Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

2016. július – 
166. lapszám

Július 31. – Petőfi Sándor halálára emlékezünk
1849. július 30. óta 167 év telt
el. Ekkor járt városunkban Petőfi
Sándor, Bem József, Zeyk Domokos és a régen hősökké vált többezer névtelen avagy név szerint is
ismert honvéd.
Július 31-ét Székelykeresztúron
minden évben a Petőfi halálára
való emlékezés jelenti. E nap hajnalán vette útját Fehéregyháza
felé, ahol dörögtek az ágyúk, és
a falu határába alig megérkezve a
nyugtalan Petőfi leugrott Gyalokay
szekeréről és előreszaladt. Látni
akarta, amit nem is kellett volna
látnia! De a történelem, mindig
utólag, sok év távlatából lesz meg-

érthető, az események csak sodorják a szereplőket.
Mindegy, hogy a nálunk töltött
július 30-i délután, a Gyárfás-kúriában aznap este elköltött vacsora,
vagy a Szakál János-féle fogadóban töltött éjszaka volt-e az utolsó? Nekünk nem feladatunk ennek
vitatása.
A mi feladatunk az, hogy emlékezzünk Rá, és az elveszett szabadságharcra!
Ezt
pedig
Székelykeresztúr
minden évben töretlenül, a hősök
nagyságához mérten méltóképpen
megteszi.
Idén is, 167 év után.

Beszámoló a júliusi tanácsülésről

Július 7-én sor került az újonnan megválasztott testület rendes havi tanácsülésére, amelyen tizenhárom napirendi pont került megvitatásra. Ezeket szeretném ezúton az érdeklődők
és a városlakók tudomására hozni.
Az első napirend kapcsán elhatároztuk, hogy
Fiatfalván eladunk egy háromáras területet annak a személynek, akinek a háza gyakorlatilag
már évek óta ezen a területen van. Ezt a önkormányzat elfogadta.
Egy másik napirend kapcsán az önkormányzat tulajdonában lévő tizenhárom áras területet adtuk hosszú távú bérbe annak a cégnek,
amely egy autójavító műhelyt üzemeltet, és
megvásárolta az ott található épületet a felszámoló cégtől, a volt Küküllő cég tulajdonából.
Városnapokra készülődve sor került annak az
eldöntésére, hogy a 2016-os évben milyen díjakat fogunk a városnapi rendezvényeinken belül
az ünnepi önkormányzati ülésen kiosztani. Az
idén két díjat javasoltunk kiosztásra, Pro Urbe
díjat és az év vállalkozója díját. Ezek kedvezményezettjeinek a neve nem titkos, id. Szombat-

OLVASÓINK JELEZTÉK
Székelykeresztúr város főtere szemet gyönyörködtető! Látjuk, tapasztaljuk, hogy nap
mint nap, szünet nélkül „benne vannak” a városi kertészek. Persze, ez a dolguk, de nem
lehet szó nélkül hagyni, hogy a rendszeresen
végzett munkának ilyen eredménye van! Szépen megtervezett, szakmailag jól átgondolt
terv szerint egész évben pompáznak az idénynek megfelelő virágok, növények. Amit tehetünk, hogy észrevesszük és vigyázunk rá.
A hamarosan sorrakerülő városnapi rendezvényeknek hangulatos, szép főterünk méltó
színhelye lesz.

falvi József, nyugalmazott lelkésznek javasoltuk
a Pro Urbe díjat, illetve a város gazdasági fejlődéséért díjat Tiboldi József vállalkozó úrnak javasoltuk. Az önkormányzat mindkét javaslatot
és mindkét díj odaítélését egyöntetűen elfogadta, és természetesen az elkövetkezendőkben
erre majd ünnepélyesen fel fogunk készülni.
Negyedik napirendi pont kapcsán egy zonális rendezési tervnek az elfogadásáról döntött
az önkormányzat. Az Ady Endre utcából nyíló
új utcarészről van szó, amelyen fiatal családok
már építkeznek, és ennek a területnek a rendezése került előtérbe. Ezt kérték az ott lakók és
területtulajdonosok, és az önkormányzat ezt el
is fogadta. Ugyancsak ehhez kapcsolódik, hogy
ennek, az Ady Endre utcából nyíló utcának az út
alatti területét az önkormányzatnak adományozták a tulajdonosok, ez lehetőséget ad majd arra,
hogy az önkormányzat ott különböző közművekre költsön, és azoknak a családoknak, akik
ott építkeznek, a közművesítésben besegítsen,
vagyis normális körülményeket biztosítson.
Két napirendi pont volt, amely a hivatalban

MEGHÍVÓ
Az augusztus 4-6. között megrendezésre kerülő Székelykeresztúri Kistérségi
Napok a nyár legkiemelkedőbb városi eseménye. Szeretettel hívjuk városunk minden lakóját rendezvényünkre, amely idén
is változatos programokkal és színvonalas
kulturális műsorokkal várja mindazokat,
akik itthon szánnak időt a kikapcsolódásra, szórakozásra!
Töltsünk együtt egy kellemes augusztusi
hétvégét!
Rafai Emil polgármester
lévő munkahelyekkel kapcsolatos, köztisztviselői
állások és szerződéses munkaköröknek az átalakítását, promoválását vitattuk meg. Különböző
munkaköröket betöltő alkalmazottaink előreléptek régiség és vizsga szerint, ami természetesen nemcsak a beosztásukat hanem egy kissé
a fizetésüket is módosítja, illetve új munkakörök
kialakításáról is döntött az önkormányzat.
A következő két (nyolcas és kilences) napirend kapcsán felfrissítődtek a tanügyi intézményekben tisztséget betöltő személyek nevei.
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ÖNKORMÁNY Z AT

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
Helyreállítási munkálatok tárgyát képezi az
egykori tanítóképző székelykapuja, amely ma a
Molnár István Múzeum szabadtéri részlegének
egyik eleme. A munkálatokat a múzeum és városgazdálkodási osztály munkatársai közösen
végzik.

Gyors ütemben halad a kerékpárút építése,
amely a Szécsi András utcától az Eminescu utcán át az alsóboldogfalvi vasútátjáróig tart.

