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Sikeres volt a Szent Mihály-napi vásár Kányádi Sándor

	 Ősz	volna	még
Ősz volna még,
s a varjak már közhírré tették
a dermesztő tél
közeledtét.

Károg az ég,
éhenkórász nagy csapat csóka
ricsajog, hussog
reggel óta.

Tócsára jég,
virágra, fűre harmat dermed,
megöregedtek
mind a kertek.

Jó volna még
sütkérezni, de jó is volna,
ha az égen
pacsirta szólna.

SZEPTEMBER 29. , MIHÁLY NAPJA
A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik 

Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év for-
dulójaként tartották számon az állattartók, és a 
Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat 
ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámol-
tatásának, szegődtetésének időpontja volt. 

Szent Mihály napja gyakran vásárnap, a 
pásztorok ilyenkor egészítették ki felszerelésü-
ket. Szent Mihály-nap után kezdték a kukoricát 
törni. Időjóslásra is alkalom e jeles nap: ha a 
fecskék még nem mentek el Szent Mihályig, 
akkor hosszú őszre lehet számítani. Ha Mihály 
napján dörög, kemény télnek nézünk elébe.

Mihály-nap a név gyakorisága miatt kedvelt 
névünnep is maradt. 

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala 
idén már több alkalommal szervezett a kalen-
dárium jeles napjaihoz kötődő vásárokat.

Szeptember 25-én Szent Mihály napja alkal-
mával az őszi vásárra került sor a városi zöld-
ségpiacon.

Árus és vásáros szép számban volt jelen, a 
vásár jó hangulatát a szép idő mellett a Mák-
virágok Néptánccsoport fellépése fokozta, mű-
sorukat a nagyszámban megjelent közönség  
tetszésnyilvánítása kísérte. 

Különleges színfoltot jelentett a  gyerekek 
számára meghirdetett töklámpáskészítés, de a 
felnőttek is szívesen vették kézbe a lámpásfa-
ragó eszközt.

Köszönet mindenkinek, aki résztvett a Szent 
Mihály-napi vásáron, reméljük, kedves emlék 
lesz majd a hideg téli napokra! 

Külön köszönet illeti a Mákvirágok Néptánc- 
csoportot és tanítómestereiket, Mátéfi Csabát 
és Mátéfi Zitát. Legyen még sok ilyen szép él-
ményben részünk!

Köszönet Hintz Katalinnak, Fazakas Anná-
nak  és Szekeres Tímeának a gyerekekkel való 
foglalkozásért és kellemes időtöltésért.

Fontos megemlíteni Csíki Irma, önkormány-
zati képviselőasszonyt, aki többször adta tanú-
jelét annak, hogy szívügyének tekinti a vásá-
rok szervezését!

Kívánunk még számos sikeres vásárt!

Százötven	éves	Székelykeresztúr	Önkormányzati	Önkéntes	Tűzoltósága	(1871–2021)
2021-ben fennállásának 150. évfordulóját 

ünnepli a székelykeresztúri tűzoltóság. Erre 
a másfél évszázadra emlékeztek a tűzoltó-
ság székhelyén a tűzoltók napja alkalmával. 
Ugyanekkor mondtak köszönetet azokért a vé-
delmi felszerelésekért is, melyeket az Önkor-
mányzati Önkéntes Tűzoltóság és az Önkéntes 
Tűzoltók Szakmai Egyesülete Székelykeresztúr 
és Térsége nyert el szakmai pályázaton, Hargita 
Megye Tanácsa jóvoltából. 

Péter Levente a Székelykeresztúri Önkor-

mányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka 
ünnepi köszöntő beszédében a testület százöt-
ven éves múltját méltatta kihangsúlyozva, hogy 
a székelykeresztúri tűzoltóság Erdély viszony-
latában az elsők között alakult, megelőzve na-
gyobb városokat.

Az eseményen részt vett Koncz Hunor-János, 
Székelykeresztúr polgármestere, Sebestyén 
Zsolt alpolgármester, a tűzoltóság tagjai, ön-
kormányzati munkatársaik. Koncz Hunor-János 
polgármester úr elismeréssel beszélt a tűzoltók 

tevékenységéről, annak fontosságát emelte ki, 
egyben megbecsülését és köszönetét fejezte 
ki azért a bátor kiállást követelő tevékenysé-
gért, amelyet végeznek a közösség, a lakosság, 
mindannyiunk biztonsága érdekében.

A meghitt kis ünnepséget kellemes beszélge-
tés kisérte, és az érdeklődők az újonnan beszer-
zett védelmi felszereléseket is megtekinthették. 
Tűzoltóinknak kívánunk jó egészséget, a testü-
letnek újabb 150 biztonságos évet!

Sándor-Zsigmond Ibolya
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ÖNKORMÁNYZAT

Kövessük	a	jó	példát!

Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy azt látom, 
nem hiábavaló az a fajta önkéntes munka a vá-
ros érdekében, amely másokat is arra sarkall, 
hogy szabadidejükben, akár egy nehéz munka-
nap után szerszámot, felszerelést ragadjanak 
magukhoz, hogy szebbé, élhetőbbé tudják ten-
ni szűkebb környezetünket.

Ezek a lakosok nem a hírnévért, nem a sze-
replésért, hanem saját közvetlen lakókörnyeze-
tük szebbé tételéért önkénteskednek.

Hálás vagyok, és úgy érzem, köszönettel tar-
tozom mindazoknak, akik önzetlenül tesznek a 
városért, pozitív példát mutatva mindenki szá-
mára. Köszönöm! Első a város.

