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Megalakult az új városi tanács

...folytatás a 2. oldalon

A 2016. június 5-i helyhatósági 
választást követően június 23-án 
sor került a helyi önkormányzat 
alakuló ülésére, amelyen a megvá-
lasztott polgármester, Rafai Emil 
úr és a képviselőtestület tagjainak 
eskütétele, tisztségbe iktatása, az 
alpolgármester megválasztása és 
az önkormányzati szakbizottságok 
kialakítása kerültek napirendre. 
Alpolgármesternek Köblös Domo-
kost titkos szavazással választotta 
meg a testület.

A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség részéről Gálfalvi Sán-
dor, Csifó Juliánna, Simó Ildikó, dr. 
Pálffy Zoltán, Szakács Domokos, 
Simó Béla, Klein László, Barabás 
Zoltán, Demeter Levente, Bölöni 
László, Faluvégi Bartha Noémi; 
az Erdélyi Magyar Néppárt színé-
ben Kántor István, Bibó István 
Olivér, Szakács Zoltán, Kecskés 
Dénes-Attila, függetlenként pedig 
Varga-Nagy Huba-László lettek 
önkormányzati képviselők a kö-
vetkező, 2016-2020 közötti idő-
szakra.

Június 3-án, pénteken este 9 órakor kerül sor 
Székelykeresztúr első szökőkútjának átadásá-
ra. A szökőkutas szoborkompozció egy olyan 
térinstalláció, amely a helyet kapva a főtéri 
parkban a városkép pozitív összhatásához járul 
hozzá, különösen esti megvilágítása impozáns.

Az ott pihenőknek, sétálóknak napközben 
kellemes felüdüléssel szolgál. 

A központi elem, a szitás leány alakja egyben 
emléket állít városunk névadó mesterségének, 
az évszázadokon át gyakorolt, de már régen 
kihalt szitásságnak. A szobor alkotója Demeter 
István szobrászművész.

A pihenőhelyet a keresztúriak nagy örömmel 
fogadták. Kérésünk csupán annyi, becsüljük 
meg, és használjuk rendeltetésének megfelelő-
en. Figyeljünk oda, hogy ne vegye át pancsoló, 
lábfürdő, ivókút szerepét.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A városi parkban a S zitás leány kút ja

A harmadik mandátumot, akárcsak az előző 
kettőt, ugyanazokkal a gondolatokkal és ener-
giával szeretném megkezdeni, amelyet elvár-
nak a székelykeresztúriak, s néhány nagyobb 
célt szeretnék felvázolni, amelyeket már ki is 
tűztem magunk elé, és amelyeket illetően na-
gyon fel kell kötni a nadrágszíjat, hogy meg is 
valósuljanak. 

Elsőként jegyzem meg, hogy a nulladik pri-
oritás a Sóskút fürdőnek a megépítése, ami 
remélem,  sikerülni is fog az előttünk álló négy 
év alatt. Még inkább remélem, hogy nem is 
kell hozzá négy év, hanem két éven belül már 
igénybe is vehetik a keresztúriak ezt a fürdőt. 
Vannak olyan objektív akadályok, amelyeket 
még el kell hárítani az útjából, akár a tervezés-
sel kapcsolatosan, de még az anyagi források 
biztosítása is komoly fejtörést okoz. Amint már 
többször is említettem, a szükséges pénzösz-
szeg fele a rendelkezésünkre áll, a másik felé-
re pedig keressük a megoldásokat. 

Ehhez hasonlóan magasröptű gondolatunk 

még a szakoktatást elősegítő tangazdaság, il-
letve szakműhelyeknek a kialakítása. Egy, az 
erdészkertbe tervezett tangazdaságnak a ki-
alakításáról, illetve a volt Küküllő Szövetkezet-
nél megvásárolt korszerű műhelynek a felújí-
tásáról és átalakításáról van szó. 

Természetesen a kisebb horderejű munká-
latokat, mint út-, utca-, és járdafelújításokat is 
folytatni fogjuk, de ha kell, mindenről lemon-
dunk a Sóskút javára.

Egy új mandátum kezdetekor az ember tesz 
magában fogdalmakat, felméri, hogy mit nem 
végzett jól az előzőekben. Ezek a kampány ide-
jén többnyire felszínre is jönnek, akkor hozzák 
a tudomásunkra. Azt hisszük, hogy mindent 
jól végeztünk, de kampány idején - akár az el-
lenzék, akár az elégedetlen városlakók - hoz-
zák tudomásunkra, ez normális, hiszen mindig 
vannak elégedetlenek, mindig vannak megva-
lósításra váró feladatok, elvégezetlen munkák. 
Én mégis azt mondom, hogy ez nem vezethe-
tő vissza arra, hogy hanyagok voltunk, vagy 

akarattal nem végeztünk el bizonyos dolgokat, 
csak egyszerűen némelyekre nem került még 
sor, vagy nem volt rá pénz. 

Javítani szeretnénk a város felé való kom-
munikáción is, akár a Facebookon keresztül, 
akár a  Vox Rádión és a kábeltévén keresz-
tül, tovább kell működjön a Kisváros havilap is, 
amely valamilyen szinten vitte a híreket, köz-
hírré tettük az apróságokat is.  Ennél tovább 
szeretnék lépni, egy közvetlenebb kommuni-
kációt áll szándékomban folytatni, nemcsak 
a fogadóórákon, hanem más lehetőségeken 
keresztül is: kérdés-felelet, telefonos megke-
resés, sms-küldés, ezek mind olyan lehetősé-
gek, amelyekre válaszolok, tehát az ilyen tí-
pusú kommunikációra is jobban oda szeretnék 
figyelni. Az a tapasztalatom, hogy ha bizonyos 
dolgokra nem reagálunk azonnal, nem vála-
szolunk meg időben bizonyos felmerült kérdé-
seket, akkor azok különböző emberek fejében 
különféleképpen nyernek olykor téves értel-
mezést, és máris számos tisztázatlan problé-
mával nézhetünk szembe. Tehát időben fogunk 
mindenre reagálni és  válaszolni. Tehát amin 
szeretnék javítani, az a kommunikáció.

A következő négy év küs zöbén
(Polgármesteri bekös zöntő)
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L É P É S R Ő L  L É P É S R E
ÖNKORMÁNYZAT

75/2016-os HATÁROZAT a mandátumokat 
igazoló bizottság kinevezéséről.