Teljeskörű felújítási munkálatok (esővíz csatornahálózat kiépítése, aszfaltozás, kerékpárút
kiépítése) vannak folyamatban az Eminescu utcában.

Aszfaltozott sétány épül a régi Orbán Balázs
lakótelepen.

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
81/2016-os HATÁROZAT egy terület átengedéses bérbeadásának jóváhagyásáról.
82/2016-os HATÁROZAT a PRO URBE kitüntetés odaítéléséről a 2016-os évben.
83/2016-os egy Zonális Rendezési Terv elfogadásáról.
84/2016-os HATÁROZAT egy ajándékozás
elfogadásáról.
85/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról és egy régész
munkakör létrehozásáról.
86/2016-os HATÁROZAT egyes közhivatalnoki munkakörök átalakításáról.
87/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények vezetőtanácsába.
88/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.
89/2016-os HATÁROZAT a Dávid Ferenc
lakónegyed felújítási munkálata beruházás
technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
90/2016-os HATÁROZAT Farkas Mária felhatalmazásáról az ACATEL Kft. pénzügyi nyilatkozatainak benyújtására.
91/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
Székelykeresztúr, 2016. július 7.

Anyakönyvi hírek
2016.05.15. – 2016.06. 15

Beszámoló a júliusi tanácsülésről
Új személyek is bekerültek a tanügyi intézmények adminisztratív tanácsaiba, az önkormányzat részéről kineveztük a képviselőket, s
a minőség biztosítási rendszerbe is az önkormányzat kötelezően delegált egy-egy személyt
minden tanügyi intézményhez, és ezekről a
személyekről is döntött a tanács.
A tizedik napirendi pont kapcsán a Dávid Ferenc utca felújítási tervének különböző technikai és gazdasági mutatóit fogadta el a tanács.
Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a Dávid
Ferenc utcában egy részt elvégeztek, egy egysávos rész az ANL-s tömbházak felé megépült,
és ezt ki kellett vonni a létező tervekből. Mivel a tervnek más neve volt, (ANL-s tömbházakat elérő utak és parkírozók), de most már
úgy hívják azt az utcarészt, hogy Dávid Ferenc
lakónegyed, a terven is ezt operáljuk, és a tervező is kicseréli az új névre, és természetesen
az önkormányzat is így fogadta el az új névvel.
Nevesítettük a hivatal főkönyvelőjét, hogy a
tevékenységét felfüggesztett közüzemi cégünknek, az ACATEL Kft.-nek a hároméves időszakban, ami alatt felfüggesztés alatt van, vagyis
gyakorlatilag inaktív, azokat a pénzügyi jelenté-

seket, amelyek törvény szerint kötelezőek, negyedévenként, évenként bizonyos határidőkre
tegye le a különböző intézményekhez.
Egy költségvetés módosításra is sor került a
12-es napirendi pont kapcsán. Azokat az összegeket, amelyekre nincs szükség egy megtervezett befektetésnél, megspóroltuk gyakorlatilag,
átfordítjuk az önkormányzati lakások nyílászáróinak a cseréjére, itt 11 ezer lejről van szó.
Megragadom az alkalmat, hogy mindazoknak, akik nyaralni készülnek, kellemes pihenést
kívánjak, és azt is elmondjam, hogy augusztus
első hétvégéjén lesznek a székelykeresztúri városnapok, a Kistérségi Napok, úgy ahogy más
években is. Ez a hónap a mindennapi munkánk
mellett arról is szól, hogy felkészüljünk a városnapokra, és mindenki, akit érdekel, lehetőleg
úgy ossza be az idejét, hogy ebben az évben
is szeretettel várjuk a székelykeresztúri városnapokra!
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte,
Sándor-Zsigmond Ibolya

Házasságkötések:
2016.06.17
Demeter József és Marosi Melinda
2016.06.24
Bán Lehel és Benyovszki Zsuzsánna
2016.06.30
Pintér Tibor és Barabás Csilla
2016.07.01
Tankó Csaba és Tarcsafalvi Mónika
2016.07.02
Borbély Lóránt Levente és Borbély Beáta
2016.07.07
Benczédi Sándor és Ilyés Enikő
2016.07.07
Kareem Mariwan Ismael és Kovács Kinga Beáta
2016.07.08
Gál Zoltán és Gyarmati Erika
2016.07.11
Diacu Emilian és Caus Edit-Diana
2016.07.15
Máthé Szilárd és Tiboldi Judit-Réka
Elhalálozások:
Marosi Juliánna		
Ghisa Ema		
Bölöni István		
Kanyaró Enikő		
Simó Sándor		

2016.06.22
2016.06.22
2016.06.29
2016.07.02
2016.07.05
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A Molnár István Múzeum szabadtéri néprajzi
részlegén július folyamán két székelykapu került felújításra és helyreállításra.
Az egyik a kecseti székelykapu 1853-ból,
amely a kecseti lakóház eredeti kapuja. 1966ban került be a múzeumba, Bakk Idától vásárolták dr. Molnár István igazgatósága idején.
Mivel a kapu alkalmanként napjainkban is használatban van, szükségessé vált a helyreállítása,
hiszen a nyitogatással, az alatta való átjárással
akarva-akaratlan megsüllyedt. A városgazdálkodási osztály és a múzeum szakemberének közreműködésével megtörtént a kapuhelyreállítás,
továbbá az egyik kapuláb (rákláb) cseréje.
A másik kapu, amelynek állapota rosszabb
volt, az egykori tanítóképző kapuja, amelyet
1942-ben a végzős diákok faragtak, és 1964ben került be a múzeumba. Díszkapu, nyíló
nélkül, a motívumok szerkesztésmódja nem
hagyományos, a tetőszerkezete sem az eredeti állapotát mutatja, a középső magasított
rész hiányzik. Egy korabeli arhív fotón viszont
jól látható, akárcsak az első lábakról 1945-ben
lefaragott vasszékely alakja. A kapura három
címert faragtak, kétfelől Erdély és Udvarhely-

