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Keresztfalvi Lajos
1969-ben született. Általános Iskolai tanulmányait Borsodnádasdon,
szakmáját a Gábor Áron 102.sz. szakmunkásképző intézetben, és azt követően
érettségi vizsgáját a Bródy Imre szakközépiskolában szerezte meg Ózdon. 1983
óta dolgozik Borsodnádasdon az akkori Lemezgyár, jelenleg PLES Zrt.
járműkerék üzemében.
Már kis iskolásként tagja volt a Borsodnádasdi Lemezgyár
fúvószenekarának.
1990 – ben katonának vonult Mezőcsátra. A zene mindig közel állt hozzá,
és önszorgalommal, autodidakta módon ismerkedett meg a gitárral, majd a
szintetizátorral. Eleinte tiszti rendezvényeken vállalt zenei szolgálatot, majd
leszerelve itt Borsodnádasdon a művelődési házak felkérésére, több utcabálon,
rendezvényen szórakoztatta a Borsodnádasdi közönséget.
2003 ban, felvételt nyert a Miskolci Egyetem gépészmérnöki karának
levelező tagozatára, ahol 2006 –ban lediplomázott.
Keresztfalviné Németh Barbara
1980-ban született . Általános Iskolai tanulmányait Borsodszentgyörgyön
végezte. Zenei tanulmányait már fiatalon, 6 éves korában elkezdte, melyet
nagyapjának köszönhet, aki közel 40 évig volt a község kántora.
10 éves korától az Ózdi Erkel Ferenc Zeneiskola tanulója zongora szakon,
ahonnan tanárai támogatásával, zenei úton folytatta középiskolai tanulmányait,
és sikeres vizsgát tett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
zongora szakára. Az itt eltöltött évek során azonban a hangszeres játék mellett
megszerette az éneket és az angol nyelvet is, és egyre erősödött benne a
pedagógusi elhivatottság.
2000- ben kötött házasságot Keresztfalvi Lajossal és azóta, városunk
polgára.
Ugyanebben az évben felvételt nyert az Eszterházy Károly Főiskola angolének zene szakára. Számos főiskolai rendezvényen lépett fel,
zongoradarabokkal és szóló énekkel.

A főiskola elvégzése után, felvételt nyert a Borsodnádasdi Általános iskolába,
ahol közel 3 évig angolt és éneket tanított, valamint elindította az Ózdi Erkel
Ferenc Általános Zeneiskola kihelyezett tagozatát.
Ezekben az időkben került közelebbi kapcsolatba Sztrakai Judittal, és a MűVész-Hellyel, ahol az előadott darabok zenei felkészítésében vállalt aktív
szerepet.
Jelenleg az Ózdi Széchényi István Közgazdasági Szakközépiskola
tantestületének tagja, ahol a már több éve működő „Szikszi zenés színház”
keretein belül kolléganőével együtt próbálja lelkesíteni, ösztönözni a fiatalokat
zenés produkciókban való részvételre.
A Keresztfalvi házaspár 2003- tól aktív tagja a MŰ-VÉSZ helynek, ahol az
előadott musicalek dalainak betanítását, s a vezénylést Barbara végzi. Lajos nem
csak szakmai tanácsaival, hanem színészként is részt vesz a produkciókban a
Rómeó és Júlia hercege, a dzsungel könyve Akelája, a légy jó mindhalálig
Valkai tanárura volt.
A kulturális élet fontosságát, a hagyományok ápolását, a zene szeretetét,
mindketten fontosnak tartják, és minden erejükkel azon vannak, hogy ezeket az
értékeket megerősítsék, a gyermekeikben, és a Borsodnádasdi fiatalság körében
is.
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