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2018. augusztus – 191. lapszám

Székelykeresztúr életben tart ja Petőfi emlékezetét!
Július 31-én új elemmel bővült a Petőfi-emlékhely
Amennyire csak visszavezethető a helyi történetírás, Székelykeresztúrnak legnagyobb és
legcsodálatosabb eseménye az, ami 1849. július 30-án és 31-én, a magyar szabadságharc
utolsó napjaiban városunkban történt.
A középkortól kezdve megfordultak itt fejedelmek, királyok, tán még maga a császár is,
de Székelykeresztúr csakis nemzeti költőfejedelmünk, Petőfi Sándor itt töltött, valamivel

felállítását, a 2005-ben megnyílt szerény emlékszobát, de láthatjuk a Gyárfás-kert parkká
szépített környezetét, amely évente több ezer
látogatót fogad, ezek mind mind azt bizonyítják, hogy ragaszkodunk a mi Petőfinkhez, és
emlékét vigyázzuk nemcsak magunknak, hanem az egész magyar nemzetnek.
S hogy mennyire fontos ez az emlékhely,
hány meg hány magyar szívet dobogtat meg a

több mint fél napja tényétől lett híres szerte a
nagyvilágban.
Szilárd meggyőződésünk, hitünk, hogy a
Sors kivételes ajándéka, hogy 169 évvel ezelőtt
mi lehettünk az itt gyülekező honvédcsapatok
szállásadói, mi láthattuk vendégül Bem tábornokot és tisztikarát, mi terítettünk asztalt Petőfi
Sándor és Zeyk Domokos vacsorájához, amelyről akkor még senki sem sejtette, hogy mindkettejük számára az utolsó vacsora lesz.
Városunk korán ráébredt ennek a történelmi pillanatnak a jelentőségére, és legkevesebb
130 éve már szüntelen tesz azért, hogy a színe
ne fakuljon, hírneve ne csorbuljon.
Kezdve azzal, hogy Varga Zsigmond házigazda 1891-ben a Kolozsváron megalakult Ereklyemúzeumnak adományozza a Petőfi által a
vacsoránál használt aranyozott zöld poharat;
majd 1902-ben a keresztúri lelkesedés létrehozza a máig fennálló legendai Petőfi-sírt, vagy
sorolhatjuk a Gyárfás-kúria márványtáblával
való 1928-as megjelölését; a körtefa megmentését célzó sok évtizedes törekvést a kommunista időkben; a főtéri Petőfi-szobor 1973-as

helyszín, mi sem bizonyítja jobban mint az a sok
száz bejegyzés, amelyeket az idelátogatók, Petőfi nyomait és történelmünk emlékeit keresők
jegyeztek be az évek során az emlékkönyvbe.
„Öröm itt lenni és találkozni Petőfi szellemével. Áldott legyen e zarándokhely, ennek gondozói és minden látogatója.” Magyarsáros
„Minden nemzeti szín szalag egy-egy szívdobbanás a nemzetért. Köszönöm, hogy érezhettem ezt.” Budapest
„Nagyon örülünk, hogy itt találkozhattunk
Petőfi Sándorral!” Budapestről, Petőfi apjának
testvére, Petrovics Jánosnak a leszármazottai.
„Örömmel látogattunk el családunk egykori
fészkébe.” Lécfalvi Gyárfás család
„Petőfi vendéglátójának, Varga Zsigmondnak
leszármazottjai vagyunk. Szép élmény volt, köszönjük.”
„Nagyon meghatódottan töltöttem egy nagyon fontos fél órát el életemből itt. Köszönöm
szépen.” Massachusetts, USA
„Már harmadszor itt járva is megható-megrendítő élmény itt lenni. Petőfi él itt és a szívünkben.” Oxford
folytatás a 2. oldalon...

