Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

Sokan voltak a VII. Múzeumok Éjszakáján

2018. június – 189. lapszám

Júniusi jeles napok
Pünkösd utáni tizedik nap
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja
esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét”
(Corpus Christi Mysticum), az oltáriszentséget
ünnepli az egyház.
Június 8.
Medárd, az utolsó fagyosszent napja. Elsősorban az időjóslásról nevezetes. Ezen a
napon erős lehűlés várható. A közhiedelmek
szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor 40
napig esni fog – ha süt a nap, akkor 40 napig
szárazság lesz. A 40 napig tartó özönvíz a bukovinai magyarok szerint szintén ezen a napon
kezdődött. Megfigyelések szerint, ha Medárd
napján süt a nap, akkor édes lesz a bor.

Június 7-én, csütörtökön VII. alkalommal
szerveztük meg a Múzeumok Éjszakáját a Molnár István Múzeumban.
Mint minden évben, ezúttal is igyekeztünk
minden korcsoportnak és különböző érdeklődésű látogatónak a kedvében járni.
A jól bevált programok és foglalkozások így
az idén is meghozták a várt eredményt, legalább ötszázan fordultak meg ezen a napon a
múzeumban.

A rendezvényre való felkészülésben évek óta
segítőink a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
tanulói. Az udvar rendezésében, a takarításban, a
helyszínek berendezésében, a cipekedésben igencsak nagy segítségünkre voltak ez alkalommal is.
Köszönet nekik és az iskola vezetőinek, mestereknek és pedagógusoknak, hogy ilyen formában támogatják évről évre a rendezvényünket.
Délelőtt kézműves foglalkozásokkal vártuk
a helyi iskolákból bejelentkezett csoportokat.
Színezés, bútorfestés, iniciáléfestés, agyago-

zás, nemezelés, fafaragás, bőr- és textilművesség foglalkozásokon vehettek részt az érdeklődők. Péter Ildikó – nemezelés, Szilágyi Ildikó
– bútorfestés, Orbán Lívia Borbála – agyagozás, fafaragás és bőr-, illetve textilművesség
– a Zeyk Domokos Technológiai Líceum faipari
és textilipari osztályokban tanulók és mestereik irányításával. Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület
(ATA) önkénteseivel többek között napórát készíthettünk, és a legkisebbeket arcfestéssel is
megörvendeztették.
Orbán Lívia Borbálának köszönhetően erre
az alkalomra készült el egy nagyon szép kiállítás, a múzeum régi, eddig raktáron lévő festett
bútoraiból. A cél az volt, hogy ezennel láthatóvá
tegyük ezt az értékes gyűjteményt is. Néhány
év pihentetés után ugyancsak újból kiállításra
kerültek a múzeumunk gyűjteményében lévő
lőporszaruk, amelyeket néhány évvel ezelőtt
helyeztünk vissza a kiállítási vitrinből raktárba.
Az állandó és időszakos kiállításon – a Balázs Ferenc életútját bemutató és Nagy Lajos
rajztanár képeiből rendezett kiállításon, valamint a székelyházakban a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjai tartottak tárlatvezetést
és felügyeltek a rendre, helytállásukat ezúton
is köszönjük.
A tarcsafalvi székelyház tornáca egy napra fotókiállítás helyszínévé vált, ugyanis Petre
Attila, székelykeresztúri fotós néprajzi tárgyú,
művészi fotóit ebben a rendhagyó környezetben csodálhatták a látogatók.
folytatás a 6. oldalon...

Június 10.
Margit napja. Margit napján nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben
sok lesz a légy. Ez az időszak a len, a retek, a
káposzta vetésének ideje. Általában esős napként tartották számon.
Június 13.
Páduai Szent Antal ünnepe. Kultuszát a
ferences rendi szerzetesek terjesztették el.
Mivel a középkor óta rettegett fertőző betegséget, az orbáncot Szent Antal tüzének nevezték, gyógyításával kapcsolatos szokások
kötődnek ehhez a naphoz. Tájegységtől függően volt példa a kultikus tűzgyújtásra (a tűz
a mitológiában és a hiedelemvilágban mindig
a megtisztulással kapcsolatos), de máshol például tilos volt tüzet rakni ezen a napon, nehogy a háziak elkapják az orbáncot.
Június 24.
Szent Iván napja, azaz Keresztelő Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelőjének az emléknapja.
A Szent Iván napi tűzgyújtáshoz számos
hiedelem fűződik. Azt tartották ezek a tüzek
megvédenek a betegségek, elsősorban a pestis ellen, a termést pedig védik a jégveréssel
szemben. A tűz körül a fiatalok termékenységés szerelemvarázsló dalokat énekeltek, a tüzet
körüljárták és szokásban volt a tűz átugrása
is. Ennek általában szerencsehozó erőt tulajdonítottak. Gyógynövényeket, füveket is szórtak a tűzbe, máshol a füvekből koszorút fontak, ettől remélték a jószág termékenységét,
egészségét.
A csíki székelyeknél az angyalozás szokása
járta. A faluban a házak elé lombokból sátrat
emeltek, abban imádkoztak. A falubéli kislányok csoportosan jártak házról házra, köszöntő énekeket mondtak, a háziaktól pedig süteményt, aprópénzt kaptak cserébe.
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ÖNKORMÁNY Z AT
Beszámoló a júniusi tanácsülésről

