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2019. augusztus 2-án ünnepélyes zászló-
felvonással vette kezdetét az idei városnapok 
főtéri rendezvénysorozata. A zászlófelvonás-
nál jelen voltak testvérvárosaink küldöttsé-
gei, a zenei díszletet az eseményhez a Polgári 
Fúvószenekar 1895 szolgáltatta az Örömóda 
akkordjaival. Ezt követően a Molnár István 
Múzeumban megtartott ünnepi önkormány-
zati ülés alkalmával több felemelő esemény 
zajlott. Sor került a Pro-Cultura- és vállalko-

zói díjak átadására, hivatalos megerősítést 
nyert a Székelykeresztúr és Balatonkeresztúr 
között létrejött tetvértelepülési egyezmény, 
valamint ünnepélyes keretek között hangzott 
el köszönet a leköszönő dr. Bálint József ka-
locsai polgármester úrnak a városaink között 
kialakult eredményes kapcsolatokért kifejtett 
tevékenységért.

Idén Pro Cultura-díjban részesültek: 
Illyés Ferenc fizikatanár és Demeter Miklós 

testnevelőtanár (post mortem). Az UNICONS 
Kft. és a Demeter család Székelykeresztúr 
Gazdasági Fejlődéséért díjat vehette át.

Az ünnepi önkormányzati ülést a Lakatos 
Sándor lelkész-tanár úr vezette diákcsoport 
verses-zenés művészi előadása tette hangu-
latosabbá, amiért ezúton is köszönetet mon-
dunk nekik.

Reméljük, hogy mindannyiuk számára em-
lékezetes marad ez a szép pillanat.

	 A	Petőfi-hét	és	kistérségi	városnapok	kiemelkedő	pillanatai	2019-ben

Tanévkezdésre

Hamarosan, szeptember 9-én újból meg-
szólalnak a hosszú nyáron át csendes pihenőt 
tartó iskolacsengők. Jelzik majd a 2019-20-as 
új tanév kezdetét. Városunk minden oktatási 
intézményének pedagógusai, dolgozói, vala-
mint az összes kis- és nagydiák számára kí-
vánunk jó egészséget, kitartást, sikerekben, 
örömökben gazdag, eredményes tanévet!

Rafai Emil polgármester

 Ünnepi	megemlékezés-sorozat	
	 Petőfi 	Sándor	halálának	170. 	év fordulóján

Petőfi-konferencia
A július 29-én, hétfőn tartott Petőfi-emlék-

konferencián, amelynek a székelykeresztúri 
Molnár István Múzeum házigazdája volt, iroda-
lomtörténészek, művészettörténészek, muzeo-

lógusok, régészek és levéltárosok, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársai, az ELTE és a kolozsvári BBTE ta-
nárai, kutatók tartottak előadásokat az 1899-es 
megemlékezés és a 20. század emlékezettör-
ténete, az évfordulókhoz kötődő műalkotások 
ikonográfiai programjai, az erdélyi lokális em-

lékezet dokumentumai témákban. Beszámolót 
hallhattunk a 2018–19-es terepkutatásokról: 
a csatatér mint kulturális örökség lehetséges 
definíciójáról és a fehéregyházi ütközet új inter-
pretációjáról az előkerült leletek tükrében.

A konferencia előadói és meghívottai meg-
látogatták és megkoszorúzták a Gyárfás-kerti 
emlékhelyet és körtefát, a timafalvi legendai 
Petőfi-sírt. Mindenkinek köszönjük, aki szerve-
zőként, előadóként, érdeklődőként részt vett 
ezen a konferencián!

Sándor-Zsigmond Ibolya
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101/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető 
elnök megválasztásáról a 2019. augusztus 
2-i ünnepi gyűlésre.

102/2019-as HATÁROZAT egy Együttműkö-
dési Megállapodás jóváhagyásáról Székely-
keresztúr Város, Hargita megye (Románia) 
és Balatonkeresztúr Község, Marcali járás, 
Somogy megye (Magyarország) között.

Székelykeresztúr, 2019. augusztus 02.

HOTĂRÂREA nr. 101/2019 privind alegerea 
d-lui consilier Simó Béla ca președinte de 
ședință.

HOTĂRÂREA nr. 102/2019 Privind aproba-
rea încheierii Înțelegerii de Cooperare între 
Orașul Cristuru Secuiesc, Județul Harghita 
din România și Comuna Balatonkeresztúr, 
Districtul Marcali, Județul Somogy din Un-
garia.

Cristuru Secuiesc, 02. august 2019

KULTÚRA/ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

	 Anyakönyvi	hírek
 2019.06.15. – 2019.07.15. 

