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Mentovics Éva 

 Hurrá ,  nyaralok!
Hurrá, nyaralok!
Nem titkolom, nagyon vártam.
Vakáció! Nincs tovább!
Júniustól igazoltan
kerülöm az iskolát.

Olyan távol leszek tőle,
amennyire csak lehet,
falun töltök a nagyinál
öt, vagy talán hat hetet.

Nem dübörgő utcazajra,
madárdalra ébredek,
s kinn, a kertben rózsalugas
csábítja a méheket.

Izgatottan kelek reggel,
nem lopom ám a napot,
megetetünk, megitatunk
fürgén minden állatot.

Mama kapál, én szorgosan
locsolom a palántát,
hogy gyorsabban fejlődjenek
répák, borsók, saláták.

Amíg a nap délidőben
aranyfényét hinti szét,
árnyékban ül cirmosunk is,
pihegnek a kiscsibék.

Árnyat keres kint a Bodri,
tyúkjaink sem kárálnak,
bodzabokor hűs rejteke
mindegyiknek szállást ad.

Fürge patak csobogása
hallatszik a rét alatt,
hol esténként koncertet ad
egy nagyhangú békahad.

Más ez, mint a városi zaj,
másabb itt az illat is.
Tán a Nap is szebben ragyog,
huncutabb a kis hamis.

Illatozva leng a zsálya,
bazsalikom, mentaág,
s ott, a fűben pár virtuóz
tücsökprímás vert tanyát.

Vén diófánk vaskos ágán
leng föl-alá a hintám
még este is, mikor a Hold
sápadt fénnyel kacsint rám.

Drága papi, nagyanyókám,
csuda remek itt a nyár!
Velem tart a sok-sok emlék,
ha a suli visszavár.

 Június 24-én, pénteken a Molnár István Mú-
zeumban 10. alkalommal rendeztük meg a Mú-
zeumok Éjszakáját.

Egy tartalmas és nagy érdeklődés által öve-
zett eseményt tudhatunk magunk mögött. A 
délelőtti kézműves foglalkozások, agyagozás, 
színezés, nemezelés, a játékos régészeti ásatás 
izgalmai, egy régi társasjáték, a malmozás fel- 
elevenítése elsősorban a gyermekeket kötötte 

le. Az érdeklődők láthatták a múzeum időnként 
bemutatásra kerülő csodálatos lepkegyűjtemé-
nyét, és az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkénte-
seinek köszönhetően régi telefonok kiállítása és 
érdekes programok várták a nagyobb diákokat. 

A múzeum pincekiállításának téglapadlóján a 
Földanya tiszteletére egy nagyon  szép kukori-
ca-mandala volt látható Augusto Salazar colum-
biai festőművésznek köszönhetően. A délutáni 
műsorpontok között hagyományszerűen nép-
tánc, fúvószene és közös éneklés töltötte meg 
a múzeum udvarát.

Köszönjük mindenkinek, aki bejött a múze-
umba, látogatta programjainkat.

Köszönjük segítőinknek és fellépőinknek, 
hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: 
Erdélyi Ifjúsági Egyesület, Mákvirágok Nép-
tánccsoport, Polgári Fúvószenekar 1895, Szász 
Csaba tanár úr és gitáros tanítványai, valamint 
a felnőtt gitárosok és egyéb hangszeresek köz-
reműködését. Köszönet Péter Ildikónak a kéz-

műves foglalkozások irányításáért, Székely 
Albertnek a fellépők számára készített finom 
vacsoráért, a Kistérség Szövetségnek a pályá-
zat lebonyolításáért. 

Köszönjük Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzatának a rendezvény megszervezéséhez 
nyújtott anyagi támogatást és minden egyéb 
segítségért a városgazdálkozási osztályon dol-
gozó munkatársainknak tartozunk köszönettel.

Rendezvényünket azzal a reménnyel zártuk, 
hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor találkozunk!

Sándor-Zsigmond Ibolya

MÚZEUMOK É JS Z A K Á JA IDÉN TIZEDIK A LK A LOMM A L 



2.   oldal - 2022. június

84/2022-es HATÁROZAT Fazakas Sándor 
tanácsos úr mandátuma visszaadásának tu-
domásul vétele és a tanácsosi hely megüre-
sedetté nyilvánítása.

85/2022-es HATÁROZAT A felekezeti tevé-
kenységek támogatása Székelykeresztúron 
Program keretében a 2022-es évben kiutalt 
összegek elfogadásáról.

86/2022-es HATÁROZAT a Hargita utca 
P5/17 alatti szolgálati lakrész kiutalásáról.

87/2022-es HATÁROZAT a városi temetők 
ügykezelésének átruházására vonatkozó ira-
tok elfogadásáról.

88/2022-es HATÁROZAT a PRO URBE kitün-

tetés odaítéléséről a 2022-es évben.
89/2022-es HATÁROZAT a PRO URBE kitün-

tetés odaítéléséről a 2022-es évben.
90/2022-es HATÁROZAT egy területnek a 

város magánvagyonából a közvagyonba való 
átvételéről.

91/2022-es HATÁROZAT az 1-es Lakószö-
vetség pénzügyi auditálásának jóváhagyása.

92/2022-es HATÁROZAT a Maros megyei 
ivóvíz-szolgáltatás és kanalizálás 2014-2020 
közötti időszakára vonatkozó regionális fej-
lesztési terv Ludas – Mezőméhes szakasza 
árstratégiájának elfogadásáról.

93/2022-es HATÁROZAT a Maros megyei 
ivóvíz-szolgáltatás és kanalizálás 2014-2020 
közötti időszakára vonatkozó regionális fej-
lesztési terv Nyárád völgye, Nyárádkará-
csony – Nyárádmagyarós szakasza árstraté-
giájának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. június 16.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 84/2022 constatarea 
încetării de drept a mandatului d-lui consilier 
Fazakas Sándor şi declararea vacantă a locu-
lui d-lui consilier în Consiliul local.

HOTĂRÂREA nr. 85/2022 privind aprobarea 
sumelor acordate pentru proiecte depuse de 
cultele religioase din oraşul Cristuru Secu-
iesc pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 86/2022 privind aprobarea 
repartizării apartamentului de serviciu situat 
în str. Harghitei, Bl. P5 ap. 17.