Augusztusi jeles napok

Augusztus 4.
Jósló Domonkos napja. A bánátiak szerint
ellentétes téli időmutató nap, azaz ha Domonkos napján nagyon meleg van, akkor télen
nagyon hideg lesz, vagy ha Domonkos-napján
hideg van, akkor enyhe télre számíthatunk.
Augusztus 10.
Lőrinc nap. Ha Pétertől (1.) Lőrincig (10.)
nagy a hőség, sokáig fehér lesz a tél. Lőrinc
után nincs zivatar.
Augusztus 15.
Nagyboldogasszony napja, legrégibb Mária
ünnepünk. Ezen a napon ünnepli az egyház
Mária mennybemenetelét és egyben Magyarország oltalmazóját. Szent István királyunk
volt az, aki az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, mivel nem volt a
trónon utóda. Innen az elnevezés is Regnum
Marianum, azaz Szűz Mária országa.
Ezen a napon szokás volt virágot, gyógynövényt szedni, majd a templomban megszenteltetni, a betegeket aztán ezzel gyógyították.
Azt tartották, ha tűzre dobják a füveket az véd
a vihar ellen. A téli holmikat ezen időszakban
kitették a napra, szellőztették, hogy a moly
bele ne menjen. Ha szép, napsütéses volt az
idő, az jó szőlő vagy szilvatermést jelentett.
Néhol keresztet vágtak a gyümölcsfába, hogy
bő termés legyen.
A szeptember 8-ig tartó időszakot két Boldogasszony közének nevezték (szeptember 8.
Mária nap), és bizonyos munkák szempontjából kiemelt jelentőségű volt. Úgy vélték, ilyenkor kell ültetni a tyúkokat, hogy jól tojjanak.
A búzát is ekkor szellőztették, hogy ne legyen
dohos.
Augusztus 20. ünnep
Államalapító Szent István királyunk ünnepe.
1774-ben Mária Terézia nyilvánította országos
ünneppé. A paraszti életben az aratás lezárása fűződik ehhez az időszakhoz. Több helyütt
a templomban hálát adtak az aratás sikeres
befejezésekor.
Augusztus 24.
Bertalan napja, időjárásjósló nap. Megfigyelések szerint őszkezdő nap, ekkor vége a
kánikulának. A halak már nem nőnek tovább,
a szőlőben elszaporodnak a seregélyek. A Bertalan napi időjárásból az őszi időre következtetnek, az e napon köpült vajat betegségek
gyógyítására használták.
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ÖNKORMÁNY Z AT/KULTÚRA
...folytatás az első oldalról
„Örülünk, hogy erdélyi utazásunk során ide is
ellátogattunk. Köszönjük az élményt!”
Nagymegyerről 50 felvidéki testvéretek.
„Rajtunk, Petőfi nyolc országba szétszakadt
nemzetén múlik, hogy mi lesz belőlünk. Versei,
eszményei, tettei segítenek – ha meghalljuk, ha
követjük a példát. Köszönjük a városnak, hogy
így őrzi a költő emlékét.”
Aláírás olvashatatlan
Íme, nemzettársaink sokasága utazik akár
több ezer kilométert azért, hogy csak egyetlen
egyszer, néhány percre megállhasson itt a körtefa mellett.
Történelmi nagyságaink életében mindig a
kezdet és a vég a legizgalmasabb. És ha a születés, a kezdet Kiskőrösnek jutott, a vég hitünk
szerint Székelykeresztúrnak és persze, Fehéregyházának.
De mindenki akar egy kis részt belőle: talán
járt itt, ott megszállt, másutt megírta valamelyik versét, egy másik helyen volt egy barátja, akinek leveleket írt, amott meg egy rokona
élt…, ilyen apró tényekre épülnek emlékhelyek.
Hihetetlen, mennyi helyre eljutott rövid élete 26
éve alatt, de amúgy is: Petőfiből, életművéből
jut mindenkinek.
Hozzánk bőkezű volt a Sors! Tavaly 2017-ben
Székelykeresztúr város első alkalommal rendezte meg a Petőfi-emlékvacsorát. Szándékunk
és reményeink szerint egy olyan hagyományt
teremtettünk, amelynek híre máris messzire
elért, és hisszük, hogy szerte a világban sokak-

nak vágya lesz egyszer eljutni ide, és részt venni ezen a jelképértékű Petőfi-vacsorán.
Székelykeresztúr mindenkit szeretettel vár!
A Gyárfás-kert és körtefa nagy látogatottságának okán bővítettük ezt az emlékhelyet egy
szabadtéri képes installációval, amely minden
ide látogatót, Petőfiről és városunkról többet
megtudni óhajtó vendéget közelebb visz a keresztúri Petőfi-kultusz történetének, az igazság
és a legenda megismeréséhez. Reméljük, senki
sem távozik hiányérzettel, lelkében töltekezve
úgy távozik innen, hogy visszavágyik.
Az emlékjel létrehozása Székelykeresztúr
Város Önkormányzata, a Petőfi Sándor Művelődési és Kutatási Egyesület, valamint a Molnár
István Múzeum közös munkájának, és ahogy ez
már 130 éve megszokott, többeknek a Petőfi
emléke és a múltunk iránti tiszteletből fakadó
tenni akarásának az eredménye.
Támogatta a Bethlen Gábor Alap.
A kőalap megépítéséért elismerés illeti a polgármesteri hivatal műszaki csoportját. A faelemek megmunkálása és felállítása Kibédi Zsolt
asztalosmester és Kerestély Zsolt, a Molnár István Múzeum munkatársának hozzáértő munkáját dicséri.
A látogató a kőalapzatból kiszűrődő halk tárogatómuzsika, dr. Tódor Csaba és Dajka Mihály
urak előadásában megszólaló Petőfi-dalok kíséretében szentelheti idejét a keresztúri Petőfiemlékek megismerésének.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Július 31. – Petőfi halálának év fordulója
A Petőfi-szobortól a Gyárfás-kertig kísérte a
Polgári Fúvószenekar 1895 muzsikaszóval az
emlékezőket, akik azért gyűltek egybe, hogy
az évtizedes keresztúri hagyományokhoz híven
most is megidézzék legnagyobb költőnk utolsó
itt töltött éjjelét.