2018. június 14-én sor került az önkormányzat rendes havi ülésére, amelyen tizenhárom
napirendet vitatott meg a tisztelt testület.
Első napirendi pontként elfogadtuk a múlt
havi tanácsülés jegyzőkönyvét.
Második napirendi pontként a városi iskolák
jó része egy beadvánnyal fordult a helyi önkormányzathoz, és ezekben a beadványokban azt
panaszolják a helyi iskolák, hogy az elmúlt időszakban született egy hetes számú határozata a
megyei tanfelügyelőségnek, amelyik arról szól,
hogy minden iskolánál a kisegítő személyzetet le
szeretnék faragni, ami azt jelenti, hogy leépítenének különböző helyekről különböző nagyságrendű személyzetet, tehát fél posztot, egész posztot, kinek, hogy írták elő a fejkvóta, diáklétszám
szerint. Ez természetesen működési problémákhoz vezet, mert az évek során már annyi hasonló
leépítés volt, hogy gyakorlatilag már nincs hová
szűkíteni a személyzetet, és annak ellenére, hogy
nem az önkormányzat hatásköre ennek a határozatnak sem a megszűntetése, sem a probléma
megoldása, mivel tanügyminisztériumi szinten
döntenek el költséghatékonysági okokra hivatkozva ilyen határozatokat, de ezek a határozatok
gyakorlatilag nem oldják meg a tanügy alulfinanszírozását. Nem oldják meg a spórlási problémákat, mert nem akkora összeg egy félnormás
személynek a havi fizetése, ami fellendítené a tanügyet. Viszont működésképtelen helyzetbe hozhatják különböző intézmények különböző tevékenységeit. Mi amit tudunk tenni, és ezt ígértük,
hogy átiratban kérjük a tanfelügyelőséget, hogy
szüntessék meg ezt a határozatot, és vonják vis�sza, ami nem biztos, hogy sikerrel jár, de a megye
többi településén is hasonló a helyzet és hátha
érvényesíteni tudjuk a kívánságot.
A hármas napirendi pont kapcsán ajkai kérésre illetve a mi ajkai találkozásunk alkalmával
tudomást szereztünk arról, hogy olyan sétány
készül Ajka városában, aminek az a neve hogy
Székelykeresztúri Sétány. Ebben a sétányban
több olyan helyi jellegzetesség is helyet kap,
mint a Petőfi-körtefa, egy Küküllő nevű folyót szimulálnak itt az új sétányon, Orbán Balázs-emlékszoba is készül. A hármas napirendi
pont kapcsán ajkai kérésre egy székely kapu
adományozását fogadta el az önkormányzat
ennek a sétánynak a bejáratához. Úgy érezzük,
hogy Ajkának valószínűleg ennél többel is tartozunk, de legalább ennyivel mindenképp. Ajka
város az évek hosszú során évtizedekre visszamenőleg havonta ösztöndíjjal támogat tizenöt
Romániában tanuló székelykeresztúri és térségi
diákot. Ez egy jelentős pénzösszeg, ezenkívül
Ajka város tűzoltóságunknak két haszongépjárművet is adományozott, de Ajka várossal más
területen is, pl. az iskoláknak élő kapcsolata
van, évente 40-50 diákot a balatonszepezdi táborukba teljesen ingyen fogadnak, csak az útiköltséget kell fizetni a kiránduló diákoknak.
Az önkormányzat egyöntetűen elfogadta,
hogy székely kaput adományoz, aminek a lebonyolítási folyamata ezután indul be, és őszire
el kellene készüljön az ajándék, és ki kell majd
szállítani Ajka testvérvárosunknak.
A négyes napirendi pont kapcsán a református egyházzal kötöttünk egy együttműködést,
vagyis az önkormányzat elfogadta ennek az
együttműködési szerződésnek a formáját. Arról
szól, hogy a református egyház területén lévő

országzászlós emlékmű körüli kis parkot a református egyház továbbra is közterületként engedi használni a város lakói részére, ezért mi
azt vállaljuk, hogy a körülötte lévő közterületet
magánterülettől elválasztó kerítéseket és sövényeket, illetve az ottani park rendezését a városi önkormányzat finanszírozza.
Költségvetés-módosítás is volt, gyakorlatilag a negyedik trimeszterről áthoztunk a második trimeszterre 50 000 lejt, amely összeg
különböző személyzeti költségek biztosítására
szükséges az iskoláknál alkalmazásban lévő
egészségügyi kádereinknek, illetve a közösségi
asszisztenseinknek.
Az Aquaserv Részvénytársasággal hosszabbítottunk meg két szerződést, az egyik a székhelyükül szolgáló iroda, a volt ACATEL irodának
a további ötéves bérbeadását fogadtuk el, illetve az iroda körüli udvar, garázsoknak a további
kiadását is elfogadta az önkormányzat ugyancsak öt évre.
A Szilveszter Kft.-vel hosszabbítottuk meg
egy szerződést, egy 15 m2-es közterületet bérelnek a Csejthey-udvar és a Gamerra-háznál
az átjárás biztosítására, ezt a területet a Szilveszter Kft. már régebbről béreli, most csak
meghosszabbítottuk ezt a szerződést. Ugyancsak abban a cégudvarban lévő Impex Linda
Autómosó Kft. kérésére hosszabbítottunk és
módosítottunk meg egy szerződést.
Tízes napirendi pont alatt elfogadtuk, hogy
egy ANL-s lakást az eddigi bérlője megvásárolhatja, tizenegyes napirendi pont kapcsán a
kertészeti és városgazdálkodási új kis traktorunknak a havi üzemanyagkereteit fogadtuk el.
Tizenkettes napirendi ponttal a Petőfi utcában
egy 359 m2-es területet adtunk tulajdonba Farkas Imre kérésére, és ezt kell majd a prefektus
is elfogadja, ugyanis ők használják már régóta,
és valamikor csak két és fél árat lehetett megvenni, most szeretnék telekkönyvileg tisztázni
a különbözetet.
A város közvagyonának leltári módosítását
fogadtuk el.
Egy régebbi határozatunkat, amelyben valami számok el voltak írva, módosítanunk kellett,
ugyanis a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál azoknak a beépített vagy beépíthető területeknek, – amelyek érintettek az európai uniós
pályázatban, amelyet leadtunk, – az ellenőrzése során vették észre az értékelők, hogy a számokkal, négyzetméterekkel valami gond van, és
ezeknek a kijavítását kérték, és ki is javítottuk.
Ezek voltak tehát a júniusi tanácsülés napirendi pontjai, és ezekről akartam a város lakosságát értesíteni.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
71/2018-as HATÁROZAT egy székely kapu
adományozásáról Ajka városnak.
72/2018-as HATÁROZAT a református egyházzal kötendő együttműködés elfogadásáról.
73/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi
költségvetésének kiegészítéséről.
74/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv Rt.-vel
kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
75/2018-as HATÁROZAT az Aquaserv Rt.-vel
kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
76/2018-as HATÁROZAT a SZILVESZTER
COMPROD Kft.-vel kötött bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
77/2018-as HATÁROZAT az IMPEX LINDA
Kft.-vel kötött bérbeadási szerződések módosításáról.
78/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
79/2018-as HATÁROZAT a KUBOTA traktor
havi üzemanyagkvótájának elfogadásáról.
80/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.
81/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
82/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
55/2018-as számú határozatának módosításáról.
Székelykeresztúr, 2018. június 14.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 71/2018 privind donarea
unei porţi tradiţionale pentru oraşul înfrăţit
Ajka, Republica Ungaria.
HOTĂRÂREA nr. 72/2018 privind aprobarea
asocierii Oraşului Cristuru Secuiesc cu Parohia Reformată din oraşul Cristuru Secuiesc,
pentru amenajarea terenului la Monumentul
eroilor, situat în str. Kriza János nr. 6-8.
HOTĂRÂREA nr. 73/2018 privind rectificarea
bugetului local al oraşului pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 74/2018 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere încheiat
cu S.C. AQUASERV S.A Târgu Mureş, Filiala
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 75/2018 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere încheiat
cu S.C. AQUASERV S.A Târgu Mureş, Filiala
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 76/2018 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere încheiat
cu S.C. SZILVESZTER COMPROD S.R.L. Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 77/2018 privind aprobarea
modificării contractelor de închiriere încheiate cu S.C. IMPEX LINDA S.R.L. Cristuru Se-
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ÖNKORMÁNY Z AT
K is t ér ségi g y űlés
Június 20-án gyűlést tartottak a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség tagjai. Siménfalva, Galambfalva, Etéd, Szentábrahám, Románandrásfalva és Újszékely községek képviselői.
A találkozón szó volt az ún. „Kutas-projekt”
megvalósításáról, az elemek kiszállításáról, a
közös színpad felállításáról a nyári-őszi eseményeken, és meghatározták a tagdíjakat is.
Arról szintén szó volt, hogy a tavalyi költség-