76/2016-os HATÁROZAT a megválasztott 
tanácsosok mandátumának igazolásáról. 
77/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 
törvényesen megalakulttá nyilvánításáról. 
78/2016-os HATÁROZAT az alakuló ülés 
elnökének megválasztásáról. 

79/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr 
város alpolgármesterének megválasztásáról. 

80/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács ke-
retén belül működő szakbizottságok létreho-
zásáról. 

Székelykeresztúr, 2016. június 23.

A nyaköny v i hírek
20 16.05.15.  – 20 16.06. 15
 Házasságkötések:
 2016.05.20
Gál Ferencz és Varga-Umbrich Emília
 2016.05.21
Gálfalvi Sándor-Attila és Toth Adél-Melinda
 2016.05.24
Major Zsolt és Pap Katalin
 2016.05.26
Fülöp Hunor-Csaba és Nemes Nóra-Magdolna
 2016.05.26
Kovács András és Goró Tünde-Tímea
 2016.06.09
Bokor Levente-Zoltán és Kis Éva Andrea
 2016.06.10
Lázár Zsolt és Gál Réka 

Elhalálozások:
Kenderesi Tibor  2016.05.20
Rácz László  2016.05.27
Gál Rozália  2016.05.29
Kispál János  2016.06.04
Palatka Eliza  2016.06.08
Major Vilma  2016.06.08

S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R
V Á R O S
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
H A T Á R O Z A T A I

H O T Ă R Â R I L E  C O N S I L I U L U I  L O C A L
A L  O R A Ş U L U I  C R I S T U R U  S E C U I E S C

folytatás az első oldalról...

Teljeskörű felújítási munkálatok (esővíz-, 
csatornahálózat kiépítése, aszfaltozás, kerék-
párút kiépítése) vannak folyamatban az Emi-
nescu utcában.

Nyílászárók cseréjével és általános homlok-
zati felújítással folytatódik a városi kórház épü-
letének felújítása miután a tavalyi év végén az 
épület új tetőzetet kapott.

Aszfaltozási munkálatok, gyalogos sétány ki-
alakitása zajlott a Kossuth Lajos és Orbán Ba-
lázs lakónegyedben.

Elkészült a Hargita Megyei Integrált Hulla-
dékgazdálkodási projekt keretében megvalósí-
tott székelykeresztúri ideiglenes szemétlerakó 
telephely, amelynek üzemeltetését Hargita 
Megye Tanácsa fogja koordinálni. Az ünnepé-
lyes avatásra 2016. május 31-én került sor. A 
telephely lehetőséget teremt majd a magán-
személyek számára, hogy hulladékaikat ingye-
nesen ide elhelyezzék, amelyek elszállításáról 
és végleges tárolásáról az üzemeltető fog gon-
doskodni.

HOTĂRÂREA nr. 75/2016 privind alegerea 
Comisiei de validare a Consiliului Local al 
oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 76/2016 privind validarea 
mandatelor consilierilor aleşi la alegerile lo-
cale din 5 iunie 2016, ce compun Consiliul Lo-
cal al oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 77/2016 privind constituirea 
Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 78/2016 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al 
oraşului Cristuru Secuiesc.  

HOTĂRÂREA nr. 79/2016 privind alegerea vi-
ceprimarului oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 80/2016 privind alegerea 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al oraşului Cristuru Secuiesc. 

Cristuru Secuiesc, la 23 iunie  2016.

A civil szervezetekkel való kapcsolaton is ja-
vítani szeretnék. Olyan szervezetekre gondo-
lok, amelyeket működtetni nem a város dolga,  
de évek óta nem működnek és több forrásból 
hallottam, hogy volna igény rájuk, gondolok 
itt pl. a Vállalkozók Szövetségére vagy más 
olyan szervezetre, amelynek a működéséhez 
csak egy kis biztatásra volna szükség, a kez-
deti impulzus megadásra, és tovább majd au-
tomatikusan tudnának működni és különböző 
rétegeknek, különböző igényeit szolgálnák ki.

Hogy ezek mennyire magasröptű igéretek, 
vagy mennyire bízunk az előttünk álló négy év 
lehetőségeiben, azt én úgy szoktam megfogal-
mazni, hogy ami a jóindulatunkon, tudásunkon 

múlik és erőnkből telik, azt mind meg tudjuk 
valósítani, de amikor bizonyos esetekben egy 
harmadik félnek, akár egy pályázati elbíráló-
nak vagy politikai szereplőnek, kormánytiszt-
viselőnek a döntése is kell, akkor már sok min-
den kiszámíthatatlanná válik. 

Zárószóként mondom, hogy reményekkel, 
jó erővel és bizalommal indulunk neki a követ-
kező négy évnek, és reméljük a város fejlődé-
se nem fog stagnálni, sem visszaesni, és bí-
zunk abban, hogy sokaknak és még többeknek 
a megelégedésére végezhetjük azt a munkát, 
amelyet gyakorlatilag az elmúlt nyolc év alatt 
is végeztünk.

Rafai Emil polgármester

A következő négy év küs zöbén
(Polgármesteri bekös zöntő)
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ÖNKORMÁNYZAT/KULTÚRA

2016. május 26-án látogatásra érkezett vá-
rosunkba dr. Fazekas Sándor, Magyarország 
földművelési minisztere. Ezen a napon látoga-
tásra került sor Gáspár János hajtatóházas ker-
tészetében, valamint gazdafórumon vehettek 
rész az érdeklődők a helyi művelődési otthon-
ban. A gazdafórumon és találkozón dr. Fazekas 
Sándor, Magyarország földművelésügyi minisz-
tere az EU-s mezőgazdasági támogatásokról, 
ezek távlatairól és buktatóiról, valamint a ma-
gyarországi tapasztalatokról tartott ismertetőt.

 Dr. Fazekas Sándor, Magyarország földmű-
velődésügyi minisztere előadásában hangsú-
lyozta: az első lépések már megtörténtek az 
olyan értékek, mint a hegyi méz, sajt hangsú-
lyozása felé, amelyek nagy potenciált jelente-
nek a vidéknek. Az önkormányzatok, vagy a 
magyar állam is támogatja az építő kezdemé-
nyezéseket, de példának hozta fel a bivalyter-
mékeket, borvidékeket, amelyek nem annyira 
hangsúlyosak a piacon, viszont van bennük po-

tenciál. Véleménye szerint a díjak, gazdaverse-
nyek, védjegyek szintén kellenek ahhoz, hogy 
a székely temékek felkerülhessenek az uniós 
országok polcaira.

