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Petőfi Sándor 

 JÖV ENDÖLÉS

Mondád, anyám, hogy álmainkat
Éjente festi égi kéz;
Az álom ablak, melyen által
Lelkünk szeme jövőbe néz.
 
Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpűltem
A levegőt, a végtelent.
 
Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye! örvendezz;
Hosszúra nyújtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez.-
 
És nőtt a gyermek, lángra lobbant
Meleg keblén az ifjukor,
S a dal malasztos enyh a szívnek,
Midőn hullámzó vére forr.
 
Lantot ragadt az ifju karja,
Lantjának adta érzetét,
S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.
 
Égig röpűlt a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.
 
De méreg a dal édes méze;
S mit a költő a lantnak ad,
Szivének mindenik virága,
Éltéből egy-egy drága nap.
 
Pokollá lett az érzelemláng,
És ő a lángban martalék;
A földön őt az életfának
Csak egy kis ága tartja még.
 
Ott fekszik ő halálos ágyon,
Sok szenvedésnek gyermeke,
S hallá, mit a szülő bus ajka
Kínjának hangján rebege:
 
Halál, ne vidd el őt karomból,
Ne vidd korán el a fiut;
Soká igérte őt éltetni
Az ég... vagy álmunk is hazud?...
 
Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak.
Anyám, soká, örökkön él.

Kecskemét, 1843. március 5-e előtt

PETŐFI S Á NDOR ÖRÖK EMLÉK E S ZÉK ELY K ERES Z TÚRON

A székelykeresztúri Petőfi-hét kiemelkedő 
eseménye a minden év július 31-én sorrakerülő 
Petőfi-megemlékezés. 

Szilárd meggyőződésünk, hitünk, hogy a 
Sors kivételes ajándéka, hogy 173 évvel ezelőtt 
mi lehettünk az itt gyülekező honvédcsapatok 
szállásadói, mi láthattuk vendégül Bem tábor-
nokot és tisztikarát, mi terítettünk asztalt Petőfi 
Sándor és Zeyk Domokos vacsorájához, amely-
ről akkor még senki sem sejtette, hogy mind-
kettejük számára az utolsó vacsora lesz. 

Városunk korán ráébredt ennek a történelmi 
pillanatnak a jelentőségére, és szüntelen tesz 
azért, hogy az emlékezet ne fakuljon, a hősö-
ket és Petőfi Sándort méltó helyen itt tartsa a 
múló időben.

Történelmi nagyságaink életében mindig a 
kezdet és a vég a legizgalmasabb. És ha a szüle-
tés, a kezdet Kiskőrösnek jutott, a vég hitünk sze-
rint Székelykeresztúrnak és Fehéregyházának.

2017-ben Székelykeresztúr város első alka-
lommal rendezte meg a Petőfi-emlékvacsorát. 
Szándékunk és reményeink szerint egy olyan 
hagyományt teremtettünk, amelynek híre 

messzire elért, és hisszük, hogy szerte a vi-
lágban sokaknak lesz kívánsága egyszer eljut-
ni ide, és részt venni ezen a jelképértékű Pe-
tőfi-vacsorán. 

Városunk idén még egy nagy eredményt mu-
tathat fel a Petőfi-emlékek átörökítése céljából. 
A Bethlen Gábor Alapnál nyert támogatásnak 
köszönhetően megújult a timafalvi Petőfi legen-
dai sír. Elkészültek azok az információs és irány-
jelző táblák, amelyek segítségével a legendai 
sírt felkeresők, a helyismerettel nem rendelke-
zők is könnyen eligazításhoz jutnak, miközben a 
legendai sír történetével is megismerkedhetnek.

Ezzel együtt egy újabb esemény került a ke-
resztúri Petőfi-kronológiába. Köszönet illessen 
mindenkit, aki részese volt a munkálatoknak!

A július 31-i megemlékezés a főtéri Pe-
tőfi-szobor megkoszorúzásával kezdődött. In-
nen vonultak a résztvevők a Gyárfás-kúria 
kertjébe.

Az ünnepi beszédek sorát Koncz Hunor-Já-
nos, Székelykeresztúr polgármesterének be-
széde nyitotta, majd Bartha Alpár, székelyke-
resztúri unitárius lelkész mondott imát. 

