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Keresztúr Nevű Települések XVI. Nemzetközi Találkozója
2015. július 30. és augusztus 1. között Székelykeresztúron került megrendezésre a Keresztúr
Nevű Települések XVI. Nemzetközi Találkozója.
Elmondhatjuk, hogy a hagyományokhoz híven ebben az esztendőben is sikeres, változatos, sport, kulturális, ifjúsági és egyéb programokban bővelkedő rendezvénynek lehettek
részesei a székelykeresztúriak és a huszonegy
Keresztúr nevű település küldötteként érkezett
mintegy hatszáz vendég, akik a történelmi Magyarország szinte valamennyi utódállamából
képviselték Keresztúr nevű településeiket.
Tekintsük át, mi minden történt ezeken a napokon, azokért is, akik részesei voltak a programoknak és azokért is, akik távolmaradtak.

Július 30-án, csütörtökön több mint ötven
személy vett részt a 166 évvel ezelőtti fehéregyházi csata színhelyét felkereső történelmi
kerékpártúrán. A zarándoklat a Gyárfás-kerti
Petőfi-körtefa mellől indult, az út során a szabadságharc hősei előtt tisztelegtek a héjjasfalvi Zeyk Domokos-obeliszknél, az Ispán-kútnál,
Petőfi Sándor vélt halálhelyénél és a fehéregyházi emlékparkban. A kerékpártúrán voltak,
akik már többedszerre jöttek, és olyanok is,
akik először csatlakoztak a kerékpározókhoz.
Köszönet illeti Nemes Sándor titkár urat, aki e
történelmi zarándoklat ötletgazdája és lelkes
mozgatója immár harmadik esztendeje.
Ugyancsak július 30-án koszorúzási ünnepségre került sor Petőfi legendai sírjánál a Timafalvi temetőben, és délután zajlottak a kispályás
Petőfi Kupa Labdarúgótorna döntő mérkőzései is.
Még aznap este egymás után gördültek be az au-

tóbuszok a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
udvarára, a sportcsarnokban fogadták a sorra
érkező Keresztúrok küldöttségeit, és mire besötétedett, tábortűz köszöntötte a vendégeket.
Július 31-én délelőtt ünnepi zászlófelvonással

kezdődött a nap, felhangzott az Örömóda, majd
ünnepi önkormányzati ülés következett a városi
sportcsarnokban. Megható és felemelő pillanatoknak voltunk részesei, amint egymás után vonultak be a Keresztúr nevű települések képviselői
zászlóik alatt, végül a Keresztúr Nevű Települések
Szövetség zászlaja, amelyre Rafai Emil polgármester felkötözte a vándorszalagot. Az ünnepi
önkormányzati ülésen Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere és Kovács József, Balatonkeresztúr polgármestere, a KNTSZ elnöke tartottak
ünnepi beszédet, majd sor került a 2015-ös Pro
Cultura-díj valamint a Vállalkozói Díj átadására.
Idén a Pro Cultura-díjat Sándor-Zsigmond Ibolya
muzeológus vehette át, kinek laudációját Simó
Béla tanácsos olvasta fel, a Vállalkozói Díjnak pedig Dobos Albert, a Formula Prima Kft. ügyvezető igazgatója örülhetett, kinek laudációját Köblös
Domokos alpolgármester olvasta fel.
Az ünnepségen fellépett a Balatonkeresztúri-Balatonmáriafürdői Bárdos Lajos nőikar,
Mosztok Évike hegedűjátékkal, Mátéfi Zita és
Mátéfi Csaba néptánccal. Ugyanakkor megtekinthető volt a Keresztúr nevű településeket
bemutató fotókiállítás is.
Délben a Keresztúrok maradandó emlékműve, egy székelykapu került felavatásra a Kossuth Lajos negyedi Keresztúrok Európai Parkjában. A míves kapu
kontyfájára a KNTSZ hivatalos jelmondata
került: „Nevünk és szívünk összeköt”. Azáltal,
hogy a találkozó alkalmából történt az emlékállítás, a lakónegyed ezen részének a szépüléfolytatás a 3. oldalon...
sét is szolgálja.
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Beszámoló az augusztusi tanácsülésről
Augusztus 13-án került sor az augusztusi
rendes havi tanácsülésre, amelynek fontosabb
napirendi pontjairól Köblös Domokos alpolgármester úr tájékoztatott.
Az egyik napirendi pont a Villám Fulger
Egyesülettel tűzesetek, mentések, természeti csapások esetében létrejött beavatkozási
együttműködési szerződés meghosszabbításának elfogadása volt. A testület egyöntetűen elfogadta az együttműködés meghosszabbítását
további egy évre, évi 4000 lej juttatás értékében támogatva az egyesületet.
A harmadik napirend a városgazdálkodás keretében nemrég vásárolt Zetor Proxima 100-as
traktornak az üzemanyag-fogyasztását fogadtuk el. Tudni kell, hogy nemrég vásárolta a városgazdálkodás ezt a traktort, ez szükség volt,
mivel üzemanyagban és hatékonyságban megtérül, és nagyban hozzájárul a téli hótalanításhoz is. Hat liter/óra fogyasztást fogadott el az
önkormányzat, 400 literes havi fogyasztással.
A következő két napirend kapcsolódik egymáshoz, az egyik Székelykeresztúr város az
adó és illetékek nemzeti elektronikus rendszerben történő átutalási rendszerébe való bekerüléséről szól. Ezt kormányhatározat szabályozza,
online módon bárki, adófizető kifizetheti az adóját, de ehhez helyi tanácsi határozat kell.
Az ötös napirend is kapcsolódik ehhez mivel
a nemzeti elektronikus rendszert üzemeltető
szolgáltatónak járó jutalékot fogadtuk el, ezt
szintén kormányrendelet szabályozza.
A következő napirend a székelykeresztúri kerékpárút első szakaszának megvalósításának
elfogadásáról szólt. Tudni kell, hogy nagyszabású tervünk volt és maradt jelenleg az, hogy tíz
kilométeres szakaszon a kerékpárút kiépüljön a
városban. Ehhez az elmúlt időszakban nyertünk
is egy pályázatot, ami sajnos kormányváltás
miatt bukott, aztán maradtunk a várakozással,
így elhatároztuk, hogy az első szakaszt önerőből megvalósítjuk. Ez a boldogfalvi vasúti átjárótól indulna, a Mihai Eminescu utcán átjönne
a Gagyi-patakon és az Orbán Balázs utcán ke-

