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Március, gyönyörű március!

Napsütéses szép reggelre ébredt Székelykeresztúr március 15-én. Már korán reggel
mozgalmas volt a kisváros, ünneplőbe öltözött
kis- és nagydiákok siettek az iskolába, kokárdás
vendégek sétáltak a főtéren, várakozással telt
az idő a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepélyes
zászlófelvonásig, amely jelezte: ma ünnep van
a városban, nemzeti ünnep!
Az idei év március 15-i ünnepe meglepetést
is tartogatott, hiszen olyan eseménynek lehettünk részesei, amilyen egy évszázadban talán
csak egyszer történik: a Petőfi-körtefa folytonosságának biztosítéka, a nagykedei hiteles
utódról oltott körtefa csemete a Gyárfás-kerti
körtefa mellé került elültetésre.
„A keresztúri Petőfi-kronológiába ma, 2017.
március 15-én új dátumot írhatunk. Új csemete
kerül a kihalt fa törzse mellé, hogy meglegyen
a folytonosság, tovább éljen Petőfi-körtefája.
Hatos György városi főkertész szakmai tudással
és lelkes buzgalommal irányította a Zeyk Domokos Technológiai Líceum kertészeti osztályának
tanulóit. Vadoncokat oltottak az eredeti körtefa nagykedei utódjáról, szorgoskodtak, hogy
az oltványok erőre kapjanak. Ezek közül ma a
legerősebb, a Kinda József által beoltott körtefa-csemete kerül a régi mellé. Kívánjuk, hogy
gyökeret eresszen és terebélyesedjen! Kívánjuk,
hogy a következő évtizedekben sokezer idelátogató álljon meg mellette, és örüljön, vigye a hírt:
Székelykeresztúron él Petőfi körtefája, él Petőfi
emlékezete és él a nemzet!” – hangzott el Sándor-Zsigmond Ibolya ünnepi beszédében.
A Mesevár Napközi Otthon nagycsoportos
óvodásai is részeseivé váltak ennek a történelmi pillanatnak: a körtefa csemete köré maguk
készítette nemzetiszínű virágokat, lovacskás
huszárokat, zászlócskákat tűzdeltek, hogy jelképesen erőt adjanak a kis fa megkapaszkodásához.
Történelmi egyházainkban ünnepi istentiszteleteket tartottak, majd az unitárius templomtól elindult az ünnepi felvonuló tömeg élén
lovasokkal és a Polgári Fúvószenekar 1895-tel,

ami mindig méltóságteljessé teszi a keresztúri
ünnepeinket. A református templomból a Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulói kihozták az országzászlót, és ünnepélyesen felvonták azt az
eredeti, turulmadaras emlékoszlop rúdjára.
Innen vonultunk tovább a Főtér felé a Petőfiszobor köré. A felvonulás egyik legkedvesebb
pillanata volt az út szélén tömött sorban álló
sok-sok kis óvodás látványa, akik integettek,
mosolyogtak zászlócskákat lengettek, szemmel láthatóan élvezték, hogy benne vannak az
események sodrásában. Még ha nem is értették
pontosan, mi és miért történik, nagyon jó gondolat volt Őket is részeseivé tenni az ünnepnek,
mert nem lehet elég korán kezdeni az ilyenfajta nevelést sem. És hogy ezt nagyon sokan így
érezték, bizonyság rá, hogy a református templomtól a Napsugár Napköziig a fényképezőgépek sűrűn kattogtak. Köszönjük, óvó nénik ezt
a kedves pillanatot.
A Bălcescu-szobor megkoszorúzása után
a Petőfi-szobor köré rendeződtek a sorok, és
Márkos András bronz-Petőfijét, Székelykeresztúr jelképét ismét elborították a virágok.
folytatás a 6. oldalon...

Március
Március az év harmadik, 31 napos hónapja
a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról,
a háború római istenéről kapta. A 18. századi
nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi
kalendárium böjt máshavának (vagy másképpen böjtmás havának) nevezi.
Tóth Árpád:
Március
Március hónapra nem vagyok zavarban:
Ibolyadivat lesz a barna avarban,
Beljebb az uccákon s kijjebb a tereken
Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.
Drága, szép, vad hónap, mely még hóval csapkod,
De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,
Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság,
S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.
Petőfi hónapja! közibénk suhanva,
Bár lennél szabadság új, tündéri anyja,
Anyja szabad szónak s másnak, ami kell még,
Ne csüggednének a magyar szívek s elmék!
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Beszámoló a márciusi tanácsülésről
Március 9-én sor került a helyi tanács rendes havi ülésére, amelyen huszonhat napirendi
pontot vitatott meg a helyi önkormányzat.
Az első napirendi pont kapcsán elfogadta az
önkormányzat a februári tanácsülésről készült
jegyzőkönyvet, második napirendi pontban
megtárgyalta a Perfekt Kft. átiratát, amellyel
egy, a város tulajdonában lévő ingatlant – a volt
kollektív irodát – kért a Perfekt Kft. bérbe, ezt
az önkormányzat pozitívan bírálta el.
Egy másik napirendi pont kapcsán a Petőfi
Sándor Általános Iskola átiratát fogadtuk el,
amelyben az iskola vezetősége különböző tisztségekben lévő munkatársainak kérte az előreléptetését, ezt az önkormányzat elfogadta.
Elfogadtuk a 2016-os költségvetés végrehajtásának a sarokszámait, ezen már nem igazán
lehet változtatni, ezek a törvényes előírások,
hogy az önkormányzatnak el kell fogadni a költségvetés végrehajtását így utólagosan is.
Az ötös napirendi pont kapcsán megvitattuk
a 2017-es költségvetést, amelyről azt kell tudni,
hogy több tényező befolyásolja az idén a megvalósítandó jövedelmek, illetve a kiadások nagyságrendjét, így kezdtem az önkormányzati testületnek is az ismertetést. Annak ellenére, hogy
az adókat nem növeltük a 2016-os és 2017-es
évben sem, kiadásaink növekvő tendenciát kell
mutassanak, ez pozitív, mert az önkormányzati
dolgozók fizetése az elmúlt évek során nem volt
emelve, nem volt változtatva, ugyanakkor voltak
olyan nehéz időszakok is, amikor ahelyett, hogy
növelték volna – pár évvel ezelőtt – , ellenkezőleg 25%-al vissza voltak vágva a fizetések. Most
február 1-jétől sor kerül egy 20%-os fizetésemelésre, illetve március 1-jétől egy 15%-os fizetésemelésre, az egyik egy sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint, a másik viszont megnyert
bírósági per, illetve az országos alkotmánybíróság
által elfogadott előírások alapján lehetőség nyílt
még 15%-os fizetésemelésre. Ezek az emelések
természetesen a kiadások növekedéséhez is vezetnek, ami város szinten 1,2-1,3 milliós nagyságrendű többletkiadást jelent, ami tükröződik
abban is, hogy annál kevesebbet tudunk fordítani a működési, illetve fenntartási és fejlesztési
költségekre, mint amennyit fizetésekre adunk ki.
Egyfelől hasznos, mert az elfogadható szint alatt
voltak az alkalmazottak fizetései, másfelől pedig
az a pénz hiányozni fog máshonnan. Ezeknek a
tényezőknek a figyelembevételével kellett határozatjavaslattal jöjjünk az önkormányzat elé,
és azt tudom mondani, hogy Székelykeresztúr
jövedelmei a 2017-es évre 28,7 millió nagyságrendűre tehetők, amelyből 16,6 millió az országos
költségvetésből visszaosztott adókból, ÁFÁ-ból,
fizetésadóból áll, illetve 12,14 millió lej a helyi
jövedelem, és ez tartalmazza azt a 7,7 milliós
tavalyi többlettermelést is, ami megvan a város
számláin, és csak fejlesztésekre fordítható. Tehát
ha azt vesszük, hogy a 16,6 milliós országos költségvetésből visszaosztott összegnek a jelentős
része, 11,7 millió lej a tanügyre fordítandó ös�szegek nagyságrendjét jelenti, főleg a fizetésekre, illetve a gyerek fejkvóta alapján a fenntartási
költségekre fordítandó összegek, láthatjuk, hogy
a tanügy az egyik jelentős költségtényező, ami
szerepel a város költségvetésében is, és gyakorlatilag csak átmegy a város költségvetésén, nem
mi adjuk, de mi kezeljük ezeket a pénzeket. A vá-