Koncz Hunor-János
Mindemellett, hogy büszke vagyok minden 

olyan lakosra, aki nemcsak Önmagáért, hanem 
a közösségért is hajlandó tenni, arra biztatok/ 
biztatunk mindenkit merjen vállalni, felvállal-
ni közösséget szolgáló tevékenységeket, mert 
együtt, közösen tudunk tenni, jobbá szebbé 
változtatni környezetünket, illetve városunkat!

Minden hasonló kezdeményezést nagy lel-
kesedéssel támogatunk és támogatni fogunk a 
jövőben is, és természetesen, ahol és amikor 
lehetőségünk van rá, részesei is voltunk és le-
szünk ezen akcióknak!

Tegyünk együtt közösen a városért!
Sebestyén Zsolt

	 Megyei	támogatás	
	 Székelykeresztúrnak

Hargita Megye Tanácsa a következő projek-
tekre ad támogatást:

A timafalvi járda állapota harminc éves prob-
léma. Most végre elkezdődik a felújítás.

Bővítik a Petőfi Sándor Általános Iskola te-
tőszerkezetét. Ehhez ad támogatást Hargita 
Megye Tanácsa. 

Öntözőrendszert kap a stadion. Ez nagyon 
fontos projekt hiszen az elkövetkező években 
egy sportkomplexummá alakul a pálya és kör-
nyéke.

Köszönjük a székelykeresztúriak nevében 
mindenkinek aki megszavazta.

	 APIA	–	támogatás, 	2021.	
	 Egységes	területalapú	támogatás, 	SAPS	–	95,4751	euró	hektáronként

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium közzétette a 2021-re vonatkozó 
egyszeri kifizetési kérelmek alapján a mező-
gazdasági termelőknek előlegként kifizetendő 
területalapú támogatások összegeit. A jogsza-
bály tervezetét a kormánynak jóvá kell hagynia, 
hogy az APIA megkezdhesse a kifizetések első 
részletét október 18-tól. 

A támogatás 2021-re legalább 95,47 euró 
lesz hektáronként, miután tavaly a gazdák 
98,73 eurót kaptak hektáronként. A többi köz-
vetlen kifizetési rendszer esetében az összegek 
hasonlóak, csak a fiatal gazdálkodók támoga-
tására szánt összegek magasabbak, ők idén 
40,4514 eurót kapnak hektáronként, míg tavaly 
36,6119 eurót fizettek ki nekik hektáronként. 
Meg kell jegyezni, hogy ezt a kifizetést csak a 
gazdaság első 60 hektárjára ítélik oda. „A fiatal 
mezőgazdasági termelők hektáronkénti kifize-
tési összege nem haladja meg az egységes te-
rületalapú támogatási rendszer hektáronkénti 
összegének 50 százalékát.” 

A területalapú közvetlen APIA-támogatások 
összegei 2021-ben a kormányhatározat terve-
zete szerint ekként alakulnak: 

Egyszeri területalapú támogatás – 95,4751 
euró hektáronként

Újraelosztási kifizetés:
a) Első intervallum: 1-5 hektár – 5 euró hek-

táronként
b) második intervallum: 5 hektár felett és leg-

feljebb 30 hektár – 48,1457 euró hektáronként
Zöldesítési támogatás – 57,8931 euró hek-

táronként
Fiatal gazdálkodók támogatása – 40,4514 

euró hektáronként

Az APIA-előleg kifizetése október 18-án kez-
dődik, ettől az időponttól utalják a gazdálko-
dóknak az összegeknek a 70 százalékát, ame-
lyeket a kormánynak még jóvá kell hagynia a 
hatálybalépéshez.

A 2021-es APIA-támogatások kifizetése lej-
ben történik, az Európai Központi Bank által 
2021. október 1-je előtt megállapított árfolyam 
alapján.

A 2021-es pályázati évre nyújtott közvetlen 
kifizetések összege

Sorszám-Leírás-Összeg (euró/hektár)
1. Hektáronkénti egységes támogatási rend-

szer – 95,4751
2. Újraelosztási kifizetés
a) első intervallum: 1-5 hektár 5,0000
b) második intervallum: 5 hektár felett és 

legfeljebb 30 hektár 48,1457
3. Zöldesítési kifizetés – 57,8931
4. Fiatal gazdálkodók kifizetése – 40,4514
Területalapú támogatások összegei az APIA 

2020-es kampányban
Íme az APIA által a tavalyi fizetési kampány-

ra nyújtott támogatási összegek:
– Egységes területalapú támogatási rendszer 

(SAPS) 98,738 euró/hektár, azaz 481,101 lej/hektár;
– Újraelosztó kifizetés, az első intervallum: 

1-5 hektár, 5 euró/hektár, azaz 24,362 lejt/ 
hektár, a második intervallum 5 hektár felett és 
legfeljebb 30 hektár, 48,105 euró/hektár, azaz 
234,393 lej/hektár;

– Támogatás a zöldítésért 57,824 euró/hek-
tár, azaz 281, 749 lej/hektár;

– Kifizetés a fiatal gazdák számára 36,6119 
euró/hektár, azaz 178,391 lej/hektár összegben.

A Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület csapata a budapesti tűzoltó 
barátaik meghívására részt vett a már 13. al-
kalommal megrendezett hagyományőrző nem-
zetközi tűzoltó versenyen.

„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, 
hogy évről évre meghívást kapunk és részt ve-
hetünk egy ilyen nívós megmérettetésen.

Több kategóriában versenyeztünk, így sike-
rült egy I., két II. helyezést, valamint két külön-
díjat megszerezni. Köszönjük a szervezőknek, 
hogy ott lehettünk” – olvasható a Villám-Fulger 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-oldalán.

Gratulálunk a sikerhez!