A körtefánál az emlékezet koszorúit a számunkra halhatatlanná lett Kányádi Sándor
költőnk verssorait őrző márványtábla mellett
helyeztük el. Rafai Emil, Székelykeresztúr város polgármestere, Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő és Lőrinczi Eszter, unitárius

teológushallgató beszéde után az ünneplést az
Orbán Balázs Gimnázium diákjainak műsora,
Tódor Csaba és Dajka Mihály tárogatójátéka
tette emlékezetessé. Sándor-Zsigmond Ibolya
muzeológus A mi Petőfink-emlékhely létrejöttének szükségességét hangsúlyozta. A megemlékezés méltó befejezése volt a Petőfi-emlékvacsora, az ízletes tejes-túros puliszka Petőfi
Sándornak a Gyárfás-kúriában elköltött utolsónak vélt vacsoráját idézte.
A Petőfi-nap ezzel még nem ért véget, hiszen
a Művelődési Házban nagyszerű előadás várta
az érdeklődőket. Derecske testvérvárosunk jó-

Anyakönyvi hírek

2018.07.15. – 2018.08.15.
Születések:
Gálfalvi Ádám 		
2018.07.11
Farkas Andrea 		
2018.07.13
Pala Hanna		
2018.07.19
Tankó Aletta		
2018.07.26
Gábor Maximos		
2018.08.01
Szabó Dénes		
2018.08.04
Sándor Dávid		
2018.06.18
Jóo Anna-Árvácska
2018.05.19
Házasságkötések:
2018.07.18
Nagy Vencel és Elekes Katalin
2018.07.20
Kis Sándor és Pető Klára
2018.07.20
Kobori-Lőrinczi Levente és Kelemen Mónika
2018.07.28
Mitrache Constantin-Claudiu és Daniel Éva
2018.08.07
Rus Ionuț és Bán Zita
2018.08.10
Szederjesi Loránd és Gábor Katalin
2018.08.10
File Zsolt és Domokos Klaudia
Elhalálozások:
Huszti Ibolya		
2018.07.20
Deák Rozália		
2018.07.31
Mozes Erszébet		
2018.08.03
Burszán Károly		
2018.08.07
Barabás Zafira		
2018.08.10
voltából a debreceni PG Csoport már többször
is koncertezett Keresztúron. Ez alkalommal az
Ezüstbojtár zenés játékukat hozták el a keresztúri közönségnek.
A 2017-ben megalkotott színházi előadást, az
Ezüstbojtárt a János vitéz ihlette, de akár mindannyiunk mai meséje is lehet.
Az előadás igazi csemege volt zenében és
gondolatban, humorral és komoly történetekkel, szerelmes duettekkel, Petőfi versezetében
megírt 26 énekkel. A darab megnevettetett, elgondolkoztatott, rácsodálkoztatott és szórakoztatott úgy, ahogyan az alkotók igérték.
Fellépők voltak: Jantyik Zsolt és Erdős-Tóth
Fruzsina ének, Jantyik Csaba gitár, Takács Szabolcs basszusgitár, Tóth Zsolt dob, Mészáros
Ibolya és Horányi László színművészek, a Fővárosi Nagycirkusz fiatal artistái és egy látványos
LED vetítőfallal Kónya Ábel és Grela Alexandra
képzőművészek működtek közre.
A komoly mondanivaló mellett az üzenet vidám és örök érvényű, az alkotók és Petőfi megfogalmazásában is
„Nem halt meg Petőfi! Él még János vitéz,
Ki Tündérországból néha-néha lenéz!
Mai napig János vitéz őkegyelme
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.”
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ÖNKORMÁNY Z AT/KULTÚRA/SPORT
S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
98/2018-as HATÁROZAT a Zata utca felújítása beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és
gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.
99/2018-as HATÁROZAT az Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági
mutatóinak az elfogadásáról.
100/2018-as HATÁROZAT a Zata utcai szociális lakások építése beruházási munkálat
megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az
elfogadásáról.
101/2018-as HATÁROZAT a A lakosság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása
egy közút felújításával – elnevezésű program
költségeinek elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2018. augusztus 7.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 98/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Zata în
orașul Cristuru Secuies”.
HOTĂRÂREA nr. 99/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizarea unui centru de
tineret și cultural-recreativ în orașul Cristuru
Secuies”.
HOTĂRÂREA nr. 100/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire locuinţe
sociale strada Zata, în orașul Cristuru Secuies ”.
HOTĂRÂREA nr. 101/2018 privind aprobarea Devizului General al proiectului „Promovarea îmbunătățirii calității vieții populației în
orașul Cristuru Secuiesc, prin realizarea unui
centru de tineret și cultural-recreativ, a unor
locuințe sociale și asigurarea accesului rutier
prin reablitarea unui drum public.”
Cristuru Secuiesc, la 07. august 2018.

Filmvetítés
A tavaly első alkalommal rendezett szabadtéri filmvetítéshez hasonlóan augusztus 1-jén
este ismét benépesült a Gyárfás-kúria kertje,
ahol újból szabadtéri mozi várta a nézőket. Ezúttal is megtapasztaltuk, a szabadban tartott,
csillagos ég alatti rendezvényeknek különös
varázsuk van. Szabó István filmje, a Szürke
senkik című magyar film az első világháború
idején játszódik, egy magyar-osztrák-román
felderítőcsapatról szól. Közel 150-en gyűltek
össze a Gyárfás-kúria udvarán, hogy együtt
izgulják végig az I. világháború idején játszódó filmet, amely a magyar kiskatonák sorsát
mutatja be.

A Kistérségi Napok 2018 krónikája

Minden eddiginél gazdagabb és színesebb programokat kínáltak az idei Petőfi-hét és Kistérségi
napok eseményei. A megszokott forgatókönyvet egyebek mellett a Molnár István Múzeumban zajló Időutazás ifjúsági vetélkedő, és a Tűzoltó-múzeum utcai kiállítása tarkították.