ros évről évre megpótolja az országos költségvetésből kapott pénzeket, pl. az ösztöndíjakra szánt
40 000 lejjel, vagy az idén a fejlesztésekre szánt
250 000 lejjel, de a fenntartási költségeket is, ami
növekvő tendenciát mutat az országos költségvetés szerint is, 811 000 lejről most 835 000 lej lett
városszinten, ezt is megpótoljuk 150 000 lejjel.
A költségvetés tartalmazza a kulturális,
sport, egyházi és ifjúsági programokra, illetve a
városnapokra fordítandó összegeket, kulturális
egyesületek 48 000 lejre pályázhatnak, sportegyesületek 67 000 lejre, egyházak 80 000 lejre,
és ifjúság 20 000 lejre. A városnapokra szánt
összeg is benne van a költségvetésben, ez
100 000 lejes nagyságrendű.
A fontosabb befektetések:
3 millió lejt fordítunk a sóskúti fürdőközpont
megépítésére, ezt teljes mértékben önerőből
tesszük, és nem is lesz elégséges, de kezdetnek
egyet lépünk előre, és majd ha sikerül elindítani a
munkálatokat, ahogy ezek majd haladnak, akkor
fogjuk látni, hogy mi kell még a befejezéshez, és
hogy azt milyen forrásból fogjuk biztosítani.
4,7 millió lejt fordítunk a sóskúti 48 lakrészes
szálloda diákszállóvá való alakítására. Ez az a
romos állapotban lévő épület, amely már régóta
ott éktelenkedik a sóskúti tájban. Két lehetőség
állt a rendelkezésünkre: lebontatjuk vagy felújítjuk. Eddig nem is volt remény a felújításra,
de most, hogy a Bethlen Gábor Alaptól pályázati
pénzt nyertünk erre, és az a pénz gyakorlatilag
itt van a város számláján, így reménykedhetünk,

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
25/2017-es HATÁROZAT egyes munkakörök
átalakításának jóváhagyásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
26/2017-es HATÁROZAT a 2016-os évi helyi
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.
27/2017-es HATÁROZAT a város 2017-es évi
helyi költségvetés elfogadásáról.
28/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri
Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi
Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.
29/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi „Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron” program elfogadásáról
30/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi „Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron” program elfogadásáról.
31/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi
sporttámogatások program elfogadásáról.
32/2017-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA
Kft. által alkalmazott díjak módosításáról.
33/2017-es HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés kiegészítő iratának és második számú mellékletének elfogadásáról.
34/2017-es HATÁROZAT a 4005/2008 számú átengedéses bérbeadási szerződés felbontásáról.