HOTĂRÂREA nr. 87/2022 privind aprobarea 
documentaţiei pentru delegarea gestiunii 
serviciului public de administrare a cimitire-

lor din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 88/2022 privind aprobarea 

acordării distincţiei onorifice de „PRO URBE” 
al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 89/2022 privind aprobarea 
acordării distincţiei onorifice de „PRO URBE” 
al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 90/2022 privind trecerea 
unui teren din domeniul privat în domeniul 
public al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 91/2022 privind aprobarea 
auditării activităţii financiar-contabile din ca-
drul Asociaţiei de proprietari nr.1 din strada 
Orbán Balázs

HOTĂRÂREA nr. 92/2022 privind aprobarea 
Strategiei de tarifare conform rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul re-
gional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
potabilă şi apă uzată din judeţul Mureş, în 
perioada 2014-2022, Zona LUDUȘ-MIHEȘU 
DE CĂMPIE, Oraşul Luduş şi comunele Sân-

ger, Tăureni, Zau de Câmpie, Gre-
benişu de Câmpie, Săulia Miheşu 
de Câmpie”.
HOTĂRÂREA nr. 93/2022 pri-
vind aprobarea Strategiei de tari-
fare conform rezultatelor Analizei 
Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă poatbilă şi apă 
uzată din judeţul Mureş, în peri-
oada 2014-2020, Zona VALEA NI-
RAJULUI, Comunele Crăciuneşti, 
Acăţari, Bereni, Măgherani”

Cristuru Secuiesc, 
16. iunie 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2022.05.15-2022.06.15

Elhalálozások 
Séra Ibolya  19.05.2022
Costea Margit  20.05.2022
Baranyai Botond 23.05.2022
Kerekes Clara-Maria 24.05.2022
Bilibok Zoltán  24.05.2022
Gáll Sándor  26.05.2022
Hageanu Viorel 27.05.2022
Darko Irma  08.06.2022
Fodor József  10.06.2022

Házasságkötés:
 20.05.2022
Jánosi Szabolcs és Fitos Hajnalka
 03.06.2022
László Tibor és Szakács Melánia
 04.06.2022
Kacsó Zsolt és Jakab Orsolya
 10.06.2022
Toth Norbert és Fekete Kata
 11.06.2022
Kedei Barna és Kovács Hajnal
 13.06.2022
László Árpád és Gál Noémi

 Pályázatok
Június 22-én városunk számára fontos támo-

gatási szerződéseket írtunk alá egyházi és civil 
szervezetekkel.

Összesen 34 pályázat részesült pozitív elbí-
rálásban, amelyből egyházközségeink számá-
ra 40.000 lej, kulturális és ifjúsági programok 
szervezésére 110.000 lej és sport tevékenysé-
gek finanszírozására 100.000 lej értékben kö-
töttünk támogatási szerződést.

Köszönetemet szeretném kifejezni minden 
egyes pályázónak, mert erőt és időt nem kímél-
ve vállalnak önkéntes munkát azért, hogy Szé-
kelykeresztúr és csatolt településeink közössé-
gét élménydús programokban részesítsék!

Koncz  Hunor-János polgármester

 Megígér tük 
 és megcsináljuk!

Örömmel tájékoztatom a Kossuth Lajos ne-
gyed, az Arany János, Állomás, Temető, Gyár és 
Orbán Balázs utca lakóit, hogy munkánk gyü-
mölcse beérni látszik.

Az elbírálás szerint nyertes pályázatunk van 
a fentebb felsorolt utcákra a Fejlesztési Minisz-
térium által meghirdetett Anghel Saligny prog-
ramban.

A Kossuth Lajos lakónegyedben teljes útháló-
zat, parkoló és járdafelújítás történik.

A projektek összértéke 13.809.470 lej, ekko-
ra értékű útfejlesztésekre szánt kormánytámo-
gatásban még sosem részesült városunk.

Remélem, hogy a tervezési és közbeszerzési 
fázison minél hamarabb átjutva a lehető legrö-
videbb időn belül kivitelezésre kerül sor.

Akarattal és sok munkával tudjuk elérni azt, 
hogy Székelykeresztúron végre ne legyen több 
sáros utca, sem gödrös járda.

Ezenkívül további utcák felújítása van napi-
renden saját forrásokból, ami a hatékony gaz-
dálkodás eredménye.

Tisztelettel és örömmel, 
Koncz Hunor-János 

polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT/KULTÚRA

 Földközelben ,  r ögök közö t t Június 4 .  – A nemzeti öss zet ar tozás napja

Június 4-én, szombaton, a nemzeti ösz-
szetartozás napján a trianoni békediktátumra 
emlékeztünk. Templomainkban megszólaltak 
a harangok, és a református templomban öku-
menikus istentiszteletre és megemlékezésre 
került sor. Szószéki szolgálatot dr. Tódor Csaba 
unitárius lelkész és Gáspár-Babos Etele refor-
mátus lelkész végeztek.

A Nemzeti Összetartozás tere névadó ünnep-
ség kapcsán történelmi megemlékező beszédet 
tartott Sipos István történelem szakos tanár, 
tanfelügyelő. Ünnepi beszédet mondott Györgyi 
Attila, Hargita megye önkormányzatának kép-
viselője, az Erdélyi Magyar Néppárt országos 
alelnöke. A Békétlen béke című megemlékező 
műsort a Zeyk Domokos Technológiai Líceum 

tanulói mutatták be, felkészítő: Tekeres Imola 
történelem szakos tanárnő.

A megemlékezés a himnuszok közös éneklé-
sével zárult, és az Országzászlós emlékműnél 
koszorúzásra került sor.

Június 4-én, a nemzeti összetartozás nap-
ján a Molnár István Múzeumban az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt szervezésében a balassagyarmati 
Sztancsik József pedagógus, néptáncos, spor-
toló bemutatta a székelykeresztúri közönség-
nek a Földközelben, rögök között című tárlatát. 

Sztancsik József fiatalkorát szülőfalujában, 
Örkényben töltötte. A kézügyességet igénylő 
munkát már korán megszerette, maga eszká-
bálta össze játékait, mert pénz erre nemigen 
jutott. – Az első szobromat főiskolás koromban 
készítettem. A farigcsálás később szenvedé-
lyemmé vált. Mondhatni, beleszerelmesedtem 
a fába, kiismertem tulajdonságait, elsajátítot-
tam megmunkálásának minden csínját-bínját. 

A vidéki élethez, a szülőföld hagyományaihoz 
való ragaszkodása meghatározója Sztancsik Jó-
zsef tevékenységének, elszakíthatatlan szálak-
kal kötődik a népi kultúrához. Első igazán jól 
sikerült szobra is egy kenyeret kínáló paraszt- 
embert ábrázolt.

