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2017. szeptember – 180. lapszám

Újra megszólalt az iskolacsengő
Szeptember 11-én városunk iskoláiban többszáz kis- és nagydiák számára elkezdődött a
2017/2018-as tanév.
Az oktatási miniszter által jóváhagyott rend
szerint a 2017/2018-as tanév 35 tanítási hétből, azaz 167 munkanapból áll, és két félévre
tagolódik: az első 2017. szeptember 11-én kezdődik és 2018. február 2-ig tart, a második pedig 2018. február 12-től június 15-ig tart.
A vakációk időpontjai a következők: téli vakáció: 2017. december 23. és 2018. január 14.
között; félévközi vakáció: 2018. február 3-11.;
tavaszi vakáció: 2018. március 31-április 10.;

nyári vakáció: 2018. június 16-szeptember 9.
Az elemi osztályok tanulói, illetve az óvodások
vakáción lesznek továbbá a 2017. október 28.
és november 5. között. A líceumot végző tanulók számára 2018. május 25-én ér véget a
tanév, a nyolcadikosok pedig 2018. június 8-án
végeznek. A törvény által megszabott munkaszüneti napokon nincs tanítás.
Székelykeresztúr valamennyi oktatási intézménye, az ott tanulók és az őket oktató pedagógusok számára kívánunk jó egészséget,
kitartást és sikeres, új tanévet!

Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről
Szeptember 21-én egy augusztus hónap végi
rendkívüli tanácsülést követően sor került a
szeptember havi rendes tanácsülésre, amelyen
húsz napirendi pontot vitatott meg a képviselőtestület, ezeket szeretném köztudomásra hozni.
Az előző önkormányzati ülés jegyzőkönyvének
elfogadása után második napirendi pontként egy
átiratot vitatott meg az önkormányzat. A Zeyk
Domokos Technológiai Líceumnál évről évre
gondok vannak azzal, hogy nincs meg pontosan
a 300-as diáklétszám, ami kérdőjelessé teheti a
jogi személyként való további működésüket. A
megyei tanfelügyelőség egy átiratban jelezte az
önkormányzat felé, hogy 241 diák van beiratkozva a Zeyk Domokos Technológiai Líceumba, és
ez nem elég ahhoz, hogy az intézmény működhessen. Közben, miután az igazgatónőt is meghívtuk az ülésre, már 294-es létszámról beszélünk, tehát időközben változott a beiratkozott
diákok száma, ez főleg annak köszönhető, hogy
esti tagozatot is szeretnének indítani, azon szakiskolát végzett gyerekek számára, akik líceumi
oktatásban is szeretnének eljutni az érettségi
diploma megszerzéséig.
Az utóbbi időben nem indítottak líceumi osztályt, mert nem volt elég jelentkező, és szakiskola
után lehet, hogy ez egy járható út lesz, hogy esti
tagozaton párhuzamosan, akár munkába állás
mellett is részesülhetnek a líceumi oktatásban.
A kérés az volt, hogy gondoljuk át az iskolahálózatnak a 2017-18-ra eddig általunk jelzett
struktúráját. A tanügyi szakbizottság és az önkormányzati testület teljes egészében azt döntötte el, hogy végül is maradjon meg a mostani

iskolahálózat, és hogyha szakad a cérna, akkor
tárgyaljuk újra, hogy kit kivel vonunk össze,
kiket egyesítünk. Ha erre kerülne a sor, az én
személyes véleményem is az, hogy a legérintettebbek, tehát azoknál az iskoláknál dolgozók,
vezetőségi tisztséget viselők döntsék el, fogalmazzanak meg egy indítványt az önkormányzat
felé, amelyet mindannyian aláírnak, és akkor
olyan konszenzusos döntés tud születni, amel�lyel mindenki egyetért. Reméljük, hogy ilyen is
létezik, amúgy a főtanfelügyelő úrnak is nagyjából ez a javaslata, hogy úgy kell eldönteni, meghatározni az iskolahálózatot, mintha nem volna
egy iskolánk sem és most kezdenénk a nulláról.
Természetesen ez a legnehezebb, mert szerencsére van iskolánk, és vannak olyan iskoláink,
amelyek többszáz évesek, így nehéz lesz majd
vészhelyzetben jó döntést hozni, de a jó döntésnek az az alapja, hogy az iskola vezetősége
egymással megegyezzen, és akkor nem kell sem
a politikum, sem a külső lobbizás sem esetleg
negatívan befolyásolja a további működést.
A hármas napirendi pont arról szólt, hogy az
Orbán Balázs Gimnáziumnál lezajlott egy ellenőrzés, amelynek eredményeként kezdeményezték, hogy az odajáró mozgássérült gyermekek, vagy az iskolába látogató mozgássérült
személyek számára jó lenne megépíteni egy
liftet az Orbán Balázs Gimnázium új épülete
mellé. Erre nincs nekünk most sem anyagi lehetőségünk, sem felkészülve nem vagyunk erre.
Az iskola vezetősége szerint is még számos és
fontos dologra lenne szükség.
folytatás a 2. oldalon...

SZEPTEMBER
Szeptember az év kilencedik hónapja a
Gergely-naptárban, és 30 napos. E hónap
neve a latin septem szóból ered, melynek
jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év hetedik hónapja volt a római
naptárban. A 18. századi nyelvújítók szerint a szeptember hónap gyümölcsönös.
A népi kalendárium Szent Mihály havának
nevezi.
Petőfi Sándor:
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA...
		
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. Kedvesem, te űlj le mellém,
Ülj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
Erdőd, 1848. november 17-20.
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Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről
...folytatás az első oldalról
Ez nemcsak az Orbán Balázs Gimnáziumnál
van így, de akár máshol is. Megyeszinten a tanügyi intézményeknél, de más intézményeknél
is, nagyon kevés helyen van lift, egyelőre azon
a véleményen voltunk, hogy készíttessünk egy
olyan felmérést, amelyből kitűnik, milyen költségekbe futnánk bele, ha tényleg liftet építenénk. Amúgy ez egy 2011-ben átadott új iskolaépület, és az akadálymentesítés meg van oldva,
tehát a mozgássérült személyek, gyermekek
be tudnak jutni az épületbe, és ha a harmadik
emeletre, vagy akár a díszteremig kell feljussanak, az igazgató úr elmondása szerint, arra is
van forgatókönyvük.
Négyes és ötös napirendi pont kapcsán a tanügyi intézményeknél az önkormányzattól delegált személyeket neveztük ki a vezetőtanácsba,
és a minőségbiztosító bizottságokba az önkormányzati testületből ugyancsak személyeket
delegálunk minden iskolához. Az eddigi megbízatások egy évre szóltak, ezért szükség volt
arra, hogy újranevesítsük a vezetőtanácsba és
minőségbiztosítási bizottságokba beosztott tagokat a különböző tanügyi intézményeknél.
A Villám Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel van egy szerződésünk, amelyet évről évre
vagy meghosszabbítunk vagy újrakötünk, bizonyos összeget - évi 4000 lejt - fizetünk a Villám
Fulger Tűzoltó Egyesületnek azért a tevékenységért, amellyel besegít a helyi tűzoltóságnak a
beavatkozások alatt. Én azt hiszem, hogy megérdemlik, tényleg jó helyre megy a pénz, és tudom, hogy mindig ott vannak a gáton, amikor
szükség van rájuk. Láthatjuk, hogy különösen
az utóbbi időszak eseményei, a szélsőséges
időjárás még indokoltabbá teszik, hogy az önkormányzat bebiztosítsa magát ilyen önkéntes
és jól felszerelt szervezetekkel, akikre a bajban
számítani lehet.
Hetes napirendi pont kapcsán a poliklinikánál bérleti szerződést mondott fel egy bérlőnk,
Sándor Avar úr, a nyolcas és kilences napirendi pont egymást kiegészíti, ugyanis a Márkos
család mondott fel egy koncessziós szerződést, a Csekefalvi utcában a főtérről benyúló, a
Cigánybáróné háza mögötti területről van szó,
és ezt a bérleti szerződést a Sípos családnak
ítéltük oda.
Tízes és tizenegyes napirend pont alatt különböző, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanoknak az eladásáról volt szó, területek vagy
épületek kapcsán, pl. a Petőfi Sándor utcában
egy olyan területet illetően, amely már rég be
van építve, Farkas Imre családja ott lakik, csak
nem volt még a terület teljes mértékben a család tulajdonában. Ezt egy felértékelés alapján
most jóváhagytuk eladásra, illetve a Kriza János utcában a volt malom melletti egyik olyan
bérlakást, amelyben meghalt az ott lakó eddigi
bérlőnk, a szomszédjában lakó és ott területtulajdonnal rendelkező család kérésére kiírtuk
licitre, felértékeltettük, és ennek a folyamatnak
a befejezése most következik.
Megürült egy ANL-s lakás a Dávid Ferenc lakónegyedben, a helyi bizottság lepontozta a beadott kéréseket, és ennek a kiosztására is sor
került. Azt kell tudni, hogy elég sok érdeklődő
van, most csak egy lakást tudtunk kiosztani,
és reméljük, hogy az az ígéret, amely a román
kormány részéről elhangzott, akár általam is,