A tanácskozáson jelen volt Borboly Csaba, 
Hargita megye tanácsának elnöke, aki hang-
súlyozta a székelyföldi termőföldek magánsze-
mélyek, családi vállalkozások, szervezetek tu-
lajdonában maradásának fontosságát. Továbbá 
a keresztúri borkultúra újraélesztésében és a 
szakoktatás fejlesztésében is kérte a magyar 
miniszter támogatását. 

Haschi András, az APIA Hargita megyei 
igazgatója a földalapú és egyéb romániai me-
zőgazdasági támogatásokról, pályázati lehe-
tőségekről beszélt. Rafai Emil polgármester a 
keresztúriak magyar kormányhoz intézett kéré-
seit, elvárásait és ezek konkrét dokumentáció-
ját adta át a miniszter úrnak.

A találkozó során a résztvevők első nap láto-
gatást tettek az etédi FITO-BAU Kft. kereske-

delmi pálinkafőzdében. Az eseményeket meg-
tisztelték jelenlétükkel Borboly Csaba, Hargita 
megye tanácsának elnöke, Zsigmond Barna-Pál 
főkonzul, Haschi András, a megyei APIA vezér-
igazgatója, Rafai Emil polgármester, környék-
beli gazdák és a mezőgazdaság iránt érdeklő-
dést tanúsító lakosok.

Május 27-én többek társaságában dr. Faze-
kas Sándor, földművelésügyi miniszter úr a helyi 
agráripari vállalkozásoknál, Nagyküküllő tejszö-
vetkezet, Frankol-Funghi gombafarm, Avicoopex 
húsfeldolgozó üzemben tett látogatást.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Június 4-én Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata, a Kistérség Szövetség, valamint a 
történelmi egyházak és a helyi oktatási intéz-
mények megemlékezést tartottak a trianoni 
békediktátum és a nemzeti összetartozás napja 
alkalmából.

Délután fél hatkor szólaltak meg a székely-
keresztúri templomok harangjai, majd ökume-
nikus istentiszteletre került sor a református 
templomban.  Az ünnepi megemlékezés kere-

tében Tekeres Imola, a Zeyk Domokos Techno-
lógiai Líceum földrajz- történelem szakos tanár-
nője tartott visszatekintő történelmi előadást.   
Irodalmi műsort mutattak be a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum tanulói Antal Erzsébet ma-
gyar szakos tanárnő irányításával, aki ebből az 
alkalomból is a tőle megszokott igényességgel 
készítette fel diákjait.

Az ünnepséget koszorúzás követte az or-
szágzászlós emlékműnél. Tekintettel  a más-

nap sorrakerült helyhatósági választásokra és 
az érvényben lévő kampánycsendre, az ünnepi 
beszédek az idén elmaradtak.

Sándor-Zsigmond Ibolya
A nemzeti összetar tozás napja

Minisz teri látogatás Székelykeresz túron

Hagyományosan minden év júniusának első 
vasárnapján Székelykeresztúrhoz tartozó Sós-
kúton zajlik a Sóskút-fesztivál. Idén a válasz-
tásokra való tekintettel kissé korábban, május 
29-én került sor a több évtizedes múltra vissza-
tekintő hagyományőrző és -ápoló találkozóra.

A Cimbora Gyermekek Klubja és a Szitakö-
tő Egyesület szervezésében megrendezésre 
került eseményt Székelykeresztúr város és a 
Communitas Alapítvány támogatta. 

A Sóskút-fesztivált az 1970-es évek elején, né-
hai Gálfalvi Sándor tanár úr és Balázs Béla iskola-
igazgató hívták életre azzal a céllal, hogy a keresz-
túri iskolák műkedvelő csoportjainak lehetőséget 
biztosítsanak a megtanult népdalok, népi táncok 
bemutatására. A keresztúri iskolák mellé rögtön 
felsorakoztak a környékbeli iskolák hagyományőr-
ző csoportjai is. A rendezvénynek  mindmáig ha-

gyományőrző szerepe van, hiszen különböző tá-
jegységek folklórja vonul fel ezen a napon.  

A rendezvény idei forgatókönyve is hű ma-
radt a hagyományokkoz:  felvonulással vette 
kezdetét a Gyermekek házától a Sóskútig, a 
menetet a Polgári Fúvószenekar 1895 vezette. 

A Mákvirágok, Vadrózsák, és a 12 fős népi zene-
kar fiataljai mellett magyarországi vendégek is 
érkeztek, ők is már hagyományosan, Dunakeszi 
testvérváros iskolásai. Mellettük itt volt az etédi 
iskola furulyacsoportja, valamint balánbányai és 
székelyudvarhelyi néptáncegyüttesek. A sóskúti 
bemutatkozás után étel is várt a csaknem 350 
fellépőre – tájékoztatott ifj. Sípos Dezső, a 44. 
Sóskúti-fesztivál egyik főszervezője.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Sóskút-fesz tivál 4 4 .  alkalommal
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Minden nap tiszta lap: írd rá, amire 
emlékezni szeretnél. (közmondás)

2016 májusában került sor az első Eras-
mus+ projektünk záró találkozására Magyar-
országon. A pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

volt a projekt koordinálója, így az iskola szék-
helyén szerveztük meg ezt az utolsó össze-
jövetelt. 

Ezen a találkozón visszatekintettünk két-
éves tevékenységünkre, ellenőriztük, hogy 
teljesítettük-e a projektben leírt célkitűzé-
seinket, és megvalósítottuk-e a termékeket, 
amelyeket a diákok segítségével kívántunk 
elkészíteni. A projektben tanulóink csak köz-
vetett módon vehettek részt, az utazásokon 
sajnos nem lehettek velünk, de a termékek 
megvalósításában, a tevékenységek kivite-
lezésében nagyon lelkesen és nagyon nagy 
érdeklődéssel vettek részt. Iskolánk feladata 
egy toleranciával kapcsolatos videotermék el-
készítése volt, így született meg a Zeyk-band 
videoklipje Peace in you címmel. Ugyancsak 
iskolánk csapata állított össze egy népvisele-
tekkel és népszokásokkal illusztrált naptárat 
a 2016-os évre. A partneriskolákkal közösen 
készített ötnyelvű szótárat állandó jelleggel 
használjuk, megtekintettük az általuk készí-
tett színdarabokat, megbeszéltük mondaniva-
lójukat és megszerveztük a Story of tolleran-

ce elnevezésű vetélkedőt. A verseny nyertese 
Szilveszter Henrietta XII. közgazdasági osz-
tályos tanuló lett, akinek a kicsengetés alkal-
mával oklevelet nyújtottunk át. Jelenleg az 
utolsó terméken dolgozunk, ez egy dráma-
gyűjtemény lesz. Minden résztvevő ország 
kiválaszt egy toleranciáról szóló színdarabot, 
ezeket fogjuk egy közös kiadásban megjelen-
tetni, ez lesz projektünk azon terméke, ame-
lyet reményeink szerint az eljövendő generá-
ciók is használnak majd.

