
3AKTUÁLIS Udvarhelyi Híradó  2018. június 14., csütörtök

Az Orbán Balázs Gimná-
zium és a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum mint-

egy kilencszáz diákja használ-
hatja majd a multifunkcionális 
pályát, amelyet a két taninté-
zet közötti részen építtet meg a 
székelykeresztúri önkormányzat 
– tudtuk meg Rafai Emil polgár-
mestertől. Rámutatott, a játékte-
ret, amely méreteiben nagyjából 
másfélszerese lesz egy szab-
ványos minifocipályának, más-
fél centis gumiszőnyeggel fogják 
burkolni. Így nemcsak futballo-
zásra, hanem kézilabdázásra, 
kosárlabdázásra, sőt tenisze-
zésre is alkalmas lesz. A pályán 
keresztben is lehet majd játsza-
ni, így két tér lesz a mérkőzé-
sek lebonyolítására, és egyszerre 
akár két osztálynak is tarthat-
nak ott tornaórát. A közelben van 
egyébként a sportcsarnok is, ahol 
átöltözhetnek a diákok. Külön ér-

dekessége a játéktérnek, hogy kö-
rülötte lámpatesteket szerelnek 
fel, így az esti órákban is hasz-
nálható lesz.

Önerőből dolgoznak

Rafai Emil elmondta, a mint-
egy 700 ezer lej értékű sport-
pályát önerőből építik meg. A 
munkálatok már megkezdődtek, 
a polgármester pedig szeretné, 
ha a következő tanév elejére be-
fejeződne az építkezés, hogy a 
diákok mihamarabb kipróbál-
hassák. Hangsúlyozta, minősé-
gi munkát vár el a kivitelezőtől, 
és reméli, hogy pár év alatt nem 
megy tönkre a meglehetősen kor-
szerűnek számító pálya.

A projekttel kapcsolatos céljaik 
között az egészséges életmódra 
nevelés is szerepel, ehhez sze-
retnének minél jobb körülménye-
ket biztosítani.

Jobb a szabad ég alatt

Jelenleg a közeli sportcsarnok-
ban tornáznak a diákok, de ott a 
nyári időszakban meglehetősen 
fülledt a levegő, ezért is volna 
jó, ha szabad ég alatt is játsz-
hatnának – jelentette ki lapunk-
nak Demeter Levente, az Orbán 
Balázs Gimnázium igazgatója, 
aki szerint egy nagyon hasznos 
beruházásról van szó. Különö-
sen jónak tartotta, hogy többféle 

sportra is lehet majd használni 
a teret, hiszen így több sportágat 
is taníthatnak a diákoknak. „Azt 
mondják, hogy a mai fiatalok nem 
szeretnek sportolni, de reméljük, 
hogy erre sikerül rácáfolnunk” – 
fogalmazott.

Jónak látja a projektet Baciu 
Gyöngyvér, a Zeyk Domokos-is-
kola igazgatónője is, aki fontos-
nak tartja a testnevelést és azt, 
hogy minél több sportágat kipró-
bálhassanak a fiatalok. „A sport-

csarnokot is használjuk, amit az 
új pálya jól ki fog egészíteni. Na-
gyon fontos a kinti levegőn való 
mozgás. Az a célunk, hogy értel-
mes és egészséges diákokat ne-
veljünk, amihez a testmozgás is 
hozzátartozik” – magyarázta. 
Hozzátette, az új pályán nemcsak 
energiájukat vezethetik le a fia-
talok, de a csapatsportoknak kö-
szönhetően össze is kovácsolódik 
a közösség.
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Multifunkcionális sportpályát építenek Székelykeresztúron

Hangsúlyt kapnak a csapatsportok

Az esti órákban is használható lesz a pálya, hiszen lámpatestekkel világítják meg

Két iskola diákjai használhatják majd tornaórán 

azt a korszerű multifunkcionális sportpályát, 

amelyet a következő tanévkezdésig építene meg 

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala. A speci-

ális gumiszőnyeggel burkolt pálya a csapat és az 

egyéni sportágak gyakorlására is lehetőséget biz-

tosít majd, aminek nagyon örülnek a tanintézmé-

nyek vezetői. Az önkormányzat minőségi munkát 

vár el a munkálatok kivitelezőjétől.

Negyed évszázadon túl
Az együtt töltött évek alatt csa-

láddá kovácsolódtak, nemcsak 
itthon, hanem külföldön is szám-
talanszor felléptek, nemzetközi 
szakmai elismeréseket szerez-
tek. Megalakulása 25. évfordu-
lójának megünneplésére készül 
a székelyudvarhelyi Alla Breve 
Vegyeskar, jubileumi koncertje 
pénteken lesz a volt Stúdió mozi 
termében.