hogy 30 lakásos tömbházat fognak itt Székelykeresztúron fiatalok számára építeni, az valamikor megvalósulhat, ugyanis rajta vagyunk
azon az ANL által építendő tömbházaknak a listáján, amely európai fejlesztési banki hitelből
lesz finanszírozva, de a folyamat még sajnos
nem indult be, remélem, hogy erre előbb-utóbb
sor kerül, és az a sok kérés, amelyet most nem
tudtunk megoldani, ha nem is egy éven belül,
de a közeljövőben orvoslást nyer.
Társulási szerződést kötöttünk a megyei tanáccsal, ugyanis a megyei tanácsnak van egy
olyan kezdeményezése, hogy a megyei utak
mellett, szövetségre lépve a helyi önkormányzatokkal, járdákat és bicikliutakat tervez építeni. Mi is beneveztünk azzal a szakasszal, amely
Keresztúr és Betfalva között van. Ugyanis az
megyei út, és ez egy első lépés, hogy az önkormányzat szavazata által szándékunkat nyilvánítottuk ki, hogy mi is szeretnénk részt venni ebben a programban, amely ha beindulhat,
akkor remélem, hogy ott előkelő helyet fogunk
elfoglalni. Ehhez hasonló program már indult
be az elmúlt időszakban, Zetelakán készítenek
ilyen járdát, ami a megyei út mellett van, a helyi tanács közösen a megyei tanáccsal finanszírozza a kivitelezését. Mindenképpen Keresztúr
és Betfalva között indokolt volna, ugyanis ott a
megyei úton elég sűrű és elég nagy a forgalom,
és a járda, már mondhatjuk, hogy nélkülözhetetlenné vált.
Nem ehhez a napirendhez kapcsolódik, de
hasonló a témája: elfogadta az önkormányzat a betfalvi közvilágítási hálózat kibővítésére azokat a gazdasági és technikai mutatókat,
amelyek az idén ősszel be is indulhatnak. A
Nyikó-híd és Betfalva közötti szakaszon szeretnénk a közvilágítást kibővíteni, kiépíteni, hasonló formában, mint ahogy a bicikliút mellett a
Petrom töltőállomástól a boldogfalvi sorompóig
megépítettük. Tehát ezen az őszön szeretnénk
ezt a mintegy 750 m, majdnem 800 méteres
szakaszon is megvalósítani.
Ugyancsak elfogadásra kerültek a Sóskút-fürdőnek a gazdasági technikai mutatói.
Egy nagyváradi cég készített egy tanulmányt,
amelyre két variáns volt, egy egyszerűsített és
egy komplexebb, az egyszerűsítettnek 2,9 millió euró az ára áfástól, a komplexebbé 4,4 millió
euró. Az önkormányzat természetesen a komplexebbet választotta, és ennek a mentén fogjuk
kiírni a sóskúti gyógy- és welnessfürdőnek a
tenderfüzetét, és reményeink szerint pár éven
belül megépülhet az, amit már régen ígérünk és
várunk. Amint az év elején mondtam, pénzünk
mintegy 7-800 ezer eurónk van, a különbség
ezen összeg és a 4,4 millió euró között jelentős, de többéves építési folyamatról van szó, és
reméljük, hogyha nekikezdünk önerőből, akkor
majd hozzá tudunk rendelni más külső pénzforrásokat is, akár kormánytámogatást, vagy
egyéb hasonló támogatást. A fontos az, hogy
kezdjük el, és ezt az igényt, amely Keresztúron
több éve már megfogalmazódott, elégítsük ki.
Augusztus hónap végén sor került az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők és szerződéses személyzet bérezésének a módosítására, az új egységes bértörvény szerint, ami
július 1-től lépett érvénybe. Ennek hatására az
önkormányzat elfogadta az új tisztviselői táb-