HO TĂ R Â RIL E CONSIL IUL UI L OC A L
A L OR A ŞUL UI CRIS T URU SE CUIE S C
HOTĂRÂREA nr. 81/2016 privind aprobarea
concesionării directe a terenului în suprafată de 1306 mp., aflat în proprietatea oraşului
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 82/2016 privind aprobarea
acordării distincţiei onorifice „PRO URBE” al
oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2016.
HOTĂRÂREA nr. 83/2016 privind aprobarea
unui Plan urbanistic - oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 84/2016 privind acceptarea
unei donaţii.
HOTĂRÂREA nr. 85/2016 privind transformarea unor funcţii contractuale ca urmare a
promovării şi înfiinţarea unui post de arheolog.
HOTĂRÂREA nr. 86/2016 privind transformarea unor funcţii publice de execuţie.
HOTĂRÂREA nr. 87/2016 privind numirea
unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în comisiile de administraţie a unităţilor de învăţământ
din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 88/2016 privind numirea
unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru
Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 89/2016 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici şi Devizul general
pentru lucrările de investiţii „Reabilitarea
străzii David Ferenc”.
HOTĂRÂREA nr. 90/2016 privind delegarea
d-nei Farkas Maria pentru depunerea declaraţiilor contabile al SC. Acatel SRL. pe perioada suspendării activităţii acestuia, la ANAF.
HOTĂRÂREA nr. 91/2016 privind rectificarea
bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc
pe anul 2016.
Cristuru Secuiesc, la 7 iulie 2016.

szék címere, középen a magyar címer látható
Magyar Királyi Állami Tanítóképző Székelykeresztúr 1942 felirattal. Ez utóbbi 2008-ig rejtve
volt, ugyanis falemezzel eltakarták, és utólag
erre is Udvarhelyszék címerét faragták.
2007 őszén a máréfalvi Székelykapu-konferenciára és a keresztúri székelykapukat ismertető előadásra készülve egy, a kapuról 1942ben készült képet kinagyítva és tanulmányozva
vettem észre, hogy a középső címer más, mint
amit addig nap mint nap, a kapu alatt járva láthattunk. Megvizsgálva a kaput, rögtön látható
volt, hogy a középső címert egy, a kapura utólag felcsavarozott fára faragták. Egyértelművé
vált, hogy alatta valami más van, de az eredeti
kép ismeretében már tudtam, hogy mi lesz az.
Domokos Levente restaurátor, akkor a múzeum
munkatársa leszerelte a fedőlapot, és előbukkant a több mint hatvan évig rejtve volt „titok”.
A magyar címer és a felirat, M. Kir. Áll. Líceum és
Tanítóképző Székelykeresztúr megtisztítva ma is
úgy látható, mint 1942-ben, amikor ráfaragták.
A kapu másik oldalán egy négysoros vers olvasható:
„Szabad lett a székely újra,
Kapuját faragja-fúrja,
Errejáró hogyha ezt a kaput látod,
Ne feledd a kapufaragó diákot!”
Továbbá : „Ezt a kaput önszorgalmukból a székely diákok dicsőségére Kiss Zsigmond tanár terve
szerint készítették: Göböly S., Giligor P., Káznovszky E., Kiss D. II. éves növendékek és osztálytársai. Az ácsmunkát végezte Bokor Dénes.”

Fotó: Nagy Béla, 1942

Ez a felirat is farost lemezzel volt eltakarva 1945 és 1964 között, amikor egy akkoriban
nagy hatalmasságnak számító párttitkár felfedezte a cselt, és létrán felmászva, saját kezűleg
feszegette fel a borítást, majd elrendelte a kapu
eltakarítását az akkor már gyermekotthonként
működő intézmény udvaráról. A kaput néhai
Gálfalvi Sándor tanár úr és dr. Molnár István
múzeumigazgató az éjszaka leple alatt menekítették be a múzeumba.
Bár nem hagyományos székelykapu, egyedisége és történelmi háttere mindenképpen városunk értékei közé emeli.
A kapu ezzel a javítással még sokáig dacolhat az idővel.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Borkóstolás – ahogy kell!

Július 14-én, csütörtök este a Molnár István
Múzeum pincekiállításának borászati termében
Hatos György, városi kertész és a Zeyk Domokos Technológiai Líceum tanára ötletéből egy
kellemes estének lehettünk részesei. Az est
megszervezésének céljaként Hatos György a
következőket jelölte meg: adva van egy szakmailag és turisztikai szempontból jó lehetőségeket nyújtó, nagyszerűen berendezett pincehelyiség a Molnár István Múzeum felújított
részlegén. Adva van továbbá, amint arról már
többször is hírt adtunk, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum tankertje, ahol az iskola diákjai,
a tanár-mérnök úr segítségével ismerkednek a
szőlőművelés nem kevés tudást, gyakorlatot,
tapasztalatot igénylő fortélyaival. Hogy mindezt miért írjuk, azt a székelykeresztúri szőlős
gazdák pontosan tudják. Hatos György elmondása szerint a gyakorlatozó diákok lelkesedését és szorgos munkájukat igyekezett egy kis
figyelmességgel értékelni azáltal, hogy meghívta a programban részvevőket tanáraikkal
együtt egy kis borkóstolásra. Aki szemtanúja

volt ennek az estének, jóleső érzéssel tapasztalta, hogy mit jelent, amikor a szaktudás emberi és pedagógiai érzékkel párosul. Mit jelent,
amikor fiatalemberek, de az idősebbek számára
is a program azzal kezdődik, hogy hogyan kell
megfogni a poharat, mit is jelent a kulturált borkóstolás? Az eleinte zavart mosolygás fokozott
figyelemmé alakult, hiszen a kóstolót érdekes
szakmai magyarázat követte. Hatos György remek borsort állított össze, és a hozzávalókkal is
kitett az est sikerességéért.
A fiatalokat így kell megtanítani a bor tiszteletére, a munka eredményének megbecsülésére, az egymásra való odafigyelésre. Egy ilyen
est, ahol diák, tanár, vendég együtt vesz részt
egy hasonló programon, többet ér számos tanóránál és beszédnél.
Tudjuk, hogy hosszú és meredek az út addig, de kívánjuk, hogy eljöjjön az az idő, amikor
a tanszőlősben előállított borokat is hasonlóan
kellemes körülmények között kóstolgathatjuk.
Jó tanulást és jó szakmai gyarapodást!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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DIÁKVIL ÁG

imával gazdagodunk lélekben és erősödünk
közösségtudatunkban. Emellett az utolsó iskolai hét minden napjára jutott egy-egy friss,
jókedvű, zenével, énekkel, tánccal tarkított
ünnepi műsor, amelynek együtt örült gyermek, család és pedagógus.