	 A	Villám	ÖTE	a	budapesti	XIII.	Nemzetközi	Hagyományőrző	Tűzoltó	Versenyen
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 Anyaköny vi hírek
 2021.08.15. – 2021.09.15.

Születések
Simó Arianna   2021.07.22
Farkas Kristóf   2021.07.25
Farkas Csaba   2021.08.07

Házasságkötések
 2021.08.19
Kacsó Csaba és Demeter Edit   

2021.08.27
Hegyi István és Bereczki Szilvia   

2021.09.02
Kádár Tamás-Csaba és Páll Katinka-Pálma 

2021.09.10
Szabó Zsolt és Vass Renáta   

2021.09.10
Vida Attila és Bokor Noémi   

2021.09.10
Csetri Barna és Jakab Ágnes   

Elhalálozások 
Gál Márta   2021.08.23
Bardoczi Lajos   2021.08.28
Lukács Ilona   2021.09.03
Ambrus Lajos   2021.09.09

118/2021-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intéz-
mények Vezetőtanácsába.

119/2021-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intéz-
mények Minőségbiztosítási bizottságaiba.

120/2021-es HATÁROZAT a város 2021-es 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

121/2021-es HATÁROZAT egy sepregető 
gép havi üzemanyagkvótájának elfogadásá-
ról.

122/2021-es HATÁROZAT a családorvosi 
egyéni orvosi kabinetekkel kötendő együtt-
működési megállapodás elfogadásáról.

123/2021-es HATÁROZAT egy közjegyzői 
nyilatkozat aláírására vonatkozó felhatalma-
zásról.

124/2021-es HATÁROZAT a 443/2013 szá-
mú bérleti szerződésnek a módosításáról.

125/2021-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
117/2021 számú, az EMLÉKGYÁR Kft.-vel kö-
tendő  együttműködési és szolgáltatási ke-
retszerződés jóváhagyására vonatkozó Ha-
tározatának módosításáról.

Székelykeresztúr, 2021. szeptember 16.

126/2021-es HATÁROZAT a város 2021-es 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

127/2021-es HATÁROZAT a Didaktikai és 
pihenési célú úszómedence beruházáshoz 
szükséges terület átadásáról és a szükség-
letek biztosítása a Nemzeti Beruházási Ügy-
nökség számára.

Székelykeresztúr, 2021. szeptember 21.
Székelykeresztúr, 2021. szeptember 28.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 118/2021 privind numirea 
unor consilieri ca reprezentanţi a Consili-
ului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în 
consiliul de administraţie a unităţilor de în-
văţământ din oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 119/2021 privind numirea 
unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului 
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comi-
sia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 
unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru 
Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 120/2021 privind aproba-
rea rectificării bugetului local al oraşului pe 
anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 121/2021 privind stabilirea 
cotei de carburanţi lunar pentru autoutilita-
ra de măturător auto aflat în dotarea Primă-
riei oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 122/2021 privind aproba-
rea Protocolului de cola-borare între Oraşul 
Cristuru Secuiesc şi Cabinetele medicale in-
dividuale de medic de familie care funcţio-
nează în oraş.

HOTĂRÂREA nr. 123/2021 privind împu-
ternicirea primarului oraşului cu semnarea 
Declaraţiei notariale necesară pentru obţi-
nerea certificatului de omologare a unui mă-
turător auto.

HOTĂRÂREA nr. 124/2021 privind aproba-
rea modificării contractului de închiriere nr. 
443/2013.

HOTĂRÂREA nr. 125/2021 pentru modifica-
rea Hotărârii nr. 117/2021 privind aprobarea 
Contractului-cadru de colaborare şi prestări 
cu S.C. EMLEKGYÁR S.R.L.

Cristuru Secuiesc, 16. septembrie 2021.

HOTĂRÂREA nr. 126/2021 privind aproba-
rea rectificării bugetului local al oraşului pe 
anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 127/2021 privind pre-
darea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei prin Compa-
nia Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect tip - „Bazin de înot didactic şi de ag-
rement” din oraşul Cristuru Secuiesc, str. 
Stadionului nr. 6, judeţul Harghita”

Cristuru Secuiesc, 21. septembrie 2021.
Cristuru Secuiesc, 28. septembrie 2021.

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZ ATAI

FELHÍ VÁS 
Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hiva-

tala az adófizetők figyelmébe ajánlja, hogy a 
2021-es évben fizetendő helyi adók befizetési 
határideje szeptember 30.

A helyi adók és illetékek határidőn túli befi-
zetése az érvényben lévő jogszabályoknak 
megfelelően havi 1%-os késedelmi kamat fel-
számolásával jár együtt. 

A kifizetés történhet készpénzzel, kártyával, 
banki átutalással vagy magánszemélyek ese-
tében a ghiseul.ro online platformon keresztüli 
befizetéssel.

Készpénzzel történő kifizetését a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában teheti meg, a 
Szabadság tér 27. szám alatti székhelyen.

Ugyanitt bankkártyás kifizetés is lehetséges.
Bankszámla-tulajdonosok hagyományos 

banki átutalással is fizethetik helyi adójukat 
vagy akár internet bankingen keresztül (a 
keresztur.ro honlapon fel vannak tüntetve a 
számlaszámok).

Továbbra is ajánljuk figyelmükbe a magán-
személyek számára fenntartott online befize-
tési rendszert, a ghiseul.ro oldalt. A bankkár-
tyával rendelkező személyek a regisztrációt 
követően megtekinthetik és kifizethetik a sze-
mélyre szabott helyi adó és illeték összegét.

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal adóosztályán a 

pénztár nyitvatartási programja:
Hétfőn, kedden és csütörtökön 
  8–14 óra között
Szerdán  8–14; 14:30–17 óra között
Pénteken  8–12 óra között.