vetésből megmaradt összeget idén is olyan
beruházásra fordítsák, aminek kézzel fogható
haszna is van.
A találkozón a kistérségi vezetők mellett
Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere,
Faluvégi Bartha Noémi, a Kistérség Szövetség
ügyvezetője is fogadták Borboly Csaba megyeelnököt és Szabó Barna megyemenedzsert.
Végül a szerdai találkozón szóba kerül a
térségi víz- és úthálózat állapota, valamint az
azok megoldására irányuló munkálatok.

Há z unk t á ja
A Sóskúton éppen a terep-előkészítés zajlik,
ugyanis elhárult minden akadály, teljes erőbedobással újrakezdődhet a leendő ifjúsági szálló
felújítása. Megszűntek a hátráltató tényezők:
egyrészt kiderült, hogy a terület Natura2000-es
helyszínen van, másrészt az új tűzvédelmi rencuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 78/2018 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz
nr. 1, Bl. 1/A, apartament 6.
HOTĂRÂREA nr. 79/2018 privind aprobarea
cotei lunare de carburanţi pentru tractorul
KUBOTA, din proprietatea oraşului Cristuru
Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 80/2018 privind atribuirea
în proprietate a unui teren intravilan.
HOTĂRÂREA nr. 81/2018 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 cu privire
la însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 82/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2018.

deletek szigorítása után több mint 2 hónappal,
késve jött meg az engedély – de végre megvan
az aláírt papír!
Reméljük, most már csak az építtető cégen
múlik az, hogy minél hamarabb birtokba vehessük a sóskúti komplexumot.
A múzeum udvarán található harangláb tetőzetén a zsindelyezés felújításra, a tetődísz kijavításra, a megrongálódott részek kicserélésre
kerültek, és a szerkezet levédésére is sor kerül.
A harangláb, amely alatt az énlaki castrumból
származó római feliratos kő, a Hadrianus-szobor talapzata látható, az udvarunk dísze, és a
látogató tekintetét elsőként ragadja meg.

Cristuru Secuiesc, la 14. iunie 2018.

Anyakönyvi hírek
2018.05.15. – 2018.06.15.
Születések:
Márton Hunor			
Bartus Krisztofer		
Szász Levente			
Gáspár Ábel			
Nagy Hunor			
Hegyi Alexandra-Regina		
Béres Dávid			
Palencsár Tekla-Mercédesz

2018.01.07
2018.02.08
2018.03.12
2018.04.04
2018.04.30
2018.05.03
2018.05.13
2018.05.26

Házasságkötések:
2018.05.26
Szász Attila-Botond és Tözsér Erzsébet
2018.06.08
Gáspár Sándor és Borbáth Annamária
2018.06.09
Barabás Zsolt és Axente Éva-Magdalena
Elhalálozások:
Forgács Ilona		
Kaiser Julianna		
Fülöp Judit		
László István		
Szabó Mózes		
Fülöp Zsuzsanna		
Kanyaró Gábor		

2018.05.25
2018.05.27
2018.06.04
2018.06.08
2018.06.08
2018.06.08
2018.06.14

Könyvtári hírek
Szávuly Emese tanítónő és Hatos Melinda
könyvtáros hozta el az Orbán Balázs Gimnázium előkészítőseit arra a könyvtári foglalkozásra, amelynek alkalmából először vehették birtokba a gyerekek azokat a könyveket, amelyet
a Scolar Kiadó ajándékozott városunk könyvtárának. Köszönjük szépen a vezetőségnek,
különösen Érsek-Obádovics Mercédesznek az
adományt, amely több mint 250 könyvből áll,
értéke pedig 10 000 lej. Óriási segítség ez a
szépirodalom, természettudományok, művészetek, társadalomtudományok iránt érdeklődőknek, hiszen gyönyörű, új, értékes olvasmá-

nyokhoz jutottunk!
Megérkezett a vakáció, kellemes és hasznos
időtöltés az olvasás, irányitsuk gyermekeink figyelmét a könyvtár felé! Jöjjenek el a szülők,
nagyszülők is, olvassanak együtt, és ne feledjék, a beiratkozás-kölcsönzés ingyenes!