resztül bekapcsolódna a Szécsi András utcába.
Ennek az összértéke 400 ezer euró és 1700 métert jelentene másfél méteres kerékpárúttal.
Következő napirend a költségvetés kiigazítása volt, itt bevételi forrásunk 1 319 000 lej értékben bővült, jórészt az ÁFÁ-ból visszaosztott
pénzt tartalmazza, illetve a jövedelmi adókból
visszaosztott pénzt.
Ugyancsak ehhez kapcsolódik a támogatások
és szponzorizálások a városnapok alkalmával, itt
most szeretném megköszönni minden lelkes támogatónak, cégnek azt, hogy hozzájárult ahhoz,
hogy együtt ünnepelhessünk és szebbé tegyük
az ünnepünket. Ennek a bevételnek az elköltése részben célirányos volt, kifizetéseket célzott
meg, viszont jelentős részt tudtunk elkülöníteni,
700 000 lej értékben helyi fejlesztésekre.
A nyolcas napirend a Bem, Búza utcák felújítási munkálatainak a technikai és gazdasági
mutatóinak az elfogadása volt. Itt örömmel értesültünk, hogy a jelenlegi kormány helyi nemzeti fejlesztési programa tovább folytatódik, és
idén elkezdhetjük a Bem, Búza utcának a felújítását. Havi 737 000 lej értékben fogadtuk el az
értéket, ez tartalmazza az úttestet, a járdát és
az esővízrendszernek a kiépítését, folyamatban
van a közbeszerzés és jó reménységeink vannak, hogy amennyiben szeptember folyamán
nem lesznek óvások, akkor meg lesz a nyertes
cég és lehet kezdeni a munkálatot.
A különfélék keretében két napirend szerepelt, az egyik a város erdeiben kitermelendő
évi famennyiség. Ehhez tudni kell, hogy a város erdejében minden évben bélyegzésre kerül
egy bizonyos mennyiségű fa, a tűzifa, mivel az
üvegházat fával fűtjük, marad a saját felhasználásra a fűtési szezonra, és a másik, ami eszközfa, az mindig liciten értékesítődik, ezt a kiindulási értéket fogadtuk el, és a közbeszerzést
az állami erdészet fogja végezni.
A másik napirend a Hargita megyei tanfelügyelőség átirata volt, amelyben közölték, hogy
tovább folyik a tanügyben a rombolás, és ismertették iskola- és intézményszinten a leépí-

Lépésről lépésre

• Sáncásást, útegyengetést és kavicsozást
magába foglaló munkálatok elvégzésével felújítottuk a Szilasi temetőhöz vezető sáros utat.

• A Polgármesteri Hivatal támogatásával a
betfalvi önkéntesek kalákában végzett munkájának eredményeképpen új kerítés épült a betfalvi ravatalozó és a temető köré.

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
93/2015-ös HATÁROZAT a 2833/2008-as
számú Beavatkozási szerződés 6. kiegészítő
aktájának jóváhagyásáról.
94/2015-ös HATÁROZAT a város tulajdonában lévő traktor üzemanyag-szükségletének
megállapításáról.
95/2015-ös HATÁROZAT Székelykeresztúr
város felírásáról az adók és illetékek Nemzeti
Elektronikus Fizetési Rendszeren történő átutalására.
96/2015-ös HATÁROZAT a Nemzeti Elektronikus Fizetési Rendszert üzemeltető szolgáltatónak járó jutalék Székelykeresztúr város
költségvetéséből való kifizetéséről.
97/2015-ös HATÁROZAT a székelykeresztúri
kerékpárút első szakaszának megvalósításának elfogadásáról.
98/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
99/2015-ös HATÁROZAT a Bem József és
Búza utcák felújítási munkálata technikai
és gazdasági mutatóinak, valamint a kivitelezéshez való hozzájárulásnak az elfogadásáról.
100/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi famennyiség kitermeléséről.
101/2015-ös HATÁROZAT Pálfly Zoltán önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké
való megválasztásáról.
Székelykeresztúr, 2015. augusztus 13.
tések számát. Elkeserítő és felháborító, mivel
oktatási intézményeink így is a működésképtelenség határán vannak, és állásfoglalásunkban
kérni fogjuk a minisztériumtól és a tanfelügyelőség részéről, hogy speciálisan vizsgálják ki a
kisebbségi oktatást esetenként megyei szinten.
Köblös Domokos alpolgármester beszámolóját
lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya

• Elkezdődött a templom felé vezető Új utca
felújítása Betfalván.

• Aszfaltozást is magába foglaló felújítási munkálatok zajlottak a Kossuth lakónegyed
egyik forgalmas útszakaszán.

• Új aszfaltozott sétány épült az Orbán Balázs lakótelepen.
• Augusztus 13-án Bukarestben került sor annak az új iskolabusznak az ünnepélyes átadására,
amely már a 2015-16-os tanévtől kezdődően a Székelykeresztúron tanuló diákokat fogja szállítani.

• Elkezdődött a sportpálya felé vezető 280 m
hosszú gyalogosjárda kiépítése a fiatfalvi Bürkény utcában.

• A bölcsődében jelenleg a lépcsőház és a hall,
illetve az új nyílászárók körüli falazat felújítása
került napirendre. A munkálatokat a városgazdálkodási osztály munkásai végzik.
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Keresztúr Nevű Települések XVI. nemzetközi találkozója

...folytatás az első oldalról
A hagyományos kézműves kiállítás és vásár
az idén sem maradt ki a rendezvénysorozatból,
a vásárosok sokan és változatos portékával
érkeztek Székelykeresztúrra, és két napon át
várták a vásárlókedvű vagy csak a szemlélődő
közönséget, amelyből bővebben volt.

szöntői és a Polgári Fúvószenekar 1895 előadása
után kezdetét vette a kulturális sokszínűség jegyében zajló szórakoztató műsor, tánc és ének
töltötte ki a délutánt. A gálaesten Zsuzsa Mihály,
budapesti operaénekes lépett fel, majd Szabó
Ádám harmónikásnak tapsolhattunk. A pénteki
napot utcabál zárta a Megatone együttessel.
Szombaton, augusztus 1-jén a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum udvarán került sor a Magyar
Ízek hagyományos főzőversenyre és az In vino
veritas borvetélkedőre. Mindkét eseményt nagy
érdeklődés övezte, hiszen a készülő finom ételek illata már messziről hívogatta a közönséget.

Délután három órakor a Gyárfás-kúriánál Petőfi halálának 166. évfordulója alkalmából emlékeztünk, a körtefát szinte körbeérték az elhelyezett kegyeleti koszorúk, és az M1-es Televízió
élő kapcsolásban közvetített az eseményről.
Fotó: Eolex

A református templomban tartott ökumenikus istentiszteletet követően „Mutassuk meg
magunkat!” jelszóval és a Polgári Fúvószenekar
1895 zenéjére vonultak fel a települések küldöttségei a főtéri színpadhoz. A polgármesterek kö-

A pálmát a Rollotec babgulyása vitte el, de készült káposzta, pörkölt, puliszka, töltött paprika.
A nyertes keresztúri bor id. Kornis István bortermelő pincéjéből került ki. Bőven volt mindenből,
senki nem távozott éhesen-szomjasan. Közben
az ötven felettiek zenekara szórakoztatta a közönséget és kicsik-nagyok csodálhatták a műszaki mentést az Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete Székelykeresztúr és Térsége, valamint az
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság jóvoltából.