 A háromnapos számadás bezárásaként 
felvázoltuk a jelentés alapgondolatait, majd 
egy meghitt, bensőséges vacsora és az utol-
só találkozó alkalmával terveket szőttünk 
egy újabb, a tanulókat is megmozgató pro-
jekt megírásáról, ígéretet tettünk arra, hogy 
bár a projekt tevékenységeinek vége, közös 
munkánknak, barátságunknak lesz még foly-
tatása, a jövőben is szervezünk majd közös 
tevékenységeket, tanulóink tudásának, isme-
reteinek gyarapítására, gyakorlati készségeik 
fejlesztésére.

Dénes Zsófia

Az elmúlt időszak eseményei azt 
jelzik: nemsokára tanév vége. Első-
ként a tizenkettedikesek köszöntek 
el iskolájuktól. Intézményünk e je-
lentős ünnepén, a május 27-i balla-
gáson jólesően nyugtázhattuk, hogy 
jól felkészült, az iskola által kínált 
lehetőségeket eredményesen kiak-
názó diákok búcsúztak iskolánktól, 
akikre jogosan lehetnek büszkék 
szüleik, pedagógusaik. 

Újabb visszatekintésre nyújtott al-
kalmat június 17-én a nyolcadikosok 
évzárója, akik megható ünnepséggel 
zárták általános iskolai tanulmánya-
ikat, miközben kiemelkedő eredmé-
nyeik jutalmazására is sor került.

A vakáció közeledtével sem lany-
hul viszont a lendület, ami a diákok 
iskolán kívüli tevékenységekben való 
részvételét illeti: * Kiss Eszter Beat-
rix I. SBS osztályos tanulónk lett a 
győztese a VOX Rádió által meghir-
detett Földön, vízen, levegőben el-

nevezésű gyereknapi pályázat me-
sekategóriájának; * Számos diákunk 
kapcsolódott be a Mesék-, Szavak-, 
Szelek-, Számok Szárnyán elneve-
zésű országos versenybe, és többük 
részesült díjban, elismerésben; * 
Az I. SBS osztályosok megtartották 
ABC ünnepélyüket; * Ebben az idő-
szakban került sor az Identitástudat 
megőrzése elnevezésű projekt záró 
rendezvényére, ahol a kisdiákok több 
színdarabot mutattak be a népes kö-
zönségnek.

Június elején 40 diákunknak nyílt 
alkalma a Határtalanul program ré-
vén ismerkedni a kaposvári Mun-
kácsy Mihály Gimnázium diákjaival, 
valamint a somogyi térség turisztikai 
látványosságaival.

További iskolai rendezvényeink-
ről bővebben iskolánk honlapján és 
közösségi oldalán tájékozódhatnak: 
www.obg.ro

Demeter Levente
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Így tanév vége felé közeledve, mint a hosz-
szú utat megtett fáradt vándor, megállunk egy 
pillanatra és visszatekintünk… A különbség 
csupán annyi, hogy mi, pedagógusok, szem-
mel látható eredményt nem mutathatunk fel, 
mint a fáradt vándor. Eredményeink vannak 
ugyan, de ahogyan a jó földbe vetett mag 
sem termi azonnal gyümölcseit, csak bízha-
tunk abban, hogy munkánk egyszer csak „te-
remni” fog minden egyes diákunk életében!

A petőfis tanerők igyekeztek megszínez-
ni az utolsó iskolai hetek, napok programját, 
hogy ne csak az iskolapadokra emlékezzenek 
majd diákjaink, hanem eszükbe jussanak a 
Kalibáskőn eltöltött erdei iskolás élmények is 
a III. B-seknek vagy  a kőrispataki cipósüté-
ses emlékek, túrázások, hosszú tábortüzes 
esték hangulatai a III. A, IV. A, VI. B, C, vala-
mint V. B-seknek a rugonfalvi halastóban való 
fürdőzés feledhetetlen emléke az V. C-sek-
nek, valamint a művészet iránt érdeklődő VII. 
B és C osztályoknak a Csontváry-kiállításon 
való részvétel izgalmai. A két negyedikes osz-

tály színvonalas műsorral búcsúzott az elemi 
tagozattól és szeretett tanító nénijétől, míg a 
nyolcadikos évfolyam ballagási műsora arra 
emlékeztetett szülőt, diákot, pedagógust egy-
aránt, hogy az idő könyörtelenül telik és bú-
csúznunk kell egymástól, életük eddigi gond-
talan szakasza lezárult, elindulnak a felnőtté 
válás útján…

Simó Ildikó igazgatónő ballagási beszédé-
ben bölcs tanácsokkal látta el a nyolcadiko-
sokat:

„A bölcs emberek tudják, hogy a problé-
máktól nem rettegni kell, ellenkezőleg, öröm-
mel kell fogadni őket.

Minden történésnek, jónak és rossznak oka 
és szerepe van. A dolgok összefüggnek és 
összetartoznak. Kölcsönösen erősíthetik, de 
akár gyengíthetik is egymást. Az eredmény a 
tudás és tapasztalat, mely előreviszi sorsunk 
alakulását.

Ne keressétek az igazi munka és teljesít-
mények nélküli bizonyítványok csalóka vilá-
gát. A sikerért, a tudásért mindig meg kell 

dolgozni. Igyekezzetek megérteni mindent, 
de egy-egy területen mélyedjetek el az átla-
gosnál jobban. Ettől lesztek érdekesek, egye-
diek. Sose legyetek szürke átlagemberek!”