lát - így nevezik azt a táblázatot, amelyben a
személyek, a tisztségek és a fizetések vannak
megállapítva (románul: stat de funcţii). Személy szerint úgy gondolom, és remélem a kollégáim, munkatársaim is úgy gondolják, hogy
az önkormányzatnál elég jelentős fizetésnövekedések voltak, olyan mértékben, hogy a
magánszektor – meg vagyok győződve – nem
tudja ezeket a fizetésnövekedéseket biztosítani az alkalmazottai számára. Az is igaz, hogy a
fizetések el voltak maradva, egy pár éve nem
volt bérmódosítás a közszférában, a helyi közigazgatásban, és most nekem személyesen az
az elvárásom, de gondolom a székelykeresztúriaknak is, hogy a tisztségviselők többet dolgozzanak, jobban dolgozzanak, tisztelettudóbbak legyenek esetenként, és jobban szolgálják
azt az ügyet, amely Székelykeresztúr város
előmenetelét segíti. Hogyha ezt a kollégák is
így gondolják, akkor rendben, hogyha nem,
akkor gondok vannak, és bármilyen esetet,
ami nem a jobbítás irányába mutat, észrevételezhetnek, és a székelykeresztúri lakosok
részéről akár negatív visszajelzést is szívesen
veszünk. Mindezt azért, hogy tudjunk javítani a munkánkon, ha valami nem az elvárt, jó
irányba megy.
A bölcsöde szervezési és működési szabályzatának elfogadására is sor került. A bölcsödénknek bizonyos működési engedélye, pl.
az egészségügyi egyeztetési engedélye nincs
meg, ezt valószínűleg azért nem kaptuk még
meg, mert a konyha nincs átalakítva uniós
szabályok szerint – fehér öltöző, fekete öltöző,
az élelmiszereknek a különböző forgalmi, moz
gatási előírásait fizikailag egyszerűen nincs
hely, ahol betarthassuk –, de miután ezeket
az átalakításokat önerőből itt elvégezhetjük,
azután a működési engedélynek az egyik alapfeltétele az is, hogy legyen egy ilyen működési
szabályzat. Ezek mind új előírások és hiányosságok is vannak a mi részünkről, de attól még
a bölcsöde működik, és meg vagyok győződve,
hogy a bölcsödében dolgozó személyzetünk,
dadák, aszissztensnők a legjobb tudásuk szerint végzik a dolgukat, de természetesen ellenőrzések esetén ki vagyunk téve különböző
büntetéseknek, amennyiben nem teljesítjük a
feltételeket. Ezeknek a feltételeknek a teljesítése nem a mi jó vagy rossz szándékunkon,
a pozitív vagy negatív hozzáállásunkon múlik,
de mint a magánéletben is, minden csak pénz
kérdése. Bennünk a jó szándék megvan, hogy
minden előírásnak megfeleljünk.
Több hónapos előkészítés után elfogadásra
került egy olyan szabályzat, amely a közterületeken történő ásások, törések, bekötések, akár
villany-, víz- és szennyvíz- vagy gázvezetések
kapcsán közterületeken feltört szakaszoknak
a visszaállítása, illetve ezeknek az időbe való
behatárolása, hogy mennyi időn belül kell vis�szaállítani. Erre nem volt egy konkrét szabályzatunk, és ezzel nagyjából vissza is éltek azok a
szolgáltatók, akik hivatkozva különböző sürgősségi esetekre, törtek, zúztak és hónapokig nem
állították vissza az eredeti állapotokat. Most reméljük, hogy ha ez a helyi jogszabály, amely
csíkszeredai mintára a tanács döntése alapján
megszületett és hatályba lép, akkor lesz egy
alapja az urbanisztikán dolgozó kollégáknak,
hogy akár elvárásokat állíthassanak a visszaállítás során vagy éppen büntethessenek, ha nem
határidőn belül történik a visszaállítás.
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ÖNKORMÁNY Z AT
Ez az intézkedés szükséges volt, hogy ezt a
területet is jogilag egy kissé rendbe tegyük.
A tizenkilences napirendi pont kapcsán az
egyházi pályázatoknál megmaradt pénznek a
kiosztását is elfogadta az önkormányzat. Itt
gyakorlatilag arról van szó, hogy szeretnénk,
hogyha elindulna annak a játszótérnek az építése, amely a Hargita negyedben épül az ortodox templom mögé, ahol a régi játszótér egy
teljesen új kivitelezési formát fog kapni. Az elmúlt időszakban volt egy nagy aláírásgyűjtési
kampány, szülők, nagyszülők részéről, hogy
egy uniós játszóteret szeretnének, ami be van
kerítve, és se háziállattal, se más olyan tevékenységgel oda ne lehessen bemenni, aminek
a játszótér nem rendeltetése, tehát csak arra
lehessen használni, aminek épült, gyerekeknek
vagy sportolni vágyó szülőknek. Mint említettem, az ortodox templom mögött épülne meg,
és az egyházi pályázatból az ortodox egyház
kapna annyi pénzt, és itt köszönöm a pozitív
hozzáállásukat, amelyből egy átjárást lehetne
biztosítani a Szabadság téren található szökőkút (Szitás leány kútja), illetve a játszótér között. Tehát egy sétány a Hargita negyedet
összekötné gyakorlatilag a főtérrel, ehhez biztosította az egyház a területet.
Az önkormányzat egyöntetűen elfogadott
egy jelentést, amely a súlyosan sérült személyeknek a gondozói tevékenységéről készült a
2017-es első félévre, ez volt a huszadik és egyben utolsó napirendi pont.
Rafai Emil polgármester

Anyakönyvi hírek

2017.08.15. – 2017.09.15.
Születések:
Fodor Attila		
Tamási Cristina-Erika
Andrási Áron		

2017.08.17
2017.08.17
2017.08.29

Házasságkötések:
2017.08.18
Köteles Jozsko és Hanzi Hilda
2017.08.18
Dodó Róbert és Szemán Rózsa
2017.08.18
Berki József és László Zsuzsánna
2017.08.23
Kocs Róbert és Gagyi Csilla-Beáta
2017.08.25
Andrási Szabolcs és Székely Anita
2017.08.31
Pál Zsolt és Deé Edina
2017.09.01
Fenyédi Barna és Horváth Helga
2017.09.08
Barabás Barna és Biró Katalin-Kitty
2017.09.08
Orosz Robert-Stefan és Ilonka Ildikó
2017.09.09
Kisfaludi Attila és Benkó Antónia
Elhalálozások:
Orbán László		
Gidó Róza		
Kis Erzsébet		
Buzogány László
Fazekas Irén		
Dragomirescu Vasile

2017.07.20
2017.08.24
2017.08.29
2017.08.30
2017.09.03
2017.09.09

Há z unk t á ja
GYALOGÁTJÁRÓK FESTÉSE
Munkatársaink újrafestették a gyalogátkelőket, még az új tanév megkezdése előtt. A frekventáltabb helyeken, főként az iskolák környékén
kezdték el a munkálatokat. Kérjük az autósokat,
fokozatosan ügyeljenek a gyalogosokra!
PARKOLÓK FESTÉSE
A központi és a hivatali parkolók lekopott, fehér csíkjait is újrafestették a városgondnokság
munkatársai.
KERTÉSZET
Virághagymákkal dolgoznak a városi kertészet munkatársai. 10 ládányit tisztítottak meg,
hogy a fontosabb központi ágyásokba, a Gyárfás-kertbe, az iskolák előtti kisebb gruppokba
ültessenek belőlük. Amennyit tudtak, megmentettek a tavalyról és idén tavaszról, de újakat is
vásárolnak még a tulipán-, jácint-, gyöngyikeés nárciszhagymák mellé.
Szeptember végétől megkezdődik a régi növények kiszedése, aztán a kertészek előkészítik
az ágyásokat, komposzttal és szerves trágyával szórják meg, majd elültetik a hagymákat,
azokba pedig árvácska, boglárka, kék nefelecs
palánták kerülnek.
KEGYELETI MUNKÁLATOK
Az elmúlt években új ravatalozók épültek, illetve korszerűsödtek Székelykeresztúron és a
hozzá tartozó településrészeken. A városgondnokság munkatársai minden hónapban eszközölnek apróbb javításokat, festéseket, fűnyírást
ezeken a helyszíneken. Most a betfalvi ravatalozó mögötti területre építenek hulladéktárolót.
Az alapokat már kiásták, megöntötték betonból,
éppen tégla kerül rá, és máris lesz hol tárolják a
koszorúkat, elszáradt virágokat, lebomló anyagokat - eddig ez hiányzott a területről.

Ős z i nag y t akarí t ás a mú z eum padlásán
A Molnár István Múzeum tetőtéri raktáraiban
a sokezer tárgy folyamatos rendezést kíván. Elsőként a néprajzi raktár textil-, fém-, üveg- és
kerámiagyűjteménye került portalanításra és
rendezésre, majd folytatódik a munka a történelmi, régészeti és bútorraktárban. A munkálatokat heti két alkalommal az Erdélyi Ifjúsági
Egyesület önkéntesei is segítik. Ugyanakkor a
múzeumépület udvar felőli részén a külső falak
javítására, meszelésére is sor került a múzeum
munkatársainak köszönhetően.