Tanévzáró – 2016
2016. június 24-én tanévzáró ünnepélyünk
keretében összegeztük az éves tevékenységünket, jutalmaztuk a legszorgalmasabb tanulókat, és kifejeztük elismerésünket a számos önkéntes munkáért, amelyben diákjaink
és tanáraink idén is részt vállaltak.
Vadrózsák Néptánccsoport
Iskolánk néptáncosai 2016. június 11-én felléptek a II. Firtosi Unitárius Egyházköri Találkozón. Egy újabb a meghívásnak eleget téve
bemutatták műsorukat június 25-én Székelyderzsben is, a zsúfolásig telt művelődési házban.
Székely Tiboldi Anikó
Forrás: www.berdemozes.ro/facebook

Táborozások
Iskolánk több száz tanulója nyaralt már a
kunszentmiklósi Töröksíp táborban ott, ahol a
jókedv mindig jelen volt, ahol mindenki mindig alkotott valami maradandót, ahol meg lehetett tanulni hangszereken játszani, szőni,
gyertyát mártani, gyöngyöt fűzni, batikolni,
faragni, biokozmetikumokat, bőrtárgyakat,
kreatív terítőket készíteni, kerámiatárgyakat
alkotni, mézeskalácsot sütni, tojást festeni,
bábozni. Így történt ez most is: harminckét
tanuló táborozott júliusban a Varga Domokos Általános Művelődési Központ testvériskolánk meghívásának köszönhetően. Minden
nap népdalok éneklésével kezdődött, néptánccal fejeződött be. Strandolás, városné-

zés színesítette a tartalmas tevékenységet.
Barátságok alakultak ki, címek cserélődtek,
tervek szövődtek a következő évre már, hiszen a búcsúének sírós hangulata a keserves
elválást mutatta. Annyira jó volt Kunszentmiklóson, egyhamar nem is lehet elfelejteni!
Jakab Enikő
A kalocsai tábornak mindig varázsa van,
jó programok, sok a fürdés, érdekes játékok
és nem utolsó sorban barátságok alakulnak
ki. Három iskola tanulói vettek részt, amiből
20 diák a Petőfiből. Távol az otthontól, de
mégis itthon, ahogy ők mondják, a szeretet,
barátság jegyében fogadtak. Meglátogattuk
Budapesten a Parlamentet, világbajnoki kézilabda-meccsen drukkoltunk magyar válo-

gatottnak. A Balatonban fürödtünk, Kalocsa
nevezetességeit láthattuk, sütöttünk a Duna-parton, a paprika feldolgozásának mozzanatait láthattuk. Finom fagylaltot kóstoltunk
Soltvadkerten Magyarország leghíresebb
cukrászdájában. Esténként vetélkedők, játékok tették színesebbé a programokat. Hat
gyermek megtanult úszni, Miss és Mr. Kalocsát választottunk. Legfontosabb talán az
volt, hogy csapat kovácsolódott össze, mintha 12 éve ismernék egymást, olyanok voltak
a gyermekek. Köszönjük a két város vezetőségének a lehetőséget, a kísérőknek mind
Kalocsa, mind Keresztúr részéről az egész
napos helytállást, figyelmet, irányítást.
Simó Béla

Pályázati programmal Karcagon
Együtt az ember- és a szakmunkásnevelésének útján című pályázatunkkal nyertünk anyagi támogatást Székelykeresztúr
Város Önkormányzatának 2016-os Ifjúsági
tevékenységeket támogató éves programjának keretében. A projekt célja szakiskolás diáknak és tanárnak egyaránt betekintést nyerni egy korszerű szakközépiskola
életébe, ismerkedni, tapasztalatot cserélni,
megoldást keresni hasonló problémáinkra,
s mindenekelőtt megerősíteni régi testvériskolai kapcsolatunkat az iskolával, amel�lyel már több sikeres pályázati programot
bonyolítottunk le.
Csapatunk július 16-án este érkezett Karcagra, a Szentannai Sámuel Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium udvarára. Kollégáink nagy szeretettel fogadtak, tiszteletünkre másnap este közös díszvacsorát adtak, beszélgettünk, kolleganőink a település

jellemző süteményével, a Ferdinánddal kedveskedtek.
Gazdag, tartalmas programjainkra is elkísértek. Bemutatták iskolájuk új tanüzemét,
ahol száraztésztákat, olajat, lekvárt, almalevet készítenek, pálinkát főznek, s ezek a termékek nemcsak az intézmény szükségleteit
elégítik ki, hanem a tésztát és olajat üzletekben is forgalmazzák.
Felejthetetlen kirándulásra vittek a Tisza-tóra. A Tiszavirág Ártéri Sétaúton hajózva, és a Tanösvényen gazdag növényvilággal
és madarakkal ismerkedtünk, majd az Ökocentrum tárta elénk Tisza-tó és a Tisza-völgy
természeti értékeit, csodálatos élővilágát.
Szombaton az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő vizében mártózva folytattuk a tapasztalatcserét. Vasárnap Kenderesen látogattuk
meg a néprajzi múzeumot, a tengerészeti kiállító termet, a Trianon-termet, majd a Horthy-kriptát és a Horthy-kastélyt jártuk be.