hogy minél hamarabb a bürokratikus munkákat,
a közbeszerzési eljárásokkal végzünk, és el tudjuk indítani a tényleges munkálatokat.
Pénzt fordítunk arra játszótérre is, amit nagyon sok szülő, gyerek és székelykeresztúri kért,
ez egy olyan komplex játszótér lenne, ami teljesen modern, tartós, esztétikus, és praktikus elemekkel lenne ellátva a kismamák és gyerekek
számára, de szeretnénk, ha szabadtéri fitnesz
elemeket is tartalmazna ez a játszótér.
Ezen kívül – ha már a sportnál és a szabadidős tevékenységnél tartunk – azt kell tudni,
hogy a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál
megépítendő műgyepes pályának a terve már
régebben elkészült, azért nem indítottuk el eddig, mert vannak lehetőségek, hogy pályázzunk
rá, nem kell a saját pénzünket költsük rá, de
annak ellenére, hogy nem indítottuk el, meg
volt a pénzünk már a tavaly is rá, és ha nem
lesz nyertes a pályázatunk, vagy ha nem lesz
elszámolható költség az ilyen típusú kiadásra a
szakiskolás projektnél, akkor akár önerőből is
szeretnénk megvalósítani.
300 000 lejt közvilágítási célokra teszünk félre az idéni költségvetésből.
A Kriza János utcában a volt COMEXIM épületénél, a napközi mellett egy turisztikai információs irodát szeretnénk építeni, erre vannak már
tanulmányaink, de a tervet kell véglegesítenünk.
Fiatfalván és Betfalván járdákat és utcákat szeretnénk megépíteni és felújítani, a lakónegyedekben sétányokat és járdákat felújítani, aszfaltozni.
35/2017-es HATÁROZAT egy terület közvetlen bérbeadásáról.
36/2017-es HATÁROZAT egyes közigazgatási egységek kilépésének jóváhagyásáról az
AQUA INVEST MUREȘ-ből.
37/2017-es HATÁROZAT az „ANL tömbházak és Dávid Ferencz utca közvilágítása”
beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
38/2017-es HATÁROZAT az „ANL tömbházak
és Dávid Ferencz utca közvilágítása” beruházás PNDL programban való benyújtásáról
és a helyi költségvetésből közös finanszírozás biztosításáról.
39/2017-es HATÁROZAT a „Sportpálya felújítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása” beruházás technikai és gazdasági
mutatóinak elfogadásáról.
40/2017-es HATÁROZAT a „Sportpálya felújítás és kapcsolódó infrastruktúra megvalósítása” beruházás PNDL programban való
benyújtásáról és a helyi költségvetésből közös finanszírozás biztosításáról.
41/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca 14
szám alatti sportcsarnok működési szabályzatának módosításáról.
42/2017-es HATÁROZAT városi kultúrház
működési szabályzatának elfogadásáról.
43/2017-es HATÁROZAT egyes szerződések
meghosszabítása.
44/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi-Garzon
Tulajdonosi Társulás adminisztrátora igazolásának jóváhagyásáról.
45/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2017. április-június
közötti időszakra.
Székelykeresztúr, 2017. március 9.
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A polgármesteri hivatal épületének a homlokzata eléggé elhanyagolt állapotot mutat. Ezt, illetve a „Cigánybáróné” házát szeretnénk rendbetenni, mindkét épület a város tulajdonát képezi.
Európai uniós pályázatoknak önrészre különítettünk el 150 000 lejt, hogyha nyerünk az
idén uniós pályázatot, erre szükség lesz. Hangsúlyozom, hogy két tervvel készülünk: a bicikliút folytatásával és a szakiskola fejlesztésére
leadandó pályázattal. A tangazdaság, illetve
a Zeyk Domokos iskola főépületének a teljes
mértékű felújítása az, amire most jelenleg dokumentációt, terveket készíttetünk.
A városi kamerarendszert ugyancsak bővíteni és fejleszteni kívánjuk az idén.
A városgazdálkodási osztály gépparkjára és
annak a fejlesztésére is különítettünk el összeget.
A megkönnyített eljárásnak köszönhetően a
megyei tanács stratégiájába vette a helyi vágópontok megépítését, ezt támogatta Székelykeresztúron is a leosztott költségvetésből, ehhez
is hozzátettük mi is a saját részünket. Elindítjuk
a folyamatot azzal, hogy terveztetünk egy egyéni vágópontot, amelyre természetesen alkalmas
területünk is van, és ezt meg is építjük. Amint
megépült, gondolkodni fogunk, hogy milyen formában tudjuk majd működtetni.
A Küküllő Szövetkezetnél megvásárolt ingatlanok, az irodaépület és műhely, a város
tulajdonában vannak. Az idén szeretnénk az
irodaépületet újrafödni, és mivel tágas, alkalmas felületek, termek vannak benne, levéltárat tervezünk ott kialakítani, és a polgármesteri
hivatal levéltára abban az épületben működne
megfelelően felszerelve, akár bekamerázva úgy

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 25/2017 privind transformarea unor funcţii nedidactice la Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor
HOTĂRÂREA nr. 26/2017 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local pe anul
2016.
HOTĂRÂREA nr. 27/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului
pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 28/ privind aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, a Muzeului
„Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a
aparatului propriu al Consiliului Local.
HOTĂRÂREA nr. 29/2017 privind aprobarea
Programului general de finanţare a activităţilor de tineret şi cult din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 30/2017 privind aprobarea
„Programului anual de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul
2017.
HOTĂRÂREA nr. 31/2017 primarului privind
aprobarea Programului anual de sprijinire a
sportului din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul
2017.
HOTĂRÂREA nr. 32/2017 privind aprobarea
modificarea taxelor de salubrizare aplicate de
S.C. RDE HARGHITA S.R.L.

ahogy az előírások azt kérik.
2016-os munkálatokat folytatunk: a Küküllő
utcát és a bicikliútnál a korlátok felszerelését
folytatjuk, reméljük, hamarosan elkészül.
Nagyon sok pénzt fordítunk különböző tervek és tanulmányok elkészítésére. Gondolok
itt a tavaly elkezdett, de be nem fejezett tervekre, a városrendészeti tervnek a felújítására, a tangazdaság tervének a befejezésére és
kifizetésére, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum központi épületének a megtervezésére,
ami el is van indítva. Különböző utcák, járdák
terveit kell elkészíttetnünk, ahol korszerűtlen
utak és elhanyagolt járdák vannak.
A tanintézményeknek befektetésekre adott
pénzek a következők:
Zeyk Domokos Technológiai Líceumnak
40 000 lej, Orbán Balázs Gimnáziumnak
150 000 lej, Petőfi Sándor Általános Iskolának
40 000 lej, Mesevárnak 20 000 lej. Itt minden
egyes befektetés a vezetőtanácsoknak, igazgatóságoknak a felelőssége és elképzelése szerint
megy, ők döntik el, hogy mi a legsürgősebb és
mire elégséges ez a pénz. Idén kivételes helyzetben van az Orbán Balázs Gimnázium, mivel
szeretnék a könyvtár fölötti tetőteret V-VIII.
osztályosok számára informatikai labor céljára
kialakítani, így őket támogatjuk egy kicsit erőnkön felül, de reméljük hasznosan.
Nagyjából ezek a fontosabb tervek, amelyek
folyamatban vannak és amelyeket az önkormányzat testülete jóváhagyott.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

LÁTOGATÁS A HIVATALBAN

HOTĂRÂREA nr. 33/2017 privind aprobarea
actului adiţional nr.1 şi anexe nr.2 la contractul nr. 15/2009
HOTĂRÂREA nr. 34/2017 privind rezlierea
contractului de concesiune nr. 4005/2008
HOTĂRÂREA nr. 35/2017 privind închirierea
directă a terenului aflat în proprietatea publică al oraşului
HOTĂRÂREA nr. 36/2017 privind aprobarea
retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
HOTĂRÂREA nr. 37/2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Instalaţii de iluminat public A.N.L. şi
cartierul rezidenţial în strada Dávid Ferencz
din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.
HOTĂRÂREA nr. 38/2017 privind aprobarea
participării la programul P.N.D.L. şi asigurarea cofinanţării din fonduri de la bugetul local
pentru investiţia „Instalaţii de iluminat public
A.N.L. şi cartierul rezidenţial în strada Dávid
Ferencz din oraşul Cristuru Secuiesc, jud,
Harghita”.
HOTĂRÂREA nr. 39/2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Reamenajare teren de sport cu infrastructura aferentă în oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.
HOTĂRÂREA nr. 40/2017 privind aprobarea
participării la programul P.N.D.L. şi asigurarea cofinanţării din fonduri de la bugetul
local pentru investiţia „Reamenajare teren
de sport cu infrastructura aferentă în oraşul
Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.
HOTĂRÂREA nr. 41/2017 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Sălii de

sport, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str.
Harghitei nr. 14, aprobat cu Hotărârea nr.
53/2011
HOTĂRÂREA nr. 42/2017 privind aprobarea
Regulamentului de funcţionare a Casei de
cultură din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 43/2017 privind prelungirea
unor contracte de concesiune încheiate de
Oraşul Cristuru Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 44/2017 privind aprobarea
atestării al administratorului asociaţiei de
proprietari Timafalvi - Garzon
HOTĂRÂREA nr. 45/2017 privind alegerea
d-ei consilieră Simó Ildikó ca preşedinte de
şedinţă
Cristuru Secuiesc, la 27. martie 2017.