Köny v t ur i és z s ák bamac sk a
A városi könyvtár munkatársai minden eszközt megragadnak, hogy az olvasást népszerűsítsék, és minél több könyvrajongót toborozzanak minden korcsoportban.
Szabad könyvválogatást szerveztek azzal a
reménnyel, hátha valaki kincsre lel! Magyar és
világirodalmi művekre, könnyedebb vagy éppen
komoly olvasmányokra is lehetett vadászni a
Cigánybáróné házának kapuja alatt. Egy másik
ötlet pedig a Zsákbamacska, amely lezárt csomagokba rejtett, különböző korcsoportoknak
szóló könyveket rejt, a szerencsés kezű olvasó
pedig ezúttal is kincsre lelhet, kedves, hasznos
olvasnivalót vihet haza.
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DIÁKVIL ÁG
Karcagi diákok a Zeykben
Iskolánk asztalos szakon tanuló diákjai
pályázattal zárták az elmúlt tanévet, és pályázattal kezdték az idei tanévet is, ugyanis
szeptember 11-16. között került sor a Fakivágástól a gyalupadig című Határtalanul pályázat második szakaszára.
Ez alkalommal a karcagi Varró István
Szakgimnázium 12 diákja és két kísérő tanára látogatott iskolánkba. A pályázat fő célkitűzését ‒ a tanulók ismerkedjenek a leendő
szakmájuk alapanyagával ‒ érdekes és értékes üzemlátogatásokkal és a közös műhelymunkával sikerült megvalósítanunk. Iskolánk
asztalos tanműhelyében a diákok közösen

dolgozva befejezték a pályázat első szakaszában Karcagon elkezdett termékeket (szekrényeket, projektorállványokat, tablókereteket), melyeket az iskolánknak adományoztak.
A Szél-Mob SRL., SC. Famos SA., valamint
SC. Vektor - Com SRL. cégek látogatása során betekintést nyertek a városunkban működő faipari üzemek életébe, megcsodálták
a masszív faanyagból, furnérozott faforgácslapból készült szebbnél szebb bútorokat, és
az ötletes fajátékokat. A nagykadácsi Borsilv
SRL., valamint a zeteváraljai Reisan-SRL. cégeknél a fűrészáru gyártás lehetséges módjaival ismerkedtek.
Ittlétük során a karcagi diákok megismer-

ték Székelykeresztúr és környéke történelmi,
kulturális és természeti értékeit. Ellátogattak
az ezeréves határhoz, Orbán Balázs és Tamási
Áron sírjához, megcsodálták a híres csíksomlyói katolikus kegytemplomot. A varsági és a
madarasi-hargitai erdők fafajtáinak tanulmányozása mellett, lehetőségük nyílt a kilátókról gyönyörködni Erdély csodálatos tájaiban.
Egy rugonfalvi kosárfonó mester jóvoltából
betekinthettek a kosárfonás rejtelmeibe is.
Természetesen a kikapcsolódás, a szórakozás
sem hiányzott a programból. A barátságos
focimérkőzések, tekézés, miccsezés, szalonnasütés és a késő estébe nyúló beszélgetések során talán életre szóló barátságok szövődtek, s jól esett hallani, amint néhányan a
karcagi diákok közül úgy nyilatkoztak, hogy
szívesen élnének Székelykeresztúron.
Remélem, a közösen megvalósított sikeres
pályázat szakmai tapasztalatai megerősítették mindkét iskola diákjait abban, hogy igenis jól döntöttek, amikor az asztalos szakmát
választották, s a szép élményektől feltöltődve
kellő lendülettel indítják a 2017-18-as tanévet.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Vass Ibolya
Évfordulós tanév a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban
A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban a
2017/2018-es iskolai év megnyitójára szeptember 11-én 9 órai kezdettel került sor az iskola parkjában. A megnyitó során Varró Margit igazgató asszony bejelentette azon ünnepi
év kezdetét, amely a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium megalapításától eltelt 225
évéről és újraindulásának 25 évéről hivatott
megemlékezni. Az iskolai év során rendezvé-

nyeinket és tevékenységeinket ennek az értékes történelmiségnek kívánjuk alárendelni.
Hagyományainkhoz híven köszöntöttük és
beavattuk a 23 előkészítős pajtást. A legnagyobbak által bevezetett kisdiákok a címeres
iskolanyakkendő mellé jelképes Berde-cipót
kaptak útravalóul és a feladatot, hogy névadónk emlékéhez hűek maradjanak. Hasonló
szeretettel avattuk be az ötödikeseket és a
két kilencedik osztály diákjait is.
Idén is meghirdetjük a conkordi segélyösztöndíj elnyerésére vonatkozó pályázatot. Az
észak-amerikai, Massachussets állambeli,
Concordi Unitárius Univerzalista Közösség által felajánlott segélyösztöndíjat kilencedikes
tanulók pályázhatják meg. A 21 éve működő
ösztöndíjprogramról, feltételekről és pályázási tudnivalókról Varró Margit igazgatónő
és Nagy Emese Tímea angol szakos tanárnő, programfelelős, tartottak tájékoztatást a
megnyitót követő napokban.

Az elmúlt tanévhez hasonlóan idén is lehetőség lesz bekapcsolódni a Berede-cipó
önkéntességi programba. Mindenféle, diákélettel kapcsolatos többletmunkát jelképes
cipókkal jutalmazunk. A legtöbb cipót összegyűjtő diákok jutalomban részesülnek. Tavalyi nyerteseink szeptember 30-án jutalomkiránduláson vesznek részt. A program felelőse
az új iskolai évben is Farkas Ágnes tanárnő.
Az idei tanévben is lehetőség van arra,
hogy iskolánk diákjai nemzetközi angol nyelvvizsgára készüljenek, az ECL Nyelviskola által szervezett délutáni csoportos tanórákon.
Ugyanebben a nyelviskolai rendszerben román nyelv elmélyítésére is adott a lehetőség.
A program irányításával továbbra is Nagy
Emese Tímea angol szakos tanárnő a megbízott.
Mindenkinek sikeres, szép iskolai élményekben gazdag tanévet kívánunk!
Forrás: az intézmény Facebook-oldala