Csodáltuk, hogy milyen jó állapotban őrzik a
történelmi műemléket, annak ellenére, hogy
mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium működik a kastélyban és annak majorságában. Az idegenvezető szívesen tájékoztatott az iskola életéről, a képzési ajánlatokról,
a betölthető munkakörökről.
Csodálatos három nap után azzal a reménnyel és ígérettel búcsúztunk, hogy látogatásunkkal a két iskola közti kapcsolat új
lendületet vesz, s tanárok és diákok rendszeres oda-vissza látogatásával ápoljuk azt
E programokon való résztvétel, a hasonló profilú iskolákban tanuló ífjakkal való
együttműködés, mind a pedagógusok, mind
a diákok látókörének szélesítését, ismeretek
szerzését, szakmai kompetenciák fejlesztését, s ezáltal fiataljaink boldogulását és településünk javát szolgálja.

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Jót tenni jó – Kupakgyűjtés iskolánkban
A tavasz folyamán iskolánk is csatlakozott
a Farkas Szilárd számára megszervezett se-

gélyakcióhoz. Ez alkalommal diákjaink közel
1300 műanyag kupakot gyűjtöttek. Ezzel, ha
kis mértékben is, de mi is hozzájárulhattunk
ahhoz, hogy a négy éve súlyos balesetet szenvedett Szilárd egy új, sportosabb tolókocsit
kapjon.
Az elemi osztályok áhítata és
évzáró műsora
A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban
havi rendszerességgel tartunk iskolai áhítatot az elemi osztályos kisdiákok számára. Így
történt ez a tanév utolsó hetén is: énekkel,

Antal Erzsébet
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/TÉRSÉGJÁRÓ
Bár jóval csendesebben zajlanak a mindennapok, mint azt tanév közben megszoktuk, az
iskolában nyáron sem áll meg az élet. Júliusban zajlottak az érettségi írásbeli vizsgái, illetve a nyolcadikosok iskolaválasztása is erre az
időszakra esett. Ennek kapcsán örömmel számolhatunk be arról, hogy diákjaink többsége
sikeresen tette le az érettségi vizsgát, és már
az egyetemekre való beiratkozásra, felvételire összpontosít. Induló kilencedik osztályaink
mindegyikén (matematika-informatika és filológia intenzív idegennyelv-oktatással) beteltek a helyek, a felvételt nyert tanulók számára pedig majd a szeptemberi gólyatábor teszi
mozgalmassá az iskolakezdést. Ám feltöltődést, aktív kikapcsolódást, játékos tanulást
biztosító táborok már korábban is várták és
várják az érdeklődőket. Vidám élményekkel
való feltöltődésre nyílt alkalma azoknak a tanulóknak, akik testvérvárosunk vendégszeretetét élvezve Kalocsán üdültek.
A július 25-én kezdődő Legendáink, értékeink tábor kovásznai, debreceni és helyi
V-VIII. osztályos diákok számára teremt ke-

retet a hagyományokkal, legendákkal való
ismerkedésre, a térség bejárására. A szeptember elején rajtoló Hangolódj a tudásra!
elnevezésű tehetségfejlesztő tábor pedig
a térségből várja
a
tizenéveseket,
hogy ismereteiket
bővítsék, különböző tudományágak
gyakorlati alkalmazását tapasztalhassák meg, és sporttevékenységeken,
valamint
kézműves
foglalkozásokon fejleszthessék
készségeiket. Úgy
gondoljuk, a Bethlen
Gábor
Alap
támogatása
által
megvalósuló programok jó alkalmat
kínálnak a diákok
számára a szaba-

Sok kaland várta a nyári táborozókat

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület nyári foglalkoztató táborában a kisiskolások a vártnál nagyobb számban vettek részt a programokon, de
a szervezőknek a megemelkedett létszám sem
okozott gondot.
Reggel 9 órakor volt a gyülekező az ATA
székházban, itt a gyerekek aktív feladatokat
oldottak meg, hogy a nyári vakációban későn
kelők kissé felébredjenek, majd mindenki elmesélhette, hogy telt az éjszaka, mi történt vele az
előző nap óta. A cserfesebbektől tudni lehetett,
hogy fárasztó, de szép feladat nagytestvérnek
lenni, vagy alig várták, hogy szülinapi buliba
mehessenek.
Az apró örömök megbeszélése után tematikus feladatok vártak rájuk, napról napra máshová kalauzolták el őket az önkéntesek, és természetesen Gagyi Réka programkoordinátor, a
tábor szervezője.
Hétfőn a gyógynövények világával ismerkedhettek meg a tábor résztvevői, kedden újrahasznosító foglalkozás volt, ahol szebbnél szebb

állatok készültek kupakok segítségével. Szerdán különböző kultúrákkal találkoztak a tábor
résztvevői: finn, máltai, litván és spanyol táncokat, szokásokat sajátíthattak el. Kétféle sütit is
gyúrtak, formáztak, ízesítettek a gyerekek, de
a sütő ördöge megtréfálta őket, ami pedig megmaradt a finomságokból, azt a fiúk udariasságból átadták a lányoknak. Csütörtökön a mesék
birodalmába repülhettek, és létrehozták saját
meséjüket, amiben sok-sok kígyó, egy medvebőr és egy csodálatos erdei tisztás is szerepelt.
A pénteki nap volt a legizgalmasabb számukra, amikor az Asztronomia klub felszereléseivel,
a naprendszerrel, a bolygókkal találkoztak a táborozók, de még egy űrhajóra is kaptak beszállókártyát. Sokan aggódtak, hogy a szüleik tudta nélkül egy másik bolygóra kerülhetnek, de
egyesek a magasságtól is féltek, ezért inkább
itt maradtunk Keresztúron, de megbeszéltük,
hogy jövőre ugyanitt találkozunk. Vagy nem
is kell jövőre, hiszen havonta egyszer Filmklub
van, ott is találkozhatunk, vagy a szeptember-