Tájékoz tató a legelők
ütemter véről
Tájékoztató gyűlést tartott csütörtökön az
érdeklődőknek Nagy Dezső-István, a Hargita
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság tanácsadója és Patakfalvi Csaba, a keresztúri mezőgazdasági osztály munkatársa arról az új törvényről és annak hozadékáról, miszerint minél
hamarabb el kell készüljön a vidék legelőinek
ütemterve. Azért fontos, hogy ezt még az idén
elvégezzék, mert jövőre a mezőgazdasági támogatások utalása ehhez lesz kötve.
Székelykeresztúr Város Polgármesteri hivatal és a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság
ingyenesen készíti el mindenki számára az ide
tartozó legelők ütemtervét.
A munkálatok és mérések ekkora területet
fednek le:
Magánszemélyek: összesen 1900 hektárral
rendelkeznek
Horváth Sándor Közbirtokosság: 134 hektár
Timafalvi Közbirtokosság: 85 hektár
Fiatfalvi Közbirtokosság: 85 hektár
A június 14-i megbeszélésen kiderült, most
a terepmunka és a mintavételek ideje jön, de
a későbbiekben további egyeztetések várhatóak. Bővebb információ Patakfalvi Csabától kérhető a 0760-687-202-es telefonszámon.
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

DIÁKVIL ÁG
Múzeumok éjszakája
Idén is nagy örömmel jelentkeztünk a helyi múzeum felkérésére, hogy kézműves tevékenységeket mutassunk be rendezvényükön. Együttműködésünk többéves, majdnem
a legelső alkalomtól lelkes támogatói vagyunk
ennek a népszerű, nagy tömegeket megmozgató kulturális tevékenységnek.
Az asztalos tanulók a korábbi évekhez híven
az előkészületekben is részt vettek, segítettek
a helyszín előkészítésében, majd faragásra,
bútorfestésre, apró használati és dísztárgyak
elkészítésére tanították az érdeklődőket. Textiltermék készítő tanulóink is minden évben

változatos tevékenységekkel kedveskednek a
népművészetet kedvelő látogatóknak. Az idén
12 és 16 óra között különböző hímzéseket,
apró bőrdíszműves tárgyakat mutattak be, és
ezek elkészítésére tanították a kisebb diákokat, de minden olyan látogatót, aki szívesen
próbálta ki kézügyességét, vagy meglepetéssel szeretett volna kedveskedni szüleinek,
ismerőseinek. Kisebb-nagyobb segítséggel
mindenki hazavihetett emlékbe egy kis apróságot, sokan több tárgyat is készítettek.
A látogatók seregét is növeltük azzal, hogy
meglátogattuk a múzeum állandó és időszakos tárlatait. Annak ellenére, hogy páran már

látták az állandó kiállításokat, nem is egyszer,
mindannyian nagyon élvezték a látogatást,
azoknak pedig, akik első alkalommal lehettek
a múzeum vendégei hatalmas élményt jelentettek a korhűen berendezett tájházak és a
mezőgazdasági és háztartási eszközök, amelyek közül többet felismertek.
Meggyőződésem, hogy az elkövetkezőkben
is nagy szeretettel vesznek majd részt diákjaink a hasonló rendezvényeken és együttműködésünk a Molnár István Múzeummal ezután
is eredményes lesz.
Dénes Zsófia

Vakációra hangoló
A tanév utolsó heteit vakációra hangoló
programok jellemezték. IX. osztályos tanulóink május végén Gyulára látogattak a Határtalanul program keretében. Megtekintették a
gyulai várat, az Almásy-kastélyt, hajókáztak
a Kőrösök összefolyásánál, fürödtek a Várfürdőben. Június 1-5. között a XI. A osztályosok
ugyanazon program keretében Nyíregyházára kirándultak az Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium meghívására, míg XI. B osztályos
társaik nyíregyházi testvérosztályukat fogadták itthon, közösen kirándulva. Az elemi
osztályosok Csehétfalván táboroztak június
4-5-én. A X. A közössége június 13-án meglátogatta a székelyderzsi vártemplomot, majd
megtekintette a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Egy az Isten kiállítását. A napot

pihenéssel, fürdéssel zárták. A XI. B osztály
Parajdon és környékén túrázással, pihenéssel
és fürdéssel töltött el egy hétvégét.
Május 30-án a városi Művelődési Házban
előadásra került a Szabó Magda Abigél című
művéből készült átdolgozás. A BEMUGRI
előadása elnyerte a június 15-17. között Székelyudvarhelyen megrendezett XVI. Amatőr
Színjátszó Fesztivál különdíját is. A legjobb
férfi alakítás díját Balás Dániel XI. B osztályos diákunk kapta. Június 8-án iskolánk VI.
osztálya rendhagyó délutánt szervezett, ahol
népdallal, verssel és Janikovszky Éva Kire
ütött ez a gyerek? című művének előadásával
örvendeztették meg családtagjaikat, tanáraikat, osztálytársaikat. Az iskolai év utolsó
napjaiban zajló ATA Diáknapokon iskolánk IX.
osztályosai és a XI. B osztály vett részt, utób-

bi elnyerte a fődíjat.
Diákjaink önkéntes munkát vállaltak a Múzeumok Éjszakáján, részt vettek az esti közös
gitározáson és éneklésen. A rendezvényen
fellépet a Vadrózsák Néptánccsoport és a
Lelkes Zenekar. A néptánccsoport részt vett
a Sóskút Fesztiválon és a Máréfalván tartott
VII. Gyermeklakodalomban is.
Iskolánk VIII. osztályos diákjait ünnepi
áhítat keretében búcsúztattuk az unitárius
templomban.
Jubileumi iskolai évünk évzárójára június
15-án került sor. Számba vettük megvalósításainkat, díjaztuk a legeredményesebbeket,
bátorítottuk a bátortalanokat. Közösségünk
minden diáknak és pedagógusnak jó vakációt
kíván!
Székely Tiboldi Anikó

A Petőfi Sándor Általános Iskolában is elballagtak a nyolcadikosok, a tanévzáró ünnepség
is már csak emlék, „nyár kisasszony bezárta a
termeket” (Veres Csilla), mégis jó visszaemlékezni az elmúlt hetek fontosabb eseményeire.
A mangaliai 3-as sz. Általános Iskola által
meghirdetett interdiszciplináris projektben,
valamint a segesvári Aurel Mosora Általános
Iskola által szervezett megyei vetélkedőn
résztvevő kisiskolásaink szép eredményeket
értek el. Dicséret illeti Nagy Csenge, V. C
osztályos tanulót is, aki sikerrel képviselte

iskolánkat a Nagyváradon megszervezett országos Csillagszerző Matematikaversenyen.
Turoczi Andrea tanárnő meghívására, A biodiverzitás megőrzéséért c. projekt keretében
bemutatót tartott diákjainknak a Nagy-Küküllő
Vadász és Sporthorgász Egyesület, a Nagy-Küküllő folyó Székelyudvarhelytől Héjjasfalváig
természetvédelmi terület gondnoka.
Napsugár Napközi Otthonunk idén is megszervezte Játszóház elnevezésű sikeres rendezvényét.
A Határtalanul program keretében újabb