A n y akön y v i hír ek
2 0 15 . 0 7.15 . – 2 0 15 . 08 . 15
Házasságkötések:
2015.07.18
Horváth János Tamás és László Klaudia
2015.07.18
Bálint Lóránt és Incze Imola
2015.07.24
Timár Péter és Katona Klára
2015.08.01
Berei Csaba és Szakács Tímea
2015.08.01
Pálffy András Andor és Tiboldi Annamária
2015.08.06
Mátyás Sándor és Marosi Izabella
2015.08.08
Simon Géza Áron és Lőrinczi Réka
2015.08.15
Naghy Szabocs és Fazakas Tímea
2015.08.15
Szakács Zoltán és Szabó Andrea Beatrix
2015.08.15
Farkas Lajos és Bodi Irén
Elhalálozások:
Fazakas Árpád		
Varga Levente		
Rezi Dénes		
Nagy Lajos		
Tofalvi Erzsébet		

2015.07.18
2015.07.19
2015.07.22
2015.07.26
2015.07.29

Fotó: Eolex

Délután öt órai kezdettel sor került a KNTSZ
közgyűlésére, ugyanekkor a Pipacsok Néptáncegyüttes szervezésében a főtéri színpadon

néptáncgála zajlott. Felléptek a Pipacsok, Forgórózsák, Mákvirágok, Vadrózsák, a Veszprémi
Bakony Néptáncegyüttes, az Alsósófalvi Néptáncegyüttes, a székelyudvarhelyi Gereben, és
a Kései Mákvirágok. A néptáncgálát a népek
közös tánca zárta.
Az esti gálaműsort a budapesti MégEgyKör
zenekar nyitotta, majd a Piramis együttes lépett a színpadra. Éjfél után tűzijátékban gyönyörködhetett a közönség és hajnalig mulathatott a Retroband zenekarral.

Örömmel nyugtázhatjuk: szép rendezvény volt,
rendbontás nem történt, Székelyeresztúr bebizonyította, hogy bár kisváros, összefogással immár harmadik alkalommal volt alkalmas egy ilyen
nagyléptékű rendezvény házigazda szerepére.
Végezetül őszinte köszönet jár mindazoknak, akik támogatták a Keresztúr Nevű Települések XVI. Nemzetközi Találkozójának
megszervezését: EURÓPAI UNIÓ (EACEA),
HARGITA MEGYE TANÁCSA, KERESZTÚR NEVŰ
TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE, BETHLEN GÁBOR
ALAPKEZELŐ ZRT., COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY,
BENI PROSERV KFT., II KONT ILONA, TÁMPILLÉR KFT., EGA PROSERV KFT., FOREXIMP KFT.,
PERFEKT ÜZLET, OSSA-ACÉLMŰ RT., INTER
DISCRET KFT. - VALUTAVÁLTÓ, II BÁLINT FERENCZ ZÖLDSÉGES, RDE HARGHITA, NETTER
SYSTEM KFT., UNICONS KFT., PKV FULL SERVICE KFT., BIANKA KFT., FORMULA PRIMA KFT.,
NÁRCISZ GYÓGYSZERTÁR, PRODSERVCOM
KFT., SZÉLMOB KFT., DONNA ILDI KFT., ROLLOTEC KFT., CRISGUM KFT., AVICOOPEX KFT.,
BI-RO PLAST KFT., ELECTRO PONT GROUP KFT.,
HARGITA LINE KFT., SZASZISERV KFT., KVARC
KFT., IBOLYA VIRÁGÜZLET, ÉVA VIRÁGÜZLET,
KÁLA VIRÁGÜZLET, KÉKIRINGÓ VIRÁGÜZLET,
KUBI KFT., HARMOPAN PÉKSÉG, GAS TOURS
ALAPÍTVÁNY, COMKIM INVEST KFT., IZABELLA
CUKRÁSZDA, FOLKART KFT. (LÁSZLÓ FOTO),
POEM DESIGN KFT., UNIFERCOM KFT., LIDL
DISCOUNT ROMANIA KFT., BOROZDA BOROZÓ,
DOLLY IMPEX KFT., CONLOG EAST-ELKA INTERNATIONAL, E-ON SERVICII TEHNICE SRL.,
COMFERT LOGISTIC KFT., PRESTERN SOLUTION KFT., SC. SZINKER SRL., SC. VALCOMPROD KFT., SC. EXPLOCOM GK SRL., SC. DYNAMIC KFT., ING SERVICE KFT., II KUTI LAJOS,
HEINEKEN ROMANIA SA., AMIGO INTERCOST
KFT., MAGÁNVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE,
KREÁLDA RENDEZVÉNYSZERVEZÉS.

Fotó: Eolex
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Orbán Balázs Gimnázium

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Minnieversity - angol játékos délelőtt a
Berdében
2015. július 25-én iskolánk vakációs nyelvoktatást szervezett E-IV. osztályos diákjai
számára. A nap énekléssel, rajzolással, kézműves foglalkozással telt, felelevenítve a régi
tudást, illetve új angol szavakat és kifejezéseket tanultak. A program végén mindenki egy saját készítésű tóga-kalapot vihetett
haza, ezzel bizonyítva, hogy sikeresen kijárta
a nyári Miniversityt. A programot Nagy Emese, angol szakos tanárnő és Bedő Izabella,
kommunikáció szakos mesteris hallgató, iskolánk volt diákja, vezették.

Bölcs Diákok-tábor
2015. július 27. és augusztus 1. között
élménytáborban vett részt a Déva melletti
Căprioara Táborközpontban a teljes iskolai
évet felölelő Bölcs Diákok Országos Vetélkedő
11 legjobban teljesítő csapata, köztük iskolánk Dávid-csillag nevű csapata is. A változatos programban Retyezát-hegységben való
túrázás, történelmi kirándulás, filmnézés,
kommunikációs játék, kémiai kísérlet elvégzése szerepelt. A versenyt a Magyaroktatás.
ro, illetve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem
4 kara szervezte. Gratulálunk a csapat tagjainak: Bartha István, Sándor Róbert, Szabó

A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói vakációznak, de mondhatnám úgy is, hogy ügyesednek, okosodnak.
A pihenés, a játék, az alvás, a házimunka, a kézműves tevékenységek jó hatással vannak a gyerekekre, felkészítik őket a tanulási időszakra. Persze, néhányan gyakoroltak is az elmúlt napokban, biztosan
mindenki megoldotta a kihagyott feladatokat, elolvasott valamilyen
érdekességet, lehet, hogy matematikából is gyakorolt. A vakációs ismétlés akkor eredményes, ha nem megerőltető, ha jókedvében cselekszik a gyerek, ha nem kell elhagyni emiatt egy jó focilehetőséget
vagy társasjátékot. A minden napra betervezett rövid gyakorlás már
eredményes és hangulatos időtöltés lehet. Vigyázni kell azonban arra
is, hogy ne legyen fárasztó senki számára a nyár. Találkoztam már