Augusztus utolsó hetében hangos volt a
Petőfi Sándor Általános Iskola épülete, hetedik alkalommal került megrendezésre az a
román tábor, amelynek szervezői Máté Aliz és
Horváth Gizella tanítónők. A második és harmadik osztályos tanulók nagy lelkesedéssel
kapcsolódtak be a napi tevékenységekbe. A
tábor záróünnepélyén boldogan harsogott a
La revedere, tabără dragă! című dal.
A Petőfi Sándor Általános Iskola tanévnyitójára 2017. szeptember 11-én 9 órai kezdettel került sor a Lukács András Sportcsarnokban. Ettől a naptól fogva kitárultak iskolánk

mindkét épületének kapui, melyeket azóta
több mint ötszáz diák lép át naponta szorgalmasan.
Szeptember 12-én, kihelyezett oktatási
napunkon, a Sóskútra vonultunk megosztani
egymással nyári élményeinket, az újrakezdés örömével szívünkben terveket szőttünk
az új tanévre, bebarangoltuk az őszülő erdő
széleit, a sport kedvelői focibajnokságon vettek részt, az osztályok kötélhúzásban mérték
össze erejüket. A társasjátékok hevétől zengett a völgy és ínycsiklandozó füstfelhő szállt
a magasba a szalonnasütések nyomán.
A Határtalanul! program keretében pályázott magyarországi iskolák közül másfél hét
leforgása alatt szeptember közepén iskolánk
vendégül látott három különböző településről
érkezett csoportot: az Inácsról érkezett tizenhat tagú csoport egy rövid iskolabemutató
után nyílt zeneórán vett részt, majd a város
nevezetességeit tekinthette meg Kántor Ágnes könyvtárosnő vezetésével. Az ötven tagot
számláló nyírádi csoport iskolabemutatón, focibajnokságon és a Gyárfás-kúria látogatá-

sán vehetett részt. A Kunszentmiklósról és
környékéről érkezett kilencven tagú csoport
ugyanennek a programnak örvendhetett.
Szeptember 15-e az a dátum, amelyen oly
sok évig becsengettek az iskolába többek között három munkatársunknak is, akik idén
másként tekinthetnek erre a napra: Demeter
Miklós, testnevelés szakos kollegánkat, Feleki
Edit óvónőt, illetve Fodor Dénes karbantartót
kicsengettük ezen a napon. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából Kányádi Sándort idézve kívánunk nekik sok szép, egészségben eltöltött,
tartalmas nyugdíjas éveket:
Ne szállj el, fecském,
ne szállj még.
Kiderül majd a
borús ég.
Nem sárgul még a
fán a lomb,

még messzi hangzik
a kolomp.
Nem a szél, pásztor
furulyál,
még nem ment el,
még itt a nyár!

A P.S.Á.I. munkaközösségének nevében,
Páll Emese
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
Gólyatábor
Szeptember 4-6. között zajlott az Orbán Balázs Gimnázium friss kilencedikeseinek gólyatábora az ivói Kolping táborban.
A játékos ismerkedéssel, csapatépítő foglalkozásokkal teli programot a Diáktanács
csoportvezetői állították össze, akik az osztálynevelők mellett oroszlánrészt vállaltak a
tábor lebonyolításában is. A három nap alatt
alkalom nyílt egymás megismerésére, s betekintést nyertek a kisgólyák iskolánk diákéletébe is. Osztályfőnökeiken kívül megismerkedtek leendő tanáraikkal is, akik a tábor
második napján látogattak ki Ivóba. Az ötletes játékok, a meghitt beszélgetések, a reggeli zenés-táncos ébresztők és az egymásnak írt pozitív üzenetek szolgáltattak alapot
a résztvevőknek arra, hogy osztálytársból
barát, osztályból közösség váljon a hazaérkezésre. A tábor költségeit Székelykeresztúr
Önkormányzata, valamint az Orbán Balázs
Alapítvány támogatta. Köszönet érte!
Tanévnyitó
Szeptember 11-én újból megszólalt az iskolacsengő. Ez alkalommal iskolánk különböző helyszínein közel 550 diák vette újból
birtokba az iskolát. Ilyenkor – az újévi foga-

dalmakhoz hasonlóan – valószínűleg sokan
tesznek ígéretet maguknak, szüleiknek a jobb
eredményeket illetően. Ennek megvalósításában a szülőkön kívül minket, pedagógusaikat is maguk mellett tudhatják a
diákok, hiszen mindannyian, szülők, pedagógusok és diákok egyet
akarunk: sikeres, jól felkészült
gyermekeket, akik jól érzik magukat szerepükben, és könnyen tudnak alkalmazkodni a változó világ
kihívásaihoz.
Sóskúti kirándulás
Hagyományainkhoz híven, szeptember 15-én tartottuk iskolánk
őszi kirándulását, közel az iskolakezdéshez, amikor még érezhető az elmúlt vakáció hangulata.
Az őszi kirándulásnapnak hosszú
évekre visszatekintő hagyománya
van, amikor iskolánk apraja-nagyja
a gyülekezőhelytől hosszú kígyózó
sorban vonul ki a sóskúti kirándulóhelyre. Napsütéses, kellemes
időben zajlott a diákok önfeledt,
változatos játéka, számos versenyt, főzést szerveztek a XI-es

Nép t ánc t alálko zó - 20 1 7
A Kistérségi Napok eseményeinek kiemelkedő eseménye idén is a Pipacsok néptáncegyüttes által szervezett tánctalálkozó volt. A
Pipacsok idén is kitettek magukért: a felvidéki Sendergő Gyermeknéptánccsoportot és a
karcagi Biljana bolgár hagyományőrzőket látták vendégül. Az ipolysági Sengergők rábaközi, bodrogközi és bukovinai táncokkal álltak a
színpadra. 2013-as alakulásuk óta számos alkalommal szerepeltek különböző rangos fesztiválokon, versenyeken, mégis a füleki Eszterlánc
Országos Gyermek-néptáncfesztiválon 2016ban szerzett arany sávos minősítésre a legbüszkébbek, no meg arra, hogy lelkes csapatot
kovácsolt belőlük Konkoly László és Annamária.
A másik külföldi meghívott a Biljana néptáncegyüttes volt. Az ifjúsági és hagyományőrző
közösség 2003-ban alakult a karcagi Nagykun
Református Gimnáziumban, köszönhetően Major Jánosnak, az iskola oktatójának. A középiskolás korosztály számára közelebb hozza, illetve
megismerteti a diákokkal a magyarországi bolgárság mindennapi kultúráját, hagyományait,
művészetét. A táncosok az elmúlt 15 évben szá-

mos külföldi fesztiválon vettek részt (Bulgária,
Görögország, Szerbia, Szlovákia), idén nyáron
Bulgáriából, Várnából érkeztek Székelykeresztúrra egy tánctáborból. A karcagi Biljana együttes nemrég minisztériumi, magyar kormányzati
kitüntetésben részesült: 2017. május 29-én Pro
Cultura Minoritatum Hungariae díjat vehetett át.
A néptáncgálán a szervező Pipacsok Néptáncegyüttes mellett a többi együttes is megmutatta tudását. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vadrózsák néptánccsoportja speciális
tantárgyként működik I-IV. osztályos szinten.
Józsa Levente és Nemes Annamária célja, hogy
a táncoktatás révén a fiatalok zenei nevelése és
a hagyományőrzés iránti szeretete is fejlődjön.
Őket gyakran kíséri élőzenével a Lelkes zenekar, viszont most a fiatalok nem húzták a talpalávalót, hanem táncra perdültek.
A Mákvirágok Néptánccsoport a székelykeresztúri Tanulók Háza keretén belül müködik. Rövidtávú céljuk elsősorban magyarságuk megőrzése és megismertetése, az emberi
kapcsolatok ápolása és őrzése, a hosszútávúak
pedig a kultúrára való nevelés, Erdély és a Kár-