A Petőfi Sándor Általános Iskola nyolcadikosai és tanárai látogattak el pénteken a polgármesteri hivatalba, hogy megismerkedjenek intézményünk működésével. Az Iskola másként
hét befejező állomása volt a találkozó, ahol a
tanács felépítése mellett arra is választ kaptak
a diákok, hogy ügyes-bajos dolgaikkal melyik
ügyintézőhöz kell fordulni, hogyan is néz ki
a polgármesteri iroda, de láthatták a házasságkötő termet is. Rafai Emil polgármester és
Vári Ferenc jegyző beszédében hangsúlyozta a
karrierlehetőségeket, és terelte a fiatalságot a
továbbtanulás felé.
Nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban
is közelebb kerültek a pályaválasztó osztályok
a szervezeti felépítéshez: a kertészetben folyó
munkával, a tűzoltómúzeummal, a tűzoltóság
autóival is „élesben” ismerkedhettek.

Anyakönyvi hírek

2017.02.15. – 2017.03.15.
Születések:
Zólya Róbert		
Vári Zsolt		
Köteles Zselyke-Enikő
Szabó Renáta		
Sándor Levente		

2017.02.20.
2017.02.20.
2017.03.02.
2017.03.06.
2017.03.07.

Elhalálozások:
Pálhegyi Alexandru
Vágási Andrei 		
Simó Ioan 		
Czimbor Sigismund
Szécsi Mária		
Mátéfi Sándor		
Fodor Alexandru		

2017.02.17.
2017.02.24.
2017.03.02.
2017.03.05.
2017.03.06.
2017.03.07.
2017.03.11.
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG
Iskolánkba a tavasz változatos, érdekes
rendezvények közepette érkezett, a simogató
szellő pedig kiváló versenyeredményeket hozott.
A Jedlik Ányos fizikaverseny II. fordulóján
két tanuló tűnt ki eredményével: Pál Orsolya
Tímea hatodik osztályos tanuló április 7-9.
között, Baksa Andrea hetedikes diák április
21-23. között képviseli iskolánkat és Erdélyt
Nyíregyházán.
Az Öveges József fizikaversenyen Egyedfi
Tamás bejutott az erdélyi döntőbe!
Székelykeresztúrról, a PETŐFI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA három diákját hívták
meg a Zrínyi Ilona matematikaverseny eredményhirdető ünnepélyére Csíkszeredába.
Nagy Tamás Roland, II. A, Jártó Roland, II. B,
valamint Kovács Tamás, IV. A tanulókat a megyei versenyen elért kitűnő eredményeikért
díjazták. Nagy Tamás Roland megszerezte a
megyei II. helyezést, így meghívást kapott a
Debrecenben sorra kerülő országos döntőre.
A Kányádi Sándor szavalóversenyen körzeti szakaszán is tanulóink megállták a helyüket: I. helyezettek - Zsidó Ágota I. A, Benkő

Ádám III. A, dicséret – Berei Botond E. B
2017. március 14-én tartottuk az immár
hagyományos Iskola- és helytörténeti vetélkedőt az ötödikeseknek. A vetélkedő során a
csapatok az iskolánk és városunk történetével
kapcsolatos kvízkérdéseket, logikai és játékos
feladatokat oldottak meg.
Az iskolánk által immár tizedik alkalommal megszervezett körzeti népdalvetélkedőre
Segesvár, Etéd, Kőrispatak, Betfalva és városunk iskoláiból érkeztek versenyzők. Eredményeink: I. helyezettek – El-Shobaki Amira
E. A, Balázs Boróka I. A, Takács Botond I. A,
Fülöp Sarolta II. B; II. helyezettek – Bálint
Kamilla E. A, Ferenczi Anna-Sára I. B, Szőke
Annabella III. A, Antal Tímea IV. A; III. helyezettek: Márton Eszter E. A, Csifó Kincső-Vivien II. B, Benkő Ádám III. A.
Március 13. és 17. közt, az Iskola másként
héten, 38 érdekes program zajlott iskolánkban,
ezeket egészítette ki az a rendhagyó történelemóra, melynek témája Petőfi volt, a kunszentmiklósi Balogh Mihály tanár úr tartotta.
Az iskolai Petőfi-napok programjának részét
képezte a március 15-nek a méltó megünnep-

lése is. Iskolánk igazgatója a timafalvi iskolában, a Napsugár napköziben és a főépületben
is köszöntötte a diákokat, kisgyerekeket, a
kunszentmiklósi vendégeket, pedagógusokat
és szülőket. Egyedfi Tamás, 8. osztályos tanuló pedig mindenik épületben elszavalta Petőfi
Sándor Jövendölés című versét. 11 órakor az
iskola vezetősége és tantestülete, valamint a
kunszentmiklósi küldöttség, koszorút helyeztek el az iskola előtti Petőfi-szobornál, aztán
bekapcsolódtak a városi ünnepségbe. VIII.
osztályos tanulóink vitték át idén is a millenniumi zászlót a református templomtól az Országzászlós emlékműhöz.
A Lukács András sportcsarnokban került
sor a PETŐFI-GÁLÁRA, melyen az iskola diákjai és a Napsugár Napközi Otthon gyerekei
mellett a kunszentmikósi vendég diákok is
szerepeltek. A Diáktanács által HIHETETLEN
címmel szervezett fotóverseny győzteseinek
a díjazására is sor került:
I.
helyezett: Barabás Blanka, VI. C,
II.
helyezett: Páll Réka, VIII. C,
III.
helyezett: Dodo Diána-Krisztina, VI.B.
Jakab Enikő