 Születések:
Boldizsár Barbara-Esmeralda 2019.07.02
Molnár Edvárd   2019.07.03
Simó Lara   2019.07.03
Mátyás Ágota   2019.07.07
Szilveszter Ágnes  2019.07.09
Andrási Krisztián  2019.07.10
Imecs Zalán   2019.07.13
Panczi József   2019.07.15
Tordai Sarolt-Abigél  2019.07.16
Füstös Tamás   2019.07.17
Kereső Botond   2019.07.18
Kornis Félix   2019.07.19
Báró Kata   2019.07.20
Lévai Judit   2019.07.20
Gábor Zoe   2019.07.21
Kovács Dóra   2019.07.22 
Izsák Dóra   2019.07.23
Gidró Anna-Abigél  2019.07.23
Larcher Viktor   2019.07.24
Kont Gréta   2019.07.30

 Házasságkötések:
 2019.07.18
Csapai Róbert és Máté Juliánna-Mónika
 2019.07.19
Román Attila és Firtos Margit-Melinda
 2019.07.26
Forgács Attila és Gyerkes Leona 
 2019.07.29
Fazakas Ferenc-Hunor  és Hegyi Tünde-Szilvia
 2019.07.31
Joó Csaba és Kovács Piroska
 2019.08.08
Sófalvi Attila-Márton és Simon Edith
 2019.08.09
Báró István és Toth Emőke
 2019.08.12
Bartha Botond és Faluvégi Melinda
 2019.08.15
Márton Róbert és Nagyobb Mónika

 Elhalálozások:
Demeter Berta  2019.07.19
Szőcs Gizella  2019.07.21
Gábos Mihály  2019.07.28
Szabó László  2019.06.22
Pálffy Tamás-Szabolcs 2019.08.07
Drunek Anna-Jolánka 2019.08.09
Vass Domokos  2019.08.10

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

2019. július 31-én koszorúzással egybekö-
tött ünnepi megemlékezésre került sor Petőfi 
Sándor halálának 170. évfordulóján a főtéri Pe-
tőfi-szobornál és a Gyárfás-kúriánál. Az esemé-

nyen ünnepi beszédek hangzottak el Rafai Emil 
polgármester, Györgyi Zsolt betfalvi református 
lelkész és Szabó József, a fehéregyházi Petőfi 
múzeum gondnoka részéről. A Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium diákjai az eseményhez illő 
színvonalas irodalmi műsort mutattak be, Tódor 

Csaba és Dajka Mihály Petőfi-dalokat játszot-
tak tárogatón. A megemlékező ünnepség kezdő 
és záróakkordjait a Polgári Fúvószenekar 1895 
szolgáltatta. Az ünnepi megemlékezést a közö-
sen elfogyasztott tejes-puliszkás Petőfi-vacso-
rája zárta.

Az előző évek hagyományához híven idén 
július 31-én 45 résztvevővel immár nyolcadik 
alkalommal szerveztük meg a Petőfi nyomdo-
kain elnevezésű történelmi kerékpártúrát Fehé-
regyházára. A túra fontosabb stációi voltak: Pe-
tőfi körtefája a Gyárfás-kúria udvarában, Zeyk 
Domokos emlékműve Héjjasfalván, Ispán-kúti 
Petőfi emlékmű, Petőfi emlékmúzeum Fehé-
regyházán. Minden stációnál rövid történelmi 
ismertetést tartottunk, és elhelyeztük az emlé-
kezet és a tiszteletadás koszorúit.

2019 júniusában kilenc szé-
kelykeresztúri kisbaba született, 
három fiú és hat lány. Isten él-
tessen benneteket Kádár Zsolt, 
Simó Ádám, Faluvégi Nóra, Öt-
ves Evelin-Abigél, Ötves Evelin, 
Farkas Katalin, Gagyi Mária-Dia-
na, Grozea Mihaela-Nicoleta, Li-
ker János!

	 Petőfi 	megemlékezés	–	2019

	 Petőfi	nyomdokain	–	történelmi	kerékpártúra

	 Isten	hozott	
	 Székelykeresztúron!
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Tűzoltóeszközök	átadása
2019. augusztus 3-án a főtéri főzőverseny 

szomszédságában került sor a Hargita Megye 
Tanácsának támogatásával vásárolt tűzoltóesz-
közök (1 db fémvágó olló, 6 pár tűzoltóbakancs, 
4 db tűzoltózubbony, 1 db vízpumpa) ünne-
pélyes átadására a Székelykeresztúr Térsége 
Önkéntes Tűzoltóinak Szakmai Egyesülete szá-
mára. Az eseményen jelen voltak: Kolumbán 
Dávid, megyei tanácsos, Péter Levente, egye-
sületi elnök, tűzoltók és egyesületi tagok. Az 
ünnepséget egykori tűzoltóeszközök kiállításá-
val és bemutatásával tették vonzóvá az érdek-
lődő közönség számára.

	 Testvérvárosi	adomány	
	 keresztúri	újszülötteknek

Dunakeszi testvérvárosunk képviseletében 
Szabóné Ónodi Valéria és Pállné Kovács Mária 
babakelengyét adományoztak két székelyke-
resztúri újszülött, Kádár Zsolt és Faluvégi Nóra 
számára. Köszönjük szépen az adományukat!

2019. augusztus 3-án, szombaton délelőtt a 
város főterén került sor a hagyományos város-
napi főzőversenyre. A versenyre számos csapat 
nevezett be, jeleként annak, hogy nagy igény 
mutatkozik e gasztronómiai megmérettetésre. 
Az idei verseny során a következő csapatok tel-

jesítettek a legjobban:
I. Ludas Matyi
II. Hubertus II.
III. Nyárikert I.
Különdíj : Udvarhelyszéki RMDSZ
Gratulálunk a díjazottaknak és mindazoknak, 

akik a rossz idő ellenére is eljöttek rendezvé-
nyünkre!