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala
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Gólyatábor 2021
Idén is sor került iskolánkban a már hagyományossá vált gólyatábor meg-

szervezésére. A szervezésbe néhány nagyobb diák is besegített, és a vírusra 
való tekintettel most egy kicsit másképp zajlott a tábor. Reggel kilenc órára 
mentünk be az iskolába, megtörtént a regisztráció, majd a polók átvétele, ami 
a lányok esetében narancssárga, a fiúkéban pedig zöld volt. Miután mindenki 
megjött, az udvaron gyűltünk össze, ahol a szervezők bemutatkoztak, és rö-

Képzés Spanyolországban
Érzelmi menedzsment: a közösségi mé-

dia elleni küzdelem eszköze című Erasmus+ 
projektünk keretében iskolánk öt pedagógu-
sa vett részt szeptember első felében a spa-
nyolországi Santa Maria de Cayón városkában 
megtartott képzésen. A hétnapos esemény 

célja az érzelmi menedzsment módszereivel 
való ismerkedés volt, melynek eredménye-
képpen elkészülhet az a munkafüzet, mely se-
gítséget nyújthat szülőknek, pedagógusoknak 
az internet- és médiafüggőség kezelésében és 
leküzdésében.

Tanévkezdés 
az Orbán Balázs Gimnáziumban
Diákok, szülők és pedagógusok részvé-

telével került sor a 2021/22-es tanév ünne-
pélyes megnyitójára szeptember 13-án. Dr. 
Szatmári Ilona igazgató asszony beszédét 24 
előkészítős, 24 ötödikes és 48 kilencedikes 
diák fogadása követte, akik osztálynevelőiktől 
vették át a közösséghez való tartozást szim-
bolizáló nyakkendőt. A diákok nevében Szabó 
Renáta, XII. A osztályos tanuló osztotta meg 
gondolatait, Hargita Megye Tanfelügyelőségé-

nek üzenetét Nemes Enikő igazgatóhelyettes 
tolmácsolta. Verset mondtak Voinic Krisztián 
előkészítős és Kibédi Hunor  XII. B osztályos 
tanulók. Az új iskolai évet Páll Attila-Csaba fi-
atfalvi református lelkész áldotta meg. Min-
den diákunknak és munkatársunknak kívá-
nunk eredményekben gazdag tanévet.  
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2021. szeptember 13-án az iskolazász-
ló felvonása után megkondult a tanévnyitó 
kezdetét hirdető harangszó. Ünnepélyünkön 
örömmel köszönthettük nt. Lőrinczi Lajos kö-
zügyigazgató urat, nt. Csáki Levente esperes 
urat, illetve városunk polgármesterét, Koncz 
Hunor-János urat, akik megtiszteltek jelen-
létükkel.

Varró Margit igazgató asszony beszédét 
követően az iskola személyzetének új tagjait 
köszöntöttük. Szakács Emília, földrajz szakos 
tanárnő és Fazakas Annamária óvónő, vala-
mint Orbán Tünde Csilla titkárnő és Farkas 
Krisán János, éjszakai nevelő vehették át az 
iskola nyakkendőjét. A belügyminisztérium 

tanévkezdő üzenetét Bakos Zoltán rendőr-
tiszt tolmácsolta. 

Szívünk legmélyebb örömével üdvözöltük 
az óvodai ciklus legkisebb csoportját, a 22 
kispajtást, akiket Major Ildikó Katalin, illet-
ve Nagy Levente óvodapedagógusok vettek 
gondjaikba már 2021. szeptember 6-án. Ezt 
követően a 23 előkészítős kisdiák vette át 
a tizenkettedikesektől az iskolanyakkendőt, 
valamint a messze földön híres Berde-cipót. 
Az előkészítősöket Bálint Rozália tanító néni 
ünnepi szavakkal bátorította, Bajkó Lilla kis-
diák pedig Szalai Borbála Legyen öröm a ta-
nulás című versét szavalta. A népes V. osz-
tályos csapatot Bán Eszter Noémi, biológia 

szakos tanárnő osztálynevelőként fogadta 
és a nyolcadikosok nyújtották át a címeres 
nyakkendőt. Végül név szerint köszöntöttük 
közösségünkben az 50 kilencedikes diákot, 
akiket ünnepélyesen Vornicu Monica, ro-
mán szakos tanárnő, illetve Csiszér-Rajti Ti-
bor-Sándor informatika szakos tanár úr osz-
tálynevelői gondjaira bíztunk.

Az évnyitót tiszteletes dr. Lakatos Sándor 
aligazgató úr áldáskérése zárta.

Mindenkinek sikerekben gazdag iskolai 
évet kívánunk!

Forrás: az intézmény Facebook-oldala
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viden elmondták, hogy mire számíthatunk. A kétna-
pos tábor célja a csapatépítés, ismerkedés, barátkozás 
volt. Kisebb csapatokra osztottak minket, majd kezde-
tét vette a játék! Javarészt ügyességi feladatok voltak, 
ahol a csapatok egymással szemben megmutathatták 
mire képesek (persze a mi csapatunk volt a legjobb:)). 
A kiscsapatos játékok mellett közösen is játszottunk külön-
böző fejlesztő játékokat. A nap folyamán a rengeteg játék 
mellett sor került egy osztályfőnöki órára is, így a diákok 
jobban megismerhették társaikat és osztálynevelőjüket. A 
sok móka mellett a szervező lányok próbáltak odafigyelni 
a rendre és a pontosságra is. Különböző vicces bünteté-
sek jártak azoknak, akik nem a szabályoknak megfelelő-
en cselekedtek, például elkéstek vagy csúnyán beszéltek. 
Mindkét nap reggel kilenctől este hétig tartották a fog-
lalkozásokat. Kis gólyaként nagyon jól éreztem magam. 
A csapatvezetők nagyon kedvesek voltak, és mindenben 
segítettek, emellett rengeteg új barátra tettem szert, és 
lelkileg kissé jobban felkészültem a gimis életre.