iskolai csoport látogatott el hozzánk, ezúttal
Derecskéről, testvértelepülésünkről.
Június elején, az EFOP-3.1.8-17 kódszámú,
Együtt, testvérként ‒ iskolaközi szemléletformáló programnak köszönhetően vendégünk volt a kunszentmiklósi Varga Domokos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak és tanárainak 25 főből álló csoportja is, akikkel 5. és 6. osztályos tanulóink
ismerkedtek, barátkoztak, több közös tevékenységben osztozva.
A IV. B osztályosok erdei iskolában bővítették ismereteiket, mások pedig kétnapos
táborban vagy különböző kirándulásokon voltak, múzeumi foglalkozásokon vettek részt.
Mindezekről bővebben olvashatnak iskolánk honlapján.
Jó pihenést, tartalmas nyarat kívánok minden kedves olvasónak!
Győri Zsuzsánna
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Mint minden iskolában, az Orbán Balázs
Gimnáziumban is az elmúlt időszak legjelentősebb eseményeit a ballagási és évzáró ünnepségek képezték. Ilyenkor lehetőségünk
van visszatekinteni a tanév során elért eredményekre, sikeres megmérettetésekre: jólesően nyugtázhattuk, hogy diákjaink nagyon
jól teljesítettek ebben a tanévben is. Büszkék
lehetnek magukra, és büszkék lehetnek rájuk szüleik is. Ugyanakkor az eredményekre
való visszatekintés nekünk, pedagógusoknak
is elégtételt jelent, hiszen azt mutatja, hogy
a befektetett munka meghozza gyümölcsét.
Ha számba vesszük azon diákjainkat, akik
a különböző versenyek megyei, regionális,
országos, esetenként nemzetközi szakaszain
értek el szép eredményt, hosszú lista alakul
ki. Így Kántor István, Moldován-Szeredai Eszter – nemzetközi irodalmi-történelmi pályázaton, Bán Barbara, Molnár Tamás, Szabó Renáta, Jakab Ágota Anett,
Gálfi Kitti, Komporály Tamás, Simó Anett
Kamilla, Zsidó Tímea – a regionális szintű matematika körversenyen, Balázs Beáta, Jakab Ágota-Anett, Mózes Botond
nemzetközi fizika versenyen, Bodó Balázs,
Molnár Tamás, Bibó István Attila megyei
fizika tantárgyversenyen, Tamási Csaba a
Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáján, valamint a Terra földrajzverseny megyei és országos szakaszán, Simó Kamilla
nemzetközi énekversenyen, Kiss Eszter
Beatrix az Orbán Balázs nyomdokain megyei versenyén, Zsidó Tímea nemzetközi
olvasást népszerűsítő versenyen és megyei

Diáknapok 2018
Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület keretében 2018.
június 11-15. között kerültek megrendezésre a
diáknapok. Hét lelkes osztály vállalta az egész
heti megpróbáltatásokat, s versenyeztek egy
emberként a fődíjért. Az ATA Diáknapok hely-

színéül a GRUND, régi bútorgyár udvara szolgált, ahonnan hétfő délután indult a felvonulás. Több mint 170 fiatal vonult fel a városban,
fergeteges hangulatot teremtve egy szürke
hétköznapon. A napot csoportos vetélkedőkkel
zártuk, melyekben a csapatok ügyességüket és
gyorsaságukat mutathatták be. Második nap

Gyakornoki program

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala gyakornoki programot hirdet. Olyan egyetemisták jelentkezését várjuk, akik szeretnének
bekapcsolódni pár hétig a város körforgásába
és szívesen megismernék, megtanulnák, hogyan működnek a dolgok a gyakorlatban.
Akár gazdasági, akár bölcsész vonalon tanulsz – mi várunk! Legyél megbízható, motivált.

vallásolimpián, Kendi Csenge Napsugár
megyei vallásolimpián, Lőrinczi Johanna
Irma megyei és országos biológia tantárgyversenyen, Deák Márta Mónika, Engi Lóránt megyei földrajz tantárgyversenyen,
Fodor Beáta megyei logika tantárgyversenyen, Szász Nóra Barbara, Mózes Tímea
megyei állampolgári nevelés tantárgyversenyen, Balázs Barnabás, Kendi Orsolya,
Lőrinczi Ágnes Gizella megyei történelem
tantárgyversenyen, Vass Zoltán megyei informatika tantárgyversenyen, Szabó Anita,
Lőrinczi Ágnes Gizella, Busch Szabó Lea,
Busch Szabó Tóbiás, Simó Anett Kamilla, Szali Kincső, Lőrinczi Johanna Irma,
Zoltáni Nikoletta megyei német tantárgyversenyen, Busch Szabó Anna megyei és
országos német tantárgyversenyen, Cozma
György Andrei megyei román tantárgyversenyen, Kiss Roland, Nagy István nemzetközi rajzversenyen, Nemes Anetta Nóra
országos művészeti kreativitás versenyen,
Jártó Norbert, Kiss Roland, Kiss Eszter
Beatrix, Szilveszter Botond megyei és or-

szágos öttusa versenyen ért el eredményeket. De meg lehet említeni iskolánk focicsapatait, népdalosait, néptáncosait is, akik
ugyancsak kiemelkedő eredményeket értek
el, vagy nagyszámú színjátszó és önkéntes
diákjainkat, akik számtalan városi rendezvény sikeréhez járultak hozzá.
Ez alkalommal, habár nem említjük név
szerint, büszkék vagyunk azon diákjainkra,
akik ugyan nem lettek osztályaik legjobbjai,
de önmagukhoz képest fejlődést értek el, lelkesedésükkel segítették társaikat, osztály- és
iskolai közösségüket.
Habár június 15-én véget ért a tanév, a vakáció a végzősök számára még nem érkezett
el. A XII. osztályosok számára éppen most
kezdődnek a továbbtanulás szempontjából
meghatározó érettségi vizsgák. Mindenkinek
sok sikert kívánunk!
Iskolánk eseményeit részletesen internetes oldalainkon követheti:
www.obg.ro, facebook.com/obg.szekelykeresztur

került megrendezésre a forgószínpad. Szerdán
a sportra fektettük a hangsúlyt és Googly Eye
focimeccset szerveztünk az osztályoknak a Városi Sportcsarnokban. Az osztályok művészei is
feltalálhatták magukat a diáknapok alatt, mivel
csütörtökön Mi vagyunk?! címmel kellett kiállítást szervezzenek. A hét elrepült, s már el is ér-