Megtisztelt jelenlétével és beszédével Szar-

vas József, Kossuth- és Jászai Mari-díjas ér-
demes és kiváló művész. Az irodalmi műsort 
A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulónak és 
felkészítő tanáruknak köszönhetjük, és a szé-
kelykeresztúri Népzenetanoda tanítványainak 
műsora – oktatójuk Józsa Levente tanár úr – is 
megörvendeztette az emlékező közönséget. 

Végezetül minden jelenlévő  részesült a te-
jes-túrós puliszkából, amellyel nemzeti költőnk-
nek a Gyárfás-kúriában elköltött utolsó vacso-
rája emlékét idéztük fel. Köszönet a bölcsöde 
alkalmazottainak, hogy vállalták az ízletes va-
csora elkészítését.

Sándor-Zsigmond Ibolya
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94/2022-es HATÁROZAT Sebestyén Zsolt 
gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról.

95/2022-es HATÁROZAT A Molnár István 
Múzeum felújítása az energetikai hatékony-
ság növelése érdekében terv, valamint az eh-
hez kapcsolódó költségek elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. június 29.

96/2022-es HATÁROZAT a 122/2020 számú 
Határozat módosításáról.

97/2022-es HATÁROZAT a Köztisztasági 
szolgáltatás szervezési és működési Sza-
bályzatának módosításáról.

98/2022-es HATÁROZAT az RDE HARGITA 
Kft. által használt, a köztisztasági szolgál-
tatásra vonatkozó szerződések modelljeinek 
elfogadásáról.

99/2022-es HATÁROZAT a PRO CULTURA ki-
tüntetés odaítéléséről a 2022-es évben.

100/2022-es HATÁROZAT a PRO URBE ki-
tüntetés odaítéléséről a 2022-es évben.

101/2022-es HATÁROZAT Sebestyén Zsolt 
gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról 
augusztus-október időszakra.

Székelykeresztúr, 2022. július 14.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 94/2022 privind alegerea 
d-nul consilier Sebestyén Zsolt ca președinte 
de ședință.

HOTĂRÂREA nr. 95/2022 privind aproba-
rea proiectului „REABILITAREA IMOBILULUI 
MUZEULUI “MOLNAR ISTVAN”  ÎN VEDEREA 
CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE” din 
orașul Cristuru Secuiesc, județul Harghita, și 
a cheltuielilor legate de aceasta.

Cristuru Secuiesc, 29. iunie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 96/2022 privind modifica-
rea Hotărârii nr. 122/2020 privind înființarea 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu-

lui Local al orașului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 97/2022 privind aprobarea 

modificării Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului public de salubrizare 
al Orașului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 98/2022 privind aprobarea 
modelului Contractelor de prestări servicii 
publice de salubrizare, utilizate de S.C. RDE 
Harghita S.R.L..

HOTĂRÂREA nr. 99/2022 privind aprobarea 
acordării distincției onorifice de „PRO CULTU-
RA”  al orașului Cristuru Secuiesc în anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 100/2022 privind modifica-
rea Hotărârii nr.89/2022 pentru aprobarea 
acordării decorației onorificede „PRO URBE” 
al orașului Cristuru Secuiesc în anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 101/2022 privind alegerea 
d-nul consilier Sebestyén Zsolt ca președinte 
de ședință.

Cristuru Secuiesc, 14. iulie 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2022.05.15-2022.06.15
Házasságkötés:
 24.06.2022
Szaniszló Dénes – Kecseti Imola
 01.07.2022
Dodo Sándor – Fülöp Tímea-Noémi
 15.07.2022
Hegyi Ferencz – Fodor Mónika-Margit

Elhalálozások 
Lörinczi Ladislau-Alexandru 26.06.2022
Bán Lídia   29.06.2022
Kiss Ferenc   01.07.2022
Gál Zoltán   01.07.2022
Pop Gheorghe   06.07.2022
Jeddy Lajos-István  12.07.2022
Farkas Ioan   12.07.2022
Kövecsi Dénes-Károly  17.07.2022

 JÓ IDŐBEN, JÓ HELY EN!