Johanna, Szombatfalvi Klára tanulóknak!
Székely-Tibodi Anikó
Forrás: www.communitas.ro, www.berdemozes.ro

olyan gyerekkel is, aki egész vakációban tanult, átismételte az elmúlt tanév anyagát, felkészült a következő tanévre, előre elsajátítva
azokat az ismereteket is, amelyekről az osztálytársai nem is hallottak. Az első hetekben valóban jobban teljesített, mint társai, de aztán
unta magát, fáradtabb lett, kevésbé eredményes. Mértékkel érdemes
gyakorolni, feltétlenül ki kell használni a vakáció adta lehetőségeket.
Pihenni vagy gyakorolni? Többet pihenni (játszani, tevékenykedni),
kevesebbet érdemes gyakorolni.
Iskolánk több tanulója vesz részt a nyár folyamán táborokban. Egy
nagy csapat nyaralt már a Balatonon, de voltak többen Kalocsán is.
Az iskolában megszervezett román táborok a kíváncsi gyerekeknek
egyszerre biztosítják a gyakorlást és játékot.
A nagyszülőkkel, gondoskodó szülőkkel eltöltött vakáció csodálatos
lehet! Ilyenkor sokat lehet együtt a család, több idő van beszélgetni, lehetőség van olyan közös játékokra, tevékenységekre, melyeket
a tanévben idő hiányában nem lehet megvalósítani. Egy-egy közös
séta, hétvégi kirándulás is varázslatos lehet. A családban jó hangulatban eltöltött napokra évek múltán is szívesen fog emlékezni mindenki.
Változatosság kell a gyerekeknek, így van ez a vakációval is. Minden nyáron akad olyan nebuló, aki várja az iskolakezdést. Mint ahogy
nyár után következik az ősz, és ez természetes, úgy jön el az ideje a
tanulásnak is. Ez így van jól! Mosolygó, zsibongó gyermekek hadára
vár az iskola, kapuja pedig a varázsszavakra: - Kapu, tárulj!
Jakab Enikő
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Kopjafafalu – avagy Bözödújfalu rendes feltámadása
(Eg y falu újjás zületésének k róniká ja)

I. rész
Bözödújfalu talán ma már mindenkinek ismerős. A tóba süllyesztett falu a Ceauşescu féle
kommunista rezsim falurombolási őrült tervének
megvalósult, élő bizonyítéka. Pedig híressé a magyar kultúrtörténelemben nem ez tette, hanem az
erdélyi reformáció utolsó hajtása, a szombatosság. A székely zsidózás, – amiről sokan írtak tanulmányt, regényt, tudósítást (lásd Kohn Sámuel,
Dán Róbert, Orbán Balázs, Kemény János, Bözödi
György, Móricz Zsigmond, Kovács András és mások műveit, írásait) – az 1638. dési egyezmény
fej és vagyonvesztés terhe melletti betiltása után,
mint közösségi vallásos gyakorlat mondhatni eltűnt
Erdély földjéről, hogy aztán mint jelentős lélekszámú közösség élő hiteként bukkanjon fel 1868ban Bözödújfaluban. Ezt követően a bözödújfalvi
szombatosok többsége a zsidó hitre tér, körülmetélkednek, zsinagógát építenek, héberül tanulnak,
rabbi és sakter szolgálatát kérik. 1942-ben Magyar
Igazságügyi Minisztériumi rendelet menti fel őket
a zsidótörvény hatálya alól, hisz székelyek, így
megmenekülve az elhurcolástól többségükben az
unitárius hitre térnek, s aztán az ötvenes-hatvanas években kivándorolnak Izraelbe. E pár mondat
is sugallja Bözödújfalu több száz éves egyedi történetét, az ott élők lelkiségét, szellemiségét, mely
által létezhetett hat felekezet öt temploma s azok
körül békés közösségi élet. Az 1568-as vallásszabadságról szóló tordai országgyűlési törvény itt
nem papíron, hanem a lelkekben élt mindenkoron,
a rövid ideig tartó igazi erdélyi szellemiséget mentette át a történelem viharain.
Mindezek mellett a hely, az erdélyi táj ezernyi
szépségét hordozzák a dombok, erdők, források, a
jól termő föld, s örök titkokat a határrészek nevei: Ti-

Vasárnapi Iskola
A Székelykeresztúri Unitárius Vasárnapi Iskola
XV. táborát idén is a Kis-Küküllő mentén, Parajd
mellett szerveztük meg. Központi témánkat a
bibliai Jób szenvedéstörténetére alapoztuk. Az öt
nap alatt lehetőségük volt a gyerekeknek szembenézni a gazdagság-szegénység jelenségével.
Minden napnak volt egy lelkésze és egy gondnoka, kiket a gyerekek maguk közül választottak.
A lelkész feladata volt a reggeli áhítatot megtartani, a gondnok harangozott, kiosztotta az énekeskönyveket, és felolvasta az örömüzeneteket,
melyeket a táborlakók előző nap bedobtak a
templomi ládába. Egész tábor alatt a gyerekek
tálentumokat gyűjthettek. A reggeli áhítaton a
lelkész, illetve a gondok megnevezhetett jótevőket, és átadhatott nekik tálentumokat, valamilyen
jótett jutalmaként, így a gyerekek értékelhették,
jutalmazhatták egymást.
Minden napnak volt egy késő esti meglepetése. Hétfőn Mikó Ferenc irányításával egy
csillagtúrán vehettünk részt az éjszakában, és
csillagképekkel ismerkedtünk meg. Ezt a napot
ott zártuk a mezőn, kört formálva, a természet
hangjait megfigyelve, végül saját lelkünk rendülésére koncentrálhatott kicsi és nagy, mikor a
Miatyánkkal zártuk ezt a szép napot.
Kedden a bőség napjára virradhattunk, és a
reggeli torna után a gyerekeknek egy fejedelmi
reggeliben volt részük, s miután felépítettük a
tábori templomot, megtartottuk reggeli áhítatunkat, ahol Jób vagyona volt az alapgondolat.

lalmas, Akasztóhegy, Csillaghegy, Pirító, Kincsesgödör, Mesteralmafája, Szépcseréje, Tanorok, Tatárút.
Ezt a különleges falut, ezt a csodás helyet
süllyesztették tóba.
Az 1970-es és ’75-ös árvizekkel kezdődött a
vég. Az Erdőszentgyörgyön egyszerre tetőző megáradt Kisküküllő és a Bözödújfalun keresztül folyó
Küsmöd-patak nagy pusztítást végzett ott és a
Kisküküllő völgyében. A Küsmöd vizét felfogó gát
építését tervezték az Erdőszentgyörgy fölötti hegyfarkához. Az első terv még megnyugtató volt –
csak néhány, az iskola körüli, legmélyebben fekvő
házat kell továbbköltöztetni. De jött a ’80-as évek
falurombolási terve, és úgy akartak a „nagyfőnök”
kedvében járni, hogy megemelték a gát tervezett
szintjét, tekintet nélkül arra, hogy ennek az egész
falu áldozatául esik. Hiábavaló volt minden kérés,
könyörgés, jajkiáltás, a ’80-as évek végén költözni
kellett. Ki ahova tudott. Felmérték és értékelték a
bennvalókat, harmincezer lej volt a legtöbb, amit
adtak (amikor egy Dacia gépkocsi hetvenezer lejbe
került). Az öregek, hozzátartozó nélküliek az erdőszentgyörgyi gettóban, közművesítés nélküli tömbházlakásokban kaptak helyet.
Haza kell, hogy menjünk. Ahogy mindenkiben
időről időre ott a vágy, bennünk is. De mi hova
mehetünk haza?
1990-ben találkoztam az akkor Bécsben élő
Sükösd Árpáddal. Együtt nőttünk fel, együtt jártunk iskolába, később együtt síeltünk – ekkor már
csak emlékezhettünk szülőhelyünkre. Ő javasolta, hogy hívjuk össze kortársainkat. Nemsokára
találkoztunk, egykori pajtásak, a katolikus templom kertjében. De miért csak ennyien – legyen
falutalálkozó, minden év augusztus első szombatján. És lett, de kiszorultunk a templomkertből,