kezett a 2018-as diáknapok utolsó napja. Ezen
a napon minden osztályból két-két ember részt
vehetett egy kerekasztal beszélgetésen Hargita Megye Tanácsának alelnökével, Bíró Barna
Botonddal, a Keresztúri Kistérség Szövetség
ügyvezetőjével, Faluvégi Bartha Noémivel és az
Udvarhelyi Ifjúsági Egyeztető Tanács elnőkével,
Imre Gáborral. Itt a diákok hangot adhattak vé-

leményüknak, ötleteiket osztották meg, hogy
mire lenne szükségük a fiataloknak, és javaslatokat tettek a fiatalság mozgósítására. A hetet
egy főzőverseny zárta, amelynek kiértékelése
után következett a diáknapok utolsó mozzanata, a várva várt eredményhirdetés. Gratulálhattunk a Berde Mózes Unitárius Gimnázium XI. B
osztályának a TiBEEknek, akik megnyerték a
2018-as ATA Diáknapokat.
Egy sikeres hetet mondhatunk magunkénak,
ugyanis célunk az volt, hogy minél több diákot
mozgassunk meg, és minél több összetartó
osztály alakuljon ki a hét során.
Vas Vivien

Reméljük, nem riaszt el az önálló munkavégzés, de a csapatmunka sem! Cserébe a gyakornokság rugalmas ideje alatt belekóstolhatsz a
városi és kistérségi intézmények működésébe,
gyakorlati teendőibe.
„A program célja, hogy az érdeklődő fiatalokat
segítsük abban, hogy – az elméleti tudásukat kiegészítve – több szinten is gyakorlati tapasztalatokra tegyenek szert, kiegészítve ezzel az egyetemi
képzésüket. Az itt eltöltött időt hivatalos szakmai

gyakorlatként fogadják el az egyetemek” – mondta
Rafai Emil, Székelykeresztúr város polgármestere.
Jelentkezni és érdeklődni a sajto@keresztur.ro
e-mail címen, vagy a kulturális irodában lehet
július 1-ig. Akár levélben, akár személyesen leadva rövid, írott bemutatkozót várunk, ami tartalmazza az egyetemista elérhetőségeit; azt,
hogy hol és milyen területen végzi tanulmányait; mi az érdeklődési köre és miért szeretne nálunk gyakornokoskodni.
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A forrás neve...

Keltsd életre a Nagy-Küküllő menti forrás legendáját! Székelykeresztúr Város Polgármesteri hivatala és Könyvtára, valamint a Kistérség
Szövetség pályázatot hirdet V-XII. osztályos diákok és felnőttek részére.
Kedves gyerekek, fiatalok!
Bizonyára kirándultok erre-arra a vakációban, és látjátok, hogy a Dávid Ferenc-lakónegyedben és az utca végén szép kiülő épül a forrás mellé. Neve még nincs, most tőletek várjuk
a megoldást erre! Nemcsak egy névre vagyunk
kíváncsiak, hanem arra is, hogyan kel szárnyra
a fantáziátok: nevezzétek el a kis piknikezőt és

X X X VII. Fúvósfesztivál
Június 24-én került megrendezésre a székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar 1895 szervezésében a Fúvószenekarok 37. Nemzetközi
Találkozója.
A szervezők újdonsággal kedveskedtek a keresztúri közönségnek és a fúvószene kedvelőinek, hiszen új helyszínen, új forgatókönyvvel
zajlottak az események.
Idén a város központjában található SZILVESZTER EXPRESS MARKET udvarában, az
egykori Gamerra-ház udvarán volt felállítva a
nagyszínpad. Sajnos, adminisztratív okok miatt

a mellette lévő csorgót, majd képzeljétek el a
rétet, a forrást pár száz évvel ezelőtt. Fogalmazzátok meg maximum 2 oldalban, szerintetek hogyan keletkezhetett az a hely, és mi történhetett ott; írjatok legendát!
Néhány olyan támpontot megadunk, ami jellemző Székelykeresztúrra vagy a népmesékre,
ezeket bátran használjátok, szerepelhetnek az
elképzelt legendában: szita, Küküllő, a környék
élővilága, furfangos székely legény, forrás, tündérek, segítség, szegény leány, csoda, éjszaka.
Leadási határidő:
2018. szeptember 28., péntek.
Az írásokat a Városi Könyvtárba várjuk.
Aki benevezett, mindenki kap oklevelet és

könyvjutalmat, lesznek különdíjak is, de akinek
a művét a – tanárokból, könyvtárosokból, munkatársainkból álló – zsűri kiválasztja, annak a
meséje kikerül a kút és a piknikezőhely melletti
információs táblára is.

a szokásos felvonulás elmaradt, viszont újításként 13 órától a résztvevő zenekarok a város lakónegyedeit bejárva, hangulatos térzenét szolgáltattak, és egyben kedvet „csináltak” a nagy
koncerthez. 14 órakor történt meg a zenekarok
bevonulása a térre, és 15 órától a szokásos zenekari produkciók kaptak főszerepet. A műsort
színesítette a Dalma Dance Club SE fellépése.
A találkozót a Polgári Fúvószenekar 1895
Egyesület szervezte partnerségben Székelykeresztúr Városi Önkormányzatával. A rendezvényt támogatták: Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa, Bethlen
Gábor Alap, Communitas Alapítvány.

Új hangszerek a zenekarnak

Sokan voltak a VII. Múzeumok Éjszakáján

...folytatás az első oldalról

Gratulálunk a kiállítónak és köszönjük, hogy
fotóival színesítette rendezvényünket. Várjuk
vissza akár egy nagyobb kiállításra is!
Délután filmvetítések és könyvbemutatók
várták a közönséget. A Nagyon Rövid Filmek
(Filmes Tres Court) fesztiváljának nemzetközi
terméséből a székelyudvarhelyi Szabó Károlynak köszönhetően, míg a Művészeti Karaván,
délvidéki és felvidéki filmes alkotóműhelyek
anyagából a Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont jóvoltából láthattunk filmeket.
Könyvbemutatóban sem volt hiány: bemutatásra került Szente B. Levente székelykeresztúri
költő nemrégiben megjelent verses mesekönyve, a Bingyó Bernyó Nekeresdországban, amelyet kiadója, a Garabontzia Könyvkiadó igazgatója, Kleindl László mutatott be a közönségnek.
Ugyanekkor egy különleges könyvbemutatót

tartott Székely Szabó Zoltán színész, író, humorista, aki egybekötve a Különjárat című, legújabb könyvének bemutatóját egy kabaréesttel
is kedveskedett a közönségnek. Közreműködött
Bodóczi Erzsébet tanárnő, mindannyiuknak köszönjük a részvételt.
Este még egy könyvet ajánlottunk az olvasók
kegyeibe, Pálffy Tamás Szabolcs költő, közíró,
az Átléptem a Rubikont című verseskötetével
ismerkedhettek meg a jelenlévők, a szerzővel
dr. Tódor Csaba beszélgetett.
Estefelé benépesült az udvar. A Lelkes zenekar és a Vadrózsák néptáncegyüttes színpompás műsorában gyönyörködhettünk, majd
végigtapsoltuk a Polgári Fúvószenekar 1895
szabadtéri koncertjét, és végül mintegy 50
gitáros csapott a húrok közé egy közös nagy
örömzenélésre. Szász Csaba tanár úr idén egy