A balassagyarmati faszobrász nem kedveli 
a túldíszített alkotásokat, inkább az egyszerű, 
letisztult formákhoz vonzódik. – Hozzám legkö-
zelebb a legerdélyibb magyar szobrász, Szervá-
tiusz Jenő stílusvilága áll. Magam is erre törek-
szem. Akkor jó egy szobor, hogyha legurítják a 
hegyről, akkor is olyan marad, magam is ilyen 
ember vagyok. Nem vagyok nagyon cizellált, 
nem beszélek rébuszokban, ezt tanultam, ez 
maradt meg bennem – fogalmazta meg hit-
vallását a rendkívül sokoldalú balassagyarmati 
alkotó, aki a legkedvesebb szobrát Szervátiusz 
Jenő emlékére faragta. A szobrot a legerdélyibb 
magyar művész „Emrébá”, a falu együgyűjének 
figurája ihlette, akinek kezéből mindig elszalad 
a boldogság báránya.

Vendégünknek rendkívüli élményt jelentett 
a múzeum kiállítótermében látható Unokám-
mal című Szervátiusz-szobor, csillogó szemek-
kel fedezte fel, és örült, hogy saját munkáját, a 
Szervátiusz ihlette szobrot példaképének műve 
mellett állíthatta talapzatra. 

Sztancsik József ez idáig számtalanszor mu-
tatkozott be alkotásaival a nagyközönség előtt, 
szobrai megtalálhatóak magánlakásokban, 
közintézményekben és közterületeken. A leg-
több elismerést az egyháztól kapta. 
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A május-június tarka programokkal ér-
kezett iskolánkba, tele kirándulásokkal, 
versenyekkel, előadásokkal. 

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum kiírásában az országos Madarak és fák 
rajzpályázaton Bajkó Lilla (Előkészítő) II. dí-
jat, Mikó Róza (III. o.) III. díjat kapott, Szécsi 
Csenge (V. o.) II. díjat szerzett. A szinérvár- 
aljai Alexiu Berinde Technológiai Líceum által 
szervezett Fantáziamadár nemzetközi részvé-
telű regionális rajzversenyre több tanulónk is 
benevezett. A pályamunkákat Osváth Erzsé-
bet Pattan a rügy című verse ihlette meg. Az 
előkészítő osztályból Bajkó Lilla I. helyezést 
ért el, az első osztályból Kiss Dorka I. díjat, 
Mátéffy Emma II. díjat, Nagy Ilka III. díjat 
szerzett. A második osztályból Kovács Zsolt I. 
helyezést, Pálffy Hanna II. helyezést, Köntés 
Antónia III. helyezést szerzett. Irányítók Bá-
lint Rozália, Pap Katalin és Bartha Márta taní-
tónők, valamint Dávid Hajnal rajztanár. 

VI. osztályosaink május 21-22-én a Gyi-
mesekben jártak az ezeréves határnál Tófalvi 
Kinga osztálynevelő vezetésével. A történelmi 
emlékhely komolysága mellé a Sky Gyimes 
bobpálya, illetve a Piposz-tanyai kalandpálya 
adta a jókedvet. Május 27-29-én a VIII. osz-
tály Csíkrákosra utazott osztálykirándulásra 
Nagy Emese osztálynevelő szervezésében. 
Az együtt töltött napokon közösségi játékok-
ban és különböző csapatépítő programokban, 

gyalogtúrán vettek részt.
A június 2-6. közötti időszakban isko-

lánk X-XI. évfolyamainak népes csoportja 
Budapestre kirándult a Határtalanul program 
keretében, a rákoskeresztúri Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
meghívására. A kirándulás igazi kihívásnak 
számított diáknak és kísérő tanárnak 
egyaránt, hiszen a 80 fős csoport végig 
együtt közlekedett és vett részt a különböző 
programokon: jártak a csodák palotájában, 
kirándultak a Visegrád-Esztergom útvonalon, 
megcsodálták az éjszakai Budapestet, jártak 
a Hősök terén, a Városligetben és a budai 
várban, megemlékező műsort mutattak be a 
nemzeti összetartozás napján. Kísérőik Ne-
mes Annamária, Farkas Orsolya, Pál Izabella, 
Rafai Dalma, Szőcs Annamária, Székely-Tibol-
di Anikó és Zsidó Csaba tanárok voltak.

2022. június 3-4-én a VII. osztály ta-
nulói Demeter Annabella osztálynevelő és 
Bölöni László tanító bácsi vezetésével osz-
tálykiránduláson vettek részt Kőrispatakon, 
ahol végigjárták a búza és a szalma útját, 
túráztak, este tábortűz köré gyűltek. Június 
12-én aztán ismét gyerekhangokkal voltak teli 
Kőrispatak utcái, hiszen a Mosolymadárkák 
csoport, Bulz Rebeka és Fazakas Annamária 
óvodapedagógusok kíséretében látogatott 
el a Szalmakalap Múzeumba, ahol megis-
merkedhettek a szalmakalap készítésének 

lépéseivel, kipróbálhatták a „bio liftezést” és 
ihattak a kőrispataki csodakút vízéből, majd 
egy nagyot szekerezhettek a falu utcáin. Júni-
us 11-én, szombaton a Mosolyvirágok csoport 
gyerekei a szülőkkel együtt a marosvásárhelyi 
állatkertbe kirándultak, Máthé Irma és Péter 
Annabella óvodapedagógusok szervezésében. 

Június 2-án Zsidó Ferenc író, tanár, a Szé-
kelyföld kulturális folyóirat főszerkesztője lá-
togatott el iskolánkba, aki saját, készülő re-
gényéből olvasott fel részletet a diákoknak. 
Beszélgettek irodalomról, videókat tekintet-
tek meg a Petőfi-emlékév kapcsán, megis-
merték a folyóiratot. Szervező Ladó Orsolya 
magyartanár volt.

Iskolánk 2021. június 1-én felavatott napkö-
zi otthona épületének tervezője, Sárig István 
úr elnyerte a Jövőt építünk pályázat fődíját. 
A díjazás megünnepléseként intézményünk 
ajándékban részesült. Az iskolai év utolsó 
hetében a nemzet fővárosából érkezett hozzánk 
a Kolompos együttes, népi gyermekjátékkal, 
zenével és tánccal örvendeztetve meg 
kisdiákjainkat és azok szüleit.

2022. június 9-én került megrendezésre 
a napközi otthon tanévzáró-ballagási ünne-
pélye. Ugyanezen a napon tartották búcsú-
zó előadásukat negyedik osztályosaink Biró 
Mária tanítónő irányításával.