aztán a papilak kertjéből is, a falu határa következett, mert nőtt a víz és elborított mindent…
Sükösd Árpád 1995-ben emlékművet készíttetett a fenyves alá, ez lett azóta mindenkori
találkozásunk helyszíne.
Úgy gondolom, mindenki felkapja a fejét
vagy legalább homlokot ráncolva elgondolkozik
a címet olvasva – mi akar ez lenni? Szokatlan
szóösszetétel, hisz sokféle falut ismerünk, de
kopjafafalut nem. Most már ez is van. Ez évi találkozásunk idején, augusztus 1-jén, szombaton
avattuk a bözödújfalvi Siratófalnál, az elmúlt
évben az erdőszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal által bekerített területen.
id. Szombatfalvi József
(Folytatás a következő lapszámban)

Ezen keresztül vizsgáltuk meg a nap folyamán
saját gazdagságunkat is, mely nemcsak az anyagiakat foglalta magában. Délután a csapatok értékeket kellett fontossági sorrendbe rendezzenek. Meglepő módon a szülők szeretete, a biblia,
a víz, föld, sőt még Dávid Ferenc is a lista elejére kerültek, míg a televízió, mobiltelefon, pénz
valahol ott kullogtak a lista végén. Délután Jób
módjára ünnepi lakomát tartottak a csapatok, és
lepedőjükből csodás ruhakompozíciók születtek.
A szerdai napot szűkösség napjának neveztük. A gyerek fekete ruhában jelentek meg reggeli tornán, és meglepő módon nem panaszkodtak, amikor száraz kenyér és víz volt a reggeli
kevés vajjal, és összesen 10 evőeszközzel,
holott közel 40-en szerettünk volna reggelizni.
Az áhítat központi gondolata Jób szenvedéstörténete volt. Délelőtt a gyerekek négy órán
keresztül valamilyen fogyatékosságban kellett
éljenek. Egytálételt ettek, és lehetőségük volt
megtapasztalni, milyen érzés evőeszközök nélkül étkezni. Este arról az emberről hallgathattunk meg egy mesét Balogh Réka előadásában,
akit zsugorisága miatt mindannyian elítéltünk.
A tábor harmadik napját az egyensúly napjának neveztük, és azzal indítottunk a reggeli áhítaton, hogy minden jóban van valami rossz, és
minden rosszban feltétlenül fel kell, hogy fedezzük a jót is, a tanítást, a nevelő szándékot. Ezen
a napon a fehérek a feketékkel különböző ügyességi játékokban mérték össze hitüket és erejüket.
A nap tábortűzzel és élménybeszámolóval zárult,
melyből egy számomra igen kedves mondatot

emelnék ki: „Nem tudom, hogy tudott Amál Jób
történetéből ennyi fantasztikus dolgot kihozni”.
Ez számomra nagy elégtétel, hogy értékelték a
munkámat, és felejthetetlen élményekben volt
részünk. Köszönjük a szülőknek, hogy segítettek, mindazoknak, akik részt vettek a tábor lebonyolításában azt, hogy szívügyük az unitárius
közösségépítés. A végén, de nem utolsó sorban
említjük, hogy a tábor költségeinek csökkentésében nagy részt vállalt Hargita Megye Tanácsa és
Székelykeresztúr Város Önkormányzata is.
Isten legyen a Székelykeresztúri Unitárius
Vasárnapi Iskola segítője mindenkor!
Mikó Amália
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III. Gagyi Motoros Bográcsolás
Augusztus elején térségünkben összegyűltek a
motorosok. Burrogni, felvonulni, enni, inni és mindezt a saját közösségük verbuválására, de emellett

Kalap-nap
Kőrispatak életében július 21-e, illetve az ehhez a dátumhoz közel eső hétvége igen fontos
napnak számít. Egyrészt azért, mert 2001-ben
ezen a napon avatták fel a Szalmakalap Múzeumot, ahová az évek során több tízezer turista látogatott. Ennek köszönhetően a település
messze földön ismertté vált. Másrészt a július

		

jó néhány motorcsodáló rajongó örömére.
Minden egy látványos és hangulatos felvonulással kezdődött. A felvonuláson 60 motor vett
részt, tudtuk meg a szervezőktől. A székelykeresztúri központi parkolóban gyülekeztek mindazon mocisok, akik mind a felvonuláson, mind
a további programokban részt kívántak venni.
Augusztus 8-án, szombaton, délután fél öt fele
az önkéntes tűzoltók felvezetésével indult a
motoros konvoj. Az útvonalról a következőket
tudtuk meg: parkoló - benzinkút, Orbán Balázs
negyed, Timafalvi negyed, majd a főúton vissza
a központig, onnan pedig letértek Gagy fele.
Gagyban, a végállomás helyszínen székelykáposzta és disznópörkölt, valamint főtt kukorica
várta a motorosokat.
„250-280 személy vett részt a kétnapos ren-

dezvényen, ott sátoroztak azok, akik messziről
jöttek, volt aki lakókocsival érkezett, gyerekekkel, majd este 9 órakor meggyújtottuk a tábortüzet, aztán szalonnasütés következett, gitározás, éneklés. Nagyon jó hangulatú ez a motoros
összejövetel, mindenki jól érezte magát és várják a következőt. Egy évben egyszer szervezzük meg, becsületkassza alapon, tehát senki
nem kell fizessen belépőt, nem kerül pénzbe az
étel, az ital, mindenki távozáskor a saját becsületére hallgatva, támogatja a rendezvényünket
egy általa kigondolt összeggel” – nyilatkozta lapunknak Vajda Lehel Koppány, aki a III. Gagyi
Motoros Bográcsolást Fodor Barnával közösen
ebben az évben is sikeresen megszervezte.
F. Bartha Noémi