Borban az igazság – mondja a 2019. augusz-
tus 3-án tartott borveseny mottója, és mondja 
az a 38 bortermelő, valamint a verseny lelkes 
közönsége, akik részt vettek az eseményen. A 
szakmai zsűri döntése alapján a következő dí-
jak kerültek kiosztásra:

1. Kornis István

2. Mészáros Domokos
3. Szabó Márton
Különdíjak: 
- Fodor János
- Bán Domokos
- a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
- Gábor Dezső
Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük min-

denkinek a részvételt!

	 Kézműves	kiállítás	és	vásár
 A kistérségi városnapok forgatagának min-

dig egyik meghatározó színfoltját képezi a kéz-
műves termékek kiállítása és vására. Idén sem 
volt ez másként, nézelődő, vásárló egyaránt ta-
lált kedvére valót a szépségek és finomságok 
kínálatában.

2019. augusztus 2-án, pénteken az unitárius 
templomban tartott ökumenikus istentiszteletet 
követően a Polgári Fúvószenekar 1895 zenéje 
szolgáltatta ütemre ünnepi felvonulásra került 
sor, majd az eseményen jelenlevő testvérvárosi 
polgármesterek, illetve Bíró Barna Botond, Har-
gita Megye Tanácsának alelnöke a nagyszínpa-
don köszöntötték a résztvevőket, vendégeinket, 
városunk közönségét.

Kulturális	sokszínűség	
és	gálaest	
Az ünnepi felvonulást és köszöntést követte 

a főtéri színpadon zajló színes kulturális műsor. 
A következő fellépők mutatták be előadásaikat: 
Polgári Fúvószenekar 1895, Cickom dalcsoport, 
Lelkes zenekar, Quenns of dance–Karcag, Zacc 
együttes–Kunszentmiklós, 4S STREET együt-
tes–Gyergyószentmiklós. Mindannyiuknak kö-
szönjük a lelkes hozzáállást, hisszük, hogy a 
közönség lelkesen jutalmazta fáradozásukat.

	 In	vino	veritas	–	borvetélkedő	

Ünnepi	felvonulás	és	a	polgármesterek	köszöntője

	 Magyar	ízek	–	főzőverseny

KULTÚRA/ÖNKORMÁNYZAT
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A Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanu-
lói és pedagógusai a nyári vakáció idején is 
bekapcsolódtak városunk kulturális életébe. 
Július 31-én, Petőfi Sándor halálának 170. év-
fordulóján diákjaink az alkalomhoz illő műsort 
mutattak be a Gyárfás-kúriánál.

Az augusztus 2-án tartott ünnepi önkor-
mányzati ülésen tanulóink egy csoportja ver-
ses-zenés előadással tette emelkedettebbé az 
eseményt.

A Kistérségi Napok keretében augusztus 
3-án megrendezett Néptáncgálán a Vadró- 
zsák Néptánccsoport a Lelkes Zenekar kísé-

retében vajdaszentiványi táncokkal lépett fel.
A nyarat számtalan táborozás, kirándulás 

tette színessé. A legjobb tanulmányi ered-
ményt elért tíz VI-
VII. osztályos tanu-
lónk augusztus 4-12. 
között Balatonsze-
pezden  táborozott, 
ahol gazdag program 
várta őket: veszp-
rémi kirándulás, a 
panoráma megte-
kintése az eplényi 

kilátóról, vetélkedő, élményfürdőzés, közös 
éneklés, kézműves tevékenységek. 

Székely-Tiboldi Anikó

Idén harmadik alkalommal szervezte meg 
iskolánk és a PEK Egyesület a Szitások kéz-
műves nyári táborát július 22-26. között, 
amelyen mintegy 50 alsós gyerek vett részt 
iskolánkból és a kunszentmiklósi Varga Do-
mokos Általános Iskola és Középfokú Művé-
szeti Iskola testvériskolánkból.

A tanulók a hét folyamán változatos kéz-
műves műhelyekben ügyeskedhettek taní-
tónőink irányításával. Volt üvegdíszítés de-
kupázs technikával, hűtőmágnes készítés, 
agyagozás, üvegfestés, quilling, batikolás, 
ékszerkészítés bőrből.

A sok kreatív foglalkozás mellett szerettünk 
volna ízelítőt nyújtani a vendég gyerekeknek 
vidékünk gyönyörű tájaiból, jellegzetes múl-
tunkról, hagyományainkról. Így hétfőn meg-
mutattuk városunk nevezetességeit: meglá-
togattuk a Molnár István Múzeumot, Petőfi 
körtefáját, kirándultunk a Jézuskiáltóra, a 
Küküllőre. Kedden Segesváron gyönyörköd-
tünk a középkori vár ódon falaiban. Szerdán 
délelőtt a Poem Desinghoz látogattunk, majd 

a délután a sporté volt. Ügyességet, gyorsa-
ságot, figyelmességet igénylő csapatverse-
nyeken vehettek részt a táborozó gyerekek 
Lázár Zsolt tornatanár irányításával. A parajdi 
kiránduláson csütörtökön nem hagytuk ki az 
útba eső nevezetességek, látnivalók meg-
tekintését: sóbánya, a korondi vízimalom, a 
likaskő, egy fazekasműhely látogatása, vala-
mint Tamási Áron sírja Farkaslakán. Bízunk 
benne, hogy mindezek maradandó nyomot 
hagytak a vendég gyerekek lelkében.