MEGÚJULT PETŐFI LEGENDAI SÍRJA 120 éve, 1902-ben Bálint Dániel, székelyke-
resztúri temetkezési vállalkozó és segítői állítot-
ták fel Petőfi legendai sírját a Timafalvi teme-
tőben. Az elmúlt időkben mindig akadtak olyan 
lelkes Petőfi-rajongók, akik szívügyüknek tekin-
tették a sír méltó gondozását. Tették ezt azért 
is, mert a kegyhely évről évre számos zarándo-
kot vonz és becsületbeli kötelességüknek érez-
ték, az egész magyarság számára megőrizni.

Idén a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatá-
sával megújult a sír és környéke, a tájékozódást 
segítő irányjelző és információs táblák kerültek 
kihelyezésre.
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ÖNKORMÁNYZAT/KULTÚRA

Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr város 
polgármestere tisztségében első alkalommal 
vett részt a településvezetők kerekasztal-be-
szélgetésén, ahol az önkormányzati munkáról, 
a sikeresen megnyert pályázatainkról és a jö-
vőbeni terveiről tájékoztatta a jelenlévőket.

TUSVÁ NYOS  2022
Jogos büszkeséggel jelenthetjük: a 2020-

ban tett ígéreteink megvalósulni látszanak. 
Székelykeresztúron megújulnak a szemét-

tárolók, elkezdtük az útszakaszok megépítését 
és járdafelújítások is zajlanak. 

Másfél év alatt közel 110 millió lejre pályáz-
tunk, melyből 70 millió lejt jóvá is hagytak!

 MUNK Á NK EREDMÉN Y EI

 S ZÉK ELY K ERES Z TÚR 
 A PE TŐFI-R Á DIÓBA N

Székelykeresztúr városa abban a megtisztel-
tetésben részesült, hogy meghívást nyert a Pe-
tőfi-emlékév hivatalos műsorába. A műsorban 
Bálint Kinga, Székelykeresztúr város polgár-
mesteri referense beszélt a székelykeresztúri 
Petőfi-hagyományokról.

A Talpig Magyar friss epizódjának podcast 
verziója az alábbi linkek bármelyikén elérhető:

Google: https://cutt.ly/WZtoTou
Spotify: https://cutt.ly/uZtobF7
Apple: https://cutt.ly/mZr6Xz9
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A diákélet nyáron is mozgalmas. VI. osz-
tályos tanulóink jutalomkiránduláson vettek 
részt, melyet Kalocsa testvérváros szervezett 
a székelykeresztúri diákok számára 2022. jún. 
27. és júl. 4. között. Az egyhetes táborozás 
alatt változatos tevékenységeket, programo-
kat szerveztek a házigazdák és számos lát-
nivalót csodálhattunk meg. Jártunk Budapes-
ten, láttuk a Parlamentet, hajókiránduláson 
vettünk részt a Dunán, fürdőzési élmények-
ben volt részünk a kalocsai fürdőn, a Dunán, 
a Balatonon és Kiskunmajsán, a strandon. 
Evezési tudásunkat kipróbáltuk a Vajason. A 

puszta látványában is gyönyörködhettünk, 
megismerkedhettünk a pásztorélet kihívása-
ival, háziállataival, kocsikáztunk. A sok közös 
élmény mellett a táborozás alatt barátságok 
köttettek. Ezúton is szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket minden szervezőnek, aki segített 
és fáradozott, hogy ilyen nagyszerű táborban 
részesülhessenek diákjaink. 

Iskolánk  két csapata, a Túlélők  és a Gyár-
fás csapat, bejutott a teljes iskolai éven át tartó 
Bölcs diákok  országos vetélkedő döntőjébe, így 
élménytáborozásban részesült. A tábor július 
18-23. között zajlott a nagyenyedi Bethlen Gá-

bor Kollégiumban. A változatos program része 
volt a kémia délelőtt, a geológia délután, láto-
gatás a gyulafehérvári Szent Mihály-székes-
egyházban, Márton Áron püspök lakosztályá-
ban és a Batthyáneum Könyvtárban. Diákjaink 
túráztak a Vörös-szakadékban, megmászták a 
Székelykőt, megtekintették a torockói Néprajzi 
Múzeumot. Igazi élmény volt a  vendéglátó kol-
légium meglátogatása, a Nagyenyed city tour, 
az estéket pedig táncház, karaoké, játékest tet-
te izgalmassá. A táborba a diákokat Ladó Orso-
lya és Zsidó Csaba tanárok kísérték el.