21-éhez közel álló hétvégén tartják minden évben az immár hagyománnyá vált falunapokat.
Először 2006-ban került sor a megrendezésére, amikor a múzeum 5 éves évfordulója adta
az apropót. Akkor döntötte el Kőrispatak pár
lelkes lakója, hogy minden évben falunapokat szerveznek. A Szalmakalap Fesztivál célja
a szalmafonás és a szalmakalap-készítés mint
hagyomány ápolása, és a figyelem ráterelése a
hagyományaink megőrzésére. Erre az alkalomra, a helyi lakókat szokták összehívni, és mutatják meg az érdeklődőknek a szalmafonás titkait. A rendezvény alatt a különböző kézműves
foglalkozások mellett a szalmafonástól a kalapvarrásig lehetőség adódik mindent kipróbálni.
Idén is toborzóval indult a rendezvény szombati napja (július 18.) az Erdőszentgyörgyi Huszárok és a Csekefalvi Fúvószenekar közreműködésével, majd ünnepi istentisztelet után a
világháborús emlékműnél koszorúzás zajlott.
Az ünnepi megnyitó a szabadtéri színpadnál
történt kora délután, utána pedig lehetőség
nyílt betekinteni Etéd község hétköznapjaiba
egy fotókiállítás révén. A kulturális műsorok
ismét a szabadtéri színpadhoz csalogatták a
közönséget, ott ugyanis a kőrispataki iskolások
furulyaénekekkel szerepeltek, Nagy Nikoletta
és Siklódi Réka népdalokat adtak elő, továbbá
néhány helyi fiatal (Sófalvi Júlia, Gábor Anita,
Csetri Lehel Csongor és Jakab Szilárd) humoros jelenetekkel nevettette a jelenlévőket, magyarországi Abonyból pedig Szabó Lídia Borbála hozott népdalokat, és Agócs Boglárka verset

mondott. A későbbiekben fellépett még Erdőszentgyörgyről a Betty Dance Troupe és Balázsi
Annamária könnyűzenei énekes, de a marosvásárhelyi Kali Margit népdalénekes is jelen
volt, ugyanakkor Zoggó Tibor zenész-énekes
Zalaapátiról. Párhuzamosan többek közt még
a Kalapcsata (focimérkőzés), rönkhúzás és különféle vetélkedők színezték a délutáni órákat.
Tűzijáték előtt tombolázás, majd Kristóf Katalin
és Milán koncertje fokozta a hangulatot, aztán
egy kiváló magyarországi zenekar, az M6 Ex
pressz adta a talpalávalót az utcabálhoz.
A rendezvényen elsősorban a Kőrispatakról
elszármazottak voltak jelen mint meghívottak,
valamint a testvértelepülések képviselői látogattak el újra hozzánk – mondta Szőcs László
polgármester. Még hozzátette, hogy a rendezvény fő eredménye, hogy most már ismertté
vált a településen az a fogalom hogy falunap, és
egyre többen ébrednek rá, hogy a helyi hagyományaink őrzése az, amivel meg tudjuk ismertetni magunkat a nagyvilággal, jelen esetben a
szalmafonás és a szalmakalap.
A rendezvényt elsősorban helyi támogatók
segítségével és néhány szervezet partnerségében sikerült idén is megvalósítani: Hargita Megye Tanácsa, Hagyományőrzési Forrásközpont,
Szalmakalap-készítők Hagyományőrző Egyesülete, Bethlen Gábor Alap, Székelykeresztúri
Kistérség Szövetség, Etéd Község Önkormányzata, Visit In Harghita, Homoród-Rika LEADER
térség, Vox Rádió.
F. Bartha Noémi

SZÉKELYFÖLDI IRÁNY TŰ A PESZENTÉN

„A Peszente név eredetére nézve, a hagyomány
azt mondja: hogy a Küsmödre templomba járó
martonosiak és etédiek itt szoktak volt régen találkozni; itt köszönték egymást, és innen: Köszöntő
neve, mely később peszentévé változott át.” írja
Orbán Balázs a helynév magyarázataként.
A Pécsi Tudományegyetem hallgatói az idei énlaki örökségvédő és építőtábor során a SZÉKELY-

FÖLDI IRÁNYTŰ installációt alkották meg a
Peszente-tetőn. A térinstalláció létrehozásának célja a környékbeli települések értékeinek bemutatása, és a felfedezésükhöz való
iránymutatás. A kompozició felhívja a figyelmet azokra a kis településekre, falvakra és
az ott élő emberekre, ezek értékeire, amelyekről keveset tudnak nemcsak a környékre
látogatók, de akár az itt élők is, bemutatja a
környék tizennyolc településének földrajzi elhelyezkedését, részleteket ad a települések történelméből, ízelítőt az itteni legendákból, székely mondákból, felsorolja a térség turisztikai
látványosságait. Minden falut egy-egy oszlop
jelképez. A faluoszlopokra szerelt kis kihajtható
táblákra fontos információk is felkerültek. Az
oszlopokon olvashatunk a lármafákról és a
körzetben ma is munkálkodó szénégetőkről.
A monumentális iránytű a térség központ-

jában, a Peszente-tetőn, a hármas útkereszteződésnél áll, ahol Énlaka, Etéd vagy Székelykeresztúr irányába vezet az út. Az égre mutat,
kimagaslik a tájból, ezzel jelképesen irányt mutat
az itt élőknek a felfelé törő, helyes út választásában.
A tájba illeszkedő turisztikai látványosság
a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar oktatójának, Kondor Tamásnak a
vezetésével készült el. Köszönet érte mindenkinek, aki részt vállalt a munkában!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Amire büszkék lehetünk: a székelykeresz túri Egyesülés újabb győzelme

Augusztus 12-én, szerdán teltház volt a székelykeresztúri városi stadionban, a hazai együttesnek a Román Kupában nyújtott kiváló teljesítménye után a szurkolók újabb győzelmet
reméltek. Ezúttal a Román Kupa harmadik körében a harmadosztályban szereplő Sepsiszentgyörgyi OSK együttesét fogadták Székelykeresztúron. A meccs a székely himnusszal kezdődött,
a lelátókon és stadionban mindvégig felfokozott
hangulat uralkodott, a több mint ezer ember egy
emberként lelkesedett és kiáltotta: ,,Hajrá, Keresztúr!’’ A csapat meghálálta a biztatást: győzött
az Egyesülés 3–2-re, ezzel bejutott a Román Kupa

N y ár a S ó s f ü r d ő b e n
A Polgármesteri Hivatal jóvoltából sikerült
kivitelezni a Sóskúti Tükörfürdő már-már balesetveszélyessé vált padlózatának felújítását.
Köszönjük szépen a segítséget. Ugyanakkor
hálásak vagyunk lelkes önkénteseinknek (Bokor Lajos, Csiki Mihály, Kövecsi Zoltán, Gábor
Dezső és Magyari László), akik fittyet hányva
a „tüzesen lesütő nyári napsugárnak” igyekeztek feldolgozni a rendelkezésre álló faanyagot,
és nem utolsó sorban köszönettel tartozunk a
Comindlemn Marosi Kft.-nek, a Bianka Étteremnek, a Dolly Impex Kft.-nek és a Popovics
Szódának (Erilin John Kft.), akik szintén hozzájárultak az akciónk sikeres és zökkenőmentes
kivitelezéséhez.
Székelykeresztúri Közösségi Alap