Karsai Brigitta Ilona, IX. A
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Közösségi nap Betfalván
Az idei nyár utolsó nagy eseményeként 

került sor a Betfalváért Közösségi Egyesület 
szervezésében a Közösségi napra, melyhez 
nagymértékben hozzájárult a jó idő is. Az ér-
deklődők számára változatos és színes prog-
ramokat kínáltak, melyen felnőtt és gyermek, 
kicsi és nagy megtalálta a számára érdekes 
tevékenységet.

A délelőtt folyamán egy időben zajlott a fo-

cimeccs, a horgászverseny, a lovaglás, vala-
mint a gyerekeknek szóló tevékenységek. Is-
kolánk pedagógusai biztosították a gyerekek 
számára a szabadtéri játékokat, valamint az 
alkotni vágyóknak a kézműves foglalkozást. 
Nagy sikert aratott az „élő társasjáték”, ahol a 
gyerekek voltak a bábuk, ők lépegettek a ké-
peknek megfelelően, valamint a malom, me-
lyet fakorongok segítségével játszottak. Az 
alkotni vágyók is megmutathatták kreativitá-

sukat, hiszen a kézműves sátorban festhet-
tek, kézimunkázhattak, szőhettek-fonhattak.

A nap záró eseményeként felvonultak a 
csőszök, akik iskolánk volt diákjai, és máris 
kezdetét vette a szabadtéri szüreti bál.

Egy kellemes napot tölthettek együtt fel-
nőttek-gyerekek, együtt élvezhették a szóra-
kozás és pihenés örömét, mely által erősödött 
a közösség összefogó ereje.

A Betfalvi Iskola és Óvoda pedagógusai

A Petőfi Sándor Általános Iskola épülete 
és udvara, augusztus utolsó hetében román 
nyelvtáborban résztvevő gyerekek jókedvé-
től volt hangos. A 21, többnyire IV. osztályba 
készülő kisdiák életszerű helyzeteket gyako-
rolva tanult, meglévő ismereteiket gyarapítva 
játékos módszerekkel.

Az élő idegen nyelv – jelen esetben a román 
– tanításának és tanulásának alapvető célja a 
használható nyelvtudás. Kisiskolás korban a 
fontos cél az idegen nyelv és a nyelvtanulás 
iránti pozitív attitűd és motiváció kialakítása 
és fenntartása. 

A 6-13 év közötti korosztály életkori sajá-
tosságából adódóan aktív és tevékeny.  Az 
aktivitás fenntartásához szükséges, hogy a 
tanulók érdekes, saját élethelyzetükhöz köt-
hető és értelmezhető nyelvi közegbe ágyazva 
találkozzanak az idegen nyelvvel, és változa-
tos, konkrét, gyakorlati tevékenységek során 
tapasztalják meg az idegen nyelven történő 
kommunikációt. A tábor címe a Vacanța sur-
prizelor volt, minden nap feldolgozva egy-egy 
témát. Pl. a La mare, La ștrand témakört az 
egyik család kertjét és medencéjét használva 

aknáztuk ki, így valódi vakációs élményt is biz-
tosítva a gyerekeknek. A Vizita unui oraș téma 
kapcsán Segesvárra utaztunk vonattal, ahol 
városnézés és a vár bejárása alkalmával gya-
koroltuk a román nyelv használatát. La resta-
urant témánk a mindennapi ebédek alkalmával 
valósult meg sikeresen. Mindezek mellett rö-
vid kis párbeszédek, drámajáték, énektanulás, 
szórakoztató játék, barkácsolás tette színessé, 
izgalmassá, érdekessé és hatékonnyá a napi 
tevékenységeket. Nem utolsósorban a szülők 
apró meglepetései: sütemények, finomságok 
minden napra. Köszönet érte!

A cél az volt, hogy ne féljenek a gyerekek 
megszólalni románul például, ha vásárolni 
mennek, vagy ha az utcán kell érdeklődniük, 
vagy étteremben kell beszéljenek.

Úgy gondolom, szükség van ilyen formá-
ban is az együttlétre, tanulásra, szórakozás-
ra. A tábor hatékonysága már az első iskolai 
napokban is megnyilvánult.

„A tudást csak akkor tudjuk megemészte-
ni, ha jó étvággyal habzsoljuk!”

Anatol France elgondolkodtató szavaival 
fogadta idén dr. Simó Ildikó igazgatónő a tan-

évnyitó ünnepélyre érkező diákokat. 
Szeptember 13-án újra szélesre tárta ka-

puit az iskola, és végre szülők, diákok és pe-
dagógusok együtt ünnepelhették egy újabb 
iskolai év nyitányát. Az esemény fókuszába 
az előkészítő osztályosok kerültek, akik ezen 
a napon először léptek be az iskola rejtelmes 
birodalmába. Elsőként iskolánk igazgatója kö-
szöntötte őket, majd a negyedik osztályosok 
biztatták versikékkel, és vezették be a virág-
kapun, végül pedig a nyolcadik osztályos ta-
nulók és osztálynevelőik avatták az intézmény 
hivatalos tagjaivá legfrissebb diákjainkat. 