Újra meséltünk a Tündérkertben

2016. július 4-8. között hatodik alkalommal
rendezte meg a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskola a Mesetábort, amelynek közel
ötven résztvevője volt Rugonfalváról, Siménfalváról, Kobátfalváról, Gyergyószentmiklósról és
Székelykeresztúrról. A helyszín az ivói Tündérkert panzió volt.
Idén csángó mesékkel foglalkoztunk, amely
nem kis fejtörést, értelmezést és mosolygós
pillanatot szerzett gyereknek és felnőttnek
egyaránt. Petres László, Lujzikalagorban tanító magyartanár tartott előadást Csángóföldről
kedden. Az előadás és a csángó mesék alapján a gyerekek csapatokban próbákat álltak ki,
de nem hiányoztak az ügyességi játékok sem,
amelyeket Csáki Péter, Pál Judit, Boda Csilla és
Tamás Lenke vezetett le. A tábor kézműves foglalkozása a gyöngyfűzés volt. Boda Csilla tevékenysége olyan sikeres volt, hogy egész héten

keresztül készítettek ékszereket a gyerekek.
Az esti tábortűznél lelkes mesemondók, népdalénekesek szórakoztattak minket. Csütörtök
délután a csapatok bemutatták a meséket,
majd következhetett a várva várt Kőkemény
süti-koncert.

didő hasznos eltöltésére, az ismereteik gazdagítására, a közösségfejlesztésre.
László Laura

től kezdődő - önkéntesek, és az Erdélyi Ifjúsági
Egyesület tagjai által szervezett - programokon
bárki számára nyitott a részvétel.
Bándi-Keszey Judit

Izgalomból, szurkolásból, nevetésből és jókedvből nem volt hiány. Reméljük, jövőre ismét
megszervezhetjük a tábort.
A tábor megszervezésében anyagi segítséget nyújtott a Bethlen Gábor Alap és a Communitas Alapítvány. Külön köszönet illet minden
kollégát, aki hozzájárult a tábor sikeréhez.
Szőcs Hedviga

6.

oldal - 2016. július

KULTÚRA

PETŐFI A SZABADSÁGHARCBAN
2015

nyarán
az
Erdőszentgyörgyön élő Szilágyi
Zoltán
amatőr
Petőfiés Dienes András-kutató a székelykeresztúri
múzeumnak küldött rövid levelében írta le személyes emlékeit az
egyik legnagyobb
Dienes András (1905-1962)
Petőfi-kutatóval,
Dienes Andrással kapcsolatban.
Az 1956-ban a fehéregyházi csatatéren
végzett magyar-román közös akadémiai kutatások 60. évfordulóján idézzük Szilágyi Zoltán
levelét. Dienes András nevét azért is érdemes
megjegyezni, mert 1956-ban a csoport városunkban is körültekintő kutatást és számos
meghallgatást folytatott.
„ ...a hírneves, nálunk alig ismert Petőfi-kutatóra, Dienes Andrásra és legjelentősebb

művére, az 1958-ban kiadott Petőfi a szabadságharcban című könyvére is emlékezhetünk.
A neve ismert lehet annak, aki olvasta Dávid
Gyula-Mikó Imre Petőfi Erdélyben című könyvét, ők gyakran hivatkoznak rá. Dienes 643
oldalas könyvét több mint 30 éve próbáltam
felkutatni – eredménytelenül. Utólag megértettem, hogy miért volt hozzáférhetetlen a közönséges halandó számára.
Dienes András Rajk László baráti köréhez
tartozott, ezért ő is áldozata lett a koncepciós
pernek, börtönbe került, és 1955-ben szabadult. Az 1956-os forradalom következményeként 1958-ban megkezdődtek Erdélyben is a
koncepciós perek, így érthető, hogy miért nem
lehetett egykönnyen megtalálni a Dienes András könyvét.
1956-ban közös román-magyar vegyes bizottság alakult a két ország akadémiájának
védnöksége alatt. Dienes András volt a magyar
kutatócsoport szaktekintélye. Mindent tudott
Petőfiről, a verseiről, a fehéregyházi csatáról,
a legendákról, a Petőfi eltűnéséről írt és megjelent irodalomról, szerzőikről.

Egy rövid idézet az 1958-ban megjelent
könyvéből: ,,Ezeket a nagy erdélyieket – halálának minden igazi kutatója erdélyi volt –
különböző végcélok vezették munkájukban...”
Ez nagyon is igaz. Különböző végcélokban ma
sincs hiány (a barguzini sírkő felirata szerint
1856-ban halt meg Petőfi), viszont igencsak
nagy hiány van fiatal erdélyi kutatókban. Magyarországon egyről tudok, Szűcs Gábornak
hívják.
Dienes András könyve, Petőfi a szabadságharcban immár interneten megrendelhető, és
olvasható benne az 1956-os kutatóút eredményét összefoglaló Jelentés is (575-591. oldal).
Megjegyzem, abban a felejthetetlen élményben volt részem, hogy Dienes Andrást személyesen ismerhettem. Tizenöt évesen, mint
„potyautas”, részt vehettem a kutatóút egyik
napján. A honvédsereg utolsó útját követtük
Marosvásárhelytől Székelykeresztúrig.
Lehet, hogy én vagyok ennek az útnak utolsó, még élő szemtanúja.
Szilágyi Zoltán
Erdőszentgyörgy

Dienes András Székelykeresztúrról
Az alábbiakban Petőfi halálának 167. évfordulója alkalmából Dienes András: A Petőfi-titok
című (1949) Székelykeresztúrra vonatkozó fejezetéből idézünk:
„Székelykeresztúr, amelyet szitakötéssel
iparkodó székelyeiről régebben Szitáskeresztúrnak neveztek, máig is jól gondozza a költő
emlékét: itt töltötte Petőfi az utolsó éjszakáját. Csak rövid ideig tartózkodtam 1948 nyarán
ebben a városban, de meglepő volt az a mély,
tehát valóban népi Petőfi-tisztelet, amit itt tapasztaltam. Minden második házban lakik valaki, aki «tud valamit» Petőfiről, valamit arról a
pár óráról, amit Szitáskeresztúron töltött. Nem
mondom, a fürge észjárású góbék itt-ott csavarnak valamit a történelmi tényeken, azonban
tiszteletreméltó, mennyire őrzi itt még a legfiatalabb nemzedék is a költő lépéseit: Petőfi
keresztúri lakhelyét minden gyerek ismeri, de
még azt is meg tudják mutatni, hogy merről
jött a költő kocsija, hol volt az a Patrubán-féle kereskedés, ahol megfordult, melyik volt az
a kocsmaépület, ahol bajtársaival együtt poharazott. Petőfi emléktábláját hibátlan állapot-