A Polgári Fúvószenekar 1895 hangszertára
újabb vadonatúj hangszerekkel bővült, nevezetesen két trombitával, egy meneteléskor szükséges nagydobbal. Köszönet érte Demeter Leventének, a Polgári Fúvószenekar 1895 Egyesület
elnökének a sikeres pályázatok megírójának,
valamint Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatalának, Hargita Megye Tanácsának, a
Communitas Alapítványnak és a Bethlen Gábor
Alapítványnak! Ugyanakkor egy tenor kürtöt is
kaptunk adományként a székelykeresztúri Szent
Kereszt Kolping Család közvetítésével a németországi Alzenau-i Kolpingosok jóvoltából.

igen népes, lelkes csapatot hozott magával, a
keresztúri tanítványok, kisebbek, nagyobbak
a datki és korondi gitárosokkal együtt, néhány
felnőtt „régi gitáros” erősítésével fergeteges
hangulatot varázsoltak az udvarra.
Hálás köszönet nekik ezért a felejthetetlen
élményért.
Valamennyi segítőnknek köszönjük a támogatást, az énlaki Koronka Attilának és csapatának az egész napos helytállást az üst körül,
és ugyancsak a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum diákjainak a másnapi nagytakarításban
való részvételt.
Örömmel nyugtáztuk: kulturáltan, semmiféle rendbontással nem járó, egész napos programmal tudtunk kiszolgálni félezer embert, akik
láthatólag jól érezték magukat.
A rendezvényünket támogatta Székelykeresztúr Város Önkormányzata, köszönjük, hogy
idén is mellénk álltak!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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SPORT / KULTÚRA
Ismét kupagyőztes a Székelykeresztúri Egyesülés
A Székelykeresztúri Egyesülés sorozatban
negyedszerre nyerte meg a labdarúgó Román
Kupa Hargita megyei szakaszát, miután legyőzte a megyei döntő házigazdáját, a Gyergyószentmiklósi VSK csapatát.
„Ez volt idén a legfőbb célunk, hogy a bajnokság megnyerése után a kupát is elhódítsuk,
így ismét tudunk harmadosztályos csapatokat
hozni Keresztúrra” – nyilatkozta Klein László.
Gratulálunk a csapatnak!

Múzeumi hírek
Május 29-én, kedden az Orbán Balázs Gimnázium VI., VII. és VIII. osztályos tanulói az
Iskola másként hét keretében a Molnár István
Múzeumban töltötték a délelőttöt. A foglalkozás
témája a népi díszítőmotívumokkal való ismerkedés volt. A székelyházakban tartott ismertető
után bútorfestés és agyagozás során gyakorlatba ültethették a látottakat

Karate

A
székelykeresztúri Fudoshin
Sport Club sikeres
és igéretes kezdő
csapata övfokozat
vizsgát tett. Gratulálunk a teljesítményükhöz és további
kitartást kívánunk
a népes csapatnak!

Repülőmedellezés: csapatban elsők a keresztúriak
A székelykeresztúri Szitakötő Egyesület és
Cimbora Gyermekek Klubja szervezésében első
alkalommal rendezték meg június 23-24-én
Rugonfalva határában a repülőmodellező F3K
Hargita Világkupát és országos bajnokságot.
Az F3K kategória lényege az, hogy az erős,
karbonszálas építésű modellt diszkuszdobással fel kell „lőni” az égbe, aztán távirányítóval
irányítva különféle feladatokat végrehajtani,
majd visszaszállni a versenynégyzetbe. Ez egy
viszonylag fiatal kategória a repülőmedellezésben, Romániában két éve szerveznek hasonló versenyt, ebbe kapcsolódott be Kiss István koordinálásával a Hargita Megye Tanácsa,
Spectrum Center Kft., Székelykeresztúr Város
Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap és Netter
System Kft. által támogatott Szitakötő Egyesület. A verseny esős-szeles időjárási viszonyok

Új tréninget a női
kézilabdásoknak!
Az idei sportpályázati kiíráson a város támogatta a székelykeresztúri No Age SE-t is,
amelynek köszönhetően a csapat 17 kézilabdásának vásároltak tréninget. Reméljük,
hogy nemcsak edzéseken, hanem majd a
következő, 2018/2019-es megyei, női kézilabda-bajnokság mérkőzésein is láthatjuk
rajtuk. Viseljék egészséggel, további sok
sikert kívánunk!

között zajlott, de a résztvevők fanatizmusát jól
mutatja, hogy így is végigrepülték a másfél napos, 13 versenyfeladatból álló megmérettetést.
A világkupa-forduló első helyén végül a budapesti Fejes Barnabás végzett, második a
bukaresti Istrate Alin Ionuț lett. A dobogó harmadik fokára a székelykeresztúri Sándor-Zsigmond Dénes állhatott fel. Az országos bajnokságon egyéniben Istrate Alin Ionuț lett az első,
Bogdan Floria a második és Sándor-Zsigmond
Dénes a harmadik.
Csapatban nagyon szoros volt a verseny az
országos bajnokságon, de az első helyet végül sikerült a székelykeresztúri Sándor-Dénes
Zsigmond, Zsidó Ferenc, Péter László triónak
megszereznie, a második a bukaresti csapat,
harmadik a bakói lett.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Június 15-én beszállítottunk egy 19. századi sírkövet, amelyet a rávésett szöveg tesz
egyedivé és megőrzésre érdemessé. Köszönjük, hogy bejelentették a lelőhelyét, és így
megmenthettük a pusztulástól.
A felirat első olvasata:
„Csend lepte sírbolt
Hűnn védjed a voltak porát.
E sírba pihennek Menyhárt Zsuzsanna
Elhunyt 1874be 48 évébe
Patakfalvi Mózes
Elhunyt 1896ba 62 évébe”