Tábor o z t ak a Mák v ir ágok
Július végén 80 Mákvirág térült-fordult az
újonnan átadott csehétfalvi Hagyományos Székely Jövő Központban. A szokásos edzőtáboron
a kicsik és nagyok mélyültek el a néptánc csodálatos világában. Ebben (vendég)oktatók segítették őket: Keresztes Gabriella és Gere Csaba,
a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes
tagjai, és művészeti vezetőik: Mátéfi Csaba és
Zita, EMKE-díjas néptánctanárok, a 2011-es Pro
Cultura díjasai városunknak. A nyári rendezvényen a fiatalok szászcsávási, gombostelki,
szásznagyvesszősi, Küküllő menti román, cigány és magyar táncokkal ismerkedtek, hogy
az őszi, téli fellépéseken már koreografált for-

mában kerüljenek színpadra a székelyudvarhelyi Erdélyi Néptánctalálkozón, a dunakeszi
testvértelepülési látogatáskor, a karácsonyi
nagyműsorukon, egyéb kistérségi, városi és iskolai bemutatókon. Azon szerencsés helyzetben
vannak, mint a legtöbb környékbeli együttes is,
hogy van utánpótlás- és felnőtt csoportjuk is a
Mákvirágok néptáncegyüttesnek.
Kívánjuk, legyen jövőjük igaz, mint ahogy
közösségi portáljukon is írják: „...kicsiknek és
nagyoknak sok türelmet és kitartást kívánunk.
Rúgjátok a port, legyen egyenes a tartás és ...
a történelem titeket fog igazolni!”

diákok, akik a szervezésért és szórakozásért
voltak felelősek. Ezúton is gratulálunk nekik!
www.obg.ro,
facebook.com/obg.szekelykeresztur

pát-medence zenés, táncos örökségének az átadása. Művészeti vezetőik: Mátéfi Csaba és Zita
olyan koreográfiát álmodott meg, amit a Késői
Mákvirágokkal közösen mutattak be.
László Zsolt és Anna Ildikó vezetésével a Picúrpipacsok, a Forgórózsák és a Kispipacsok együtt
álltak színpadra. Mindenki azon igyekezett, hogy
a Kárpát-medence gyönyörű viseleteit, dallamait,
táncait élethűen mutassa be a közönségnek.
Ne feledkezzünk meg a házigazdákról sem: a
Pipacsok néptáncegyüttes folyamatosan ott van
a romániai magyar táncéletben. Előadásaikkal
(Együttélésben, Katonák, Királynemből méltóság, Paraszt Dekameron, Székely Dorottya...)
sokfelé turnéznak, utánpótlást nevelnek, találkozókat szerveznek és megmérettetéseken vesznek részt. Alig fejeződött be a 23. Székelyföldi
tánctáboruk, már készülniük kellett a szeptemberi, székelyudvarhelyi Erdélyi Néptánctalálkozóra.
Mérföldkőhöz is érkeznek 2017-ben: november
első hétvégéjén ünneplik 30 éves fennállásukat.
A műsorra biztosan sokan lesznek kíváncsiak, így
a városi sportcsarnokban lesz az ünnepség, de
erről biztosan hallunk még! A néptánctalálkozót
támogatta a Communitas Alapítvány, az NKA és
Székelykeresztúr Város Önkormányzata.
Bándi-Keszey Judit
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Ház a holnapért
Szeptember 16-án ünnepelte a Ház a Holnapért Egyesület fennállásának 20. évfordulóját,
amelyre a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
dísztermében került sor. A történet több mint
húsz évvel ezelőtt kezdődött, amikor is néhány
tenni akaró németországi személy elhatározta,
hogy időt, energiát és pénzt nem sajnálva segíteni fog árva és félárva gyerekeinknek. Székelykeresztúr kistérségében felépült öt családi
ház, amelyekben jelenleg is közel 50 gyerek nevelkedik szerető nevelők és nevelőszülők gondoskodó kezei alatt.
Az ünnepséget Balázs Mihály vezette fel, aki
kiemelte, hogy ma érdemes ünnepelni hisz az
elmúlt húsz év alatt több mint száz gyermek
nevelkedhetett fel kulturált körülmények kö-

zött ezekben a családi házakban. Ezt követően
Sógor Csaba, az egyesület elnöke köszöntötte
az egybegyűlteket, beszédében visszatekintett
a kezdetekre, felelevenítette a kezdeti nehézségeket, és azt a küzdelmet, ami az egyesület
kezdő lépéseit jellemezte.
Günter Heinken következett a németországi
alapító egyesület részéről, aki elmondta, hogy
mekkora öröm számukra, hogy itt lehetnek, és
együtt ünnepelhetnek a gyerekekkel, nevelőkkel és a meghívottakkal. Ő is beszélt a kezdetekről, és megemlékezett két alapszemélyről,
Bartha Alpárról és Siegfrird Grätsch-ről, akik a
kezdetekben nagyon sokat tettek az egyesületért, a gyerekekért, és akik most nem lehetnek
közöttünk. Kiemelte az egyesület korábbi és jelenlegi vezetőinek, Sebestyén Lászlónak és Balázs Kingának a szervező munkáját, majd megköszönte a nevelők áldozatos tevékenységét.

Indul az ingyenes telekköny vezés
Nagy érdeklődés övezte a szeptember 15-én
megtartott általános tájékoztatót az ingyenes telekkönyvezésről, amelyet Patakfalvi Csaba, a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági osztályának

munkatársa és Dénes Attila, földmérő szakember tartott a Molnár István Múzeumban. A gyűlés a mezőgazdasági külterületek szisztematikus,
rendszeres telekkönyvezéséről szólt, amelyet a
35/2016-os kormányhatározat, a 7/1996-os kataszteri törvény kiegészítése és módosítása ír
elő. A szakemberek hangsúlyozták a területek
betelekkönyvezésének fontosságát, úgy az európai uniós támogatások lehívásának, mind a területek tulajdonjogi helyzetének tisztázása érdekében. Kiemelték, hogy ezen program keretén belül
a telekkönyvezés a tulajdonosok részéről teljesen
költségmentes, a munkálatok díját az Országos
Kataszteri Hivatal finanszírozza.
Térségünkben Hosszúaszó-, Nagyvölgy-,

Kistérségi közgyűlés
Szeptember második hetében a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség tagjai közgyűlést tartottak. Siménfalva, Galambfalva, Etéd,
Szentábrahám, Románandrásfalva és Újszékely
községek, valamint a megyei önkormányzat
képviselőit Rafai Emil, Keresztúr város polgármestere köszöntötte, ezt követően Faluvégi
Bartha Noémi ügyvezető ismertette a napirendi

pontokat. Az ülésen, mint meghívott jelen volt
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is. Az elöljáró a japánsztrájk jelét, egy
fehér szalagot viselt a karján, így hívva fel a figyelmet a Hargita Megyei Tanács alintézményének, a megyei gyermekvédelmi igazgatóságnak
a pénzügyi nehézségeire.
A napirendi pontok közt elsőként jóváhagytak bizonyos financiális és személyzeti változásokat, majd áttértek az egyik legnagyobb
volumenű programra, amely arról szól, hogy
a kistérségben községenként és a városban
kisebb pihenőövezeteket alakítsanak, kutak,
források körül, információs táblákkal, padokkal,
szemetesekkel. Ehhez a projekthez, a gyűlés
fontos tárgyaként, kiválasztották a famunkálatok kivitelezésével megbízandó vállalkozót.
A turistautakat újrajelölésének és tematikus
ösvények kialakításának ügyében is sikerült ha-