Székely-Tiboldi Anikó
A rajzok Bajkó Lilla és Kiss Dorka munkái

Vertikális tanösvény
A vertikális tanösvény projektötlettel isko-

lánk csapata ELSŐ helyezést ért el a Székely-
keresztúri Kistérség Szövetség által szerve-
zett KiFi Tud vetélkedőn. 

A diákok ötlete egy vertikális tanösvény 
létrehozása volt egy fa körül. A projekt kidol-
gozásában részt vettek: Barabás Blanka, Dán 
Kinga, Gábor Glória, Pál Judit, Szilágyi Anna-
mária, Török Róbert és Balázs Mihály tanár úr.

A csapat olyan projektben gondolkodott, 
amely legyen egyedi, a környéken ilyen még 
ne létezzen, legyen megvalósítható, tehát le-
hessen megtervezni és kivitelezni, valamint 
biztonságosan használni, legyen társadalmi 
haszna, legyen fentartható és legyen innova-
tív. A kidolgozott projekt maradéktalanul tel-
jesíti ezeket a kritériumokat.

A projekt általános célja az OKTATÁS ÉS 
NEVELÉS, konkrét céljai pedig a növénytan 
oktatás élményének javítása, egy konkrét fa 
életének élővilágának a bemutatása, valamint 
turistákat vonzani, ami által öregbíteni váro-
sunk jóhírét. 

Első lépésként a diákok kiválasztottak a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum udvarán 
egy platánfát, amely köré majd megvalósul a 
vertikális tanösvény.

Egy lépcsőszerkezet vezet majd fel a fa 
körül a gyökérzettől egészen a fa lomboza-
táig, amelyen három teraszt alakítanának ki, 
egyet a gyökérzetnél, egyet a fa törzsénél és 
egy harmadikat a fa koronáján. Ezeken a te-

raszokon jól láthatóak lennének a fa különbö-
ző részei, amelyeket információs táblákkal is 
szemléltetnének. 

Az ötlet megvalósítható és innovatív, amely 
képes felkelteni a média és a turisták figyel-
mét, ezért bátran ajánljuk városunk vezető-
ségének figyelmébe. 

Maturandusz a Zeykben
2022. május 19-én a Zeyk Domokos Tech-

nológiai Líceum végzős osztályának tanu-
lói váltak nagykorúvá. A szépen feldíszített 
sportcsarnok, a végzősök gyönyörű ruhái, az 
ünneplőbe öltözött alsóbb tagozatosok sorai, 
a meghatódott hozzátartozók, az ünnepi be-
szédek, versek és a dr. Zsidó Ferenc által fel-
készített és irányított zenekar kis koncertje 
tették felejthetetlenné mindannyiunk számá-
ra az ünnepséget. Az est fénypontja mégis 
mindenki számára a Bálint Lídia tánctanár 
által betanított angolkeringők voltak. Az ün-
nepség után a nagykorúvá vált ifjak közös 
táncra kérték fel szüleiket, nevelőiket, taná-
raikat. 

Végzőseinknek sok sikert 
kívánunk az életben!

Balázs Mihály
VII. Ovis Ki Mit Tud 
- körzeti játékos vetélkedő Betfalván
2022. május 31-én, VII. alkalommal 

szerveztük meg az Ovis Ki Mit Tud körzeti 
játékos vetélkedőt, amelyben Székelyke-
resztúr, Betfalva, Fiatfalva, Újszékely, Szé-
kelyszenterzsébet, Kis- és Nagysolymos, 

Siménfalva, Nagygalambfalva  óvodásai a 
környezetvédelem témakörében mérték 
össze tudásukat és játékos kedvüket. 

Az esemény különlegessége abban áll, 
hogy nem a megszokott óvodás találkozó 
volt, hanem, mint a nagyok, KI MIT TUD 
okoskodásból állt. A vendég ovisok köszön-
tése után csapatokat alkottunk a kitűzők 
alapján, majd kezdetét vette a játékos 
vetélkedő. PowerPointos bemutató alapján 
felelevenítettük a gyerekek tudását, majd 
egymást követték a feladatok, amelyeket a 
gyerekek nagy örömmel végeztek: Emeld 
fel! Válaszd ki! (kérdésekre képek kiválasz-
tása), Mit tudsz róla? (versek, énekek, mon-
dókák, okos mondatok a felemelt képek-
ről), Old meg okostáblán! (Wordwall, Jigsaw 
Planet, Okosdoboz, Mozaik,  LearningApps 
feladatok), Gyűjtsd össze szelektíven! (moz-
gásos-gyakorlati tevékenység), Hasznosítsd 
újra! (alkotás a felkínált anyagokból)

Természetesen fáradságos munkájukat a 
jól megérdemelt jutalom követte, valamint 
a legkreatívabb, leggyorsabb, legötletesebb, 
legaktívabb, legtalálékonyabb, legönállóbb, 
legfigyelmesebb csapatok díjazása. 

A napot egy kis eszem-iszommal zártuk. 
Nagyon hasznos és gazdag nap volt, a gye-
rekek megértették a csapatmunka lényegét, 
hogy tenni kell a közösség érdekében, össze-
barátkoztak a vendég gyerekekkel. 

Köszönjük a részvételt mindenkinek!
Bálint Lídia, Kelemen Éva-Beáta
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Eszközbeszerzés 
a hatékonyabb tanulás érdekében
Az elmúlt időszakban jelentős eszközbe-

szerzésre nyílt lehetősége az Orbán Balázs 
Alapítványnak: a Bethlen Gábor Alaptól nyert 
támogatás révén tanulást ösztönző, azt ha-
tékonyabbá tevő eszközöket vásároltunk. Cé-
lunk az oktatás szemléletesebbé, játékosabbá 
tétele, miközben gondot fordítunk a diákjaink 
közötti kapcsolatok erősítésére is.

A pályázat révén 18 különböző német nyelvű 
játékot vásároltunk. A most beszerzett eszkö-
zök kiválóan használhatók egyrészt a tanórák 
keretében, másrészt az órán kívüli tevékeny-
ségek során, pl. a nyelvvizsga-felkészítőn, az 
iskolánk által szervezett nyelvtáborok foglalko-
zásain. A játékok jórésze az A1-A2-B1-es szint 
alapszókincsének elsajátítását és begyakor-
lását célozza meg. A játékok egy másik cso-
portját mindennapi kommunikációs helyzetek 
gyakorlásánál használjuk. A megvásárolt játé-
kok harmadik csoportja az elöljárószók helyes 
használatát, a főnevek, igék és melléknevek 
funkcióját, valamint a mondatalkotás szabályait 
sajátíthatják el a diákok játékos formában.