Szakács Emília, Székely Tiboldi Anikó

Tanév végi projektkirándulás
A 2021-2022-es iskolai évet tapasztalatcse-

rékkel, projektutakkal zárta a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum egy népes diákcsoportja. 
Két ilyen útra is sor került június hónap végén. 
Egy csoport diák, többnyire a X. kereskedel-
mi-eladó szakosztályból, Hódmezővásárhe-
lyen tölthetett egy tartalmas hetet Kiss József, 
intézményigazgató, Baciu Gyöngyvér, vala-
mint Gagyi Mónika tanárnők kíséretében. Itt 
feltérképezték a város nevezetességeit, meg-
látogatták a fontosabb helyszíneket, emlékhe-
lyeket, intézményeket. Természetesen szaba-
didős tevékenységekre is maradt bőven idő.

A 2022. június 21-26. közötti időszakban 
Tekeres Imola és Kornis Melinda tanárnők egy 
másik csoporttal Debrecenbe látogattak. A 
közel egy hét történéseit itt nehéz lenne most 
részletesen leírni, felidézni. Csupán a töredé-
kesség mentén haladva: a diákoknak lehető-
ségük kínálkozott egy manuálisan készített 
ún. rallyautó kipróbálására, melyet két kar-
cagi, mechanikai ismeretekben jártas kolléga 
épített erre az alkalomra. A próbautak után, 
a diákok közt, versenyre került sor. Végigsé-
tálhattunk Debrecen főterén, megtekintve a 
nagytemplomot és a híres licyumfát. Soha 

vissza nem térő alkalommal ajándékozott 
meg a Múzeumok éjszakája rendezvényso-
rozat keretén belül történő kronológiai séta, 
mely során nemcsak a híres debreceni kollé-
gium külsejét, belsejét, épületét csodálhat-
tuk meg, hanem interaktív magyarázatokkal 
is gazdagíthattuk ismereteinket Csokonairól, 
Debrecenről, a régmúlt időkről. Két napot is 
fürdőzésre, strandolásra szántunk. Nem ma-
radhatott el a csodás Tisza-tavi, közel 30 km-
es kerékpártúra és a tanösvény végigjárása 
sem. Csónakból csodálkozhattunk rá a Tisza 
fölött lenyugvóra térő napra és a csodás, spe-
cifikus növény és állatvilágra, mely ott körülö-
lelt. Debrecen környékén safariztunk a Horto-
bágyon, útban megtekintve a híres tulkokat, 
lovakat, a Hortobágy gazdag faunáját (nagy 
kócsag, fehér gólya, szürke gém, mocsári 
teknős) és flóráját (heverő seprőfű, seprűpa-
réj, keskenylevelű gyékény).

Hűsöltünk a Kilenclyukú híd melletti csárdá-
ban, és elbeszéltük, hogy a Jókai Mór Sárga ró-
zsa című műve alapján íródott játékfilm helyszí-
néül szolgált a csárda, a híd. A Kilenclyukú híd 
ma Magyarország leghosszabb közúti kőhídja.

Összességében egy tartalmas, szép, élmények-
ben gazdag hetet tudhattunk magunk mögött.

Július 1-én került sor iskolánkban a 
ballagási ünnepségre

E napon három szakosztály diákjai vet-
tek búcsút az iskolától: a kereskedelmi-eladó, 
a mechanika és az asztalos-mezőgazdasági 
szakosztály tanulói. A hároméves képzés után 
sokukban, megkérdezve őket, felmerült a to-
vábbtanulás gondolata, akár esti tagozaton, 
munkavállalás mellett, akár tanfolyamos rend-
szerben. Fontos tudnivaló, hogy az iskolában 
nappali tagozaton, 3 éves képzésben része-
sülnek a diákok. A 3 év után szakvizsgáznak, 
ahogy az az idei évben is, július 11-én ez meg-
történt. Sikeresen szakvizsgáztak a végzős di-
ákok, ki-ki abból a szakból, melyet az elmúlt 3 
év alatt tanult. Érettségi vizsgát csak az tehet, 
aki elvégzi, vagy az előző években elvégezte, 
esti tagozaton a 12 osztályt, vagyis a meglé-
vő 3 mellé még 2,5 évet jár esti osztályban. Az 
esti tagozaton az idei tanévben 12 diák végzett, 
melyek közül egy diák iratkozott be érettségi 
vizsgára, mindamellett, hogy teljes munkaidő-
ben dolgozott és közben ingázott az iskolába. 
Az esti osztály diákjai számára május végén ért 
véget az iskola. Minden kedves végzős diáknak 
kitartást, türelmet és jó egészséget kívánok.