Ezt követően Bartha Márta következett, aki
az egyesület keretében működő Délutáni Iskolai
program vezetője. Kifejtette, hogy milyen óriási nagy segítség a hátrányos helyzetű gyerekeknek a délutáni iskola program, mely segítségével
a gyerekek felzárkózhatnak és megbecsült tagjai
lehetnek a közösségnek. A délutáni iskolában tanuló gyerekek többsége folytatja tanulmányait a
nyolcadik osztály befejezése után, és szakmát tanulnak a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban.
A köszöntő beszédeket egy filmbemutató
követte, amely bemutatta az egyesület életét
a kezdetektől napjainkig. A levetített képek és
filmbetétek meghitt hangulatot teremtettek,
amit fokozott a gyerekek zenés előadása.
Megható és szép ünnepség volt, köszönjük a
németországi barátainknak, hogy továbbra is
támogatják a gyerekeket és az egyesületet.
Balázs Mihály

Bo
tosáj-,
Szilas-,
Falbükk-,
Magyaros-,
Nagyerdőföldje-, Gyertyános-, Csereoldal-,
Szénamező-, Nyáros-, Kádárföld-, Köblös-, Szilva-dűlőket mérik fel leghamarább, de ez is több
éves folyamat.
A program több szakaszból fog állni. Először
begyűjtik a tulajdonosok adatait és a területekre vonatkozó dokumentumokat, birtokleveleket. Ezután következik a területek beazonosítása, majd a helyszíni felmérések. Utolsó lépés
a dokumentációk összeállítása a telekkönyvi
hivatal felé, amelyek alapján megtörténik a telekkönyvi bejegyzés.
Ezen programba foglalt dűlők telekkönyben
való bejegyzése 2019 végéig meg kell történjen, majd ezután folytatódik a többi területek
telekkönyvezése.
Patakfalvi Csaba
ladni: elkészült pár kétnyelvű információs panó,
mely érdekes és hasznos leírásokat, térképet
tartalmaz az egyes szakaszokról. Ezeket akár
már októberig sikerül kihelyezni a keresztúri
halastavak mentére, illetve a Peszente-tetőre.
Tavasszal a Hegyi és Barlangimentő Közszolgálat munkatársaival már felmérték a terepet, „be
van GPS-ezve”, így pontos adatok szerepelnek
a táblákon.
A harmadik napirendi pont alatt a nyár elején
készíttetett színpad használati és bérlési szabályzataihoz szóltak hozzá a tagok, pontosítva
pár lényeges szempontot és feltételt.
Utolsó napirendi pontként a térségben megszervezésre váró őszi rendezvényeket, eseményeket, és a további egyéb fontos teendőket
vették számba.
Végül a polgármesterek, képviselők Borboly
Csabát kérdezhették a mostanában szinte mindenkit érdeklő kérdésekről: utak felújítása, hidak állapota, medvekérdés.
F. Bartha Noémi
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Ipó László-emlékkiállítás a kolozsvári magyar konzulátuson
Szeptember 19-én, Ipó László festőművész
alkotásaiból nyílt kiállítás Kolozsváron, a magyar főkonzulátus rendezvénytermében. A kiállítást Mile Lajos főkonzul és Németh Júlia műkritikus nyitotta meg Kozsik József színművész
és Vincze Dallos Csilla hegedűművész közreműködésével. Az esemény fő szervezői Ipó Ildikó
Imola, a művész unokája, valamint Móra László
Tibor, az Ipó László Alapítvány igazgatója. A jelen volt családtagok mellett Ipó László egykori
közeli jó barátainak leszármazottai emlékeztek
szeretettel a művészre.
Ipó László, Székelykeresztúr díszpolgára, életműve egy részét, 30 darab festményt szeretett
városa múzeumának adományozta. A szeptember
19-i kolozsvári őszi tárlat alkalmából Nagy Miklós
Kund, erdélyi magyar publicista, művészeti író Ipó
László „szerencséje” címmel az alábbiakat írta:
„…szüleim szegények voltak, csak a szegénységet adhatták útravalóul, amikor 1911. március 4-én Felsőboldogfalván megszülettem.(…)
Az életemet a szegénység formálta? Nem… Már
ötvenhárom éve, hogy ezt a változatos világot
járom, kutatom, csodálom és festem… Végtére
is hálás vagyok sorsomnak, hogy kézen fogott
és közelebb vitt az ember értékeihez, szépségeihez. Így lettem arcképfestő, illetve realista

festő. Ahogy az élet tanított igaznak lenni, az
emberi lélek világában tanultam mindég: ne
tévedjek.” Amint a múlt század hatvanas esztendeiben rögzített önvallomásból kiragadott
néhány mondat is érzékelteti, anyagi gondokkal, pályanehezítő akadályokkal bőven szembe
kellett néznie Ipó Lászlónak, ezek azonban nem
tudták eltántorítani alkotó szenvedéllyel járt
útjáról, nem gyengítették azt az erőteljes hivatástudatot, amely talentumai kiteljesítésére
ösztönözte. A lét nehézségeiből fakadó hátrányokat képes volt alkotói előnnyé nemesíteni:
elmélyülten, közvetlen tapasztalatok alapján
ismerte meg az életet, került közel az emberekhez. Hogyan is érezhette volna magát szegénynek, ha többes tehetséget hordozhatott
génjeiben? Köztudott, hogy Székelykeresztúr
festője zenészként is remekelt, tollforgatásban
is kitűnt, akik ismerhették, egy-kettőre érezhették, különleges egyéniséggel találkozhatnak.(...) A szerencse különben a festőt olykor
elkerülte, máskor felkarolta. S talán a sors legnagyobb kegye számára az, hogy értékes öröksége nem kallódott el. Manapság, amikor igen
jelentős művészi hagyatékok szóródnak szerteszét, kivételesen szerencsés lehetőség, hogy
egy alapítvány vegye gondjaiba a művész ha-

lála után az alkotásokat. Ipó László utódainak,
családjának ez szívügye. Ezeken a kiállításokon
– legyen bővebb vagy szűkebb a válogatás –
jól észlelhetők azok a festői erények, amelyek
a művészt ma is érdemessé teszik a közfigyelemre. A mostani kamara-tárlatnak, amely a
székelykeresztúri, székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi, kolozsvári gyűjteményekből, magánkollekciókból s a családi hagyatékból szelektált
anyagból áll, fő erőssége a portré. Csak ízelítőt
kapunk a jeles erdélyi személyiségek arcképsorozatából s a festő szuggesztív önarcképeiből, a
székely népélet sajátos mozzanataiból, a tájromantikát, balladás hangulatot is felvillantó olajképekből, az értékek érzékeltetésére azonban
ennyi is elég. Egyértelmű a néző számára, hogy
Ipó László azzal a világgal azonosult, amelyet
a nagy empátiával megörökített Benedek Elek,
Tompa László, Gyallay Papp Sándor, Molnár István és a szülőföldet éltető sok hűséges, egyszerű ember képvisel. Jó minden újratalálkozás
az 1991-ben elhunyt művész festményeivel.
Nagy Miklós Kund
Ipó László Alapítvány Facebook oldala