A tábort az elkészült munkák kiállításával 
és élménybeszámolóval zártuk.

Borbély Júlia 
Intézményünk, névadója előtt tisztelegve, 

bekapcsolódott a városi Petőfi-hét rendezvé-
nyeibe. Kedden, július 30-án Petőfi Öröksége 
címszó alatt került sor az iskolánkban fenn-
tartott Petőfi-kultusz bemutatására, melynek 
keretén belül Simó Ildikó igazgatónő a ren-
dezvény háziasszonyaként egy rövid iskolabe-
mutatót tartott a jelenlévőknek, hangsúlyoz-
va Petőfi szellemi hagyatékának fontosságát 

mindennapjainkban, az iskola életében. Az al-
kalmat ünnepélyessé az elhangzott Petőfi-ver-
sek és -dalok tették iskolánk diákjai részéről 
karöltve testvériskolánk, a kunszentmiklósi 
Varga Domokos Általános Iskola néhány diák-
jának műsorával. A Kézenfogva Petőfivel elne-
vezésű műsoruk a Nemzeti Tehetség Program 
által támogatott pályázatból valósult meg. 
Szakmai irányítójuk és kísérő tanáruk Pócs 
Márton, történelem szakos tanár. A rendez-
vény utolsó perceiben igazán felemelő volt 
hallgatni a nyugalmazott latin-magyar szakos 
tanár-könyvtáros, író és Petőfi-kutató, az Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyu-
galmazott főigazgatója, Balogh Mihály János 
előadását, amelyben Petőfi Kunszentmiklóson 
töltött éveiről mesélt. Köszönjük vendégeink-
nek, hogy testvéri érzülettel érkeztek, hogy 
megtiszteltek jelenlétükkel, hogy együtt em-
lékezhettünk arra a költő óriásra, aki nemzeti 
jelképeink egyikévé emelkedett az idők folya-
mán.

Páll Emese
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um Zeyk TV
Iskolánk a Zeyk Domokos Technológiai Lí-

ceum a következő tanévben egy TV-stúdióval 
gazdagszik, amelyet a Székelyudvarhelyi Kö-
zösségi Alapítvány és a Romanian-American 
Foundation támogatott a Heuréka Alapon ke-
resztül. 

A megnyert összegből egy TV-stúdiót ren-
dezünk be, amely által a diákok, Balázs Mi-
hály tanár vezetésével, TV-műsorokat, hír-
műsorokat készítenek a székelykeresztúri 
Zeyk Domokos Technológiai Líceumban tör-
tént eseményekről, ünnepségekről és ren-
dezvényekről, amelyeket az iskola weblapján 
(www.zeyk.ro), Youtube-csatornáján és Face- 

book-oldalán népszerűsítünk. A TV-stúdió be-
rendezése után a kiválasztott 8 diák tanulmá-
nyi úton vesz részt az Erdély TV marosvásár-
helyi stúdiójában Szepessy Előd főszerkesztő 
kalauzolásával, ahol testközelből láthatják, 
tapasztalhatják a TV-műsorok, hírműsorok 
készítésének lépéseit, mozzanatait. A tanul-
mányi kirándulást követően a diákok gya-
korlati képzésen vesznek részt, amelyet Kiss 
László, a Keresztúri TV főszerkesztője tart, 

Műsorvezetés és szerkesztés témakörben. Ezt 
követően a diákok az iskola rendezvényeiről, 
ünnepségeiről műsorokat, a rendezvények 
szervezőivel interjúkat készítenek, valamint 
beszélgetős műsorokat készítenek tanárok-
kal, diákokkal. Az elkészült anyagokat a diá-
kok feltöltik az iskola weblapjára, You-tube- 
és Facebook-csatornájára. 

Köszönjük a támogatást.
Balázs Mihály



2019. augusztus - 5.   oldal

DIÁKVILÁG
Or
bá

n	B
al
áz
s	G

im
ná

ziu
m

A Marosi Gergely Általános Iskola nyolcadik 
alkalommal szervezte meg július 22-25. között 
a Mesetábort, ahol az 5-6. osztályos diákok a 
népmesék segítségével fejleszthetik szociális és 
kommunikációs képességeiket. Idén is a Tün-
dérkert panzió adott kellemes otthont a részt-
vevőknek, akik Siménfalváról, Rugonfalváról, 
Kobátfalváról, Székelyudvarhelyről és Gyergyó-
szentmiklósról érkeztek. A tábor minden évben 
megadott mese/mesék köré épül, amely a tábor 
programjainak az alapját képezik. Idén az álla-
tos mesék és fabulák kerültek a középpontba.  
A csapatok egy Heltai-mese tanulságát kapták 
meg, és ehhez a tanulsághoz kellett mesét írja-
nak, majd a tábor végén ezt előadják. 