A fent említett témakörök, kommunikációs 
helyzetek és nyelvtani jelenségek a kötele-
ző tananyag részét képezik, elsajátításuk az 
érettségi vizsga és a nyelvvizsga szempont-
jából is elengedhetetlen. A játékok révén a di-
ákok túlléphetnek a nyelvi gátlásokon és aka-
dályokon, és megtapasztalhatják az idegen 
nyelvű társalgás kihívásait is. Ezen játékok 
segítségével tudatosabb nyelvtanulást, moti-

váltabb diákokat és felszabadultabb nyelvórá-
kat tehetünk lehetővé.

Király Emőke
Az osztálynevelői órákon, a társadalomtu-

dományi órákon, a pszichológiai tanácsadás-
ban, valamint a különböző szabadidős tevé-
kenységek, táborok során tudjuk kiaknázni a 
Pozitivity játékcsalád kínálta lehetőségeket. A 
pozitív gondolkodást előtérbe állító társasjáté-
kok között minden korosztály megtalálhatja a 
neki szólót. Ezek az eszközök segítik a játéko-
sok személyiségfejlődését, javítják a társ- és 
csoportismereti folyamatokat, hozzájárulnak a 
saját erősségek felismeréséhez, a pozitív én-
kép kialakulásához. Az erősségekre irányítják 
a figyelmet és erősítik az önbizalmat. Általuk a 
játékosok elsajátíthatják az 5 leghatékonyabb 
boldogságstratégiát, miközben feltöltődnek, 
pozitív élményeket élnek át. Hasonló célt szol-
gálnak a Boldogságóra kiadványok, melyet 
minden pedagógus haszonnal forgathat. 

További játékokat szereztünk be, melyek egy-
aránt alkalmazhatók a tehetséggondozásban, a 
fejlesztő foglalkozásokon, valamint osztályne-
velői órákon, illetve szabadidős foglalkozások 
során. Ezek segítségével játékosan kerülhet sor 
a diákok különböző képességeinek fejlesztésé-
re, olyan készségek gyakorlására, melyek pozi-
tívan hatnak a tanulási hatékonyságra is. 

A Legendárium óriás társasjátéka elsősor-
ban a közösségépítésben játszik szerepet, élet-
kortól függetlenül minden korosztályt képes 
beszippantani, egy másik világba varázsolni.

László Laura

Iskolánk egyik nagyra becsült, néhai pe-
dagógusától származik a mondás, miszerint, 
ha kivirágzik a gesztenyefa – melynek levele 
azóta intézményünk jelképévé nemesült – 
abba kell hagyni a tanítást, hisz ahogy kö-
zeledik a tanév végét jelző nyár, se diák, se 
pedagógus nem képes már a megfeszített 
munkára. Erre a – valljuk be, nem alapta-
lan – megfigyelésre most alaposan rácáfolt 
az idei tanév végének mozgalmassága. Talán 
az elmúlt két év kényszerű eseménytelensé-
gét igyekezett bepótolni pedagógus és diák 
egyaránt, amikor kifogyhatatlan energiával 
vett részt különböző megmérettetéseken, 
hagyományos rendezvényeken, iskolai vagy 
közösségi eseményeken. 

A Határtalanul program keretében kilence-
dikeseink a székesfehérvári Ciszterci Szent Ist-
ván Gimnázium, tizenegyedikeseink a kaposvári 
Munkácsy Mihály Gimnázium diákjaival közösen 
vettek részt magyarországi látogatásokon. 

Tanévzáró ünnepélyeinkre 3 alkalommal ke-
rült sor: május 27-én 37 végzősünk ballagott 
az iskolából, június 3-án 22 nyolcadikosunktól 
vettünk búcsút, a többi évfolyam évzáróját 
június 10-én ünnepeltük. Az idén elbúcsú-
zott 3 kollégánk is: Bartha Rodica, Ivácson 
Sándor és Larcher Mária-Ibolya. Köszönjük 
mindhármuk elkötelezett munkáját és 
hűségét iskolánkhoz. Kívánunk nekik hosszú, 
gondtalan nyugdíjas éveket, és visszavárjuk 
őket továbbra is rendezvényeinkre. 

Végzőseinknek sok sikert, diákjainknak, 
munkatársainknak pedig jó vakációt!

Trianonra emlékeztünk
2022. június 4-én városunk református 

templomában emlékezni gyűltünk össze. A 
nemzeti összetartozás napján iskolánk diák-
jainak egy szűkebb csoportja felidézte a tria-
noni események következményeit.

A Békétlen béke címet viselő előadás 
hangsúlyozni hivatott, hogy a várva várt bé-
keidő egy kisebbség számára békétlenséget 
hozott. Ezt próbálták kidomborítani a műsor 
szereplői. Gagyi István, Makó Márton, Máté 

Márk, X. mechanika szakosztályos és Pap 
Brigitta, Dávid Anna-Kitti, X. kereskedelmi 
szakosztályos tanulók irodalmi-zenés össze-
állítással erősítették meg a már elhangzott 
beszédekben is felmutatott, felismert lényegi 
fontosságú eseményeket.

Talán nincs még egy történelmi esemény, 
amely három emberöltőnyi idő elteltével is 
olyan heves érzelmeket váltana ki, mint a 
trianoni békeszerződés. Érzelmeink mit sem 
változtak az évtizedek alatt.

Sokáig a történelem igyekezett megfe-
ledkezni a magyarok számára „gyászos” 
napról, majd a szerződés 90. évfordulóján 
hatályba lépett a nemzeti összetartozás 
napjáról szóló jogszabály, mely szerint ün-
nepnapnak lett nyilvánítva június 4., bár 
egyesek szerint gyásznapot nem kell ünne-
pelni. Ennek ellenére sokan fontosnak tart-
ják az ünnepet, ami bár fájó, de fontos része 
történelmünknek. 

Tekeres Imola
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Június 2-án, csütörtök du. 17 órától a Molnár 
István Múzeumban Laczkó-Szentmiklósi Endre: 
Erzsébet királyné (Sissi) – emlékek Székelyföl-
dön című képes vetítéses előadására került sor.

A székelykeresztúriak kedvenc pihenőhelye, 
az Erzsébet-kút is a királyné emlékét őrzi, a le-
genda szerint járt itt, és ivott a forrás vizéből. 
Ennek nincs történelmileg bizonyított alapja, de 
számos más székelyföldi településen állítottak 
sokféle módon emléket Erzsébet királynénak.