Fesz tivál-életérzés
Lassan véget ér a nyár, búcsút inthetünk a
meleg napsütésnek, a lenge öltözéknek és a
feledhetetlen nyári fesztiváloknak. Az idén is
környékünkön több fesztivál került megrendezésre, szinte mindenki megtalálhatta ízlésének
és stílusának megfelelőt.
De hogy miért is szeretünk annyira fesztiválra járni?
Sok szülőben, nagyszülőben felmerülhet
a kérdés, hogy a drága kis „csemetéik”, unokáik, miért nem tudnak itthon, viszonylag kényelmes körülmények között bulizni. Ez pedig
általában néhány „izgalmas” mozzanatból áll:
kicsípjük magunkat, hogy megfeleljünk a vizslató tekinteteknek a szórakozóhelyen, hívunk
egy taxit, mert ugye nehéz pár lépést tipegni
a 20 centis magas sarkúkban, majd venni egy
látványos koktélt a bárpultnál és azt szorongatni egész éjjel, miközben járjuk a megszokott
jobbra-balra lépéseket, mert ugye egyrészt félünk, hogy kilöttyen a drága ital a poharunkból,
másrészt öltözékünk és lábbelink amúgy sem
tenne lehetővé látványosabb testmozgást. Na
pont ezért kell elmenni egy fesztiválra! Felhívni

következő körébe, ahová már a román bajnokság
másodosztályos csapatai is csatlakoznak. A
meccs lefújása után a három gólt szerző Vékás
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Barnát ünnepelte a csapat, amely küzdelemből,
győzni akarásból példát mutatott.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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VIII. Szentábrahámi Falunap
2015. augusztus 15-én sor került a VIII.
Szentábrahámi
Falunap
megszervezésére,
amelynek keretében székelykapu avatásra
került sor. A községi kultúrház előtt felállított
székelykapu az itt lakók összefogásának, tenni akarásuknak szép bizonysága. Néhányan,
községbeliek, számos munkaórát, időt és erőt
nem sajnálva, önkéntes alapon szorgoskodtak
azért, hogy a cél megvalósuljon. Egy funkciójába helyezett székelykapuval lett takarosabb
az utcakép, amely a faluba érkező tekintetét
- az unitárius templom tornya után - azonnal
megragadja. A kapuavató ünnepség fénypontjának is nevezhető az a pillanat, amikor meglepetésszerűen megjelent Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes. Érkezése ugyan nem volt
tervszerű, de a jelenlévők kérésére szólt is az
egybegyűlt ünneplőkhöz: áldozatvállalásról, kitartó munkáról és a szeretet erejéről beszélt,
kiemelve, hogy nem az a fontos, hogy milyen
felekezetűek laknak egy települést, hanem az,
hogy a szeretet nyelvét egyformán értsék.
A falunap délutáni eseménypontjai minden korosztálynak és különböző szabadidős
programokat kedvelőknek egyaránt szóltak:
a népzene, néptánc kedvelői a helyi gyerekek
(Benedek Elek Általános Iskola diákjai) műsorát, a Mákvirágok, a Kispipacsok, az udvarhelyi
a barátokat, megszervezni az utat, összecsomagolni (kényelmes cipelőt nem otthon felejteni!), és elindulni a szabadság felé! Mert végül
is, miről is szól egy fesztivál? Elég nehéz ezt
megmagyarázni valakinek, aki még talán soha
életében nem volt egy igazi fesztiválon úgy,
hogy teljesen elengedi magát, és kilép addigi életéből. A fesztivál nem egy buli. Nem egy
este a haverokkal. Nem egy divatbemutató a
kifutón. És legkevésbé sem kényelmes emberek
találkozóhelye, akiknek legnagyobb félelmeik
között szerepel, hogy messze a puha ágyikóiktól kell eltöltsenek egy éjszakát adott esetben
a természetben. A fesztiválozás egy életérzés,
ami nem hasonlítható semmihez. Itt az ember
nem kell a négykézlábas állapotig leigya magát
ahhoz, hogy jól érezze magát, mert azok, akik
átérzik egy fesztivál csodáit, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amelyeket egyetlen buli
sem tud pótolni. Itt nem számít, hogy milyen
márkájú, csilivili ruhában jelensz meg, nem fognak méregetni, és megállapítani, hogy a rucid
nem felel meg a 2015-ös divatnak. Itt az a lényeg, hogy minél kényelmesebben legyél. Nem
egy drága italt kell szorongatnod a kezedben,
egy olcsó sört is fogyaszthatsz, ha épp az esik

Boróka Néptáncegyüttes műsorainak örvendhettek, a nótákat, retro slágereket a Jászföld
Hagyományőrző Egyesület szolgáltatta, a helyi
gitárcsoport pedig az esti hangulathoz nyújtott
élményteli könnyűzenei koncertet. A magyarországi nagysikerű Groovehouse együttes pedig
elhozta az érdeklődőknek többek közt a közel
15 éves nagy slágerüket a Hajnalt. Tombolázás
és Bingyó zenekarával utcabál zárta a falunapot. Partner- és támogató szervezetek: Hargita
Megye Tanácsa (egyben a rendezvény főszervezője), Szentábrahám Község Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány, Székelykeresztúr Város Önkormányzata,
Szentábrahámi Ifjak Egyesülete, Vox Rádió, valamint jó néhány helyi és térségbeli vállalkozó.
F. Bartha Noémi, Sándor-Zsigmond Ibolya
jól. És megbarátkozhatsz azzal a látvánnyal is,
hogy minden méteren látsz egy egyéniséget.
És mindenki (jó esetben) ugyanazért van ott.
Azért az élményért, azért a közösségérzetért,
azért a szabad hangulatért. Azért, hogy az első
sorban csápoljon kedvenceire anélkül, hogy valaki megszólná. Azért, hogy együtt lélegezzen a
körülötte lévőkkel, a természettel, és mindazzal
a világgal, amit egy fesztivál nyújt.
Kilépni a szürke kis hétköznapokból, a megfelelési kényszer görcsei alól, és elengedni magad úgy igazán. Aki átérzi egy fesztivál, a fellépők és a tomboló közönség energiáit, soha nem
fogja elfelejteni, és egyszerre megérti, hogy az
életben valóban semmi más nem számít, csak a
zene, a béke és a szeretet.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ha
az idén ki is hagyta a fesztiválokat valamilyen
oknál fogva, jövőre mindenképp menjen el legalább egyre. Nem számít a kor. Hagyjuk otthon
gátlásainkat, előítéleteinket és kényelmünket.
Menjünk el, és engedjük el magunkat, érezzük
át, mit jelent szabadnak lenni, és ha hazaértünk, soha ne felejtsük el!
Mihálydeák Krisztina
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Ipó L ás zló -fes tés zet i k iállít ás Koloz sváron

Július 28-án a kolozsvári Művészeti Múzeumban (Bánffy-palota) gyűjteményes kiállítás nyílt
Ipó László székelykeresztúri festőművész képeiből. A kiállítás céljára az Ipó László Alapítvány
kérésére a Molnár István Múzeumban őrzött
harminc ‒ köztük egész nagyméretű festmények is ‒ kerültek kölcsönadásra és elszállításra. Az alkotások a kolozsvári kiállítás augusztus
9-i bezárása után épségben érkeztek vissza
Székelykeresztúrra.
A kiállítás megnyitóján Ferenczy Miklós, református lelkipásztor a következőket mondta
Ipó László festőművészről:
„Robusztus egyénisége, lángoló szelleme,
csupa szív lelke most is itt van köztünk, önarc-