Petőfi nyomdokain történelmi kerékpártúra
Nagyszámú résztvevővel július 31-én a Petőfiemléknapon került sor a Fehéregyházára vezető hagyományos Petőfi nyomdokain történelmi kerékpártúrára. Fennakadások nélkül zajlott
minden, frissen és vidáman értek vissza a biciklisek, akik Fehéregyházáig tekertek Petőfi Sándor, Bem József és a szabadságharcosok utolsó
nyomvonalán. Közben útba ejtették és megkoszorúzták az összes Petőfi-emlékhelyet, kezdve
a keresztúri körtefánál, az Ispán-kút, a fehéregyházi emlékpark és a héjasfalvi Zeyk-obeliszk érintésével.
A fehéregyházi emlékparkban a mintegy 400
honvéd tömegsírját a 1849. július 31-i csata
emlékünnepségének koszorúi borították.

II. Kistérségi duatlon és triatlon
Tavaly tartottunk először kistérségi duatlont
és triatlont a rugonfalvi tavon. Az első rendezvény tanulságait levonva készültünk az ideire,
augusztus 1-jén szikrázó napsütésben úsztak,
szaladtak, kerékpároztak a benevezők.
Az alábbi eredmények születtek, gratulálunk
a résztvevőknek!
Duatlon – csak gyermek kategória:
I. hely: Csutak Barna, II. hely: Dragomirescu Dávid, III. hely: Lőrinczi István. Simó Anett
Kamillát díjazták a lány kategóriában.
Triatlon – ifjúsági kategória:
I. hely: Kása Csaba, II. hely: Kacsó Bence.

Triatlon – felnőtt kategória:
I. hely: Elekes István, II. hely: Buti László,
III. hely: Sinka Zsolt.
Triatlon – női kategória:
I. hely: Fazakas Orsolya, II. hely: Koncz Klára, III. Simó Izabella.
Triatlon – staféta kategória:
I. hely: 72-esek (Csutak Sándor, Szakács Albert), II. hely: Bálinték (Bálint Csaba és fiai:
Kund és Csaba), III. hely: Zeyk team (Zsidó Ferenc, Nagy Lajos, Balázs Mihály)
Különdíjat kapott a 111-es csapat (Kálmán
Lídia, Kakucsi Annamária, Bándi-Keszey Judit)
az egyetlen női váltó kategóriában.
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG

Szitások tábora
Élményekkel tele hét emlékei gazdagították
az alsó tagozatos Petőfi Sándor Általános Iskola,
valamint a Varga Domokos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak vakációs
élményeit. A tevékenységek megvalósulását,
valamint az egész táboroztatást a Petőfi Sándor Általános Iskola és a PEK Egyesület szervezte Székelykeresztúr város és a budapesti
székhelyű Bethlen Gábor Alap Zrt. 300 000
Ft értékű támogatásával, köszönet érte!
1. NAP
A megnyitón Simó Ildikó igazgatónő köszöntötte a székelykeresztúri, valamint a kunszentmiklósi gyerekeket és pedagógusokat,
ezt követően ismertette a tábor programját.
A résztvevők bejárták Székelykeresztúr
város nevezetességeit: a református templomban Antal Zoltán tiszteletes úr mondta
el a templom történetét, a múzeumban a
város történelmébe nyertek betekintést, a
katolikus templomban pedig folytatódott a
régi kövekkel való ismerkedés. A Szitás leány
kútjánál tartottak pihenőt, majd egy játszótéri szórakozás után Petőfi lépteit követték a
Gyárfás-kúriáig. Kányádi Sándor sorait olvasva emlékeztek meg arról a költőről, aki Kunszentmiklóson is, Székelykeresztúron is járt,
ezzel is szorosabbra fűzve a két városka lakói
közti barátságot.
Ebéd után kézműves foglalkozások következtek. A szorgos kis kezek kerámiát festettek, hűtőmágnest készítettek a Petőfi Sándor Általános Iskola termeiben pedagógusok

irányításával. A foci, a játék sem maradt el.
Élményektől feltöltődve mindenki kíváncsian
várta a következő napot, a körispataki kirándulást.
Jakab Enikő
2. NAP
Szerdán, július 25-én, egész napos kiránduláson vettünk részt Csekefalva–Szentábrahám–Gagy–Etéd–Kőrispatak–Bözödújfalu
útvonalon.
A táborozók érdekességeket láttak és hallottak a kis székely falvakról. Útközben megállva, megismerték a szénégetés folyamatát,
majd Kőrispatakon a Szalmakalap Múzeum
meglátogatása jelentett élményt és érdeklődést. A kézműves foglalkozások alatt szalmából készíthettek angyalkát, csillagot, könyvjelzőt a gyerekek. Felfedezték, hogy minden
kicsi kő, bokor, kút, szalmaszál stb. üzen valamit, rejt valami titkot számunkra.
A falut szekérrel jártuk be: megnéztük egy
régi malom működését, ittunk friss vizet a
„csodakútból”, majd a kenyér útjáról beszélt
nekünk Szőcs Lajos, a múzeum vezetője.
Feltarisznyálva egy-egy friss kicsi cipóval,
ebéd után Bözödújfalu felé mentünk, ahol
rövid séta közben megtekintettük a kopjafás
parkot.
Élménydús, vidám napot töltöttünk el, a
szórakozás mellett gazdagodtunk új ismeretekkel, felejthetetlen élményekkel.
Karda Margit