Sajnálatos módon ezek az emlékhelyek, 
hajdani emlékművek, emléktáblák lassan az 
enyészetté váltak. Laczkó-Szentmiklósi End-
re gyergyóremetei tanár hosszú évek kutató-
munkájával térképezte fel ezeket az emlékhe-
lyeket, hogy végképp ne menjenek feledésbe.

Az előadáson mindezekről hallhattak és lát-
hattak az érdeklődők.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Er z sébet k irál yné (Sissi) 
– emlékek S zékely földön 

Pe
tő

fi 
Sá

nd
or

 Ál
ta

lá
no

s I
sk

ol
a

Színes nyári kavalkád jellemzi az iskolai 
életet a vakáció felé közeledve. Iskolai-óvo-
dai tevékenységek, versenyek, szép eredmé-
nyek. Büszkék vagyunk gyermekeinkre, elfo-
gultan öleljük magunkhoz ballagó diákjainkat, 
kiket már elbúcsúztattunk ugyan, együtt iz-
gulunk velük az abszolváló vizsgákon.

Kányádi Sándor születésének évfordulóját 
immár huszadik alkalommal ünnepelhettük 
meg a nagygalambfalvi Kányádi Sándor Ál-
talános Iskola szervezésében megrendezett 
„Fától fáig, verstől versig” nevű online 
versmondó verseny keretein belül. Az or-
szágos próbatételen iskolánkból két tanuló 
vett részt, Péter Annabella VII. B osztályos, 
valamint Mátéffy Anna VII. C osztályos diák. 
Mindketten lelkesen készültek szavalataik-
kal, Mátéffy Anna a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége (RMPSZ) által kiosztott 
különdíjjal térhetett haza. (Felkészítő Kacsó 
Anett magyar nyelv és irodalom szakos tanár-
nő.)

Szilágysomlyón XVI. alkalommal rendezték 
meg az országos József Attila versmondó 
vetélkedőt. Idén, a Petőfi Emlékév jegyében 
egy szabadon választott Petőfi-verset kellett 
elmondaniuk a versenyzőknek. Nagyon büsz-
kék vagyunk Hegyi József, IV. A osztályos ta-
nulóra, aki dicséretben részesült a III-IV. osz-
tályosok korcsoportjában. (Felkészítője Karda 
Margit tanítónő.)

Gratulálunk minden versenyzőnek, és arra 
biztatjuk őket, hogy ne hagyják abba a vers- 
olvasást, versmondást!

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméle-
ti Líceum kiírásában az országos Madarak 
és fák rajzpályázaton Molnár Annabella V. 
B osztályos tanuló az V-VI. osztályosok kate-
góriájában I. díjat nyert, a VII-VIII. osztályos 
korcsoportban Bellu Andrea (VIII. C) a II. díjat 
szerezte meg. A legszínvonalasabb alkotások-

ból kiállítás nyílt Kolozsváron, amelyen díja-
zottjaink munkái mellett Farkas Hunor-Csaba 
(VIII. B) pályamunkája is szerepelt. (Felkészí-
tő Dávid Hajnal rajz szakos tanárnő.)

A nemzetközi „Világ a szívedben” cím-
mel meghirdetett kínai rajzpályázaton De-
meter Zsejke III. A osztályos tanuló I. helye-
zést, Hegyi Renáta IV. A osztályos tanuló III. 
helyezést, Derzsi Hajnalka IV. B osztáyos ta-
nuló III. helyezést, Balogh Boglárka V. C osz-
tályos tanuló II. helyezést, valamint Biró Dóra 
és Molnár Annabella V. osztályos diákok mind-
ketten III. helyezést értek el a maguk kate-
góriájában. (Felkészítő pedagógusok: Borbély 
Júlia, Karda Margit, Táncos Mónika és Dávid 
Hajnal pedagógusok.) Gratulálunk a nemzet-
közi mezőnyben elért kimagasló eredménye-
ikhez!

Az óvodai élet is bővelkedik a nyár szí-
neiben.

A Mi leszel, ha nagy leszel? hét folyamán 
erősíteni próbáltuk a gyermekekben az emberi 
munka és az erkölcsi tulajdonságok elismeré-
sét: csapatmunka, segítőkészség, felelősség, 
bátorság. Élménypedagógiai szempontokat 
előtérbe helyezve, ezen a héten meghívott 
vendégeink és kiváló tanítóink voltak a ren-
dőrök, a fodrásznő, a szakácsnő, az asszisz-
tensnő, és vendégségbe látogattunk az önkor-
mányzat tűzoltóihoz. Köszönjük szépen, hogy 
munkájuk végzése mellett időt szakítottak a 
gyermekekre. 

Demeter Ilona és Szurkos Hajnalka

Május 31-én gyerekzsivajtól volt hangos a 
Napsugár Napközi Otthon udvara. A gyerekdalok 
hangja, a feldíszített udvar, a versenyjátékokra 
és kézműves tevékenységekre előkészített esz-
közök a gyermeknapi rendezvényre csalo-
gatták a napközi otthon gyerekeit. Ez a nap még 
hangsúlyozottabban a gyerekek jókedvének fo-

kozásáról és élményeik gazdagításáról szólt.
A napot az óvónők meglepetése indítot-

ta, akik Síppal-dobbal című zenei előadás-
sal kedveskedtek az óvodásoknak, amelybe 
a gyerekek is aktívan bekapcsolódhattak. 
Ezt követően az ünnepeltek, több prog-
ramból választhattak, élményeket szerez-
hettek, vidáman tölthették a délelőttöt. 
Nagy lelkesedéssel vettek részt az Exatlon 
ügyességi versenyen, amelyen egymást biz-
tatva szurkoltak társaiknak. E játék során 
kipróbálhatták egyensúlyozó képességüket, 
gyorsaságukat, ügyességüket. Tevékenység-
központokban kipróbálhatták a kőfestést, a 
szabadtéri krétarajzot, egymás arcának meg-
rajzolását bútorfóliára, és ügyeskedhettek a 
pingponglabdával való célba dobásban is.

A jókedvet fokozta a közös gyermeknapi 
tánc és a gyerekek ügyességéért járó juta-
lom, a fagyi sem maradt el. Köszönet a mun-
katársaknak, hogy örömmé varázsolták ezt a 
napot a gyerekek számára! 