Az ünnepély záró akkordja volt az 5-8. 
osztályosok üzenete az új szakaszba lépő 5. 
osztályosoknak: Nagy szeretettel üdvözlünk 
benneteket köreinkben, és kívánjuk, hogy 
érezzétek jól magatokat a nagyiskolában, 
gazdagodjatok életre szóló tudással, kedves 
élményekkel!

Kitartást, szép eredményeket, vidám tané-
vet kívánunk iskolánk minden tanulójának és 
pedagógusának a 2021-2022-es tanévben!

Karda Margit
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	 VI . 	Fúvóstábor

Augusztus 12-15. között Énlakán megtartot-
tuk a VI. Fúvóstábort, melyen közel negyven 
zenekari tag vett részt. Igazi tábori hangulat-
ban, kiváló feltételek mellett készülhettünk a 
2022-es szezonra. Szálláshelyünkön, a Dancs 
Vendégházakban székely ízlés szerint, nagya-
nyáink/nagyapáink házi szőttese, bútorai közt 

kialakított tiszta, ízlésesen berendezett szo-
bákban, igazán családias környezetben érez-
tük magunkat, de külön köszönetet érdemel 
vendéglátónk, Dancs Alpár rendkívüli figyelme, 
hogy semmiben ne legyen hiányunk, hamisí-
tatlan székely vendégszeretete, mellyel foga-
dott és „kényeztetett” minket ottlétünk alatt. 
Ugyanakkor köszönjük a falu lakóinak, hozzá-
tartozóinknak, hogy szép számban megjelen-

tek vasárnap, a helyi műemlék templom előtt 
megtartott koncertünkön, mellyel igyekez-
tünk meghálálni ezt a csodálatos négy napot. 
Reméljük, jövőre ugyancsak Énlakán sikerül 
megszervezni majd a hetediket! A tábor anya-
gi feltételeit Hargita Megye Tanácsa pályázati 
úton biztosította, melyet hálásan köszönünk.

Nagy Levente

Idén talán a Nap is melegebben sütött le 
ránk, s talán az Isten jósága, hogy szép nyarat, 
s szabad kirándulást, szabad táborozást tud-
hatunk már emlékeinkben. Az első gondolat, 
amely megfogalmazódott bennünk, hogy de jól 
esett, de jó, hogy találkozhatunk, de jó! S va-
lóban szép érzésekkel, emlékekkel lett tele az 
idei nyári batyunk, majd ebből az emlékmor-
zsákból szedegetünk elő a hűvös őszi napokon, 
vagy éppen a téli bekuckózós hosszú estéken. 
Így őszbe fordulva valóban hálásak vagyunk 
ezekért a megért pillanatokért, mosolyokért, 
szabadságért. 

Bibliahetet tartottunk a kisgyermekek szá-
mára egyházközségünkben. Valóban a gyer-
meki mosoly és őszinteség csalhatatlan, s hát 
még harminc gyermek öröme. Ez az, amely 
mindig emlékeztet bennünket a kezdetekre, az 
őszinte érzésekre. 

Aztán az idősebbekről sem feledkeztünk meg, 
akik idén konfirmáltak, valamint az ifjúsági egy-
let tagjaival közösen Csehétfalván töltöttünk el 
egy bensőséges hangulatú hétvégét, melynek 
megvalósítása a Bethlen Gábor Alap segítségé-
vel történt. Szó volt ott Istenről, konfirmációval 
kapcsolatos félelmekről, izgalmakról, közösség-

gé válásról, közösséghez tartozásról. Apró lépé-
sekkel haladunk az Isten országa felé. 

Végül pedig, hogy a kép teljes legyen kirán-
dulással töltöttük meg a gyülekezetünk tagja-
inak emlékes dobozát, ahol Erdővidék szépsé-
geit, látványosságát keresték fel. Vargyason az   
unitárius templomot látogattuk meg, valamint a 
Sütő család bútorfeső örökségét láthattuk, Ma-
kovecz Imre által tervezett református temp-
lomba nyertünk betekintést, Miklósváron a 
Kálnoky kastélyt, valamint az újonnan felújított 
nagyajtai vártemplomot. Bízunk abban, hogy 
jövőre is ilyen szép emlékekkel búcsúzhatunk a 
nyártól, mindezekért pedig hála legyen! 

Dénes Erzsébet segédlelkész

	 Egy	szelet	nyár	a	keresztúri	unitáriusoknál

Szeptember 17-19-én nyolcadik alkalommal 
került megrendezésre az immár hagyományos-
nak számító Énlaka-konferenciák újabb prog-
ramja, amelynek előadásai a székely népszoká-
sok köré csoportosultak.

A téma erdélyi és magyarországi szakem-
berei az énlaki kultúrotthonban tartották az 
előadásokat, amelyeket első alkalommal a vi-
lághálón élőben is lehetett követni. A tanács-
kozás Pozsony Ferenc professzor (Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem, Kolozsvár), Szávai Márton 
ny. tanító, civil aktivista, pomológus (Énlaka) 
és Visy Zsolt, professor emeritus (Pécsi Tudo-
mányegyetem) közös szevezésében, Etéd Köz-
ség Önkormányzata, a Nemzetstartégiai Ku-
tatóintézet (NSKI, Budapest) és a Pro Énlaka 
Alapítvány támogatásával valósulhatott meg. 

Az Énlaka-konferenciák nagyszerűsége és 

jelentősége abban rejlik, mondotta el Szávai 
Márton ny. tanító, egyik főszervező, hogy a 
2007 óta kétévente megrendezésre kerülő kon-
ferenciákon a választott témák kiváló kutatói 
tartanak előadásokat, amelyek a konferenciát 
követő legrövidebb időn belül kötetben látnak 
napvilágot, így az eljövendő kutatóknak is re-
mek forrásul fog használni akár évtizedek múl-
tán is. Az eddigi konferenciákon összesen közel 
kétszáz előadás hangzott el, illetve ennyi tanul-
mány került közlésre.