3. NAP
Kézműves foglalkozásokkal folytatódott
a Szitások tábora. Gyönyörű könyvjelzőket
varrtak a gyerekek, bőrmunkákat, papír- és
üvegdíszeket készítettek. Az esős idő miatt
a Jézuskiáltóra nem sikerült felmenni, a túra
helyét a játék váltotta fel. A gyerekkezek által
készített értékes tárgyakat a szombat délelőtti kiállításon lehetett megtekinteni.
Jakab Enikő
4. NAP
Sóvidéki kirándulással folytatódott a táborozás. A gyerekek Tamási Áron emlékének
adóztak a farkaslaki sírnál és az író szülőházánál. Különös élmény volt számukra a parajdi
sóbarlang látványa is, ahol élvezték a sókóstolást, a barlang falát nyalogatva. A korondi
fazekas mester műhelyében betekinthettek a
korongozás rejtelmeibe, és megcsodálták az
ügyeskezű asszonyok által festett díszes motívumokat.
5. NAP
Kézműves tevékenységekkel indult a délelőtt, a gyerekek befejezték vagy szépítgették eddig elkészült alkotásaikat, miközben az
ebédlőben meseszép, ízletes mézespogácsák
készültek. Élményeiket színes plakátokon örökítették meg, melyek a díszterem falára kerültek. Az ünnepélyes táborzárón Simó Ildikó
igazgatónő összegezte a tabor tapasztalatait,
majd a gyerekek meséltek élményeikről. Kiki megcsodálhatta saját és társai alkotásait a
rögtönzött kiállításon.
Győri Zsuzsanna
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/TÉRSÉGJÁRÓ/KULTÚRA
Pro Cultura díjat kapott a BEMUGRI
2018. augusztus 3-án Székelykeresztúr
Város Önkormányzata ünnepi tanácsülés keretében Pro Cultura díjjal tüntette ki a Berde
Mózes Unitárius Gimnázium színjátszó csoportját, a Bemugrit értékes kulturális tevékenységéért. A színjátszó csoport laudációját
Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus mutatta

be, melyben méltatta a csoport évtizedes teljesítményét és sikereit. A díjat Rafai Emil úr,
Székelykeresztúr város polgármestere nyújtotta át Buzogány Zsuzsanna, Lukács Éva és
Lakatos Sándor csoportvezető pedagógusoknak és a szép számban megjelent ifjú művészeknek.
A tanácsülés keretében Ajka város polgár-

mestere, Schwartz Béla úr pénzbeli támogatást nyújtott át az Unitárius Gimnázium számára, amellyel Ajka Város Önkormányzata a
Gimnáziumban készülő iskolamúzeum felállítását támogatja. Tisztelettel megköszönjük
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának
a megtisztelő kitüntetést, illetve Ajka Város
Önkormányzatának a nagylelkű támogatást.

„Szép a Nyikó s a vidéke”. Néptáncoktatás siménfalvi fiataloknak
Népi hagyományaink, a néptánc és a népdal
megismerése, újratanulása, ápolása azért fontos, mert csak így tudjuk továbbvinni, továbbadni a szépet, a jót, a megbecsülendőt, ránk
maradt népi kultúránkat.
Ebből a meggondolásból 2018. július 16-20.
között szerveztük meg a „Szép a Nyikó s a vidéke...” című néptáncoktatással egybekötött néptánchetünket is Siménfalván. A tanfolyamszerű
néptánc hetet a Fehér-Nyikó és Vidéke Egyesület, a Siménfalvi Polgármesteri Hivatal, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség szervezte.
Ez az ötnapos rendezvény a néptánc, a helyi
jellegű táncdialektusokat és népdalokat volt hivatott megtanítani helyi ifjainknak. A hét folyamán hivatásos néptáncoktatók, Józsa Levente

és Nemes Annamária vezetésével tanulhatták
az Udvarhelyszék, Sóvidék gyönyörű táncait,
népdalait a résztvevők. A résztvevők 9-17 év
közötti fiatalok voltak. A táncoktatás minden
délután 5 és 8 óra között zajlott a siménfalvi
kultúrotthonban.
A szülők minden alkalomra sütöttek pánkót,
lángost, almás süteményt, és nem maradhatott el
a jó házi zsíros kenyér és finom gyógynövényből
készült tea sem. Célunk a heti néptáncoktatással
a népi tánckultúránk, népdalkincsünk megőrzése,
ápolása, népszerűsítése. A rendezvényünk utolsó napján jelen voltak a szülők, nagyszülők, akik
megelégedéssel és örömmel nézték az előadást.
A rendezvény sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk a Romániai Magyar Demokrata

Falutalálkozó Kissolymosban
Falutalálkozóval ünnepelte első írásos említésének hétszázadik évfordulóját Kissolymos
közössége július 14-én. Az ünnepi találkozó már
13-án este elkezdődött, amikor is egy nótaesttel várták az érdeklődőket a helyi kultúrotthonba. A jó hangulatról és az igazi magyar nótákról
a Csíkmadarasi Népi Zenekar és Koós Éva népdalénekes gondoskodott a dalolni vágyó közönség nagy örömére.
A falutalálkozó fő rendezvénynapján a keresztúri fúvósok és a kissolymosi fiatalok fújtak reggeli ébresztőt a helyieknek, majd szívhez szóló,
megható istentiszteleten vehettek részt a hazatérők, a vendégek és a falubeliek. Lőrinczi Levente unitárius lelkész és Kincses Kálmán református
lelkész tartották az ünnepi istentiszteletet.
A közös ebédet követően a szabadtéri színpadon megnyitó és köszöntő beszédek hangzottak el: Nagy Lajos polgármester, Borboly Csaba