Megyei Arany János-emlékverseny
Tizenkettedik alkalommal szervezte meg a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum a tanfelügyelőséggel együtt a Hargita megyei szakközépiskolások irodalmi versenyét. Akárcsak
a korábbi években, ezúttal is egy kerek évfordulós költő életműve került terítékre: a 200
éve született Arany Jánosé. Idén nyolc iskola
csapata jelentkezett be a versenyre, melynek
feladatait Dáné Szilárd, magyar szakos tanfel
ügyelő állította össze.
A háromfős csapatoknak a felkészülés során
el kellett készíteniük egy „Kapcsos könyvet”,
vagyis egy kéziratos kötetet Arany János-versekkel, ezt be kellett a versenyen mutatniuk,
ezt követően a tárgyi ismereteik (Arany életrajza, művei, megzenésített versei stb.) felmérésére került sor, és természetesen szavalniuk
is kellett. A rendkívül kiélezett verseny első
helyezette a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola csapata lett, második helyet a házigazda zeykes csapat szerezte meg, harmadik
helyen pedig a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola csapata végzett. Mivel
a verseny szoros volt, három dicséretet is kiosztott a zsűri: a Korondi Szakközépiskola, az
udvarhelyi Kós Károly Szakközépiskola és a
csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola
csapatának. A győztesek diplomával és gazdag
könyv-, illetve CD-csomaggal gazdagodtak. A
Sándor-Zsigmond Ibolya, keresztúri muzeológusból, Lőrincz József, nyugalmazott udvarhelyi magyartanárból és Mirk László, nyu-

galmazott csíkszeredai magyartanárból álló
zsűri értékelte a diákok alapos felkészülését,
és meglepetésekkel is kedveskedett: Arany
János-kézirattal, Kapcsos könyv hasonmás kiadással, megzenésített Arany-vers előadásával. A versenyt immár hagyományosan Zsigmond Viola magyartanárnő vezette le.
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum csapatát Forgács Amanda, László Zsuzsánna és
Péter Norbert alkotta, felkészítő-szervező tanárok: Antal Erzsébet és Zsidó Ferenc.
Pávai Gyöngyvér köszöntő beszédében
hangsúlyozta: a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum nem régi iskola, 2000-ben alakult, de
mindjárt indulása után felvállalta, hogy házigazdája lesz ennek a megyei versenynek, és
így tesz a jövőben is, mert fontosnak tartja,
hogy szakközépiskolás diákok irodalmi vetélkedőn is részt vehessenek.
Zsidó Ferenc

nete „A jó szakma felér egy diplomával”.
A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség
felhívása nyomán iskolánkból négy tanuló
nevezett be erre a versenyre. A 2017. január
14-én sorra kerülő erdélyi elődöntő elméleti
ismereteket felmérő szakaszán elért pontszámok alapján a verseny középdöntőjébe Balázs Norbert asztalos szakon tanuló diák
jutott tovább.
A verseny összetett követelményeire felkészülni, igen komoly hozzáállást, kitartó munkát, szakmai tudást és felkészülést igényelt.
Kizáró jellegű követelmény volt (még itthon
kellett megvalósítani) egy úgynevezett „versenyremek” tervezése, elkészítése, valamint
a termék műszaki dokumentációjának összeállítása és beküldése megadott határidőre.
Így készítettük el versenyremekünket a szétszedhető felépítésű intarziás kisasztalt, amely
elnyerte a versenybizottság tetszését.
A középdöntőre március 13-án került sor
Budapesten a Budapesti Komplex SzC
Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és
Szakközépiskolában.
Az ünnepi megnyitót munkavédelmi felkészítő, gyakorlati versenytevékenység, valamint szóbeli vizsga követett. Az iskola faipari
tanműhelyében prototípus és műszaki rajz
alapján faipari kisgépek és kéziszerszámok
használatával szerszámos ládát kellett elkészíteni a versenyzőknek, amelyet a szakmai
bizottság megadott szempontok szerint értékelt. A szóbeli tételhúzás után Norbert, a furnérokról szerzett ismereteit kellett bemutassa. A verseny után a pozitív visszajelzésekből
már éreztük, hogy mindenképpen becsülettel
képviseltük iskolánkat. Még két napot kellett
várnunk a hivatalos eredményhirdetésre, de
most már tudjuk, hogy Norbi bejutott a Szakma Sztár verseny országos döntőjébe, mely
április 24-26. között kerül megrendezésre Budapesten.
Gratulálunk Norbinak az eddig elért szép
eredményéhez, kívánunk kitartást a felkészülésben és szerencsét a megmérettetéshez!
Vass Ibolya

Asztalos diák a Szakma Sztár versenyen Budapesten
A külhoni magyar szakképzés éve (2015)
program folytatásaként a Nemzetpolitikai
Államtitkárság felajánlotta a részvétel lehetőségét külhoni magyar diákok számára a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakma
Sztár versenyén.
A verseny célkitűzése a gyakorlatigényes
fizikai szakmák társadalmi presztízsének és
vonzerejének növelése a szakmát tanulás
népszerűsítése révén, melynek kiemelt üze-
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
Ahogy azt már megszoktuk az előző
években, a február-márciusi időszak a tantárgyversenyek időszaka. Jó alkalom ez a
diákoknak a megméretkezésre, önmaguk
kipróbálására, tudásuk tesztelésére. Nagy
öröm számunkra, hogy e versenyek megyei szakaszán idén is számos diákunk
bizonyította felkészültségét, rátermettségét: Bodó Balázs (fizika – megyei III.
helyezés, kémia – megyei II. helyezés),
Fodor Beáta (fizika – dicséret, logika –
megyei első!), Ágoston Dénes Loránd
(történelem – dicséret), Vári Gabriella
(történelem – dicséret), Dobos Szabolcs
(földrajz – dicséret), Fodor Emőke (földrajz – dicséret), Mózes Tímea, Szász
Nóra (állampolgári nevelés – dicséret),
Balázs Nikoletta (technológia – dicséret), Pável Csenge (technológia – III.
helyezés).
Ugyancsak méltó módon képviselték
iskolánkat a különböző helyi, megyei, országos és nemzetközi versenybe bekapcsolódott diákjaink: a szalontai Arany János országos szavalóversenyen Bertalan

Tímea (I. hely), a körzeti népdalvetélkedőn Tódor Andrea (I. hely), a Kányádi
Sándor versmondó versenyen Karsai Brigitta Ilona (III. helyezés), Kendi Csenge Napsugár (különdíj) ért el kiemelkedő
eredményt, míg Tamási Csaba a miskolci
Országos Földtudományi Diákkonferencián érdemelt ki különdíjat.
Külön kiemeljük iskolánk kimagasló
sporteredményeit: a IX-XII-esek labdarúgó csapata megyei I. helyezést ért el,
míg az elemi szint csapata a Tymbark kupában ért el nagyszerű eredményt, ahol
Komporály Tamás a legjobb játékosnak
kijáró díjat is kiérdemelte.
Az anyanyelv ápolása területén kiemelkedő eseménynek tekinthetőek a rendhagyó irodalomórák, valamint a hagyományos, kistérségi szinten megszervezett
Szép olvasás verseny.
Az idén is méltóképpen ünnepeltük
március 15-ét, és örömmel vettünk részt
a városi rendezvényen, ahol Balázs Barnabás mondta az ünnepi beszédet.
A legkisebbek a 100 nap az iskolában

www.obg.ro

Iskola másként hétre, melynek változatos tevékenységeiről, előadásairól szól a következő

Demeter Levente

képes beszámoló:
Forrás: A gimnázium Facebook oldala

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium
2017. március 13-17. között került sor az

címmel mutatkoztak be szüleik, nagyszüleik, tanítóik előtt.