Gál Izabella Tünde, Márton Tünde-Ágnes 
és Szurkos Hajnalka

Az ember életében teljesen természetesen, 
előre meghatározott, olykor már megszokott 
időben és módon érkeznek el kiemelkedő ese-
mények, amelyek életének jelentős, felejthe-
tetlen állomásai, s amelyek emlékezetesek 
maradnak egész életében. Óvodánk nagycso-
portosai egy másfajta, új szerepre váltak éret-
té. Ősztől már komoly iskolásként tekintenek 
rájuk, fontos napi feladatuk lesz a tanulás, a 
játék háttérbe szorul. Fontosnak tartottuk, 
hogy egy közösségtől az onnan kilépők elkö-
szönjenek, akik maradnak pedig méltóképpen 
elbúcsúztassák az iskolába készülőket. Kívá-
nunk mindenkinek örömteli, eredményekben 
gazdag, sikeres diákéveket! 

Szász Anna-Melinda 

V. Bet fal v i Gyermek nap 
Június 1-jén a betfalvi futballpályán ferge-

teges gyermeknapot tartottak a Betfalváért 
Közösségi Egyesület szervezésében. Idén már 
ötödik alkalommal került sor a rendezvényre. 

Kézműves foglalkozások, bábozás, íjászat, 
dobócsillag, gólyalábon való járás tették érde-

kessé a programot, a kicsik jókedvét a finom 
sütemények is fokozták.

Az esemény fénypontja a kolozsvári Sétáló 
Bábszínház előadása volt, amely mindenkinek 
elnyerte tetszését.

Öröm volt látni a sok mosolygó gyermekar-
cot, reméljük, jövőben új élmények várnak 
rájuk.
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Az országos bajnokságon elért kiváló ered-
ményeknek köszönhetően (Elekes István kate-

góriája első, László Csongor kategóriája második 
helyezettje), a székelykeresztúri fiatalok a 2022-
es Marosvásárhelyen megrendezett világbajnok-
ságon mérték össze erejüket a résztvevőkkel.

A világbajnokságon 40 nemzet képviseltette 
magát, közel 1400 résztvevővel.

A verseny során sportolóink a Cross Duathlon, 
a Cross Triathlon, a Standard Duathlonés a Sprint 
Duathlon versenyszámban mérték össze erejüket.

Elekes István négy próbából három megmé-
rettetésen nyert dobogós helyet, így két ezüst 
és egy bronzéremmel zárta a World Triathlon 
Championship 2022-es kiadását.

Elekes István eme nagyszerű teljesítménye 
példaértékű, büszkék vagyunk rá és elismerés-
sel gratulálunk!

SPORT

2022. június 11-én a Brassó melletti barca-
szentpéteri reptéren került megrendezésre a 
rádióirányítású kézi indítású vitorlázó modellek 
országos bajnoksága F3K kategóriában, amelyet 
leigazolt sportolók számára szervezett a Román 
Modellező Szövetség. A székelykeresztúri Egye-
sülés Sport Klub felnőtt sportolói Sándor-Zsig-
mond Dénes, Zsidó József és Tövissi László-Csa-
ba mellett Bakó, Bukarest, Brassó, Bodzavásár, 
Temesvár és Jászvásár versenyzői álltak rajthoz. 
A csapatversenyen Székelykeresztúr, Jászvásár, 
Bodzavásár sorrend alakult ki. Egyéniben Sán-
dor-Zsigmond Dénes a II. helyen végzett.

Köszönet támogatóinknak: Hargita Megye Ta-
nácsa, Székelykeresztúr Város Önkormányzata, 
Bethlen Gábor Alap és Communitas Alapítvány. 

2022. június 23-26. között a székelykeresztúri 
Szitakötő Egyesület és Egyesülés SK repülőmo-
dellező tábort és nemzetközi F3K világkupa for-
dulót szervezett Székelykeresztúron és Rugonfal-
va határában. A gyerekek különböző modelleket 

építettek, repítettek és a felnőttek segítségével 
a rádió irányítású kézi indítású vitorlázó mo-
dellek dobását és irányítását is kipróbálhatták. 
Részt vettek: Bakó, Brassó, Budapest, Buka-
rest, Jászvásár, Piteşt, Ploieşt és Székelykeresz-
túr versenyzői. Egyéniben Istrate Alin bukaresti 
Sportul Studenţesc, Salamon Árpád budapesti 
MSE, Sándor-Zsigmond Dénes, székelykeresztúri 
Egyesülés SK sorrend alakult ki. Zsidó József a 
negyedik helyen végzett. Következik a hét végén, 
a szabadon repülő Országos Bajnokság, ahol Kiss 
Tamara F1A kategóriában képviseli városunkat. 
Ezek voltak az utolsó versenyek a július végi F3K 
Világbajnokság és augusztus közepén szervezen-
dő szabadon repülő Európa-bajnokság részvétel 
előtt. Városunkat Sándor-Zsigmond Dénes, Zsidó 
József F3K kategória és Kiss Tamara F1A kate-
gória képviselik. Köszönetet mondunk Székely-
keresztúr Város Önkormányzatának és Hargita 
Megye Tanácsának a támogatásért. 

Kiss István

 Keres z túri repülőmodellezők sikerei

 Keres z túri spor tolók a 2022- es Triatlon Cross Duatlon V ilágbajnokságon

 Siker a 2022- es K ispályás Európa -bajnokságon
Június 4-11. között rendezték meg Kassán a 

Kispályás Európa-bajnokságot.
A székelykeresztúri Klein László egyedüli 

magyarajkú játékosként, mint a csapat kapusa, 
részese volt az ezüstérmes Román nemzeti kis-
pályás válogatottnak.

„Szeretném megköszönni mindenkinek azon 
jókívánságok és gratulációk áradatát, amit az 
elmúlt 1 hét alatt rám/ránk zúdítottatok.

Nagyon jóleső érzés volt számomra, volt mi-
ből erőt merítenem, és biztos vagyok benne, 
ez segített engem, hogy az első mérkőzésen 

elszenvedett sérülésből, a kulcsfontosságú pil-
lanatokban be tudtam állni a kapuba.

Büszke vagyok arra, hogy egyedüli magya-
rajkú játékosként, részese lehettem az ezüstér-
mes román nemzeti kispályás válogatottnak, és 
ezáltal képviselhettem egy nemzeti kisebbsé-
get, a romániai magyarságot. 

De a legfőképp arra vagyok büszke, hogy szü-
lővárosomat, Székelykeresztúrt képviselve let-
tem a 2022-es Kispályás Európa-bajnokság ezüs-
térmese” – írta Klein László a közösségi oldalon.

Teljesítményéhez elismeréssel gratulálunk!