ban találtam, ottlétem alatt készültek szobrának felállítására, de az ilyen bronz és márvány
kultuszápolással máshol is találkoztam. Itt az a
megkapó, hogy a városi tanácsnak komoly gondot okoz Petőfi körtefája, amely minden ápolás
ellenére, kiszáradóban van. Petőfi utolsó vacsorájára nézve bizalmasan közölték velem, hogy a
költő a keresztúri szitások kedves eledelét, bivalytejes puliszkát evett. Ez biztos! — mondták
minden ellentmondást visszautasító határozottsággal. Székelykeresztúron van a világ egyetlen
temetője, ahol sírhalma van Petőfinek, a fejfán
ott áll a neve, s bár a sír üres, és ma már nem
kétséges, hogy jóindulatú tévedők műve a Petőfi-sír, a fejfát senki el nem távolítja. Ennek a
székely kisvárosnak még a túlzásai is rokonszenvesek, soha így meg nem értettem, mint
itt, hogy egy kultusz csak úgy hat, ha élő, ha
szívekben és hagyományokban él, nem csupán
patinás bronzban.
Bem július 30-án már Székelykeresztúron
volt, ahol a Macskási-házban szállt meg. Kevéssel utána megérkezett Petőfi is, kocsiját, mely
a Csekefalvi utcából robogott elő, a piactéren

gyülekező honvédtisztek hangos üdvrivalgással
köszöntötték. Bem azonnal szállására hívatta,
egy Sipos Sándor nevű keresztúri honvéd kutatta végig a várost az «őrnagy úr» után.
A költőt a fővezéri törzshöz beosztott Zeyk
Domokos százados magával vitte este a Gyárfás-házba. A szobában vacsoráztak, utána valamennyien kiültek a kertbe beszélgetni, a nagy
körtefa alá. (...) A székelykeresztúriak tudni vélik, hogy a költő utolsó éjszakáján le sem feküdt,
hanem néhány fiatal honvédtiszttel — köztük a
keresztúri Vass Zsigmond hadnaggyal, aki később ezt elbeszélte — a Szakáll-kocsmába ment.
A Csekefalvi utca sarkán, egy faragványos-tornácú régi székely házban volt ez a vendéglő, itt
poharaztak csendesen hajnalig, az indulásig.
Július 31-én hajnali öt órakor Bem Székelykeresztúr nyugati végénél felállította és megszemlélte csapatait.
A szemle után — a kor szokása szerint —
kürtszóval, dobpergéssel, kibontott lobogókkal megindult a kis különítmény Segesvár felé.
Reggel fél 6 volt.”
Közzéteszi: Sándor-Zsigmond Ibolya

61 éves képzős véndiák-találkozó Székelykeresztúron

Az 1870-ben br. Eötvös József, közoktatásügyi miniszter által létesített tanítóképzőben végzett véndiákok immár a 61. véndiák-találkozójukat tartották meg július első hetében.
Ez a generáció volt az utolsó, akik itt végeztünk, ugyanis a kommunista rendszerben
1955-ben az akkori hatalmasságok beszüntették a tanítóképzőt, hogy minél kevesebb magyar tanító kerülhessen ki a magyar iskolákhoz.
A bensőséges hangú találkozón a nosztalgiázás
mellett, melyen felidéztük a múlt rendszerben
a tanítókat ért megalázásokat (gyapjúszerződések, tojásszerződések, önadó beszedések
stb.) mellett ki kellett szolgáljuk a rendszer
által ránk mért mindenféle a szakmánktól tá-

volálló tevékenységeket is. Ennek ellenére sikerült mindannyiunknak becsülettel helyt állni,
és igaz, magyar érzelmű embereket nevelni.
A nosztalgiázások mellett most már a hetedik
X végén inkább gyermekeinkről, unokáinkról
meg dédunokáinkról esett több szó. Sajnos az
54 végzett osztálytárs közül már csak 21-en
vagyunk életben. Kegyelettel megkoszorúztuk az elhunytak emlékére állított kopjafánkat,
majd a vendéglőben egy kellemes délutánt
töltöttünk el. Este a viszontlátás reményében
öleltük meg egymást búcsúzásképpen.
Gálfalvi Gábor
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Csináljuk a fesztivált!

Pápa Város Fúvószenekarának meghívására
a POLGÁRI FÚVÓSZENEKAR 1895 egy egyhetes turnén vett részt, amelyre a pápai zenekar
újraalakulásának 70. évfordulója alkalmából
került sor. A fesztiválon részt vettek erdélyi,
finn, holland, olasz és magyar szereplők, a
résztvevők esténként önálló koncerteket adtak, zárásként pedig szombaton közösen léptek fel. Minden alkalommal megtelt a Fő tér,
a szervezők által biztosított 450 szék hamar
„elkelt”! A fesztivál egyben szakmai felkészítő
is volt, a zenekaroknak délelőttönként szólampróbák alatt végezhették az utolsó simításokat
a műveken. A munka mellett, jutott bőven idő
a közös baráti beszélgetésekre, városnézésre, múzeum- és kastélylátogatásra, sőt még
strandolásra is. Rendezett, régi épülettel teli,
tiszta, élhető, nyugodt várost tapasztalhattunk meg Pápán. A kedd érkezésssel, szállásfoglalással és ismerkedéssel telt, majd szerdán
délelőtt kezdődtek a szólampróbák, ahol többnyire a zenekarok vezetői tartották a próbákat.
A szerda esti első koncertet a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895 adta, mely igen
nagy sikert aratott akárcsak az előtte fellépő
Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskar. A csütörtöki nap is szakmai szempontból hasonlóan
telt csak az esti fellépők cserélődtek. Ekkor a
hollandiai ProjectChoir Kampen, valamint az
olaszországi Banda Musicale Cittá di Staffolo
fúvószenekar lépett fel. A pénteki nap jött az
összpróba, melyen olyan különleges élményben
volt részünk, hogy egy hatalmas aulában zenélhettünk együtt zenészbarátainkkal. Kimondani
nem lehet azt az érzést, amit éreztünk, mikor
a több mint kétszázötven zenész rázendített a
karnagyok vezényszavára. Azért karnagyok,
mert a szervezőkkel előzetes egyeztetés során,
minden zenekar be kellett küldjön egy művet,
melyet majd a szervezők szétküldtek minden
meghívott zenekarnak és kórusnak, hogy előre begyakorolhassák azokat. Este következett
Ajka Városi Bányász Fúvószenekar (vezényelt:
Szűcs Krisztián), majd a Puhallinorkestri Mansetti Finnországból. Másnap, szombaton elmentünk a helyi strandra egy közös fürdőzésre, lazításra. Délután, a Városháza aulájában tartottak
egy fantasztikus svédasztalos fogadást a jelenlevő vendégek tiszteletére. Áldozó Tamás, Pápa
polgármestere, valamint Horváth Adrián, Pápa