ISKOLA MÁSKÉNT ÉS HATÁRTALANUL A MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUMBAN

Március 17-én a Petőfi Sándor Általános Iskola
tanulói városunk névadó mesterségével, a kihalt
szitássággal ismerkedtek egy vetítéses előadáson,
majd a szabadtéri néprajzi részlegen megtekintették a szitásműhely berendezését és a mesterség
tárgyi emlékeit. Ugyanakkor az ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium diák-

jai, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum vendégei
is meglátogatták a múzeumot.
Márciusban a Petőfi-körtefát számosan felkeresték, a csemete ültetésének hamar híre
szaladt a nagyvilágban. Erdélyi körútjuk során
az isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon és
Múzeum, a Csata Néptáncegyüttes, valamint a

kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola VII. osztályos tanulói és pedagógusai is ellátogattak a Gyárfás-kúriába, megkoszorúzták a
Petőfi-körtefát, és közösen elszavalták az Egy
gondolat bánt engemet című verset. Ez utóbbit
szinte valamennyi idelátogató csoport megteszi.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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KULTÚRA

Bor kós t oló

Tódor Csaba unitárius lelkész köszöntőjével
kezdődött a hagyományos borkóstoló pénteken a Barátság gyülekezeti otthonban. „Elődeink sem választották szét a bort, a mulatozást,
a munkát, az istentiszteletet. Ahol leszúrt egy
szőlővesszőt az ember, ott kultúrát teremtett.”
Először felemlegették azokat, akik az elmúlt esztendők után idén már sajnos nem vehettek részt
az eseményen. A teljesség igénye nélkül szépen
emlékeztek meg Fodor János, Lőrinczi Árpád és
Sándor Ferenc borosgazgákról. Borboly Csa-

ba megyeelnök szavait levélben tolmácsolták:
tisztelettel és szeretettel gondol a keresztúri
szőlőtermesztésre és borásztra, valamint megemlítette, hogy különböző programok keretein
belül a jövőben lehetőség nyílik akár hasonló
rendezvények támogatására is! Lukács Balázs
kertészmérnök beszélt a szőlőtermesztésről: a
növény védelmét hangsúlyozta ki, valamint azt,
hogy az eltérő érési fázisokban milyen szerekkel ajánlatos óvni a nemes gyümölcsöt. A cégvezető szakember egyben a nyerteseknek járó
jutalom társszponzora is volt. Mindeközben a
gazdák egymás borát kóstolgatták, hosszan elbeszélgettek arról, hogy ki mit és hogyan tesz
a szőlősben, milyen volt a tavalyi év, mik voltak a nehézségeik. A borkóstoláshoz a szervezők, Gagyi Vencel vezetésével biztosítottak házi
finomságokat, almát, tepertős pogácsát, ízletes
vacsorát. A mustrára való nevezés egyetlen kitétele volt, hogy a bor Keresztúron és a vidéken
fellelhető szőlőből legyen. A csaknem 50 egybegyűlt gazda közül 32-en gondolták úgy, hogy
megmérettetik nedűiket. Dícséretben részesült
Kovács Ferenc és Bándi Zoltán. III. helyre Fo-

dor Sándor került, II. Fazakas Árpád bora, az I.
helyezett pedig Bán Domokos lett (Alsóboldogfalva). Ahogy azt a verseny végen is kihangsúlyozták: a keresztúrvidéki gazdák jó évet zártak,
a zsűri még sosem látott ennyi tiszta, szép színű
és karakterű bort. Az idén a félédes borok domináltak, de voltak édes és száraz borok is a terítéken. A polgármesteri hivatal és a Molnár István
Múzeum jóvoltából minden résztvevő kapott a
Lustra folyóirat számából egyet-egyet, amelyben többek között a keresztúri szőlőtermesztés
múltjáról is olvashatnak.
Bándy-Keszey Judit

Március, gyönyörű március!

Felemelő érzés volt állni a gyönyörű márciusi
napsütésben, és az ünnepélyes lassú fúvószene
mellett látni a virágtengert, amely 169 év után
is kijár Petőfinek, a márciusi ifjak emlékének és
1848 szellemiségének.
Rafai Emil polgármester rávilágított, miért is
érezzük fontosnak ezt a megemlékezést: „Mert
nem emlékeztet semmi olyanra, ami miatt lesütött szemmel, szégyenkezve vagy piruló arccal
kellene állnunk. Mert együtt jár vele az a reménység, hogy lesz még magyar értékeket, lelki
és szellemi örökséget felvállaló, magát itthon jól
érző ifjúság. Szeretjük ezt az ünnepet, mert arra
emlékeztet, hogy vannak feladatok, megbízatások. Megérteti velünk, hogy nekünk kell elvégez-

ni azt a munkát, amitől családjainknak jobb sorsa lesz és a székelység szülőföldjén maradhat.”
Biró Rozália képviselő asszony volt az idei
esemény fő szónoka. A nemzetszeretet és a
szülőföldön való megmaradás, boldogulás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az ifjak nevében Balázs Barnabás, az Orbán Balázs Gimnázium tanulója olvasta fel saját, a márciusi ifjak
szellemiségét idéző írását. A megemlékezést a
Mákvirágok Néptáncegyüttes néptáncműsora
és a Székely Himnusz zárta.
Délután háromnegyed 6-kor visszavitték
az Országzászlót a református templomba,
és mindenki a művelődési házba igyekezett,
ugyanis 6 órától két fontos esemény várta az
érdeklődőket: a Mákvirágok Néptáncegyüttes
gálaműsora, amelynek keretében Józsa Levente és Nemes Annamária irányításával felléptek
a Vadrózsák Néptáncegyüttes tagjai is a Mátéfi
Csaba és Zita vezette Mákvirágok mellett.
A gála köszöntéssel kezdődött, ugyanis id.
Sándor József lett a Székelykeresztúr Város
Önkormányzata által adományozott PRO LIBERTATE-díj idei kitüntetettje. A laudációt
Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus olvasta
fel, Józsi bácsi és családja büszkén hallhatta,
ahogyan a nagyközönség is megtudja, mennyi
mindent tett környékünkért, a székelység megmaradásért, szabadságáért.
Id. Sándor József munkásságára már felfigyelt a közvélemény. Székelykeresztúr Város
2005-ben Pro Urbe kitüntetésében részesítette.
A Pro Libertate-díj kifejezi a megbecsülést