Útravalóul, kedves negyedikesek és nyol-
cadikosok, egy Zen-bölcselettel kívánunk kel-
lemes vakációt nemcsak nektek, hanem min-
den kedves diákunknak:

„Ami jön, fogadd el, ami megy, engedd el!”
Iskolánk eseményeiről részletesebben itt: 

www.petofiai.ro
Páll Emese

Idén májusban már 37. alkalommal került 
megrendezésre Siménfalván a Perefernum ho-
nismereti műsor, melyet három falu ‒ Kobátfal-
va, Siménfalva, Rugonfalva – évről évre, egy-
mást felváltva rendezik meg. Negyven éve volt 
az első Perefernum, mely akkoriban vetélkedő 
jellegű volt. A három iskola VII-VIII. osztályos 
diákjai a falvak és az iskola történetéből, va-
lamint híres szülötteiből felkészülve feszültek 
egymásnak. Manapság a vetélkedő jelleg előa-
dásra szelídült. A VII. osztályos diákok előadást 
tartanak helytörténetből, bemutatva a három 
faluhoz tartozó külfalvakat is képösszeállítás kí-
séretében. A VIII. osztályos diákok pedig helyi 

hagyományokat feldolgozó színdarabokat ad-
nak elő, mint például a disznóvágás, hajnalozás, 
tollfosztás, fonás, szilvaszedés.

Az iskola közössége fontosnak tartja, hogy 
ezt a hagyományt továbbadjuk és megőrizzük 
a következő generációknak, akik kellő lelkese-
déssel vesznek részt benne, ugyanis már né-
melyik diák a szüleitől is hallott az élményekről.

Jövőre Rugonfalva ad helyet a rendezvénynek.
Tamás Lenke

Ismét Perefernum a Nyikó mentén

Az idei Diáknapok összegzésére Bán-
di-Keszey Juditot, a rendezvénysorozat lebo-
nyolításáért felelős szervezet (ATA) munka-
társát és a keresztur.info portál szerkesztőjét 
kértük, legyen segítségünkre, és ismertesse az 
ifjúsági hét főbb történéseit.

Közel egy héten keresztül, június 20-24. kö-
zött tematikus napok, izgalmas és vicces fel-
adatok vártak a fiatalokra Székelykeresztúron. 

Hétfőn felvonulás, villámcsődületben bemu-
tatott táncok, óriásamőbázás és egyéb érdekes 
feladatokok tették próbára a fiatalokat. Kedden 
sporttudásukat csillogtatták meg: zumbázás és 
buborékfoci várt rájuk. Szerdán a település lakó-
ira is gondolva szemétszedéssel szépítették meg 
Székelykeresztúrt a diákok: a Kossuth negyedi 
és az alsónegyedi játszótér, a két központi park, 
a timafalvi temető alja és a vasútállomás környé-
ke szabadult fel a hulladék alól. Az ott talált, még 
felhasználható anyagok újjászülettek a szorgos 
kezek és az újrahasznosító tevékenységek által; 
majd az utóbbi évek legnépszerűbb játéka kö-
vetkezett: a just dance próba. Csütörtökön több 
helyszínen folytak az események: labirintus, sza-
badulószoba, sötétszoba, feladatszoba is várt a 
Málna maffia, Beerluck, Szádfie, Anonymousok, 

Free-end, ThisNoAll és a SzeszCoke csapatára. 
Ezek során elrejtett tárgyakat kellett megtalálni-
uk, kvízkérdésekre válaszoltak, a Delfi pincében 
reflektorfények és lepedők segítségével árnyé-
kos formákat kellett megalkotniuk. 

Pénteken, az utolsó napon ügyességi vetél-
kedők után közös miccsezés várt a diáknapo-
zókra. A vacsora alatt a szervezők összesítették 
a csapatok pontjait, majd értékelték az egész 
hét során nyújtott teljesítményüket, és végül az 
ajándékosztás után közös bulira számíthattak 
a fiatalok, mint az élményekkel teli esemény-
sorozat méltó zárásaként. A díjak felajánlóinak 
jóvoltából mind a 7 csapat tagjait jutalmazni 
tudták a szervezők. A helyezés: 1. ThisNoAll, 2: 
BeerLUck, 3 SzeszCoke.

A Diáknapok során erősödött a fiatalok ösze-
tartozás-érzése, jobban megismerkedhettek 
egymással, és új barátságok-szerelmek szövőd-
tek – nyilatkozta Gagyi Réka programkoordiná-
tor, aki kiemelte a helyi szervezők áldozatos, 
önkéntes munkáját. Ők azok, akik nélkül nem 
lehetett volna ilyen színvonalas a rendezvény: 
Mátyás Zalán, Kedei Csenge, Fazakas Bence, 
Karda Zsolt, Kiss Adolf, Péter Zsuzsa, Márton 
Csilla, Apostu Nóra, Bigyi Alpár, Miklós Dóra, Já-

nosi Norbert, Mátéfi Ágota, Tarcsafalvi Renáta, 
Andrási Botond, Borbély Ágnes, Lőrinczi Kriszti-
án, Albert Anita, Szabó Petra, Szilveszter Szen-
de, Pap Renáta és Melody Cabrera.

A Diáknapokat az Erdélyi Ifjúsági Egyesület 
fiataljai szervezték, partnerségben Székelyke-
resztúr Város Önkormányzatával és a Székely-
keresztúri Kistérség Szövetséggel.

Faluvégi Bartha Noémi

Fergeteges DIÁKNAPOK
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2016. június 12-én a tavaly kibúcsúzott id. 
Szombatfalvi József, székelykeresztúri unitárius 
lelkész utódjául választott, Homoródszentpálról 
érkezett unitárius lelkész, Tódor Csaba ünnepé-
lyes keretek közt megtartott beiktatására ke-
rült sor. 

A lelkészbeiktató beszédet Bálint Benczédi 
Ferenc püspök tartotta, a beiktatást Lőrinczi 
Lajos esperes végezte. Köszöntő beszédet 
mondtak Palkó Zoltán gondnok, az egyházköz-
ség részéről, Szombatfalvi József id. nyugal-
mazott lelkész, Simó Sándor esperes,  Rodger 
Mattlage, a concordi testvérgyülekezet, Lakatos 
Sándor lelkész-vallástanár, a BMUG, Demeter 
Erika lelkésznő, az ULOSZ részéről. A köszönté-

seket az egyházközség kórusának fellépése és 
az ifjúsági egylet műsora egészítette ki.