megyeelnök és a testvértelepülés, Gyöngyössolymos egykori polgármestere Lukács Lászlót,
az elmúlt sokévi eredményes együttműködésért
díszpolgári címmel jutalmazta a kissolymosi közösség nevében a helyi polgármester. A beszédeket követően falutörténeti bemutatót tartott
Kincses Kálmán tiszteletes, majd a helyi fiatalok
és iskolások műsora következett a színpadon,
őket követte a Cickom ének- és táncegyüttes fellépése, majd nóta műsorra került sor Joni Géza
és zenekara előadásában. A színpadi produkciók
sorát Gozefini bűvészelőadása tette izgalmassá, végül a nagysikerű és népszerű könnyűzenei énekes, Tamás Gábor koncertje koronázta
a találkozót. A koncert után pedig a Tóth Duó
zenéjével éjszakába nyúló utcabálon mulattak a
solymosiak és nem csak.
A sikeres falutalálkozó létrejöttét Románandrásfala Község Önkormányzata, Hargita Megye

Csináljuk a fesztivált!

gor-Schmidt Katalinegyesületi vezetőnek, valamint Pápa Város Fúvószenekara összes tagjának!
Külön öröm volt számunkra, hogy olyan két
fantasztikus énekessel állhattunk színpadra,
mint Ress Hajnalka és Solti Ádám. Ha lesz folytatás, mi természetesen továbbra is Csináljuk a
fesztivált!, Veletek együtt akár Székelykeresztúron, akár Pápán!
A zenekar kiutazási költsége nagy részének
fedezése a Hargita Megye Tanácsa által kiírt pályázat segítségével valósult meg.
Polgári Fúvószenekar 1895

Július 18-21. között újból meghívást kaptunk
pápai barátainktól. Csodálatos négy napot tölthettünk ott. A szervezők megint kitettek magukért, hatalmas energiát fektettek be azért, hogy
minden olyan gördülékenyen és magas szinten
működjön, ahogy az ilyenkor kell. A próbák hangulata, az izgalommal teli készülődés a nagy produkcióra, majd maga a show, mindent felülmúlt.
Köszönjük dr. Áldozó Tamásnak, Pápa Város polgármesterének, Horváth Adrián karnagynak, Mó-

Szövetségnek, fő támogatónknak a Communitas
Alapítványnak, helyi tanácsnak és nem utolsó sorban a Székelykeresztúri Kistérség Szövetségnek.
Sipos Irén, Király Beáta

Tanácsa, a Sólyom Major Egyesület, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Gyöngyössolymos
Önkormányzata (és Lukács László) támogatta,
segítette, de a helyi iskola és egyházközség is
kivette a részét a szervezési munkákból.
Faluvégi Bartha Noémi
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...folytatás a harmadik oldalról
Kispályás Petőfi Labdarúgó Kupa
Izgalmas és fordulatos mérkőzésekkel ért
véget a Kispályás Petőfi Kupa. A városi minifoci
bajnokságon az alábbi eredmények születtek:

Kissolymos - Fiatfalva: 3-0
Old Boys - Csekefalva: 3-5
I. hely: Csekefalva
II. hely: Old Boys
III. hely: Kissolymos

A Pódium Színtársulat bemutatója
Augusztus 2-án Dürrenmatt Pör a szamár
árnyékáért szatíráját városszerte ismert keresztúri színjátszók adták elő, igazán hitelesen
játszva a két perest, feleségeiket, bírót, ügyvédet, papot, csábítót, kalózt, rajongókat, abderai polgárokat. Miután júliusban a mátészalkai
Amatőr Színjátszó Találkozón is részt vettek, a
keresztúri közönség is láthatta, és aktuális üzenetének mélyebb értelmezésén túl nevethetett
a szórakoztató előadáson. A darabot Kiss László
színész-rendező rendezte.
Ünnepi tanácsülés
Augusztus 3-án, péntek reggel a Millecentenáriumi emlékműnél zászlófelvonással kezdődött

az a dísztanácsülés, amelyen a Molnár István
Múzeumban sor került az idei év kitüntetettjeinek ünnepélyes díjátadójára. A Pro Cultura díjat
a Bemugri, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium
színjátszó csoportja vehette át. Mintegy köszönetképpen csodálatos műsort adtak a Bemugri szavalói, Lakatos Sándor lelkész-vallástanár,
Lőrinczi Levente és Kászoniné Fejős Gabriella
lelkészek igazi zenei élményt nyújtva a jelenlévőknek. Székelykeresztúr város gazdasági fejlődéséért díjat a város első üzletláncaként ismert
Szilveszter Comprod Kft. és cégvezetője, id. Szilveszter Gergely érdemelte ki.
A múzeumban megtekinthető volt az erre az
alkalomra készült fotókiállítás, amely Székely-

keresztúr és testvérvárosai fejlődését mutatta
az Európai Unióban. A képes táblákat Orbán Lívia Borbála készítette. Délben a főtéren megnyitotta kapuit a Míves emberek sokadalma
kézműves termékeket kínáló vásár és bemutató kiállítás. Ezzel egyidőben az Erdélyi Ifjúsági