Kornis Melinda
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Szép élményekkel gazdagodott Székely-
keresztúr 3 iskolájából 42 gyermek és 5 
kísérő, akik részt vettek Kalocsa Város 
Önkormányzata meghívására a június 27. 
és július 3. között szervezett táborban. 
A 6. osztályos diákok tanulmányi munká-
jukért jutalomként kapták a lehetőséget. 
Iskolánk 21 tanulója és 2 kisérője nagyon 
sok és változatos programon vehetett 
részt, melyek élménydússá és felejthetet-
lenné tették az ott töltött hetet. Néhány 
programpont: Budapest (Országház, Gel-
lért-hegy, sétahajózás), Balaton, Kalocsa 
(strand, városnézés, múzeumok, evezés a 
Vajason), Dunapart, Szelidi-tó, Kiskunmaj-
sai élményfürdő. Köszönet illeti a szerve-
zőket és kísérőnket, Buzogány Szabolcsot! 
(Major Margit)

A Határtalanul program keretén belül jú-
nius 2. és 7. között tett látogatást nálunk 
két magyarországi testvériskola közössége. 
Megismerkedtek iskolánk diákjaival, műkö-
désével, sok közös programban vettek részt, 
majd záróakkordként színvonalas előadással 
kedveskedtek a vendég diákok.

2019 szeptemberében indult I am connec-
ted but not addicted to technology nevű nem-
zetközi ERASMUS + projekt. Ennek keretén 
belül július 4-8. között egy újabb képzésre ke-
rült sor Törökországban, Ankarában, melyen 
iskolánkból hat pedagógus vett részt. Témája 
a technológia, a kommunikáció és a család 
volt. Előadások, csoportmunkák során ismer-
kedtünk mélyebben a témával, tanultunk, 
hogy itthon tevékenységeinkbe beépíthessük 
a szerzett tudást.

Július 19-én a Kiskertész program keretén 
belül iskolánk dísztermében a csíkszeredai 
delegáció tagjai díjazták a kiválasztott diáko-
kat. (Bíró Izabella)

A július 17-23. között megszervezett 
XXIV. Töröksíp Nemzetközi Tábor vendé-
ge volt iskolánk 25 tanulója Kunszentmik-
lóson. A hét folyamán a gyerekek megis-
merkedhettek a hagyományos és modern 
kor teremtette kézműves mesterségekkel, 
és rengeteg élménydús kalandban része-
sültek. Köszönjük szépen a Varga Domokos 
Művelődési Központ munkaközösségének 
a fáradhatatlan munkáját és kedvességét, 
mellyel vendégül látott minket.

Összeállította: 
Buzogány Anna-Zsuzsánna

A Mesevár Napközi Otthonban 2022. má-
jus 20-án sor került a mesemondó találkozó-
ra, melyen a bátor nagycsoportosok sok ízes, 
fordulatokkal tele mesével juttatták el a népes 
közönséget a boszorkányok, tündérek, sárká-
nyok világába, mintegy emlékeztetve, hogy a 
magyar népmese gyönyörű nyelvünk valósá-
gos kincseskamrája. Csengő hangú kislányok 
népdalokat énekelve tették színesebbé a talál-
kozót. Köszönet az óvónőknek és szülőknek, 
ismét tanúi lehettünk annak, hogy a magyar 
népmesék, népdalok világa gazdag, egyedülál-
ló, nemcsak szórakozást nyújt, hanem az élet 
igazságaira is tanít. A Gyereknap tiszteletére 
szervezett nyílt napon szülők, nagyszülők és 
gyerekek együtt örülhettek az óvó nénik kreatív 
mesejátékának, és az azt követő zenés-, tán-
cos- és sportprogramoknak. Emellett a napközi 
otthon az RMPSZ támogatásával Kett pedagó-
giai képzést szervezett óvónőknek, tanítóknak 
és tanároknak. Napközink több pedagógusa is 
sikerrel és megelégedéssel alkalmazza a mód-
szert, mely a képzések által immár szélesebb 
körben is ismertté vált. 