Első nap ismerkedős játékokkal vártuk a gye-

rekeket, majd kialakítottuk a csapatokat, ame-
lyek a tábor ideje alatt együtt küzdenek a mese-
tallérokért. Az összegyűjtött tallérokra kellékeket 
vásárolnak a csapatok a mesedramatizáláshoz. 
Tallérokat szövegértési fel-
adatok, mesék alapján ké-
szült kvízjáték, az esti tá-
bortűz melletti mesemondás 
és népdaléneklés során sze-
rezhetnek a csapatok. A cso-
portos foglalkozások mellett 
egyéni kreativitásukat is ki-
próbálhatták a gyerekek a 
nemezelés során.

A tábor során a gyerekek 
megtapasztalják, milyen 
csapatban dolgozni, milyen 
nehézségei, buktatói lehet-

nek a csoportmunkának. Ugyanakkor lehető-
séget kapnak népmese- és népdalkincsünkkel 
való megismerkedésre is.

Szőcs Hedviga

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség 
idén Csehétfalván, a Hagyományos Székely 
Jövő Központban szervezte meg augusztus 
5-11. között a Szuvi táborát. Jelentkező gye-
rekekből szerencsére idén sem akadt hiány. A 
több mint 70 gyerek és 10 táborvezető, hamar 
megtalálta egymással a közös nyelvet, hiszen 
a szeretetnyelvek volt a tábor témája. A fele-
kezettől függetlenül megszervezett tábornak az 
volt a célja, hogy olyan nyelvekre tanítsa meg a 
táborozó gyerekeket, amelyeket ma egyre ke-
vesebbet beszélünk, mi felnőttek is. A délelőt-
tök képezték a tábor elméleti részét, a reggeli 
áhítaton a lelkészek bevezették a napi témát, 
és annak függvényében élték meg az adott na-
pot a táborlakók. Az öt szeretetnyelv, amely 
köré épült a tábor a következő: elismerő sza-
vak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, 
testi érintés. Az emberek közti kommunikáció 
legfontosabb eszköze a nyelv, ezért választot-
tunk olyan nyelveket ebben a táborban, ame-
lyek mindenki számára érthetőek, lakjék bárhol 
a nagyvilágban. Csak a táborvezetők gondol-
ták azt, hogy ezek a fogalmak ismeretlenek a 

gyerekek számára. Sokadszorra bizonyosodott 
be az, hogy a gyerekek a szeretet mind az öt 
nyelvét beszélik folyékonyan. A kérdés min-
dig az, hogy milyen példát látnak és hallanak. 
A délutánok a mozgásosabb tevékenységekről 
szóltak. Volt vízi csúszda, bástyázás, activity, 
kincskeresés, tánctanítás, foci, tollas. Az esték, 
a közös énektanulásról, tábortűzről, plafon tv-
ről szóltak. Mi táborvezetők, csak azt tudtuk 
átadni, hogy ha imádkozol vacsora előtt az éte- 
lért, s meg akarod köszönni azt, akkor fogd 
meg a melletted ülő kezét, s énekeld el az asz-
tali áldást. De azt már nem mi tanítottuk nekik, 
hogy néha torkuk szakad-
tából köszönjék meg, han-
gosan kiáltva, hogy hallja 
Isten „az ételért és italért 
légy áldott, jó Atyánk!” Mi 
csak ott voltunk, s kértük, 
kezüket kulcsolják imára, 
de azt nem mondtuk meg, 
hogy kikért imádkozzanak. 
Mégis, a csendes imák ere-
jétől szikrázott a kőtemp-
lomban a levegő. Ha oly-
kor valaki nevetni akart a 

templomban, mi hagytuk, mert nekik van iga-
zuk, a templom az a hely, ahol nevetni és sírni 
lehet, ahol nyugodtan lehetsz boldog, nem kell 
áhítatos arccal falakat bámulni. A tábor Szé-
kelykeresztúron az unitárius templomban zá-
rult, ifjúsági istentisztelettel, amelyre a szülők 
is elkísérték gyerekeiket. Köszönet illeti a Har-
gita Megye Tanácsát a Szuvi tábor támogatásá-
ért, így idén más helységekből, városokból is 
érkeztek gyerekek a táborba. Végül pedig, hála 
Istennek, hogy mindenki egészségesen, épen, 
szeretetnyelveket beszélve érhetett haza.

Szilágyi Szilamér

	 Mesetábor

	 Szuvi	Tábor	2019
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	 Házunk	tája
ÖNKORMÁNYZAT/KULTÚRA

A könyvtár épületének tetőzeti felújítása
Az idő vasfoga mindent kikezd, így városunk 

középületeinek is lépésről lépésre történő reno-
válását is lehetőségeinkhez képest napirendre kell 
tűznünk. Az idén a városi könyvtárnak és több civil 
szervezetnek otthont adó „cigánybáróné háza” te-
tőszerkezetének felújítására került sor.

Befejeződik a Kecskés utca felújítása
Úgy néz ki, hogy hamarosan befejeződnek a 

Kecskés utca felújítási munkálatai. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy egyúttal a gázvezetékek 
felújítása is megtörtént. Köszönjük az utca la-
kóinak a türelmét és megértését a hosszas 
munkálatok miatt. A felújítást Székelykeresztúr 
Város Önkormányzata önerőből, a befolyt helyi 
adókból finanszírozta.