„Mindig a szemem előtt volt, 
hogy kell alapítanom egy kórust, 
aztán 1993 februárjában húsz-
harminc fiatallal, többnyire lá-
nyokkal beindult az Alla Breve. 
Az elején egyszerű kánonok-
kal kezdtük. Két-három éven be-
lül már hetvenen voltunk, a jó 
hangú lányok mellé felcsalogat-
tam a helyi rockzenészeket is. 
Sok fiatal, jó hangú együttes-
nek próbatermet biztosítottam, 
használhatták saját hangfelsze-
reléseimet, fellépéseiken vál-
laltam a hangosítást. Innen jött 
az ötlet, hogy ingyen próbálhat-
nak, de cserébe jöjjenek az Alla 
Brevébe énekelni. Abban az idő-
ben a székelyudvarhelyi fiatal-
ság krémje énekelt a kórusban” 
– idézte fel a kezdeteket Kovács 
László karnagy.

Első kiszállásuk ’93 őszén volt 
Kovásznán, a következő évben 
Budapesten és környékén már tíz 
előadást tartottak, egyszerűbb 
kórusműveket, madrigálokat 
énekelve. „Szép lassan fejlőd-
tünk, az itthoniak mellett évente 
két külföldi fellépésünk is volt, ez 
azóta sem változott” – tette hozzá 

a karnagy. A kórus életében a leg-
nehezebb időszakot az jelentette, 
amikor a tagok egyetemre men-
tek, többnyire Magyarországra. 
Nehéz volt megoldani az utánpót-
lást, emellett nem mindenki tért 
vissza. Az első tíz évben heti há-
rom próbát tartottak, mindegyik 
alkalommal két órát, utána már 

kettőt, jelenleg pedig csak egy 
alkalommal gyűlnek össze – a 
család miatt alakult így. Ettől füg-
getlenül Kovács László mégis ar-
ra a legbüszkébb, hogy a kóruson 
belül legalább nyolc házasság jött 
létre, ugyanakkor mintegy negy-
ven gyerek született, akikkel egy 
ideje karácsonykor közösen lép-
nek színpadra. Annyira erős a 
tagok közötti összetartás, hogy 
idén együtt mennek nyaralni is. 

Nemzetközi sikerekkel 
büszkélkedhetnek

2013-ban a Pécsi Nemzetközi 
Kamarakórus-versenyen harma-
dik helyezést szereztek, ugyan-
akkor a határon túli magyar zene 
ápolásáért különdíjasok lettek, 
a KÓTA (Magyar Kórusok és Ze-
nekarok Szövetsége) hangverse-
nyén pedig úgy kaptak gálakórusi 
minősítést felső fokozatban, hogy 
az alsót átugrották. Ugyanab-
ban az évben Románia egyik 
legrangosabb kórusversenyéről 
elhozták a nagydíjat, egy évvel 
később a prágai kórusversenyen 
másodikok lettek. Ezek mögött 
kemény munka, a helyszíneken 
sok stressz van. „A versenyeken 

mostanra már kötelező műveket 
kérnek az adott ország nyelvén. 
Ugyanakkor olyan is volt, hogy 
negyven perc alatt, akkor kéz-
be kapott kottából egy Tillai Au-
rél-művet kellett négy szólamban 
megtanulni, összeénekelni, majd 
felállni a színpadra, és levezé-
nyelni a zsűri előtt – itt kezdődött 
a kórus minősége. A 25. évforduló 
repertoárja ezt mutatja be” – is-
mertette a karnagy.

A régi Stúdió mozi termében 
pénteken 18 órakor kezdődő ju-
bileumi koncertjükön tizennyolc 
művet énekelnek el. A közösen 
kialakított repertoár az elmúlt 
huszonöt évet foglalja össze, az 
elején tanult kis daloktól a nehe-
zebb darabokig, amelyekkel dí-
jakat nyertek. A tagok számára 
legkedvesebb műveket adják elő, 
„hogy mindenki jókedvvel énekel-
jen, olyat, ami a szívéhez van nő-
ve, mivel ez a legfontosabb. Akkor 
érzem nagyon jól magam, amikor 
kiállok a színpadra és kezdődik a 
csuhaj. Csak annyi érdekel, hogy 
jól szóljon a kórus, hogy hárman 
vagy kétszázan tapsolnak, már 
kevésbé”– foglalta össze a lénye-
get Kovács László.
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