Egyesület önkéntesei a Csekefalvi utcai útkereszteződésnél felhúzott sátrukban változatos
tevékenységekkel várták a gyerekeket.
Délután ökumenikus istentisztelet volt a református templomban, majd az ünneplők közösen vonultak a főtérre, ahol a meghívott települések polgármestereinek köszöntője után

kezdetét vette a kulturális műsor a nagyszínpadon. A Polgári Fúvószenekar 1895, a Lelkes
zenekar, a Cickom énekegyüttes, a kalocsai Piros Rózsa, a Gersekaráti dalkör adott műsort.
Este 20.00 órától az Üzletembers zenekar a 70es évek legnagyobb magyar és külföldi slágereit varázsolta a keresztúri színpadra, majd a
sztárvendég László Attilával, a Csillag születik
3. szériájának győztesével a hatalmas tömeg
végigénekelte az estét. A mozgalmas napot utcabál zárta a Friday Rehabbal.

Legjobb kapus: Gál Attila
Legjobb játékos: Szőcs Attila
Gólkirály: Kovács Ákos
A helyezések mellé kupát, pénzdíjat és zentai
kirándulási lehetőséget is kaptak a nyertesek.
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I. helyezett lett a Hubertus Vadász és Sporthorgász Társulat 5 féle gombával készült vaddisznópörköltje.
II. helyezett: A Ludas Matyi csapat, akik vargányás szürkemarhapörköltet főztek túróspuliszka-gombóccal.

III. helyezett: az újszékelyi tanács székelykáposztája.
Kalocsa testvérvárosunk különdíját a Nyári
Kert Étterem kapta, a székelykeresztúri különdíjat pedig az udvarhelyszéki RMDSz.

Időutazás
Eközben a Molnár István Múzeumban több
helyszínen is zajlottak az események. Az udvaron időutazáson vett részt és mérte össze
rátermettségét a benevezett hét diákcsapat.
A székelyudvarhelyi Arany Griff Rend hagyományőrző egyesület bemutatójával a középkorba röpítette vissza a versenyzőket és a

közönséget. Láthattuk a Hunyadiak fegyvermustráját, volt hadrend tanítása lándzsákkal
és fafegyverekkel, őrjáratozás, íjászat, csatakereszt dobás, dárdadobás középkori és reneszánsz táncok oktatása, reneszánsz frizurák,
hajfonatok készítése, a merészebbek számára
lehetőség nyílt a középkori kínzóeszközök, deres, kaloda kipróbálására.

Ügyességi próbákon, lisztszitálás, kosárba
célbadobás szintén versenyszámok voltak, ahol
a csapatok pontokat szerezhettek.
A verseny nagyon szoros volt, egy-egy pont
választotta el a helyezetteket. Az első helyen a
Vadrózsák csapata végzett. Pénzjutalomban és
egy zentai kirándulásban részesültek.

Könyvbemutató
Ugyancsak augusztus 4-én, szombat délelőtt
a múzeum emeleti kiállítótermében dr. Kovács
József Zoltán nemrégiben megjelent mintegy
800 fotót tartalmazó, Hegyek, tavak, virágok
című, háromnyelvű (román, magyar, német,
illetve a védett virágok latinul is szerepelnek)
természetrajzi fotóalbumának bemutatójára
került sor. A könyv gyönyörű kiadásban tartalmaz kb. 400 hegyi és havasi védett virágot,
200 képet a Kárpátokból, keveset a Tátrából,
és 300-at az Alpok egész területéről, összesen
mintegy 35 000 felvételből válogatva.
A szerző, aki a 70-es évektől kezdve folyamatosan járja Románia és Európa csodálatos

hegyeit, a Kárpátokat, Alpokat, Magas Tátrát
természetjáró szenvedélyét a fotózás iránti elkötelezettséggel éli meg, képeken örökítve meg
ritka, védett virágokat, gleccsertavakat, hófödte sziklákat, olyan helyek képeit tárva a fotókat
szemlélő olvasó elé, ahová kevesen jutnak el.
A sokak által jól ismert szerzőnek már korábban is volt bemutatkozása a Pro Natura mozgalom keretében, diavetítést is tartott a közönségnek Barangolás az Alpokban címmel, sokáig
tevékenykedett az Erdélyi Kárpát-Egyesületben, cikkeket közölt a Kertbarátok című lapban,
lelkes résztvevője, időnként szervezője volt a
Jöjjön velünk! turista mozgalomnak.
A több évtizedes kutató és természetjá-

ró munka, szenvedély eredménye két év alatt
lett mindannyiunk számára kézzel foghatóvá. A
szerzőnek és az őt támogató családnak, feleségnek marad a sok-sok csodás élmény.

Szombaton, augusztus 4-én korán ébredt a
város, a főtéren már a Magyar Ízek Főzőverseny előkészületei zajlottak. Minden eddiginél
nagyobb számban jelentkeztek a csapatok, ragadtak fakanalat, és készítették a finomabbnál
finomabb ételeket.