„...hogy eggyé legyenek kezedben...” mot-
tóval a székelykeresztúri református egyház-
község lelkészi hivatala ökumenikus találkozót 
szervezett a református templomban, május 
29-én, vasárnap. Az esemény 16 órakor öku-
menikus istentisztelettel kezdődött, amelyen 
vezető lelkipásztorok szolgáltak. A találkozó 
cálja az volt,  hogy a történelmi egyházházak 
világi képviselői megismerkedhessenek egymás 
szolgálatával.

2015 júniusában az Énlaka és Firtosváral-
ja fölötti kilátónál egyházi történelmet írtak: 
első ízben, hagyományteremtő szándékkal 
szervezték meg az első firtosi unitárius egy-
házköri találkozót. Ennek sikere és örömhíre 
messzi földre eljutott, az elvetett mag kikelt,  
így idén már másodszorra lehettek részesei 
a jelenlévők egy felemelően szép, festői kör-
nyezetbe helyezett ünnepségnek, amely egy-

aránt szólt szülőföldről, hitről, szeretetről, kö-
zösségről.

Június 11-én a házigazda énlaki, a firtos-
martonosi és firtosváraljai unitárius egyház-
község egyforma szeretettel várta tagjait és 
a más felekezethez tartozó érdeklődőket is. 
A találkozó ünnepi istentisztelettel vette kez-
detét a firtosi kilátónál, ezt követően ünnepi 
műsorra is sor került. Gyermekfoglalkozások, 
a felnőtteknek pedig közös nótázás és bográ-
csozás tette hangulatossá e lelkiekben is fel-
töltődést jelentő napot. 

 Összeállította: 
Sándor Zsigmond Ibolya

Június 10-én a Molnár István Múzeumban ötö-
dik alkalommal került sor a Múzeumok Éjszakája 
rendezvényre, amely idén is százakat csaloga-
tott az intézmény udvarára, pincéjébe és emeleti 
nagytermébe. Egész nap változatos programok, 
tevékenységek várták az érdeklődőket. Idén a 70 
éves múzeum tiszteletére rendezett új agrártör-
téneti kiállítás, a múzeum történetéhez kapcso-
lódó dokumentum- és plakátkiállítás, dr. Molnár 
István emléksarok, valamint Pitó Margit magán-
gyűjtő porcelánbaba-kiállítása jelentették a fő 
vonzerőt. A délelőtti „pangást” bőven kárpótolta 
a délutáni tömeg, amikor már estére egy tűt sem 
lehetett leejteni a múzeum zsúfolt udvarán.

Az újdonság erejével hatott az agrártörténeti 
pincekiállítás és kerámia látványraktár. A 70 év 
című plakát- és dokumentumkiállítás a múze-
um történetéből, valamint a dr. Molnár István 
emléksarok az emeleti kiállítóteremben a nyár 
folyamán még látogatható lesz.  

A Porcelánfejű babák csodaszép ruhákban kiál-
lítást Pitó Margit magángyűjtő jóvoltából láthatta 
a közönség.  A Múzeumok Éjszakája évről évre 
igyekszik lehetőséget teremteni magángyűjte-
mények bemutatására is. Pitó Margit babagyűjtő 
igazi szakértője a témának, kiállítása és előadása 
a babagyártás történetéről számos érdeklődőt 
vonzott és méltán vívta ki a látogatók csodálatát. 

A honfoglaláskori udvart a jurtaállítás, hon-

foglaló őseink életmódjának, viseletének be-
mutatása és íjászat idézte. A foglalkozást a 
gyergyószentmiklósi Tölgyesi Béla, az íjászatot 
Kiss László színművész, szerkesztő vezették. A 
kézműves foglalkozásokat Péter Ildikó bútorfestő, 
Balázs Kinga nemezelő, a Zeyk Domokos Techno-
lógiai Líceum fafaragói és textilművesei tartották. 

Wamuni Salamond, columbiai festőmű-
vésszel betekintést nyerhettünk az inka aszt-
rológiába és a Dél Keresztje csillagkép, azaz 
Chakana-készítésre is sor került. 

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkénteseinek 
irányításával hulladékanyagok újrahasznosí-
tását tanulhattuk meg. A DávidVára Herbária 
gyógynövénystandja hasznos tanácsokkal és 
fontos tudnivalókkal látta el az érdeklődőket.

A Legyél régész 5 percre! Vári István régész 
felügyelete mellett a kicsik körében igen nagy 
sikert aratott, akárcsak a Legyél csillagász 5 
percre! – csillagvizsgálás az Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület önkénteseivel. 

Idén is megelevenedett a Nagy Béla fotómű-
terem, jelmezes souvenir fénykép készítésére 
nyílt lehetőség a László Fotó jóvoltából.

A délutánt a Tanulók Háza Sípos Dezső ál-
tal irányított népi zenekarának előadása tette 
hangulatossá. A zenészek játéka, a felcsendülő 
népdalok minden évben a múzeumalapító előtti 
közös tisztelgésünk jele. 

Ugyancsak hagyományt követtünk abban is, 
hogy idén is koncertezett udvarunkon a Polgári 
Fúvószenekar 1895 Nagy Levente karnagy irá-
nyításával. Keresztúr egyik legrégebbi műve-
lődési-kulturális formációja, huszadik századi 
helytörténetünk egyik jelentős színfoltja nem 
hiányozhat egy ilyen rendezvényről.

A Múzeumok Éjszakáját harmadik alkalom-
mal zártuk közös énekléssel a múzeum udva-
rán Lakatos Sándor és Szász Csaba tanárok 
gitárosainak közreműködésével. Az eső ugyan 
szétoszlatta a jókedvű éneklőket, ám többen 
kitartottak és szó szerint értelmezve a Múzeu-
mok Éjszakája üzenetét, a sátrak védelme alatt 
hajnali három óráig szállt a dal.

 A Molnár István Múzeum nevében ezúton 
mondunk köszönetet előzőekben felsorolt segí-
tőinknek, továbbá a Zeyk Domokos Teghnológiai 
Líceum faipari és textil osztályos tanulóinak és 
tanárainak az előkészítésben és a lebonyolítás-
ban nyújtott segítségükért, a Berde Mózes Uni-
tárius Gimnázium és Orbán Balázs Gimnázium 
tanulóinak, akik jól felkészült tárlatvezetői mi-
nőségben voltak segítségünkre, Hatos György, 
városi főkertész-tanár úrnak, a Keresztúr Kis-
térség Szövetségnek a szervezésben nyújtott 
segítségért, valamint Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának az anyagi támogatásért.

Végezetül csak egy ígéretet tehetünk: Múze-
umok Éjszakája jövőre is lesz, mert kell és mert 
megéri!