Az idei programban Székelykeresztúrról Sán-
dor-Zsigmond Ibolya tartott előadást Népszoká-
sok dr. Molnár István gyűjtésében címmel. Molnár 
István munkásságában ugyanis a népszokások 
gyűjtése is helyet kapott. Legtöbbet a tavaszi 
ünnepkörrel, a húsvéti szokásokkal foglalkozott. 
Ezekből gyűjtött Énlakán és a Nyikó mentén.

Az előadásban egy kevésbé ismert hagyo-
mány, a tavaszi csorgó-újítás Gyalakuta köz-
ségben került ismertetésre. Dr. Molnár István 
a gyűjtést 1954-ben végezte és a Sepsiszent-
györgyi Tartományi Múzeum Évkönyvében je-
lentette meg 1955-ben.

A 2023-ban megrendezendő konferencia té-
mája felől is döntés született. Két év múlva a 
hagyományos népi építészet lesz a terítéken. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Énlaka-konferenciák	VIII .
Fotó: Krisán CsabaFotó: Krisán Csaba
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Városunk karate csapata Fazakas István ka-
rate mester vezetésével sikeresen szerepelt 
Zalaegerszegen az országos JKS Magyarország 
karate versenyén.

A megmérettetés eredményének kihirde-
tésekor tíz keresztúri versenyző kilenc alka-

lommal került a dobogóra! Mindannyiuknak 
gratulálunk és kívánunk további eredményes 
versenyeket, jó felkészülést!

Köszönet illeti Székelykeresztúr Polgármeste-
ri Hivatalát, a Termolang Kft.-t, az Unicons Kft.-t 
és Krisán Dénes urat a nyújtott támogatásért!

Újabb	sikert	arattak	a	székelykeresztúri	karatésok 	 Múzeum	–	Köszönet
Örömünkre újabb adományokat kapott a 

Molnár István Múzeum néprajzi gyűjteménye. 
Firtos Piroska (GAGY) újszerű állapotukban 
megőrzött, régi szőttes abroszokat, kendőket, 
törlőket és zsákot hozott ajándékba. Külön ér-
ték, hogy tudjuk, a szépséges háziszőttesek Fa-
zakas Piroska és Pálfi Anna hajdani keze mun-
káját dicsérik. Köszönjük szépen az ajándékot!

Ugyancsak nagy örömünkre szolgált, hogy 
gyűjteményünk néhai Komanics Sándor férfi-
szabó mester kifogástalan állapotú varrógé-
pével és annak tartozékaival gyarapodott. A 
tárgyakat a mester lánya, Gergely Klára aján-
dékozta a múzeumnak.

Köszönjük szépen, hogy az érzelmi kötődés 
mellett megfontolta, hogy múzeumunk jó gaz-
dája lesz ennek a helyi ipartörténeti szempontól 
fontos emléknek.

Továbbra is szívesen fogadunk hasonló fel-
ajánlásokat.

Könyvadomány
A múzeum könyvtára javarészt a Városi 

Könyvtár jó szakmai kapcsolatainak köszönhe-
tően értékes kiadványokkal gyarapodott az el-
múlt időszakban. 

Nemrégiben a Magyarságkutató Intézet jó-
voltából Kása Csaba történésztől ajándékköny-
veket vettünk át a múzeum dokumentációs 
könyvtára számára. Köszönjük szépen a köny-
veket, amelyeket bárki kézbe vehet, elolvashat.

Egyetemisták, középiskolások szakdolgoza-
tok megírásához gyakran keresnek forrásanya-
got a múzeumban is. Szívesen segítjük őket!

Szeptemberben két népes csoport látogatott 
Székelykeresztúrra. Csíkszentdomokosról Már-
ton Áron püspök lelki falustársai voltak ven-
dégeink. A Sándor Edit által vezetett ötvenfős 
csoporttal a Gyárfás-kertben közösen idéztük 
fel a Petőfi-emlékeket. Élmény volt a Markaly 
Incze és kisfia, Márk előadásában felcsendülő 
élőzene, a körtefa mellett közösen énekelt Pe-
tőfi-dal. A csoport koszorúzott, elhangzott az 
Egy gondolat bánt engemet című Petőfi-költe-
mény, és emlékképek is készültek. Megtapasz-
taltuk: lélekkel és szeretettel, megbecsüléssel 
közelíteni értékeink, emlékhelyeink felé – a leg-
nagyobb élmény!

Jó élmény, öröm volt a kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnázium XII. osztályos tanulóinak 
múzeumlátogatása, akik a Határtalanul prog-
ram keretében látogattak Erdélybe, Székely-
keresztúrra, és fontosnak tartották az itt élők 
múltjába való bepillantást. Reméljük, tetszett, 
amit láttak, köszönjük, hogy itt voltak. A ven-
dégeket az Orbán Balázs Gimnázium, mint fo-
gadó iskola diákjai kísérték.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Látogatói	élményeink

Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen 
működő kulturális intézménye,  a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont több éve 
jelentet meg értékes kiadványokat, amelyek 
közt az érdeklődők megtalálják a vidék hagyo-
mánya, néprajza, helyismerete és történelme 
tudomány-népszerűsítő köteteit.

Augusztus végén egy székelykeresztúri 
vonatkozású kötet is napvilágot látott, Sán-
dor-Zsigmond Ibolya Lelkek tárháza című ta-
nulmánykötete.