Felejthetetlen eseménynek lehettünk ré-
szesei az előkészítő osztály 100 napos ünne-
pélyén. Huszonnégy kipirult arcú kisgyerek 
ünneplőbe öltözve, türelmetlenül várta, hogy 
megmutathassa magát a színpadon, szülei, 
nagyszülei, tanítói, tanárai előtt. Az elején kis 
izgalommal, de aztán egyre bátrabban, fel-

szabadultan szavaltak, énekeltek, táncoltak a 
gyerekek. Büszkén mutatták be a 31 darabos 
gyűjteményeiket, melyet szüleik segítségével 
egy csodálatos kompozícióvá varázsoltak. Egy 
kis kiállítást szerveztünk belőle, melyet más-
nap érdeklődéssel néztek meg az I-IV. osztá-
lyos tanulók. Az ünnepély a torta elfogyasztá-
sával és a meghívottak megvendégelésével ért 
véget, a szülők által készített sok finomságból. 

Elemi tagozatos tanulóink kíváncsisága, tu-
dásvágya az idén is szárnyra kelt, ezért több 
mint ötvenen neveztek be a közkedvelt ötfor-
dulós országos levelező versenyre, amelyet a 
Piticot alapítvány hirdetett meg. A Mesék, sza-
vak, számok és a szelek szárnyán kamatoztat-
ták ismereteiket és szereztek újakat a verseny-
zők. Büszkék vagyunk próbatevőinkre, mert 
minden hónapban sikerült a versenylapok kód-
lapjait időben továbbítani a javító bizottságnak. 
Az öt forduló alatt hibátlanul teljesítő Zakariás 
Demeter Kittyt (III. o.) aranyéremmel, a na-
gyon jó pontszámot elért Bertalan Vivient (II. 
o.) és Zakariás Adriennt (III. o.) emléklappal 
jutalmaztak a szervezők. 45 tanuló vett részt 
az előkészítő, I., II. és IV. osztályokból a Matek 
Kenguru elnevezésű nemzetközi alkalmazott 
matematika versenyen 90 ország tanulóival 
együtt. Közülük 19-en első, 15-en második, 
6-on pedig harmadik helyezésben részesültek. 
Mindnyájyuknak gratulálunk!

2022. május 21-én, szombaton zajlott Szé-

kelyudvarhelyen az Alfa és Omega fizikaver-
seny országos szakasza. Ezt háromfordulós 
online vetélkedő előzte meg, a benevezett he-
tedikes tanulóknak jóval kevesebb, mint fele 
jutott tovább, köztük iskolánk három diákja: 
Bán Roland, Fodor Hanna és Szilveszter Bo-
tond. Az ünnepélyes megnyitón a vendégeket 
elsőként dr. Sándor Bulcsú egyetemi adjunk-
tus köszöntötte, akire, mint középiskolánk volt 
tanulójára, minden fizikát kedvelő iskolásunk 
példaképként tekinthet. Nagy örömünkre Szil-
veszter Botond dicséretben részesült. Mindhá-
rom versenyzőnknek gratulálunk! 

V. osztályosaink június 1-én tanulmányi ki-
ránduláson vettek részt Orbán Balázs nyomá-
ban Moldován-Szeredai Gergely tanár úr irá-
nyításával. A kirándulással a tanár úr az Orbán 
Balázs vetélkedőn való eredményes részvéte-
lükért jutalmazta tanulóinkat, akik iskolánk né-
vadójával kapcsolatos tudásukat mérték össze. 

Iskolánk IX.  A osztályos tanulói lelkesen 
kapcsolódtak be a nagygalambfalvi általános 
Iiskola szavalóversenyének Kányádi szaba-
don kategóriájába. A versenyre videóban dol-
gozták fel Kányádi Fekete-piros című versét.  
Karsai Brigitta-Ilona a versmondást vállalta, a 
csapat táncosai Antal Tímea, Demeter Kincső, 
Simófi Kinga és Zsidó Tímea voltak. A techni-
kai munkát Palencsár Mihály-Zsolt és Kompo-
rály Tamás végezte. Munkájukat a zsűri dicsé-
rettel jutalmazta.
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K ÉPZŐMŰ V ÉS ZETI K I Á LLÍTÁS N Y ÍLIK A MÚZEUMBA N A PETŐFI-HÉ T TIS Z TELE TÉRE
Igazi kulturális csemegét kínálunk a kép-

zőművészet kedvelőinek a székelykeresztúri 
Petőfi-héten.