Sándor-Zsigmond Ibolya

V. Múzeumok É jszakája

 Unitárius lelkészbeiktató

 Ökumenikus találkozó

 II .  Firtosi Unitárius 
 Egyházköri Találkozó
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Május 28-án, szombaton gyermeknap alkal-
mából idén is megszervezésre került a rugon-
falvi halastón a gyermeknapi horgászverseny, 
amelyre mintegy ötven résztvevő nevezett be. 
A helyszínen a gyermekek közt kiosztásra került 
ugyanennyi ajándék horgászbot, valamint ven-
dégül látták a versenyzőket. Az eseményt a szé-

kelykeresztúri Egyesülés szervezte és Székely-
keresztúr Város Önkormányzata is támogatta.

A győztesek: I. hely: Krisán Bíborka, II. hely: 
Fazakas Kincső, III. hely: Pállfy Hanna.

A legnagyobb hal Fazakas Viktória horgára 
akadt.

Gratulálunk a győzteseknek!

SPORT/GYERMEKVILÁG

Május 21-22-én a Lukács András sportcsar-
nokban a FUDOSHIN Sport Klub szervezésében  
karate edzőtáborra és versenyre került sor. A 
hagyományossá vált eseményen 120-an vettek 
részt, akik szombaton gyakoroltak és edzettek, 
vasárnap pedig versenyeztek. A legfiatalabb 
benevezett 6 éves, a legidősebb 60 éves volt – 
összegezte Fazakas István, 5 danos karatemes-
ter. Az eseményen tizenkét klub versenyzői vol-
tak jelen: Hargita, Kovászna, Maros és Kolozs 

megyéből, sőt budapesti sportolók is érkeztek 
a rendezvényre. Az edzőtábor és verseny kiváló 
alkalmat teremtett a karate-do értékekeinek –
önfegyelem, kitartás, tisztelet, önbizalom, fele-
lősségvállalás – elsajátítására, valamint a tech-
nikai színvonal tökéletesítésére, a versenyekre 
való felkészülésre.

A rendezvényt Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzata és a Prospero Kft. támogatta.

VI.  Gyermeknapi Horgász verseny

„Gasshuku Tokukai”- karate edzőtábor és verseny

Június elsején minden évben a gyerekeket 
ünneplik iskolában, napköziben, városon, falun, 
egész világszerte. Székelykeresztúron is több 
intézményben a megszokottnál is nagyobb 
gyerekzsivaj, móka és kacagás, felhőtlen szó-
rakozás uralkodott gyereknap alkalmával. A 
helyi iskolák főként az I-IV. osztályosok szá-
mára, a napközik az ovisok számára szerveztek 
interaktív játékokat, különböző vetélkedőket, 
vállalkozók segítségével pedig kisebb megle-
petéseket, fagylaltot kaptak a kicsik. A Villám 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Vox FM Rádió 
is gondolt megmozdulásaikkal június elsejéhez 
közeledve a gyerekekre, a Bonfini Étterem pe-
dig bohóccal, pizzasütéssel tarkított szombat 
délutánt kínált a kis vendégeinek. A Villám ön-
kéntes lánglovagok, akik igazán tudják, hogy 

hogyan kell felejthetetlenné tenni a kicsik nagy 
napját, a szórakoztatás mellett hasznos bemu-
tatókkal oktatták a napköziseket. A Napsugár 
és a Mesevár Napközi Otthonokban különböző 
időpontokban tartottak izgalmas tevékenysé-
geket a tűzoltók. Szali Mózes, az egyesület ve-
zetője elmondta, hogy a gyerkőcök kaptak egy 
kis „felvilágosítást” a 112 hívószámról, és egy 
esetleges káreset bejelentéséről, ugyanakkor 
láthattak a gyerekek egy tálcatüzet, illetve an-
nak egy poroltóval való eloltását is. Továbbá 
készítettek nekik egy kis kötélpályát, ahol pró-
bára tehették a bátorságukat.

A Villám-féle akciódús gyereknapi pillanatok 
mellett a Vox Rádó munkaközössége a szel-
lemi kreativitás és alkotó fantázia leg-legjeit 
feltérképezve járult hozzá a keresztúri gye-

reknapozáshoz. A helyi rádió mese és rajzpá-
lyázatot hirdetett, Földön, vízen, levegőben 
tematikával. A pályázatra temérdek mese és 
rajz érkezett, különböző korosztály képviselő-
itől (napközisektől a középiskolásokig), a kiér-
tékelésére és a díjak átadására június elsején 
került sor a Mesevár Napközi Otthonban és a 
Petőfi Sándor Általános Iskola timafalvi épüle-
tének udvarán. Az értékes díjak felajánlói töb-
bek közt helyi vállalkozók voltak, de Rafai Emil 
polgármester és a Székelykeresztúri Kistérség 
Szövetség is díjazott egy-két tehetséges fia-
talt.

Bizonyára az általunk ismertetett gyerekna-
pos akciókon kívül még más tevékenységek is 
voltak június első hetében, melyekkel szerve-
zetek, cégek, intézmények gyerekeket örven-
deztettek meg, de reméljük jövőre még azok is 
olyan hangosak lesznek, hogy a mi füleinkhez 
is elérnek.

Faluvégi Bartha Noémi

A Székelykeresztúri Egyesülés június 18-án, 
3–1-re legyőzte a Barcarozsnyói Olimpic együt-
tesét a labdarúgó 3. ligás selejtezőn, ezzel óri-
ási lépést tett a feljutás érdekében. Székelyke-
resztúron közel telt ház előtt találkozott Hargita 
és Brassó megye bajnoka, a barcarozsnyói csa-
patot két busznyi szurkolója is elkísérte.

A Székelykeresztúri Egyesülés kétgólos 
előnyt szerzett a 25-én Barcarozsnyón rende-

zett visszavágóra, és egy karnyújtásnyira került 
a 3. Ligától. 25-én azonban a Székelykeresztúri 
Egyesülés nem tudta megőrizni a hazai pályán 
szerzett kétgólos előnyét a labdarúgó 3. ligás 
osztályozón, 2–0-ra kikapott a Barcarozsnyói 
Olimpic otthonában. 

A keresztúri együttesnél sok idő nincs pihe-
nésre, hiszen hamarosan a 2016–17-es Román 
Kupa első körében kell pályára lépniük. Egyelő-
re sem az időpont, sem az ellenfél nem ismert, 
de több mint valószínű, hogy július közepén 
rendezik az első fordulót.

