
és néptáncos köntösbe öltöztetve.
Február 12-én nagy tömeg várakozott izgatottan a Művelődési Ház előtt, hogy szem és
fültanúja legyen a produkciónak, mely nem
csak színpadra tervezett jelenetekkel ígérkezett érdekesnek. A farsangi táncjáték már a
Lengyel kávézó előtti téren elkezdődött. Látványos és hangos felvonulással, zenészek,
huszárok kíséretével jutottak a táncosok a
város központjába, ahol a Petőfi-szobor előtt
a hagyományos téltemetés csinnadradattájának megfelelően tartottak rövid műsorszámot.
Majd továbbvonultak a szereplők a kultúrotthon
bejáratáig, ahol többek közt a táncos lányok
által helyben kínált palacsintákkal dobálóztak.
Majd a Dorottya története is elkezdődött szintén a művelődési ház előtt. Itt már a közönség
megismerkedhetett a szereplőkkel, a történet
előzményeivel, a farsangi időszakban esedékes
párválasztás dilemmájával, mellyel a főszereplő
találta szembe magát.

Ezt követően a táncosok, jelmezesek bevonultak a terembe, utánuk meg az egész
tömeg, a közönség. A színpadon folytatódott
a produkció, mely a Pipacsoktól megszokott
módon igen csak színvonalasra, különlegesre,
lendületesre és látványosra sikerült. A karakterek megformálása is eredeti, meggyőző, hiteles és roppantul szórakoztató volt. Miután a
vénleány Dorottya párra talál és boldog vége
lett a történetnek, a táncos-színjátékos műsor
csak a színpadon ért véget, hiszen a szereplők
ismét az épület elé invitálták a nagyérdeműt,
ahol eltemették, elégették ének és tánc kíséretében az Illésnek nevezett szalmabábút.
Azon szerencsések, akiknek sikerült az előadásra belépőhöz jutniuk maradandó és felejthetetlen élményekkel lehettek gazdagabbak,
egy néptáncos, vidám játékká adaptált, nem
hétköznapi farsangi rituálé részeként élvezhették a produkciót. Közkívánatra, a darabot
kicsit átformálva, a farsangi elemeket elhagyva hamarosan, várhatóan március elején ismét
színpadra viszik a pipacsosok.
„Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben írta a Dorottyát, vagyis a Dámák diadalát a fársángban,

Fotó: Sinka-Király Levente

melynek műfaji meghatározása furcsa vitézi versezet. S hogy pont Somogy vármegyét
választotta helyszínül, az csak abból az okból
kifolyólag volt, hogy akkoriban pont ott lakott.
Ezért vettük, a bátorságot, hogy amit Csokonai Somogyra képzelt, azt mi ide, Keresztúrra,
annál is inkább, mert mi meg pont itt lakunk.
Csokonai ízes, verses humorát szeretnénk lefordítani a tánc nyelvezetére, és ötvözni a székely farsang szokásaival” – nyilatkozta László
Csaba koreográfus, a Pipacsok Néptáncegyüttes vezetője.
Dorottya szerepében Márdirosz Ágnes játszott. Továbbá közreműködtek: a Heveder
zenekar, a Székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895, a Kispipacsok és a Forgórózsák
tánccsoportok, Boka Gábor (játék), László
Csaba (tánc), László Zsolt (tánc), László Anna
Ildikó (tánc, ének, népviselet), Kincses Olga
(jelmez, játéktér). A táncjáték létrejöttét támogatta: Bethlen Gábor Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Székelykeresztúr Város Önkormányzata.
Faluvégi Bartha Noémi

Fotó: Sinka-Király Levente
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Boldogasszony-kiállítás Székelykeresztúron is
A már Erdély szerte számos helyszínen
bemutatott Boldogas�szony-vándorkiállítás
következő
állomása
Székelykeresztúr lesz.
A kiállítás a jubileumi
Mária-évhez
kapcsolódik, amelyet
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és a
Csíksomlyói Ferences
Kolostor hirdetett meg
a 2014. szeptember 14. és 2015. szeptember
15. közötti időszakra abból az alkalomból, hogy
ötszáz éves a csíksomlyói Szűz Mária-szobor.
Ebből az alkalomból készült a jeles művészek alkotásait tartalmazó válogatás, amely
2015 júniusában a budapesti Várkert Bazárban

nyílt meg elsőre, hogy innen körbeutazza a Kárpát-medence magyarlakta részeit.
A kiállítás jó lehetőség arra, hogy megmutassa, mi az, amiben közösek vagyunk, mi alapján kapcsolódunk össze, és mi az a hozzáadott
érték, az a sajátos gazdagság, amivel többé teszik a magyar kultúrát a külhoni közösségek.
Ez a Boldogasszony-kiállítás a fontos állomása
ennek a folyamatnak, itt egységében és teljességében láthatjuk a magyar kultúrát, egy
bizonyos szempontból. A Boldogasszony egy,
a mitikus időkbe visszanyúló magyar istenasszony. 55 kortárs alkotó fogalmazta meg a
Boldogasszony-képet. Kárpátalja után székelyföldi városok – Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely – látták vendégül, és március 7-től egy hónapos időtartamra a
székelykeresztúri Molnár István Múzeum is ott-