„Ahogy a 120–150 évvel ezelőtt itt élt em-
berek, mindennapi események a kutatás során 
egyre közelebb kerülnek a jelenhez, úgy válik 
megtapasztalhatóvá mindaz, ami elődeink sa-
játja lehetett. A tanulmányok többsége az el-
múlt két évtizedben különböző szaklapokban és 
kötetekben már megjelent. Ezúttal bővített és 
átdolgozott változatuk lát napvilágot, hogy egy-
ségben és összefüggésben láttassa, Székelyke-
resztúrt mi tette egyedivé, és mitől volt ugyan-
olyan, mint bármelyik más erdélyi kisváros. A 
Lelkek tárháza átjárót képez múltunk és jele-
nünk között, értékeinket azzal a reménységgel 

mutatja fel, hogy az itt élők közösségi érzését 
erősítve, a jövő nemzedéknek adja örökségül” 
– olvasható a szerző ajánlásában.

A könyvet augusztus 29-én mutatták be A 
könyv éve Székelyudvarhelyen elnevezésű ren-
dezvényen, és hamarosan Székelykeresztúron 
is sorra kerül. Reményeink szerint október 15-
én, a Molnár István Múzeum alapításának 75 
éves évfordulójára tervezett megemlékezés 
keretében találkozhat a közönség a kiadvány-
nyal, amikor más értékes programpontoknak is 
részese lehet majd.

	 Megjelent	a	Lelkek	tárháza	tanulmánykötet
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HITÉLET

A Szent Kereszt felmagasztalásának napja, 
szeptember 14. a székelykeresztúri plébánia 
templom búcsúünnepe, melyet ez évben is 
megtarthattunk a nagyszámban megjelent kö-
zösségi tagok, a papság, valamint a más vallású 
hívek és lelkészeik részvételével.

A szentmise főcelebránsa és az örömhír 

megosztója, tolmácsolója az újmisés Küsmödi 
Csongor segédlelkész volt, aki korábban ebben 
a közösségben töltötte gyakorlati pasztorális 
évének első részét. 

A kereszt számunkra jel, mely az ég felé mu-
tat, és segít bennünket, hogy hétköznapi éle-
tünkben, kereszthordozásunkban is felfedez-

hessük a jót, mely nemesebbé teszi lelkünket.
A szentmise végén a jelenlévők ünnepélyes, 

primiciás, újmisés áldásban is részesülhettek.
Forrás: Szent Kereszt Plébánia 

Facebook-oldala
A fotókat Dávid Tünde készítette

Szent	Kereszt	felmagasztalása

Ünnepélyes	templomszentelés	Fiat falván
Fiatfalván a vallási türelemnek szép példáját 

lehet tapasztalni: a reformátusok és az unitá-
riusok századok óta közösen használják a falu 
közepén álló, középkori eredetű műemléktemp-
lomot, amely 1803-as átépítése során nyerte 
mai formáját. A két felekezetnek külön harang-
ja, orgonája, úrasztala és szószéke van. 

Történeti áttekintő
Fiatfalván a reformátusoknak és unitáriu-

soknak 1631-ben még külön templomuk volt. A 
református templomról unitárius egyházi forrá-
sok azt írják, hogy elpusztult, de már korábban, 
1726-ban a reformátusok az unitárius temp-
lomba jártak nyilván saját templomuk használ-
hatatlan volta miatt.

Az unitárius templom a falu jelenlegi templo-
ma helyén lehetett, 1789-ben zsindelyfedeles, 
ép, kőtemplomként jellemezték.

Az elpusztult református templom nyomait a 
mai nevén Ugron-kastélyként ismert épület kö-
zelségében Benkő Elek 1980-ban végzett régé-
szeti kutatása során megtalálta, és a kastéllyal 

hozta összefüggésbe. A templom a XVII. szá-
zad végén vagy a XVIII. század elején leégett, 
ezt követően kriptává alakították.

Megújult a reformátusok és unitáriusok 
közös temploma

Újabb szép példa az összefogásra az, aho-
gyan a magyar kormány nemzetpolitikájának  
köszönhetően a közösség egyetértésben, közös 
erővel felújította Isten házát. A felújított temp-
lom felszentelésére szeptember 19-én, vasár-
nap a hálaadó istentiszteleten került sor.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházke-
rület püspöke és Kovács István, a Magyar Uni-
tárius Egyház püspöke hirdették az igét.

Az eseményen részt vett Brendus Réka, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ságának főosztályvezetője.

Kató Béla, református püspök elmondta, 
hogy a fiatfalvi templom felújítása csak egy volt 
az erdélyi református egyháznak az utóbbi öt 
évben indított mintegy négyszáz terve közül, de 
talán a legegyedibb, hiszen nemcsak egy temp-

lomot újítottak fel, hanem ezáltal megerősítet-
ték a két gyülekezet közti testvéri viszonyt is.

Kovács István, unitárius püspök prédikáció-
jában elhangzott: „A templom méltán lehetne 
a békés egymás mellett élés és az egész er-
délyi közösség jelképe. Miközben a mai világra 
egyre erőteljesebb megosztottság jellemző, a 
közösség érzését a fiatfalviak évszázadok óta 
megélik. Ez példaértékű, hiszen Istent nem a 
kövek, a téglák, a templomok, hanem a bennük 
létrejövő közösség idézi meg.”

Az ünnepségen jelen volt Kelemen Hunor el-
nök úr, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, 
hogy a magyar jövőhöz erős magyar családokra 
van szükség, akik itt, a szülőföldön erős magyar 
közösségeket tudnak alkotni.

Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgár-
mestere megköszönte Magyarország kormá-
nyának, amiért a két évig tartó felújítási mun-
kálatok költségét majdnem teljes egészében 
felvállalta.

Sándor-Zsigmond Ibolya