Augusztus 1-én, hétfőn, 17 órától a Molnár 
István Múzeumban megnyílik Kádár-Dombi 
Péter, székelykeresztúri szobrász és Moldován 
Zsolt, csíkszeredai festőművész NEMZEDÉK 
TÖREDÉKEK című közös tárlata.

A kiállítást megtekintőknek az alkotások 
segíthetnek választ találni a valamennyiünket 
foglalkoztató örök kérdésekre: Kik vagyunk? 
Honnan jöttünk? Merre tartunk? – mindenkinek 
a személyes olvasata szerint.

Moldován Zsolt Csíkszeredában született 
1968-ban. Amint vallja: „a művészetek irányába 
gyerekoromtól vonzódást éreztem. Folyamato-
san rajzolok és festek, próbálom tökéletesíte-
ni képzőművészeti eszköztáramat, igyekszem 
csiszolni grafikus-festő nyelvezetem. Alapító 
tagja vagyok a Gyimesfelsőloki Lépések színek-
ben és formákban művészetért alapítványnak.
Az önképzési folyamatokhoz gyümölcsöző mó-
don járultak hozzá a Művészeti Népiskolában el-
sajátított ismeretek (1990-1994), ahol jelentős 
szakmai segítséget kaptam Jánosi Antal, Már-
ton Árpád és Gál András  képzőművészektől. A 
folyamatosan szükséges fejlődéshez megfelelő 
alkalmat biztosítanak a hazai és nemzetközi al-
kotótáborok.

Munkáim között nagyszámban szerepelnek a 
természetképek és előszeretettel jelenítem meg 
vidékünk falusi környezetének hangulatát, utcái-
val, házaival, embereivel és használati tárgyaival 
együtt. Mindezek mellett az absztrakt ábrázolás- 
mód is része művészi nyelvezetemnek, a koz-
mosz és a belső világok fantáziaképei elevened-
nek meg elvont tematikájú alkotásaimon.”

Kádár-Dombi Péter Homoródszentmárton-
ban született 1955-ben. Amikor először vette 
kezébe az agyagot, rögtön ráébredt, hogy fel-
adat vár rá, az anyagból értéket tud formálni.

Folyamatos önképzéssel, tanulással jutott 
el idáig, hogy ma már számos egyéni és kö-
zös kiállítást tudhat ő is maga mögött, kis- 

plasztikái megragadják a látogatók figyelmét. 
Sajátos, semmivel össze nem téveszthető vi-
lágot teremt munkáival. Alakjain visszaköszön 
Tamási Áron Ábelje, Nyírő József Úz Bencéje. 
A székely ember mindennapjait ragadja meg 
úgy, amilyen az valójában. Könnyben és kaca-
gásban, haragban és békében. Tehetsége van 
hozzá, ismeri és érti ezt a világot. Beleszüle-
tett, benne él, és igyekszik másokkal is megis-
mertetni és megszerettetni. 

Művei igen népszerűek és megbecsültek Ke-
resztúron és szerte a nagyvilágon sokfelé.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Július közepén hosszú évek óta először gyűl-
tek össze az egykori székelykeresztúri gyerme-
kotthon udvarán az egykori lakók, növendékek.

Megható és szívmelengető pillanatoknak vol-
tak részesei, hiszen csak ők érezhették át, mit 
jelentett „árvaházban” élni, cseperedni, felnőt-
té válni, és ők tudják, hogy mit jelent ez ma 
sokuk számára oly sok év távlatából. 

Nagyon jó tudni, hogy legtöbbjük igaz em-
berré vált, aki megállja a helyét bárhol a nagy-
világban. Sokuk igazi sikertörténetet mesélhet. 
A gyermekkori sebeket talán begyógyítja az 
idő, és a gyermekkori emlékek, az itt kötött ba-
rátságok sokuk számára eltéphetetlen kötelé-
ket jelent egész életükre.