hont ad neki. A kiállítók a legnagyobb jelenkori
alkotók, a Nemzet Művészei, Magyar Örökség
és Kossuth-díjakkal kitüntetett művészek. A kiállításon olyan alkotók műveit is láthatjuk, akiknek – bár jó ideje nincsenek már közöttünk –,
nélkülözhetetlennek tartották a „jelenlétét”,
mint a Kárpát-medencei magyarságot összetartó erő, akárcsak a „Boldogasszony”, szimbólumai. Ilyen Makovecz Imre, Kossuth-díjas
építész; a dalszerző, előadó, Cseh Tamás, aki
eredetileg képzőművészeti pályára indult; illetve Pál Lajos, aki az erdélyi kortárs művészet
megkerülhetetlen alakja.
Az esemény előtt a részleteket a hírközlés
minden lehetséges formájában közzétesszük.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk március
folyamán a Molnár István Múzeumba!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Nagy siker t aratot t a Pódium

Nagy várakozás előzte meg a
Pódium Színtársulat januári előadását. A jegyek pillantok alatt el-

fogytak, színjátszóink csodálatra
méltó játéka háromszor töltötte

meg művelődési házunkat. Molière Tudós nők című komédiájának keresztúri olvasata mindenkit
magával ragadott. A tehetséges
szereplők ugyanakkor nagyon szerencsések is, hogy Kiss László
színművész nagyszerű rendezői
munkájával találkozhattak, és ezáltal egy valóban profi előadásban
csillogtathatták meg „tudásukat”.
A társulatról tudni kell, hogy
2015-ben az Erdélyi Ifjúsági Egyesület
magyarországi
önkéntesének, Palla Csillának kezdeményezésére alakult. A társulatot az
Erdélyi Ifjúsági Egyesület mellett
Székelykeresztúr Város Önkormányzata is pártfogásba vette, és
így születhetett meg Székelyke-

Farsangtemetés
Ősrégi szokás vidékünkön a nagyböjt előtti
farsangtemetés. A kereszténység előtti hitvilág
továbbélése ez a hagyomány. A tél elmúltának,
szimbolikus „eltemetésének” sok vidámsággal,
álarcos felvonulással és tréfás jelenetekkel tűzdelt ünnepe.
Az ősi pogány hit késői megnyilvánulásai a
telet elűző tűzgyújtás, a maszkok és mondókák,
valamint a nagy zajjal és felfokozott vidámság-

gal megjelenített ceremónia is.
A gonosz telet általában egy felöltöztetett
szalmabábu, Illés jelképezi, aki súlyos beteg
és betegségét egy „orvos” állapítja meg. Majd
kimúlik, és kezdetét veszi a siratás, búcsúztatás sok élcelődéssel, humorral. Ezután a tömeg
utolsó útjára kíséri a telet, és a falu határában
vagy egy erre kijelölt helyen elégetik a szalmabábut.
A felvonulásban résztvevők állatokat, ördögöket és mindenféle furcsa figurákat megjelenítő jelmezekben nagy hangoskodással és
csörömpöléssel kísérik a telet jelképező bábut,
Illést utolsó útjára.
Fiatfalván február 9-én, húshagyó kedden
került sor a farsangtemetésre, amelyen a jókedv, zene, a felvonulók – gyerekek, fiatalok,
de felnőttek is – színes jelmezei keltették fel a
szemlélők figyelmét.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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resztúr Pódium nevű színtársulata.
A 13 személyből álló csapatot Kiss
László vezeti, és székelykeresztúri
amatőr színészekből áll, akik hobbi
szinten kezdtek bele ebbe a munkába, bár legtöbbjük nem először
állt színpadra. Molière Tudós nők
című darabja mindamellett, hogy
vígjáték, kemény dió még a sokat
próbált, főállású színészek számára is. Bár Illyés Gyula fordítása lendületes és élvezetes nyelvezeten
szól, a szöveg érthető és figyelemlekötő tolmácsolása nagy kihívás.
Az, hogy egy közel 350 évvel
ezelőtt, 1672-ben megírt színmű
napjainkban ilyen fergeteges sikert
tudott aratni egy műkedvelő társulat előadásában, mindent elárul a
bele fektetett munkáról és lelkesedésről. Gratulálunk a Pódiumnak!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Március 4-én, pénteken 17 és 20 órától
a székelykeresztúri Művelődési Házban
a 25 éves Gruppen-Hecc bemutatja a

Migráncs vagyok nem piskóta!
című kabaréját. Szerzők: Nagy Tibor
és Nagy István. Előadók: Nagy István,
Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Somody Hajnal/László Zsuzsa,
Fodor Piroska.
A jegyek ára 25 lej. Elővételben vásárolható a kulturális irodában, a könyvtár
mellett 10.00 és 14.00 - között, vagy
foglalható a 0760-687.201 telefonon.
Szente B. Levente
Ébredés
rügy fakad, átszitál
tavasz tekintetén –
az ág-pillákat ölelő köd.
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