Sóskúti gázhálózat kiépítése
A sóskúti diákszálló felújítása okán halasztha-

tatlanná vált a sóskúti gázhálózat kiépítése. Erre 
a munkálatra most végre sor került a gázszol-
gáltató vállalat és a városi önkormányzat közös 
fejlesztési projektjeként. A tervezet megvalósí-
tását Hargita Megye Tanácsa is támogatta.

A timafalvi kerékpárút 
Befejező momentumaihoz érkezett a timafal-

vi kerékpárút építésének a folyamata, az útbur-
kolati jelek festése is megtörtént.

Fővezetékcsere a Petőfi Sándor utcában
Mivel a régi gázhálózat már elévült és nem 

volt biztonságos, a sorozatos gázszivárgások 
miatt szükségessé vált az utcai gázhálózat 
felújítása a Petőfi Sándor utcában. Örömünk-
re szolgál, hogy mivel a munkálatot a gázszol-
gáltató vállalat saját fejlesztéseként végezteti, 
ez nem jelent anyagi terhet sem a városi költ-
ségvetés, sem az utca lakói számára. Tudjuk 
azonban azt, hogy a munkálatok felásott útsza-
kaszokkal, porral, zajjal és egyéb kellemetlen-
ségekkel járnak, amiért az utca lakóinak szíves 
türelmét és megértését kérjük.

2019-ben megvásároltuk a második székely   
ruhát Hargita Megye Tanácsának támogatásá-
val. A székely népviseleti ruhákat a Kistérségi 
Városnapokon mutattuk be az ATA Sátorban. 

Sok ember azt gondolta, hogy fellépni készül-
nek a fiatalok a népviseletben, jöttek és kérdez-
gettek. Örültünk a kérdéseknek, minél többen 
beszélnek róla, annál jobb, minél többen látják, 
még inkább jobb – gondoltuk. 

Az idei év tavaszán egy újabb székely ruhá-
ra pályáztunk Hargita Megye Tanácsához, hiszen 
egyesületünk egyre többször utazik messzire, és 

szeretjük megmutatni kultúránk egyik szépségét. 
De nem csak távol, hanem itthon is büszkél-

kedhetünk, rengeteg fiatal megfordul nálunk, 
akik magukra ölthetik a székelyruhát. 

A városnapok alatt több olyan család fordult 
meg nálunk, akik Székelyföldről költöztek Né-
metországba, Hollandiába, Angliába, és büszkén 
mutatták gyermekeiknek népviseletünket. 

Köszönjük Hargita Megye Tanácsának a lehe-
tőséget, ígérjük, örömmel viseljük és viseltet-
jük ruháinkat.

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

	 Esti	mozi	a	Gyárfás-kertben
A Petőfi-hét és kistérségi városnapok idején 

tökéletes esti program volt az esti szabadtéri 
mozi lelkes, vidám, népes nézőközönséggel, 
családokkal, gyerekekkel, tinikkel, nagyszülők-
kel, szerelmes párokkal. A különleges helyszí-
nen megtekintett kitűnő film mindannyiunka-
nak felejthetetlen élményt nyújtott.

Idén tavasszal a néprajzi raktár rendezése 
során egy spárgával átkötött és viaszpecséttel 
lezárt kis kartondobozt találtunk. Óvatos fel-
bontása után, a főtéri bronz Petőfi-szobor 1973. 
január 21-i avatóünnepségén Magyarország 
nagykövete, Martin Ferencz által a talapzatra 
helyezett virágkoszorú szalagjai kerültek elő.

A piros-fehér-zöld szalagot dr. Molnár Ist-
vánnak adták át megőrzésre, valószínű azzal a 
meghagyással, hogy viaszpecsét alatt kell őriz-
ni. Pista bácsi a dobozban üzenetet is hagyott.

Ma már nem akkora szenzáció egy magyar 
színekben pompázó koszorú, de 1973-ban és 
azután még 16 évig az volt, sőt rejtegetni bűn.

Az előkerült „időkapszulát” a július 29-i Pe-
tőfi-konferencián bemutattuk a közönségnek 
bizonyságul, hogy minden korban mit jelentet-
tek az itt élőknek nemzeti szimbólumaink.

Új játszótér a Kossuth negyedben
Felbuzdulva a Hargita negyedi új játszótér 

népszerűségén, Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata egy hasonló új játszótér építésébe 
kezdett a Kossuth Lajos lakónegyedben. Nem 
volt hiábavaló tehát az a több mint 900 aláírás, 

amivel szülők, nagyszülők, gyerekek kezdemé-
nyezték az ilyen jellegű fejlesztéseket váro-
sunkban. Ennek a beruházásnak a kivitelezését 
Hargita Megye Tanácsa is anyagilag támogatta.

	 Időkapszula	a	múzeumban

	 Újabb	székely	ruhával	bővült	az	Erdélyi	Ifjúsági	Egyesület	ruhatára
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SPORT/IFJÚSÁG

 2019. augusztus 1-jén zárult a minden évben 
hagyományosan megszervezésre kerülő kispá-
lyás Petőfi labdarúgó torna nyolc csapat rész-
vételével. Az idei torna különlegessége, hogy a 
versenyre az új multifunkcionális sportpályán 
került sor. Íme a torna díjazottai:

1. Egyesülés Székelykeresztúr
2. Csekefalva
3. Old Boys Székelykeresztúr
Legjobb játékos: Murvai István
Legjobb kapus: Lőrinczi Botond
Gólkirály: Báró István
Gratulálunk a nyerteseknek, köszönet min-

denkinek e részvételért!