...folytatás az első oldalról
azon személyek iránt, akik bátorsággal helytálltak a különböző korok szabadságeszményeinek érvényesüléséért folytatott küzdelemben.
Id. Sándor József sok egyéb eredménye mellett
főként a keresztúri Petőfi-kultusz életben tartása és hagyományozása érdekében végzett
munkássága elismeréséül vehette át ezt a díjat, ugyanis nagy szerepe volt abban, hogy a
Petőfi-körtefa Petőfi-ünnepeink emlékhelyévé
váljon és folytonossága dacoljon az idővel. A
körtefa körbekerítése 1959-ben id. Sándor József
kezdeményezésére, anyagi áldozatvállalásával
és a munka megszervezésével, lelkes támogatók megnyerésével valósulhatott meg. 1959-ben
Petőfi halálának 110 éves évfordulóján már a
bekerített körtefa is a megemlékező ünnepség
része lett. 1969-ben új körtefát ültettek a kihalóban lévő eredeti mellé, a kis kerítésre felkerült a
márványtábla Kányádi Sándor verssoraival, mindennek költségeit Jóska bácsi áldozta önzetlenül.
Azóta minden évben a körtefa körül emlékezik
Székelykeresztúr március 15-én és július 31-én.
A megérdemelt díjat Rafai Emil polgármester
úr adta át a kitüntetettnek, és jó egészséget,
további munkakedvet, hosszú életet kívánt az
ünnepeltnek. Néhány pillanatig a 88 éves id.
Sándor Józsefnek szólt a taps a teltházas művelődési otthonban.
A néptáncgálán a Mákvirágok és a Vadrózsák
csodálatos műsorukkal közösen bizonyították,
mennyire rátermettek a táncra.
Bándy-Keszey Judit
Sándor-Zsigmond Ibolya
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SPORT/TÉRSÉGJÁRÓ/KULTÚRA
Futsal
Gyergyóremetén rendezte a Hargita Megyei
Labdarúgó-egyesület futsal szakosztálya a megyei teremlabdarúgó-bajnokság döntőjét, ahová Székelykeresztúr és Fiatfalva csapata is bejutott (Madéfalva, Csíkszépvíz, Gyergyóremete
és Tölgyes mellett).
Menetelt előre a Székelykeresztúri Egyesülés,
az elődöntőben 10–1-re verte Szépvíz együttesét,
a fináléban pedig 3–1-re diadalmaskodott Gyergyóremete ellen, így megszerezte Hargita megye
bajnoki címét. Gratulálunk a játékosoknak!

VI. Kárt yabajnokság
Szokták mondani, hogy a kártya az ördög
bibliája, de manapság már nem társítanak mellé annyira gonosz hatalmakat. (Pedig szinte
függővé tudja tenni az embert egy jó parti.) Ezt
mutathatta meg az a 63 versenyző, aki benevezett a 6. alkalommal megtartott kártyabajnokságra, amit az Egyesülés Sportegyesület
szervezett, partnerségben az önkormányzattal.
Most nem voltak éjjelekbe nyúló csaták, mint

az előző években, de azért így is elfáradhattak
a versenyzők a több órás párbajokban.
A 73 éves Farkas Dénes Levente kapta a legidősebb játékosnak járó különdíjat.
Végül az alábbi eredmények születtek:
501-es kategória: I. hely: David Vasile, II.
hely: Nagy Imre, III. hely: Fazakas László
66-os kategória: I. Hiju László, II. hely: Máté
Levente, III. hely: Gábor János

A siker záloga

Évszázados múltra tekintenek vissza a Székelykeresztúr központjában lévő házak, az egyik
ilyen tekintélyes múlttal rendelkező épületben
régóta fotóstúdió működik. A László család 2013ban vette át a boltot; igazi familiáris hangulat
uralkodik a műteremben. Széles a választék, de
talán a kedvesség, a segítőkészség az, ami megfogja az embert. A László családot nemcsak a
környéken ismeri mindenki: Csaba gépészmérnök, koreográfus, fiai: Csongor turisztika-marketing-fotós végzettségű, Barna filmrendező.
László Csaba üzletvezető így emlékszik a kezdetekre: „hogy a fényképezés és filmezés nem áll távol tőlünk, az hagyomány-szeretetünkből egyenes
arányosan következik. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy az apám, László Ferenc, aki Székelykeresztúron az „öntőde”, igaziból az Acélgyár
felépítőjeként és első igazgatójaként vált ismertté,
már a múlt század hatvanas éveitől készítette fekete-fehér, majd nem sokkal rá színes fényképeit. Ezt a hagyományt örököltem én is. Brassóban
saját fürdőszobánkba beszerelt laborunkban mi
magunk kevertük vegyszereinket, hívtuk elő filmjeinket és fényképeinket.
Ahogy a vizek igencsak ritkán hagyják el a
századok óta kijelölt medrüket, úgy a gondviselés is irányítja az ember sorsát... hogy Székelykeresztúrra kerültem, hogy 30 éve irányítom
a Pipacsok táncos lépteit, hogy a fényképezés
hobbiként mindezalatt tovább élt a családban,
hogy a 80-as évek derekán működő Fókusz fotóklub tagja lehettem, s hogy a fiaim előtt megnyíltak a „iskola” kínálta lehetőségek, az nem

lehet a véletlen műve.”
Fontos szó a hagyomány. Ha Sebő Ferenc
szavait vesszük alapul: „A hagyományt nem
ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell,
mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” – akkor ez
többszörösen igaz a László család munkásságára, akár a táncosi, akár a fotóművészi tevékenységüket nézzük. Felismerték, hogy fejlődni
kell, a hagyományos technikákat felhasználva
valami újat mutatni a közönségnek. Ezt a hullámot lovagolta meg Csongor, aki gondolt egy
nagyot: pályáztak a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-nél, és a városban egyedüliként támogatást is kaptak 2016-ban, a „Külhoni magyar fiatal vállakozók évében”.
Az elnyert összeget a László Fotó eszközparkjának bővítésére fordították: az új, nagy
teljesítményű felszerelés nagyban hozzájárul a
korszerű munkavégzéshez.
Az új számítógép, (minilabor) nyomtató, fényképezőgép, drón, akciókamera (Go-pro) és tartozékai
(objektívek, vakuk, mikrofon, állvány) a kreatívabb
munkához adnak megfelelő lehetőségeket, így a
profibb munka útjába már semmi nem állhat.
A „szokásos” munkák, vagyis az eseményfotózás-, videózás mellett szerteágazó a tevékenységük: reklám-, nagy- és kisjátékfilmeket,
klippeket is készítenek, előadásokat vesznek
fel, mindezeket akár több kameraállásból, stúdióban és szabadtéren is.
Nagyobb munkáik közé sorolják a Háromszék
Táncegyüttes, vagy a Nagyvárad Táncegyüttes