Volt, hogy a nevelők és tanárok munkája 
enyhítette a hiányérzetet, bár a családot ők 
sem pótolhatták. Természetesen, sokukban 

feltörtek a keserű emlékek, sokan ma is fájó 
sebeket hordoznak. De múltjukat megtagadni 
többségük nem akarja, sőt erősebbé tette őket 
a viszontagságos gyermekkor. Számos egykori 
nevelő, tanár és az otthon dolgozói közül töb-
ben jelen voltak a nagy találkozásnál.

Ölelések és visszaemlékezések, beszélgeté-
sek jellemezték az ünnepet.

Ők mindannyian egy nagy családként tekin-
tenek egymásra. Összetartozás-tudatuk igaz 
tartalommal bír, és példaértékű az emberi ma-
gatartás tekintetében. 

A találkozón részt vett Koncz Hunor-János, 
Székelykeresztúr város polgármestere, aki gra-
tulált a szervezőknek, és szeretettel üdvözölte 
valamennyiüket.

„Megtiszteltetés volt számomra, hogy részt 
vehettem ezen a szép nagycsaládi ünnepségen, 
és köszönöm, hogy veletek együtt ünnepelhet-
tem. Székelykeresztúr mindig hazavár benne-
teket!” – mondta a polgármester úr köszöntő- 
beszédében.

A talákozó emlékére a Zeyk Domokos Tech-
nológiai Líceum udvarán kopjafát avattak.

Az egykori Gyermekotthon valamennyi volt 
neveltjének kívánuk jó egészséget, boldogulást 
az életben és még számos hasonló találkozást! 

Sándor-Zsigmond Ibolya

TA L Á LKOZ TA K A Z EGY KORI S ZÉK ELY K ERES Z TÚRI GY ERMEKOT THON NÖV ENDÉK EI
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Székelykeresztúr az első! 
A dobogó felső fokára állhatott Székelyke-

resztúr csapata, a Septimia Kupa első bogrács-
főző versenyén szombaton, július 2-án! 

Összesen öt csapat mérte össze tehetségét a 
főzésben. Az ízek harmóniája mellett egyaránt 
fontos volt a csapatban való együttműködés, a 
gyorsaság és a tálalás. 

A verseny eredményei a következőképpen 
alakultak: 

1. Székelyeresztúr Városa 
2. Képviséfek csapata
3. Székelyudvarhelyi RMDSZ
A legjobb hangulatú csapat a Médiatér lett 

és a legkülönlegesebb gulyás-alapanyag díját a 
Color Metál vitte haza.

Gratulálunk a győzteseknek!

 SIK ERESEN S ZEREPELTÜNK A SEP TIMI A KUPÁ N

 JÚLIUS PE TŐFI HÓN A PJA S ZÉK ELY K ERES Z TÚRON
Minden évben a július 31-i Petőfi-megem-

lékezünket megelőző időszakban számosan 
keresik fel a Gyárfás-kertben álló Petőfi-kör-
tefát és a timafalvi legendai sírt. Koszorút he-
lyeznek el az emlékhelyeknél, Petőfi-verseket 
szavalnak, így emlékeznek nagy költőnkre. 
Idén július 26-án Karcag testvérvárosunk-
ból érkeztek az utolsó vacsora helyszínére, a  
Gyárfás-kertbe, ahol a történelmi tényeket és 
a helyi Petőfi-emlékezet által táplált legendá-
kat ismerhették meg, majd megkoszorúzták 
Petőfi-körtefáját. 

Július 30-án Petőfi szülővárosának, Kis-
kőrös Város Önkormányzatának Képvislője, 
Pohankovics András és dr. Filus Erika, a Petőfi 
Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója koszo-
rút helyezett el a Gyárfás-kúria udvarán álló 
körtefánál és a timafalvi Petőfi legendai sírnál.

F Ú V ÓS Z ENEK A R - KONCER T

Erdélybe látogatott a Kalocsai Fúvószene-
kar, látogatásuk során útjuk Székelykeresztúr 
testvérvárosukba vezetett. Július 16-án a Szé-
kelykeresztúri POLGÁRI FÚVÓSZENEKAR 1895 
fogadta a formációt, akikkel közös szabadtéri 
koncertet adtak városunk főterén. 
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