A Székelykeresztúr város fölé emelkedő, 
Jézuskiáltó nevű domb és tetején álló kereszt 
századok óta mintegy a település szimbóluma. 
A hagyomány szerint a tatárjárás idején a la-
kosság ide menekült, hangosan kiáltozva Jézus 
nevét. Valószínűleg az erős visszhang megré-
mítette a tatárokat, azt hitték, nagy haderő 
várja őket, és elkerülték a helyet, amely a ke-
reszt nevét viselő település számára jelképes 
értékű lett. Hogy pontosan mikortól áll kereszt 
a dombtetőn, nem tudni, egy XIX. század eleji 
katolikus egyházi jegyzőkönyvben olvasható, 
hogy szorgalmazták a „régen volt fakereszt 
visszaállítását”. A ma is álló, hét méter magas 
betonkeresztet 1930-ban a katolikus egyház-
község és akkori plébánosa, Orbán János állít-

tatta, az időjárási viszontagságok nem kímél-
ték, emberi rongálásnak is többször áldozatul 
esett már, szükségessé vált a felújítása.  

A Jézuskiáltó és keresztje – mely a kisváros cí-
merének fő motívuma is – szent jelképként épült 
be a település és lakóinak művelődéstörténeté-
be, helyi identitástudatába. Ugyanakkor fontos 
turisztikai értékkel is bír, hiszen közismerten kü-
lönleges látványosságot kínál, pompás város- és 
vidékpanorámát tár a látogatók elé. Úgy a hely-
béliek, mint az ideérkező vendégek és turisták 
szívesen és gyakran látogatják. Ezért is tartottuk 
szükségesnek és fontosnak a kereszt felújítá-
sát, amely a Magyar Kormány Támogatásával, a 
Bethlen Gábor Alap által valósult meg. 

Dávid Tünde

 Jézuskiáltó – szépítési projekt
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2022. június 19-én, Gyárfás napján fúvósze-
nétől volt hangos a székelykeresztúri Gyárfás- 
kert, ahol 41. alkalommal került megszerve-
zésre a Fúvószenekarok Fesztiválja.

Mint minden évben, ez alkalommal is ha-
talmas tömeg volt kíváncsi a zenekarok kon-
certjeire, bizonyságul, hogy a fúvószene bizony 
közkedvelt és örökzöld!

Székelykeresztúr kulturális életének értékes 
színfoltja a Polgári Fúvószenekar 1895, amely 
annyi évtizeden keresztül végigkísérte legtöbb 
városi, történelmi és nemzeti ünnepünket.

Köszönet illeti a résztvevő zenekarokat, 
hogy színvonalas műsoraikkal szórakoztatták 
a nagyszámban összegyűlt lelkes közönséget. 
Idén az alábbi zenekarok vettek részt a szé-
kelykeresztúri fesztiválon:

– Parajdi Fúvószenekar 
– Barátosi Ferenc Ernő Református Fúvósegylet 

– Korondi Fúvószenekar
– Alsosófalvi Fúvószenekar
– Homoródalmási Fúvószenekar
– Szentegyházi Gold Band
– Nagygalambfalvi Ifjúsági Fúvószenekar
– Polgári Fúvószenekar 1895 
Köszönet illeti Vajda Lehel Koppányt, a rendez-

vény házigazdáját a színvonalas műsorvezetésért.
A szervezők köszönetüket fejezik ki, hogy 

rendezvényüket megtisztelték jelenlétükkel: 
Koncz Hunor-János polgármester úr, Demeter 
Levente főtanfelügyelő, egyesületi elnök, Klein 
László a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség székelykeresztúri szervezetének elnöke.

A rendezvényt támogatta:
– Székelykeresztúr Város Önkormányzata
– Hargita Megye Tanácsa
– Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 
– KVKA Civil Szervezet 
– Interceram Kft.
– Print & Decor Grup Kft.
– Harmopan pékség 

– Fogadó Vendégház 
– Vox Fm rádió
Nem utolsó sorban köszönet a zenekar tag-

jainak, rokonoknak, barátoknak, hogy ezúttal 
is fáradtságot nem ismerve kivették részüket a 
fesztivál szervezési munkálataiból.

Mint minden évben, idén is azzal a remény-
nyel zártuk rendezvényünket, hogy jövőre a 
42. találkozásra kerülhet sor.

Polgári Fúvószenekar 1895
Sándor-Zsigmond Ibolya

2022. június 3-5 közötti időszakban a szé-
kelykeresztúri Gyerekek Klubja és a Szitakötő 
Egyesület 48. alkalommal szervezte meg a ha-
gyományos Sóskút Találkozót óvodás és isko-
lás gyerekek számára Székelykeresztúron. A 
rendezvényre 14 iskola több mint 17 csoportja 
kapott meghívást, amelyből 5 csoport ezt el is 
fogadta. A meghívottak mellett felléptek a helyi 
Gyerekek Klubja tánckörös gyerekei, a Mákvi-
rágok Néptánccsoport és a 18 tagot számláló 
népi zenekar is. A rendezvény pénteken a ma-

gyarországi vendégek fogadásával, elszállá-
solásával kezdődött, szombaton városnézés, 
kirándulás, könyvbemutató és táncpróba sze-
repelt a programban. 

Vasárnap a Gyerekek Klubja előtti sportpá-
lyán levő gyülekezés után a csoportok 11.00 
órától felvonultak a Gyerekek Klubja – város 
központja – Gyerekek Klubja útvonalon. A mű-
sor a kedvezőtlen időjárás és a sóskúti hely-
szín nem megfelelő állapota miatt a Gyerekek 
Klubja székhelyének udvarán került megrende-
zésre. 12.00 órakor kezdődött és 15.00 óráig 
tartott. A rendezvényt szabadtéri táncházzal 
zártuk. Idén többségében megyénk iskoláinak 
tanulói léptek fel, jelentős részük az egykori 
Keresztúr fiúszék területéről, a legkisebbek-
től, óvodásoktól kezdve. A sóskúti szabadtéri 
műsor jelentős tömegeket vonzott minden év-
ben, valóságos népünnepélyé vált, ennek oka 
egyrészt, hogy a helyi népdalok, néptáncok 
előadóit kedveli a közönség. 

A fellépő csoportok emléklapot, emblémával 
ellátott zászlót, virágot és ebédet kaptak. 

A rendezvényt Székelykeresztúr Városi Ön-
kormányzata, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség és Communitas Alapítvány, helyi ma-
gánszemélyek, szülők és a Szitakötő Egyesület 
támogatták. Ezúttal mondunk mindenkinek kö-
szönetet az adott segítségért, támogatásért.

Sipos Dezső
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 4 8. Sóskúti Találkozó