Augusztus 1-jén immár harmadik alkalom-
mal került megszervezésre a kistérségi triat-
lon és duatlon sportvetélkedő a rugonfalvi ha-
lastónál. A duatlonra 15, a triatlonra pedig 46 
versenyző nevezett be.

Duatlon, 18+ férfiak: I. Sinka Zsolt, II. 
Nagy István, III. Fazakas Béla.

14-18 éves fiúk: I. Gyarmathy Dávid
14 év alattiak: I. Lőrincz István, II. Drago-

mirescu Dávid, III. Dragomirescu Dániel
Triatlon, 18-45 éves férfiak: I. Elekes Ist-

ván, II. László Csongor, III. László Barna
45+ férfiak: I. Dobos Albert, II. Fazakas Ist-

ván. Nők: I. Dénes Boglárka, II. Gáspár Beáta.

14-18 éves fiúk: I. Fazakas Csongor, II. Pál 
Zalán, III. Bálint Csaba.

Csoportos váltó: I. Green, II. Barniék és a 
Radír és ceruza, III. Tarasza csapata.

Családi váltó: I. Simók, II. Félhűje Bálin-
ték, III. Szabóék.

Gratulálunk nem csupán a győztesek-
nek, hanem mindenkinek, aki versenyzőként 
vagy nézőként részt vett az eseményen, és 
köszönetünket fejezzük ki Barabás Zoltán 
tógazdának, amiért helyszínt és szervezési 
feltételeket biztosított a verseny sikeres lebo-
nyolításához.

Idén is, már rendhagyó módon a városnapok 
alatt a központban fellelhető volt az Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület sátra, az ATA-Sátor. Lelkes önkéntesek 
várták és fogadták az odaérkező gyerekeket. 

Többféle érdekes és változatos foglalkozáson 
vehettek részt úgy a kicsik, mint a nagyobbak is.

Színes rajzok, festett arcok, érdekes köny-
vek lepték be a sátrat és környékét. Tevékeny-

ségeink által mindenki rátalálhatott önmagára, 
hisz azt tette, amihez kedve volt. Társasjáté-
kozhattak, origami művészek lehettek, felnőt-
tekhez hasonlóan limonádét fogyaszthattak a 
kihelyezett babzsákokon.

A hozzánk betérő felnőtteket, fiatalokat is 
egy különleges kiállítással leptük meg, melynek 
a címe a Nő. A kiállításon szereplő hölgyek a 
világ minden tájáról, kislányként, fiatal nőként, 
anyaként, vagy akár nagymamaként voltak 

megjelenítve. Ezáltal világossá válhatott min-
denki számára, hogy mennyire sok arca lehet 
egy törékeny Nőnek.

Az önkéntesek munkáját Hargita Megye Taná-
csa szintén lelkesen támogatta, ezáltal egyesü-
letünknek sikerült új székely ruhákat vásárolnia.

Köszönet a szülőknek, a csillogó szemű gyer-
mekeknek, mindazért, hogy részt vettek foglal-
kozásainkon. Jövőre is szeretettel várunk min-
den résztvevőt!

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

	 Petőfi	kupa	–	2019

	 ATA-Sátor	a	városnapokon

III.	Kistérségi	triatlon	és	duatlon
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FELHŐTLENÜL

A Pódium Amatőr Színtársulat augusztus elsejei előadása páratlan si-
kert aratott Székelykeresztúron. Kiss László rendező, Molière Tartuffe  
(l’Imposteur) című darabját készítette elő lelkes csapatával.

A tartuffe szó a francia nyelvben ma is használatos; azt az embert je-
löli, aki csak színleli az erkölcsiséget, de főképpen a vallásos erényeket. A 
darab a maga korában ellentéteket váltott ki, ezért évekig a párizsi érsek 
követelésére a király betiltatta.

Nem volt egyszerű feladat műsorra tűzni városunkban, hónapokig dol-
gozott mindenki azon, hogy jól sikerüljön.

És eljött a nagy nap. Pernelle asszony haja, Orgon úr arcmimikája, El-
mira bája, Dorine kotnyelessége, Damis vehemenciája, Valére és Mariane 
fiatalsága, frissessége, Cléante francia nyelvű replikája, és végül, de nem 
utolsósorban a főszereplő, Tartuffe rátermettsége elvezettek minket egy 
olyan világba, melyben a valóság és a látszatvalóság keveredik. Éreztük, 
hogy álszentekkel van dolgunk.

Magával vitte a közönséget a darab. Finom ideggel érzékelte mindenki 

a helyzetek komikumát. Vastapsot kapott a kulcsjelenet, melyben Orgon 
feleségét, Elmirát Tartuffe asztalra terítette.