Akikre büszkék lehetünk
Ajka testvérvárosunk Hanghullám címmel
másodízben szervezte meg a zenei tehetségkutató versenyt, amelyen Gráncsa Ferenc, a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum XI. osztályos diákja és Mihálydeák Annamária, az Orbán
Balázs Gimnázium végzős tanulója kiemelkedő
sikerrel szerepeltek. Anika a The Black Keys:
Little Black Submarines dallal aratott sikert,
Ferike pedig a Road: Világcsavargó számával
lépett színpadra az egyéni előadó kategóriában, gitárral kísérve saját énekét.
Olyan jól teljesítettek, hogy a szakértő zsűri és a nagyközönség tetszését is elnyerve az
április 2-i középdöntőben ismét megcsillogtathatják énektudásukat!
A szervezők külön értékelték, hogy mes�sziről érkezve, tizenöt órás úttal is vállalták a
szereplést, képviselve Székelykeresztúrt.
Gratulálunk a sikerhez és kívánunk további
eredményes szereplést!
előadásainak a felvételeit, promováló videóit,
és már most készülnek a szeptemberben Székelyudvarhelyen megszervezendő 40. erdélyi
táncháztalálkozóra.
Munkáik mellett kiszállásokat is vállalnak:
idén lesz a 4. alkalom, hogy – jóvoltukból - a
Molnár István Múzeumban korabeli ruhákban
fotózkodhatunk a Múzeumok Éjszakáján.
Karitatívan is sokat segítenek a közösségen:
versenyekre jutalomként gyakran kaphatnak a
fiatalok ajándéktárgyakat a László Fotótól, több
rendezvényen (rendszeres felolvasó esteken,
jótákonysági rendezvényeken) is vállalnak partnerséget, nyomtatást, az iskolások támogatását.
Bándy-Keszey Judit
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Farsangtemetés Fiatfalván
Az idei farsang sem múlt el nyomtalanul, vigasságban nem volt hiány. Ám a húshagyó keddet
követi a hamvazószerda, ami a 40 napos nagyböjt kezdete. A nagyböjt előtti farsangtemetés,
ezt a hagyományt követték Fiatfalván is. Menyasszony és vőlegény, gazdák, gazdasszonyok,
medvék, tündérek és egyéb alakoskodók járták

200 éve született Arany János
A székelykeresztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceumban kétévente sor kerül a Hargita
megyei szakközépiskolák számára rendezett
irodalmi vetélkedőre. Az idei verseny nyolc
csapat részvételével zajlott, és Arany János
születésnapján témája nem is lehetett más,
mint Arany János költészete.
A győztes csapatot (csíkszeredai Kós Károly
Szakközépiskola) a Molnár István Múzeum részéről Sándor-Zsigmond Ibolya zsűritag abban
a kiváltságban is részesítette, hogy egy fénykép erejéig kezükben tarthatták azt az eredeti
Arany János-kéziratot, amely a Molnár István
Múzeum levéltárában található.

Szente B. Levente
A rög és a kő
Arany János emlékére
Hát nem,
nem vetettük le még ama jármot
visszük, hordozzuk becsületesen.
mert nem kell szabadság
olyan embernek, népnek,
ki nem tudja miként éljen vele
ki látja be,
e világban csak az lehet szabad
ki tudván-tudja, hol köttetik a barátság,
mikor megtehetnék valamit
mások kárára még sem cselekszem,
mert ez, a tiszta és szabad akarat
míg két ember marad,
s ha az égtől, a földtől el is szakad
legyen bár akárki, régi titkok tudója,
senki nem feledheti:
mossa víz, hordozza erős szél,
a rög és a kő ugyanaz.

FELHŐTLENÜL
végig a falu utcáit, hogy elsirassák a telet jelképező Vén Dobait, és méltóképpen köszöntsék a közelgő tavaszt. A falu apraja-nagyja összefogott,
a „gyászmenethez” hatvanan csatlakoztak, de
még ennél is több bámészkodó várta az elsiratást, hogy vége legyen a temetésnek, égjen el a
szalmából, rongyokból fabrikált Illés, és kezdődhessen a tor, majd a mulatás, mert húsvétig nem
lesz több hangos vigasságra alkalom.
A zaj elcsendesült és beköszöntött a böjt.

„Amíg az ősök hite a hívek szívében él, el nem némulok.”
Ez áll az a székelykeresztúri Szent Kereszt
felmagasztalása-plébániatemplom új nagyharangjának palástján a készíttetők neveinek és
a készítés éve feliratok mellett. Súlya 880 kg,
átmérője 1087 mm, magassága 965 mm és a
székelyudvarhelyi Lázár Imre székelyudvarhelyi harangöntő műhelyében készült.
A meghibásodott korábbi nagyharangot ez az
új harang helyettesíti ezután, amelynek megvalósítása érdekében gyűjtést indítottak Keresztúron. A fiatalok jótékonysági koncerttel
gyarapították a harangalapot, adományozók és
az egyházközség tagjainak lelkes melléállása
vezetett eredményre, és az új harang elkészült.
A történeti folytonosságot tükrözi néhány dokumentumkép, amelyeket Molnár Kálmán készített a templomjavítással egyidőben végzett régészeti kutatások idején. A katolikus templomon
1968-70-ben, Juhász Antal plébános idejében
zajlottak nagyjavítások. Ezzel az archív képpel
kívánunk sok szerencsét, és kérjük Isten áldását
a gyülekezet minden tagjára a templom új harangjának megérkezése alkalmával!
Március 26-án, vasárnap a délelőtt tizenegy
órakor kezdődő szentmisén Tamás József, a
Gyulafehérvári Főegyházmegye püspöke kért
áldást az új nagyharangra.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Mo z g a l m a s m á r ci u s
a M ű v e l ő dé s i Há z b a n
A marosvásárhelyi Ariel Színtársulat Kis hableány című előadása március 20-án telt ház
előtt került bemutatásra. Március 22-én 12 órától az Apám tánca című darabot mutatta be az
Udvarhely Néptáncműhely. Ugyanaznap este 18
órától a Tanulók Klubjának muzsikusai tartottak népzenei és könnyűzenei koncertet. Március
31-én a celldömölki Soltis Lajos Színház mutatta be: Nap, Hold, Csillagok című gyermekszínházi produkcióját 10 és 12 órától.
Az áprilisi előadások nyitányaként Orbán
Ferenc, székelykeresztúri származású zenész
elhozza városunkba együttesét, az EVILÁGI
zenekart. Megzenésített versek, népdalfeldolgozások, saját szerzemények lesznek hallhatók
az igényes szórakozásra vágyóknak április 5-én,
szerdán, 19 órától a művelődési házban. Gyerekeknek interaktív koncertet tartanak április
7-én, pénteken, 10 és 12 órától ISZKIRI címmel.
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