Székelykeresztúri unitárius vasárnapi iskolás tábor (SzUVI)
Az idei tábor Csehétfalván volt megrendezve. Huszonkét gyermek, négy ifjú, két táborvezető teológiai hallgató és három pedagógus
vett részt ebben a nyári táborban. A csendes
kis falut augusztus hetedikén ellepték az apró
lurkók, nevetésükkel, vidámságukkal életet leheltek a csendes házak közé. Bár első nap kicsit
vizesre, esősre sikeredett, de a táborozni vágyó gyermek kedvét ez sem ronthatja el, hiszen
nyár van, barátok, jó kedv, az eső se állíthatott
meg bennünket.
A tábor alaptémája színes volt, hiszen azokkal a témákkal foglalkoztunk, melyeket már a
vasárnapi iskolás alkalmakon érintettek, ismertek voltak, tehát nem volt nehéz újra átbeszélni, feleleveníteni egyes bibliai eseményeket,
történeteket. Reggelenként áhítatok adták meg
a mindennapi játékhoz, munkához a kellő lel-

kesedést. Aztán a helyi kultúrház adott helyet
a reggeli „bulikához”, mely szintén hangulatos
napindító volt. A gyermekek és nem csak, hiszen a táborvezetők is boldogan ugráltak a jól
ismert slágerekre. A hangulat megteremtése
után kézműves foglalkozások voltak. Elkészült
az első emberpár, papírból megszületett a Noé
bárkája, a bárka pedig megtelt színes, hajtogatott, festett, ragasztott állatokkal. Délutáni
pihenőkön, szabad tevékenységeken a tollas
versenyek is elmaradhatatlanok voltak. Ezek
mind-mind megadták a kellő hangulatot, a jó
kedvet a tábor további folytatásához. Talán
nem tévedek, ha egyenesen kijelentem, hogy a
táborlakó apróságoknak a vízi csúszda tetszett
a legjobban. A nyári melegben mi sem jobb,
mint pancsolni, és mi Csehétfalvára varázsoltuk
a tengerpartot.

Minden este a nap lezárásaként elcsendesedő, kiscsoportos beszélgetéseket tartottunk,
ahol kiértékeltük a napot, ahol beszéltünk életről, szeretetről, barátságról, Istenről. Esténként
mesefilmek, egyszemélyes „kabaré jelenetek”
Icu nénivel, tábortűz fűszerezte a hangulatot,
csipetnyi vidámságot adva még az elalvás előtt.
Összességében úgy érzem, hogy sikeres tábort
tudhatunk magunk mögött, megtöltve tarisznyánkat emlékekkel, új arcokkal, új és gyarapodott tudástárral. Ezért hálás köszönetünket
fejezzük ki a fiataloknak, akik besegítettek, lelkészi családnak, teológiai hallgatóknak, szülőknek, pedagógusoknak, Székelykeresztúr Város
Önkormányzatának és Hargita Megye Tanácsának.
Dénes Erzsébet
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A mi k is állomásunk

Nekrológ

Szeptember 20-án életének 81. évében elhunyt Venczel Árpás szobrászművész.
1937. július 9-én született Korondon földműves családban. A székelykeresztúri tanítóképzőben 1955-ben szerzett tanítói oklevelet
az utolsókként itt végzett tanítók egyikeként.
Ezt követően tanulmányait a kolozsvári Pedagógiai Főiskola képzőművészeti fakultásán
folytatta. Tanított, szabadfoglalkozású szobrászként dolgozott, majd 1970-1976 között
Kolozsvár tértervezője volt és ipari formatervezőként is működött.
1997-es nyugdíjazását megelőzően szobrászként és restaurátorként tevékenykedett.
Művészi pályája során számos kül- és beltéri, kőből, fából készült, rómaikori és barokk
szobrot, faragványt restaurált, külföldi és hazai kiállításokon szerepelt, 1984-ben Székelykeresztúron az akkori Városi Múzeum Őszi tárlatán vett részt. Így került a Molnár István
Múzeum képzőművészeti gyűjteményébe mint
a művész ajándéka a Dózsa György parasztvezért ábrázoló szobra, amely az állandó kiállításon azóta is látható.
Rangos elismerések és kitüntetések jelzik,
hogy milyen értékteli életművet hagyott hátra:
1998-ban a Történelmi Műemlékek Restaurátorainak Nemzeti Szövetsége részéről kapott
oklevelet, és neki ítélték a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság Emlékérmét.
A Dózsa György szobrot őrző Molnár István
Múzeum nevében:
Sándor-Zsigmond Ibolya

130 éves a keresztúri vonatállomás
Jól ismert adat, hogy 1888. március 15-én
érkezett a keresztúri vasútállomásra az első, a
köznyelvben csak „székelygőzösként” emlegetett szerelvény.
A Kolozsvár felől Brassó felé haladó vasúti
fővonalat Héjjasfalvánál Székelyudvarhellyel
összekötő szárnyvasút összesen 37,5 km hos�szúságú. Ezen az útvonalon a legjelentősebb állomás a székelykeresztúri, amely a Jézuskiáltó
domb aljában 130 éve, 1887-ben épült.
A kis vasúti megállónak a XX. század elején peronjegyirodája, lovas bérkocsiszolgálata működött, az utasokat pedig hírlapárus és
nyigócások, azaz édességet, dohányt nyakukba
akasztott tálcáról kínáló árusok várták.
A vasút megépítése elsősorban gazdasági indíttatású volt, a Székelyföldet kívánták bekapcsolni a monarchia gazdasági vérkeringésébe. A
három székely országgyűlési képviselő, Bartha

MEGHÍ V Ó

Október 18-án,
szerdán, du. 6 órától a Molnár István
Múzeumban bemutatásra kerül Gazda
József,
kovásznai
közíró A Golgota
útján című nemzeti
szociográfiája.
A magyarországi Hét Krajcár Kiadó gondozásában
nemrég megjelent

Miklós, Orbán Balázs és Ugron Gábor keményen
lobbizott és vívott harcot azért, hogy a terv
megvalósításának meglegyen az anyagi alapja.
Az elkészült vasút – ha lassan is – de a várakozásoknak megfelelően jótékonyan befolyásolta Székelykeresztúr gazdasági életét, jelentős mennyiségű gabona-, fa- és gyarmatáru
forgalom bonyolítását segítette. A XX. század
első felében a keresztúri országos vásárokra
a vidékről felhajtott többezer állatból vásáronként 30-40 kocsirakomány ment külföldre.
A hajdani, nagy áruforgalmat látott keresztúri
állomás hatalmas, széles raktérrel rendelkezik,
amely általában minden ősszel megtelt a környéken termelt cukorrépából egybehordott hegyekkel.
Az állomás napjainkban kizárólag az utazóközönséget szolgálja ki, a helyi érdekű személyszállító vonat naponta többször közlekedik
Segesvár és Székelyudvarhely között.
Sándor-Zsigmond Ibolya
500 oldalas kötet egy, több mint 400 ember
vallomását feldolgozó monumentális munka,
amely az emlékező történelem műfajába sorolható.
A könyv szerint a magyarság számára a
szovjet börtönszigetek mellett Gulág lett a második világháború után az egész Kárpát-medence. A szerző szavaival: „A magyar Gulág nemcsak szovjet földön volt, itt volt mindenütt, itt,
a haza vagy a régi haza földjén is. Ott a leszakított területeken, ott a csonka, maradék ország földjén is ugyanúgy. Mindenütt bűnöd volt
a magyarságod, a nyelved és kultúrád...”
A szerzővel dr. Zsidó Ferenc író beszélget.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Művelődési Ház programja
Október 8-án, vasárnap 19.00 órától
Gyergyói Figura Stúdió - Caragiale: Zűrzavaros éccaka - komédia
Október 14-én, szombat 19.00 órától
Pódium Színtársulat - Zsidó Ferenc: Simogatórium - abszurd komédia
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