A Pódium színtársulat tagjait ismét szívünkbe zártuk, hiszen előadás-
módjukkal, lelkes és profi hozzáállásukkal megnevettettek, szórakoztat-
tak és fényt hoztak hétköznapjainkba. Büszkeséggel tölt el minket, hogy 
Székelykeresztúrnak ilyen színjátszó csapata van. Lelkesedéssel várjuk 
a darab újrajátszásának időpontját.

Rákosi Stefania

A Székelykeresztúri Néptánctalálkozót 16. al-
kalommal szervezte Székelykeresztúron a Pipa-
csok Néptáncegyüttes, augusztus 2-5. között. 
A néptánctalálkozó illeszkedik a Székelykeresz-
túr Kistérségi Napok rendezvényeihez, amelyet 
a város évente rendez, és amely immáron ha-
gyománnyá nőtte ki magát. A rendezvényt több 
ezren látogatják, s mind ilyen, a környék egyik 
jelentős idegenforgalmi attrakciója. A szombati 
néptáncgála az esős idő ellenére is a kistérségi 
napok egyik kiemelkedő vonzereje volt. A távo-
labbról jött fellépők között volt a székesfehér-
vári Kodolányi János Egyetem tánccsoportja. 
Népes csapatuk elsősorban kis-magyarországi 
táncokat mutatott be, de láthattunk tőlük szi- 
lágysági táncokat is igényes előadásban. Az 
érsemjéni Ezüstperje tánccsoport délalföldi és 
szatmári táncokkal rukkolt elő. A táncpaletta 

további képviselői a kistérségünkből kerültek 
ki, a székelyudvarhelyi Kékiringó vajdaszentivá-
nyi és mezőségi táncokkal, a székelykeresztúri  
Vadrózsák ugyancsak vajdaszentiványi táncok-
kal, a Mákvirágok mezőségivel és a kalotaszegi 
Szucságról, román táncokkal, a Forgórózsák a  
mezőségről, szopri és bonchidai táncokkal és 

egy erdélyi cigánytánccal, a házigazda Pipacsok 
pedig mezőpaniti, balázstelki és nagybúni tán-
cokkal gyönyörködtették meg közönségüket. 
A néptánctalálkozót támogatták: a Székelyke-
resztúr Város Önkormányzata, a Nemzeti Kul-
turális Alap és a Bethlen Gábor Alap.

László Csaba

	 A	városnapok	gálaműsora
Az idei városnapok záróestjén, 2019. augusz-

tus 3-án a karcagi Quenns of dance táncegyüt-
tes, Keresztes Ildikó és zenekara, valamint a 
karcagi Matchboys együttes szórakoztatták a 
közönséget. A látványos tűzijátékot követően a 
hajnalig tartó utcabál hangulatáról DJ Beró gon-
doskodott.

Őszinte köszönetet mondunk mindazoknak a 
cégeknek, szervezeteknek és magánszemélyek-
nek, akik fogékonyságot tanúsítottak a közössé-
gi célokra történő áldozatvállalásra, és pénzbeli 
vagy tárgyi támogatást nyújtottak a 2019. évi 
Petőfi-hét és kistérségi városnapok rendezvény-
sorozatunk sikeres megszervezéséhez. Íme tá-
mogatóink listája a nyújtott támogatások mérté-
ke szerint rangsorolva: 

TRANSAVIA Rt., HEINEKEN ROMANIA Rt., 
HARGITA MEGYE TANÁCSA, AJKA VÁROS ÖN-
KORMÁNYZATA, SZINKER SRL, COMKIM IN-
VEST SRL, AVICOOPEX Srl., EGA PROSERV Srl., 
FORMULA PRIMA Srl., KUTI LAJOS, KVARC Srl., 
OSSA Rt. (ACÉLMŰ), RMDSZ COMMUNITAS ALA-
PÍTVÁNY, DYNAMIC Srl., UNICONS Srl., FRESH 

COLOR Srl., HALUPEX Srl., FUNDATIA GAS 
TOURS, NETTER SYSTEM Srl., SZILVESZTER 
COMPROD Srl., BOSTON IMPEX Srl., FOREXIMP 
Srl. (BONFINI), NARCISZ GYÓGYSZERTÁR, PKV 
FULL SERVICE Srl., TAMPILLER Srl., UNIFERCOM 
Srl. – BARKÁCS, KNOBO ACCESSORIES Srl., BAN 
ROBERT, HARMOPAN PÉKSÉG, CONLOG EAST- 
ELKA INTERNATIONAL, DEBITTECH Srl., INTER 
DISCRET Srl., PRODSERVCOM Srl., SC SIMPLE 
BISTRO Srl., KIDLET Srl., BIANKA Srl., BALINT 
FERENCZ ZÖLDSÉGES, BI-RO PLAST Srl., DOLLY 
IMPEX Srl., SZASZISZERV Srl., KONT ILONA, AM-
IGO INTERCOST Srl., ÉVA VIRÁGÜZLET, IBOLYA 
VIRÁGÜZLET, KÁLA VIRÁGÜZLET, KÉKIRINGÓ 
VIRÁGÜZLET, FOLKART Srl. LÁSZLÓ FOTO, KUBI 
Srl., NAGYKÜKÜLLŐ TEJSZÖVETKEZET, POEM 
DESIGN Srl., IZABELLA IMPEX Srl., BOROZDA 
BOROZÓ, TOTAL DDD Srl.
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