Egy újabb ipar- és gazdaságtörténeti értékkel is gazdagodtunk. Székelyudvarhelyről egy
Hofherr Schrantz gyártmányú, mintegy 100
éves, kitűnő állapotú szőlő őrlőt kaptunk ajándékba.
Az agrártörténeti kiállításunk szőlészeti részének hiánypótló kiegészítője lesz, és hamarosan a helyére kerül.
Köszönjük szépen a felajánlást.
Június 26-án a csehétfalvi nyári tábor
Gagy és Nyikó menti résztvevői voltak vendégeink ismerkedni a múzeum értékeivel.
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A nemzeti összetartozás napja. Emlékezés a trianoni békediktátumra
Az I. világháborút lezáró ún. Versailles-Washingtoni békerendszer részeként íratták alá a
magyar delegációval a békeszerződést a Kis Trianonnak nevezett palotában 1920. június 4-én.
Ezzel a békediktátummal nemcsak az Osztrák–
Magyar Monarchia tűnt el a térképről, hanem

Magyarország elvesztette területe jelentős részét. Erre az eseményre emlékezünk Trianon
emléknapján. Június 4-én a református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten Kovács Péter plébános és Antal Zoltán református,
valamint dr. Tódor Csaba unitárius lelkészek
szolgáltak. A trianoni évfordulóra az összetartozás napjaként is emlékezünk, így a beszédeik
is ezen gondolatok köré épültek. Moldován-Szeredai Gergely, az Orbán Balázs Gimnázium
történelemtanára elemezte Trianont és annak
veszteségeit, a jelenünkre gyakorolt hatását,
majd az iskola diákjai adtak műsort. Velünk
emlékezett és koszorúzott az Országzászlónál
Kunszentmiklós testvérvárosunk küldöttsége.

Június 3-án megrendezésre került a XLVI.
Sóskúti Néptánctalálkozó. Székelykeresztúr
Önkormányzata minden évben pályázati úton
támogatja a szervező Gyerekek Klubját, Szitakötő Egyesületet a nagy múltra visszatekintő
esemény lebonyolításában. Idén is lelkes formációk léptek a közönség elé a sóskúti szabadtéri színpadon és mutatták meg zenei, tánc-, és
énektudásukat.

Népzeneoktatás évzárója

A Vadrózsák Néptánccsoport és a Lelkes Zenekar által szervezett népzene oktatás évzárója
június 15-én a Molnár István Múzeumban nagyszerű élmény volt. A kis hegedűsök bizonyították: a kitartó munkának meg van az eredménye. Gratulálunk Nekik, és kívánunk további
sikereket! Az is tudnivaló, hogy akinek festményei előtt muzsikáltak, Ipó László festőművész,
maga is játszott a keresztúri Filharmonikus Társaságban, sőt hegedűket készített.

Köny vbemutató
Június 11-én kettős könyvbemutatóra került sor a Molnár István Múzeumban. Farkas

Keresztúr Nevű Települések
XIX. Nemzetközi Találkozója
Június 21-24. között Székelykeresztúr is képviseltette magát Sárkeresztúron az évente sorrakerülő rendezvényen, amelynek jól ismert jelmondata önmagáért beszél: „Nevünk és szívünk
összeköt!”. A küldöttségek Magyarországról, a
Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból és az Őrvidékről érkeztek Sárkeresztúrra, ahol ez alkalomból egy emlékművet avattak,
mely kőbe vésve mutatja a Keresztúr nevet viselő települések földrajzi elhelyezkedését.

Wellmann Endre: Gyalu, a spíler című kötetéből Gelu Pateanu, az 1980-as években előbb
Énlakán, majd Etéden élt román író, költő,
műfordító legendás alakja a szerzőnek „Gyalu
bácsi” közvetlen ismerőseivel, barátaival készített interjúkból kerül közel az olvasókhoz.
Ugyanakkor irodalomtörténeti fontossággal bír,
hogy mintegy 40 évnyi várakozás után napvilágot látott a Toldi román nyelvű fordítása, Gelu
Pateanu remekbeszabott munkája. A szerzővel
dr. Zsidó Ferenc író beszélgetett. A szervezést
Osváth Gyopárnak köszönjük.

Isten hozott Székelykeresztúron!

Az Anyakönyvvezetői és Lakosságnyilvántartó irodák adatai alapján márciusban 5 székelykeresztúri baba született. A gyerekeket és
családjaikat a közösségi egészségügyi asszisztensek látogatták meg; az anyukáknak feltették
a szokásos kérdéseket, majd átadták a város
ajándékát. Az év harmadik hónapjában Boldizsár Levente, Boros Lili, Firtos Attila, Pap-Molnár
Viktória és Péter Léna látta meg a napvilágot.
Isten hozott benneteket Székelykeresztúron!
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KÁNYÁDI SÁNDOR örökre hazatér Nagygalambfalvára

2018. június 20-án életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor költőnk. Budapest I.
kerülete, a Budavári Önkormányzat díszpolgárát, a Nemzet Művészét, a Kossuth-díjas költőt
saját halottjának tekinti, és a családdal való
egyeztetés alapján közleményben tájékoztatta a közvéleményt Kányádi Sándor temetéséről, akinek földi maradványait, kívánságának
megfelelően szülőfalujában, a Hargita megyei
Nagygalambfalván helyezik örök nyugalomra.
A rokonok, tisztelők, barátok virrasztáson és
búcsúztatáson vehetnek végső búcsút a jeles
költőtől, írótól, műfordítótól, Budavár, Székelyudvarhely és Nagygalambfalva díszpolgárától.
A virrasztást 2018. július 6-án, pénteken éjjel tartják a nagygalambfalvi református templomban. A búcsúztatásra ugyanott 2018. július
7-én, szombaton, 15.00 órakor kerül sor.
Az ökumenikus egyházi szertartást Kányádi
György Attila, református lelkész és Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes tartja. A költő ravatalánál Dávid Gyula irodalomtörténész mond
emlékező beszédet. A szertartás után a család
kertjében, szülei sírja mellett helyezik végső
nyugalomra Kányádi Sándort.
Az erdélyi és egyetemes magyar irodalom
egyik legnagyobbja távozott. Köszönjük, hogy
volt nekünk, verseiben örökre élni fog.
Emléke legyen áldott!
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