L abdarúgás

GYEREKNAP az egész városban
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Június 14-én, kedden a székelykeresztúri 
Művelődési Házban lépett színpadra Magyaroké 
című műsorával a 26 éves Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes.

Az ősi kulturális gyökerekből táplálkozó ma-
gyar paraszti társadalom a történelem során 
folyamatosan kettős hatás alatt alakult. Egy-
részt a felsőbb rendek divatját próbálta követ-
ni, másrészt a szomszédos népekkel állandó 
kölcsönhatásban lévén, tőlük is merített.

Amit átvett, idővel formálgatta, beolvasztot-
ta sajátjába, beépítette mindennapjaiba, ma-

gyarította és folklorizálta. Fontos hangsúlyozni 
a kölcsönösséget, mert rendhagyó sugárzásá-
val a magyar népi kultúra jelentősen alakította 
a Kárpát-medence népeinek kultúráját.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
műsorában a magyar népzene és néptánc mé-
lyebb rétegeiből merít a közönség számára. 
Jórészt olyan táncokat mutat be, amelyeket az 
őket éltető, akár más nemzetiségű közösségek 
is fontosnak tartanak magyarnak nevezni. Ezért 
a műsor címe: Magyaroké.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A Múzeumok Éjszakája rendezvény kereté-
ben június 10-én, pénteken került bemutatásra 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont új kiadványa, P. Buzogány Árpád és Salló 
Szilárd: Hagyományos életmód a mindenna-
pokban - néprajzi tanulmányok és népismereti 
írások Hargita megye területéről című könyve. 
A könyvet Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum igazgatója ismertette.

A borító egyik fotója egy csűrkapu faragott 
napmotívumát ábrázolja. Eredetije a Molnár 
István Múzeum szabadtéri néprajzi részlegén 
az 1810-es csehétfalvi csűr faragott sarkán lát-
ható. A mindennapi használati eszközön megje-
lenő faragvány ősi jelképvilág hordozója. 

A kötetben közölt tanulmányok tíz éven át 
végzett néprajzi kutató- és gyűjtőmunka ered-

ményét jelentik, az írások már korábban, külön-
böző szakmai, tudományos kötetekben, folyó-
iratokban láttak napvilágot. A szerzők szándéka 
ezúttal főként a tudománynépszerűsítés volt, 
ezt tükrözi az is, hogy szakirodalmat, biblio-
gráfiai jegyzéket nem közölnek a tanulmányok 
végén, az írások főleg saját kutatásaik ered-
ményeit helyezik előtérbe. Olvashatunk többek 
között gyimesi szokásokról és hiedelmekről, a 
csíki juhászatról, juhelhányásról, pásztorbotok 
mintakincséről, a fa megmunkálásáról, kőrispa-
taki lakodalmi szokásokról.

A szövegek mindegyike olvasmányos, köz- 
érthető, így nem csak a szakemberekhez, ha-
nem mindazokhoz szólnak, akik érdeklődnek 
a néprajz iránt, akik szeretnék jobban megis-
merni tájegységeink szokásait, hagyományait, 

hiedelem- és szokásvilágát, a ma is élő népi 
mesterségeket, a népnyelv sajátos fordulatait. 

A kötet tanulságos és lenyűgöző olvasmány, 
amely egyaránt szól közvetlen környezetünkről, 
saját világunk mindennapjairól, miközben tudá-
sunk gyarapításával közösségi identitásunkat 
erősíti és betölti olvasókönyv szerepét.

Sándor-Zsigmond Ibolya
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S zékel y keres z t úron Hegedűs Imre János
A Székelyhidegkútról származó, jelenleg 

Ausztriában élő irodalomtörténész-kritikus, He-
gedűs Imre János és a székelykeresztúri olvasók 
találkozójára került sor június 24-én, pénteken 
este 7 órától a Molnár István Múzeumban Zsidó 
Ferenc író, az eirodalom portál szerkesztőjének 
szervezésében.

Bemutatásra került a szerző Székelyország 
– szerelmes földrajz című szubjektív útikönyve, 
valamint a Repkény a falon című tanulmány-, il-

letve kritikakötet. A szerzőnek hiánypótlásként 
megjelent és a kereskedelemben már nem kap-
ható Benedek Elek-monográfiája szintén kézbe-
vehető volt ezen a találkozón. Az alkotásokat 
ismertette, a szerzőt faggatta Zsidó Ferenc író. 
A találkozó egyik apropóját adta, hogy Hegedűs 
Imre János most töltötte be 75. évét, valamint 
érettségi találkozóra érkezett székelykeresztúr-
ra, egykori középiskolájába. 

Sándor-Zsigmond Ibolya 

Június 25-26-án került sor a XXXV. Nemzet-
közi Fúvóstalálkozóra. Az eseményt megelőzte 
a Polgári Fúvószenekar 1895 június 17-én tar-
tott szabadtéri nyárköszöntő koncertje a Ke-
resztúr Nevű Települések Parkjánál. 

Június 25-én, szombaton 20 órától a Derecs-
kei Ifjúsági Fúvószenekar koncertezett a Szé-
kelykeresztúr főterén található Petőfi-szobor 
melletti parkban. Vasárnap délben az Állomás 
utca sarkától indult a mintegy 245 fúvósból álló 
menet, amely a főtéren keresztül haladt a volt 
Avicola-pályához, ahol magasított színpad, és 
sátor várta az együtteseket, hogy az esetleges 
rossz időjárási körülményeket könnyebben ki 
tudják védeni. A szokásostól eltérő módon, idén 
nem a Sóskúton zajlottak az események.

A keresztúri házigazdákkal együtt hét együt-
tes volt jelen az idei fúvóstalálkozón. A magyar-
országi Derecskéről, testvértelepülésünk fiatal-
jai érkeztek, de itt voltak a kovásznai Barátos 
zenészei, a környékből pedig Homoródalmás, 
Kápolnásfalu, Székelyudvarhely és Korond fú-

vósai látogattak városunkba.
A Polgári Fúvószenekar 1895 következő fon-

tos állomása lesz a 2016. július 5-11. között 
megrendezésre kerülő pápai nemzetközi fúvós-
találkozó.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Hagyományos életmód a mindennapokban

Ven dég ü n k  v o l t  a  Ha r g i t a  Nem z e t i  S z ékel y  Nép i  E g y ü t t e s
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