In vino veritas
Az In Vino Veritas borversenyre több mint
30 térségi bortermelő nevezett be. A Molnár
István Múzeum célszerűen kialakított, hűvös
pincéjében sokan nagy érdeklődéssel és jó
hangulatban várták az eredményt. A zsűri véleményezése alapján a borosgazdák alábbi rangsora alakult ki:
I. hely: Burus Endre
II. hely: Zeyk Domokos Technológiai Líceum bora
III. hely: Krisán Dénes.
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VÁROSNAPOK FELHŐTLENÜL
Az új tűzoltóberendezés átadása
Szombaton ünnepélyes keretek közt adták át
a Polgármesteri Hivatal előtti téren a tűzoltóinknak azt a feszítővágó berendezést, amelyet
a Hargita Megyei Tanács által kiírt pályázaton
szereztek be.
Ugyanekkor szabadtéri kiállítás is nyílt: az
önkormányzati önkéntes lánglovagok legrégebbi masináit, mostani felszereléseit és autóit is
kipróbálhatták a kisebbek.

Köszönjük támogatóinknak, hogy az idén is
együtt ünnepelhettünk! Nélkülük nem lett volna
teljes a Petőfi-hét és a Kistérségi Napok programja. Rendezvényünket támogatták:
EUROPAI UNIÓ, BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT., HEINEKEN ROMANIA, HARGITA
MEGYE TANÁCSA, SZÉKELYKERESZTÚRI KISTÉRSÉG SZÖVETSÉG, RMDSZ-COMMUNITAS
ALAPÍTVÁNY, AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, GAS
TOURS ALAPÍTVÁNY, KERESZTÚRI TEJGYÁR,
COMKIM INVEST SRL., EGA PROSERV KFT.,
SZINKER KFT., KVARC KFT., SEFAR SRL., KUTI
LAJOS, RDE HARGHITA, PERFEKT ÜZLET, DEMETER ZOLTÁN, FORMULA PRIMA KFT., NARCIS
E. J GYÓGYSZERTÁR KFT., SZILVESZTER COMPROD, TÁMPILLÉR KFT., PKV FULL SERVICE SRL.,
NETTER SYSTEM KFT., PRIMO SERVICE SRL.,
COMFERT SRL., ELKA INTERNATIONAL, INTER
DISCRET SRL., DOLLY IMPEX KFT., GAGRIVERUM KFT., BIANKA KFT., BI-RO PLAST KFT.,
SZASZI SERV KFT., IBOLYA VIRÁGÜZLET, ÉVA
VIRÁGÜZLET, KÁLA VIRÁGÜZLET, KÉKIRINGÓ
VIRÁGÜZLET, KUBI KFT., HARMOPAN, BÁLINT
FERENC, FOLK ART SRL. (LÁSZLÓ FOTÓ), AMIGO & INTERCOST, HALUPEX SRL.

Néptáncgála
Szombaton délután néptáncgála zajlott a
nagyszínpadon. Felléptek a helyi csoportok:
Pipacsok, Kispipacsok, Forgórózsák, Vadrózsák,
Mákvirágok, Késői Mákvirágok mellett meghívottjaink is: a kijevi Kralitsia Néptáncegyüttes,
a Veszprémi Ifjúsági Néptánccsoport, a dunakeszi Rokka Néptáncegyüttes, a székelyudvarhelyi Gereben Néptánccsoport, a kalocsai
Piros Rózsa táncegyüttes, a zentai Szarkaláb
néptáncegyüttes, a Pesterzsébeti Közigazgatási
Szakgimnázium Gyöngyvirág néptánckara.
A nemzetközi néptáncgála megszervezésének mások mellett fő támogatója az NKA volt,
köszönet a segítségért.
A szombati nap várva várt eseménye a Nagy
Feró és a Beatrice koncertje volt. Több százan,
ezren énekeltük a jól ismert slágereket. Ahogy
megszokhattuk, idén is tűzijátékkal és óriási
bulival búcsúztattuk a városnapokat, ahol az
NDJT projekt zenélt.

Babakelengye ajándékba
Dunakeszi nagylelkű ajándékkal készült a
városnapokra, mert be szerettek volna kapcsolódni az újszülötteket és családjukat ajándékozó kezdeményezésünkbe. Testvérvárosunk képviselői 4 székelykeresztúri újszülöttet
választottak ki sorsolás alapján, így gyönyörű
ruhák, törölközők, babakelengyék jutottak el
Benkő Zsolt, Farkas Andrea, Gábor Milán és
Gálfalvi Ádám családjához.
Köszönjük a kedves gesztust Dunakeszi!

Látogatás Zentára
A Látogasd meg testvérvárosodat! program
újabb állomása a szerbiai testvértelepülésünk,
Zenta volt. Ide látogattak el azok, akik a városnapi programokon kiemelkedő helyezéseket
értek el. A Petőfi Kupán, a Magyar ízek főzőversenyen, az In vino veritas-borvetélkedőn és

az Időutazás-gyerekprogramon első helyezést
elértek városnézésen, koncerteken, különböző
szórakoztató és kulturális programokon vettek
részt, az Európai Uniónak köszönhetően pedig
az esélyegyenlőségről tartott műhelymunkán
is kifejthették a véleményüket.
Köszönjük szépen a szíves vendéglátást Zenta!

Kiadja SZÉKELYKERESZTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó:
RAFAI EMIL
E-mail:
kereszturikisvaros@gmail.com
ISSN 2392 – 7135, ISSN-L 2392 – 7135

Szerkesztőség: SÁNDOR-ZSIGMOND IBOLYA főszerkesztő, BÁNDI-KESZEY JUDIT,
FALUVÉGI BARTHA NOÉMI, SZŐCS HEDVIGA
Munkatársak: Demeter Levente, Dénes Zsófia, Páll Emese,
Szente B. Levente, Székely-Tiboldi Anikó