II. FÚVÓSTÁBOR

A tavalyi siker nyomán idén augusztus 8-12.
között a Polgári Fúvószenekar 1895 második
alkalommal szervezi meg a fúvóstábort. 2015ben ez az újnak számító kezdeményezés negyven résztvevőt vonzott.
Az oktatásra, akárcsak a tavaly, Demeter Levente igazgató úr ügyszeretete és pártfogása
révén az Orbán Balázs Gimnázium tantermei
adnak lehetőséget, a szállás és étkezés a Zeyk
Domokos Technológiai Líceumban lesz.
Idén is várják a jelentkezőket, kezdőket és
haladókat, mindazokat tehát, akik elhivatottságot, érdeklődést mutatnak a Keresztúron nagy
hagyományokkal rendelkező fúvószene iránt. A
hangszerek legtöbbjét a szervezők biztosítják.
Előreláthatólag Keresztúrról, Korondról, Almás-

Város Fúvószenekarának karnagya köszöntötte
a csoportokat, melyeknek vezetőik szimbolikus tradicionális ajándékokkal köszönték meg
a szervezőknek a lehetőséget, hogy együtt ünnepelhetnek velük. Este pedig következett az
est fénypontja a „Csináljuk a fesztivált” közös
koncert, melyen egyszerre több mint kétszázötvenen léptek fel a Fő téren! Miután a Nagytemplom órája elütötte a fél kilencet, Nagy
Levente, a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895 karnagya vezényletével felcsendült az 1988-as szöuli olimpiára íródott Olimpic
Spirit című mű. Ezután Horváth Adrián, Pápa
Város Fúvószenekarának karnagya dirigálta
Pápa Város Himnuszát. Felcsendült a Finlandia,
a finnek nemzeti függetlenségért vívott harcát
tükröző komolyzenei mű, majd a könnyedebb
Concerto D Amore hangjai következtek az
olaszországi Banda Musicale Cittá di Staffolo,
Samuele Faini vezényletével. Szűcs Krisztián,
az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar vezetője
a Bohemian Rhapsody című Queen-klasszikus
fúvószenekari változatát dirigálta. A koncerten
még elhangzott a Pacific Dreams, Pápai induló,
Hallelujjah című szerzemény is, Horváth Adrián karnagy vezényletével. És egy ilyen ünnep
alkalmából milyen zárószám is jöhetett volna
mint a legendás Abba: Thank You For The Music
című világsikerű szerzeménye, mely ráadásként
is elhangzott a lelkes közönség nagy örömére.
A közönség együtt élt a zenével: ütemes taps
kísérte a produkciókat, a ráadás szám után pedig többször felharsant a Bravó! kiáltás is, mely
igazán kijárt a fellépőknek, kik mindent megtettek, hogy egy igazi örömünnep legyen! Másnap
jött a jól megérdemelt lazítás a vendéglátók jóvoltából egy balatoni fürdőzés Balatonkenesén.
Hétfőn a reggeli után pedig elérkezett a búcsúzás pillanata, ahol megígértük egymásnak,
hogy hamarosan találkozni fogunk és folytatjuk
a „megkezdett munkát” és mindezt, ha minden
jól megy akkor előbb Székelykeresztúron. Köszönjük szépen Pápa Város Önkormányzatának
(Áldozó Tamás polgármesternek), Pápa Város
Fúvószenekarának (Horváth Adrián karnagynak
és kiváló szervező csapatának), hogy együtt
„Csinálhattuk a fesztivált” és együtt ünnepelhettünk e jeles évfordulón. Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük Hargita Megye Tanácsának (Borboly Csaba elnök úrnak) az anyagi
ról jönnek résztvevők, de távolabbiakra is számítanak.
A hangszeroktatás naponta két szakaszban
zajlik: 9-13 óra és 15-19 óra között. E kettő
között ebédszünet lesz.
Esténként 20-22 óra között próbákat tartanak, amelyen részt vesznek a Polgári Fúvószenekar 1895 tagjai is, hiszen ezt az egyedi
lehetőséget, hogy a táborban nagyszerű magyarországi karnagyok, zenészek tanítanak
majd, nekik is ki kell használni. Jól jön minden
segítség, vélemény, amit hozzáértő szakemberek tudnak nyújtani a zenekar előrelépése érdekében.
A hangszeroktatást a következő oktatók végzik:
Siklódi Emese (fuvola),
Deák-László Szabolcs (klarinét),
Horváth Adrián (harsona),
Lődi Bence (ütőhangszerek),

támogatást, mellyel fedezték útiköltségünket,
valamint Székelykeresztúr Város Polgármesteri
Hivatalának (Rafai Emil polgármester úrnak) a
segítséget, mellyel lehetővé tették, hogy méltóképpen képviselhessük mind Székelykeresztúrt,
mind Hargita megyét, ezáltal bemutatva, hogy
Székelyföldön is nagy hagyománya van a fúvós
zenének!
Köszönjük szépen!
Krisán Csaba

Molnár Andor (trombita),
Nagy Levente (tenorkürt),
Orosz János (tuba) és
Palkó Csanád-Tamás (szaxofon).
Jelenkezni és bővebb információt kérni Nagy
Levente karnagynál lehet.
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