		

képeiről felénk sugárzik határozottságával, magabiztosságával, tisztaságával. Az embert kereste, és megmutatta belső lényünket, népét,
szülőföldjét, mindazt, ami körülvette.” Az 1911
és 1991 között élt festő, muzsikus és költő vallomását idézte továbbá a méltató: „számomra nem adatott más gazdagság, csak az isteni
szikrából fakadt tehetségé – és ti, a négy gyermekem – ez minden vagyonom”.
A tárlat, amely a Gy. Szabó Béla Galériában
1998-ban szervezett kiállítás után ismét a kolozsváriak elé tárta a székelykeresztúri alkotó
munkásságát, az unoka, Ipó Ildikó Imola és
az Ipó László Alapítvány kolozsvári fiókja kezdeményezésére jött létre. Bevezetőjében Ale-

xandra Sârbu muzeológus kifejtette: a család
tulajdonában lévő festmények mellett a székelykeresztúri Molnár István Múzeumból, a
kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetből, barátoktól, ismerősöktől származó képeket láthattak a betérők.
A www.szabadsag.ro nyomán,
Sándor-Zsigmond Ibolya
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25 éves Karcag és Székelykeresztúr test vér városi kapcsolata

Augusztus 21-én Karcagon került sor arra a jubileumi ünnepségre, amelyet a nagykunsági Karcag és Székelykeresztúr negyedszázados testvérvárosi kapcsolata fennállásának tiszteletére
szerveztek. Az ünnepségen jelen volt dr. Fazekas
Sándor, földművelésügyi miniszter, aki Karcag
városnak 1990-2010 között volt polgármestere,
Benyovszki Lajos, 1992-2008 között volt székelykeresztúri polgármester, a két város jelenlegi
polgármesterei, Dobos László, karcagi és Rafai
Emil, székelykeresztúri polgármesterek, valamint
mindkét város több önkormányzati képviselője és
intézményvezetők, akik munkájukkal hozzájárultak a kapcsolat életbentartásához. A jelenlévők
az ünnepi ülésen tartott beszédeikben felelevenítették a kapcsolatfelvétel és a kapcsolatépítés

kezdeti szakaszát, majd részletesen ismertetésre
került a 25 év története, amelyből kitűnt, hogy az
eltelt időszakban százak, ezrek látogatták kölcsönösen a két várost kulturális, sport, turisztikai,
gazdasági vonatkozásban, csoportosan, intézményesített keretek közt, de sokan magánszemélyekként is, ismeretségek, barátságok szövődtek.
Egymás értékeinek, kultúrájának megismerése
erősítette nemcsak a két település testvérvárosi
kapcsolatát, hanem az egy nemzethez való tartozás érzését is, amely által mindkét fél egyenlő
arányban gazdagodott.
Az évforduló emlékére a nemrégiben felújított karcagi Városháza előtti parkban elültetésre
került a barátság fája, egy jelképértékű kis fenyőfa, Székelykeresztúr város ajándéka, azzal a

reménnyel, hogy a székely fenyő az anyaország
földjében növekedni, erősödni fog, és az ötvenéves évfordulót is megéri, akárcsak ez a kapcsolat. Ennek megpecsételéseként városaink
polgármesterei aláírták a testvérvárosi kapcsolat
megerősítésére vonatkozó hivatalos szerződést.
Sándor-Zsigmond Ibolya

		

bán (György Sándor) és dobon (Szederjessi Dávid). A táborban nemcsak diákok vettek részt,
örömünkre városunk fúvószenekarának felnőtt
tagjai közül is csatlakoztak, és nagy örömmel
tanultak egy héten keresztül. Olyan zenekari
tag is akadt, aki a nyári szabadságát áldozta
föl, hogy részt vehessen az oktatáson. A termeket az Orbán Balázs Gimnázium bocsájtotta
rendelkezésünkre, ezért nagy-nagy köszönettel tartozunk Demeter Levente igazgató úrnak.
A tábor hétfőtől péntekig tartott, napi hat óra
elméleti és gyakorlati oktatással, de nem hiányzott a szórakozás sem (tábortűz, bogrács,
tanár-diák foci stb.). A tábor pénteken este 20
órától egy koncerttel zárult, melyet a táborban
oktatók (kiegészülve pár diákkal) díjtalan belé-

pés mellett adtak az Orbán Balázs Gimnázium
dísztermében, és amely nagy sikernek örvendett. A szervezők végül úgy búcsúztak a diákoktól és tanáraiktól, hogy a nagy sikerre való
tekintettel, jövőre ugyanitt!
Krisán Csaba, Nagy Levente

Fúvóstábor

Augusztus 10-én, hétfő reggel 9 órától kezdetét vette Székelykeresztúron az I. Fúvóstábor, a Polgári Fúvószenekar 1895 Egyesület
szervezésében. Nagy örömünkre megtiszteltek
jelenlétükkel Horváth Adrián tuba, harsonatanár, hangszerelő, a pápai fúvószenekar karnagya, valamint Orosz János harsonatanár, az
albertirsai Gerje-Party fúvószenekar karnagya.
A táborban neves tanárok mellett 33 gyerek
tanulhatott trombitán (oktató: Molnár Andor);
fuvolán (Siklódi Emese); harsonán (Szávuly Albert Károly, Orosz János); tenorkürtön (Orosz
János, Nagy Levente); szaxofonon (Kovács
László), klarinéton (Deák László Szabolcs); tu-

		

A jándék köny vek S zékel y keres z t úrnak

Augusztus 4-én 10 órától a Molnár István Múzeumban sor került Orbán János Székelykeresztúr története című várostörténeti monográfia
reprint kiadásának ünnepélyes keretek közti
átadására és a kötet méltatására.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Halász
János, országgyűlési képviselő, Székelykeresztúr
díszpolgára, valamint jelen volt Kása Csaba, karcagi tanácsadó és Kárpáti Zoltán Dunakesziről,
akik mindannyian fáradoztak azért, hogy ez az
ajándék Székelykeresztúr javára létrejöhessen.
Az átadó ünnepségen megszólalók hangsúlyozták, Székelykeresztúr szempontjából rend-

kívül fontos mű, az egykori székelykeresztúri
katolikus esperes, Orbán János várostörténeti munkája. A helyi katolikus egyházat Balázs
Mihály gondnok úr képviselte, aki beszédében
felidézte Orbán János 1943-ban megjelent kötetének korabeli sajtóvisszhangját, valamint
ismertette az Orbán János esperes emlékének
ápolását célzó törekvéseiket.
Ez a könyv mindannyiunk magyarságérzetére, nemzeti összetartozásunk ébrentartására
hat a leginkább. A legnagyszerűbb választás volt
az újbóli kiadása, amely a Magyar Kulturális Alap
támogatásával, Kunszentmiklós Város Önkor-
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mányzatának kiadói szerepvállalásával, Dunakeszi szállítást célzó segítségével és Kása Csaba
tanácsadó, ötletgazda közbenjárásával jött létre.
Megvásárolható a múzeumban, ára 30 lej.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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