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Szeptember 12-én, hétfőn városunk iskolái
tárt kapukkal várták régi és új tanulóikat, az előkészítő osztályosoktól a végzősökig. Csengőszó
jelezte, hogy véget ért a nyári vakáció és megkezdődött egy újabb, a 2016-2017-es iskolai év.
A Petőfi Sándor Általános Iskola évnyitó ünnepségére 9 órakor a Lukács András Sport-

csarnokban került sor. A Berde Mózes Unitárius
Gimnázium szintén szeretettel várta a diákokat
9 órára az intézmény udvarára.
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum ünnepségére szintén 9 órától került sor az iskola előtti
Zeyk-szobornál. Ugyanekkor kezdődött az Orbán Balázs Gimnázium tanévnyitója is.
Minden kedves tanulónak, kicsinek, nagynak, tanítóknak, tanároknak sikeres, eredményes tanévet kívánunk!

Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről

Szeptember 7-én került sor Székelykeresztúr város tanácsának szeptemberi rendes havi
ülésére, amelyen az alábbi napirendi pontok
kerültek megvitatásra:
Kelemen Gábor, a Develo Group ConsultingKft. konzultációs cég képviseletében ismertette a fenntartható városi mobilitási terveket, és
kollégáival együtt meghallgatták az előljárók és
városlakók javaslatait is.
A Hargita utca lakóinak kérése pozitív elbírálásra került, amely szerint, ha a fejlesztési minisztérium jóváhagyja a finanszírozást, elkezdődhetnek az utca felújítási munkálatai. A környéken
élő kisgyerekek védelme érdekében a fekvőrendőrök továbbra is a helyükön maradnak.
Szerződések meghosszabbítására is sor ke-

rült, amely szerint újabb 4 évre meghosszabbították az Erdélyi Unitárius Egyházzal és a Berde
Mózes Unitárius Gimnáziummal kötött bérleti
szerződést; továbbá a Villám-Fulger Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel is egy évet hosszabbítottak.
Jóváhagyták a szemétudvar céljára időszakosan elfoglalt terület használatba vételét.
Módosították egy, az Arany János utcában
található ingatlan bérbeadási szerződését, az
átruházással mindenki egyetértett.
Különböző, a szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódó alapeszközök kerültek leírásra.
Döntés született az ANL-s lakások kiosztási
kritériumai felől, illetve elfogadták egy, szintén
ezen programban épített lakás eladását.

75 éves a székelykeresztúri Országzászló

Fotó: Nagy Béla, 1941

Fotó: Sándor-Zsigmond Dénes, 2016

Ezerszínű, kedves nyár:
elszállt tarka lepke –
Csitri-csivi fecskék
sem ülnek az ereszre…
Hosszú, nagyvakáció:
már csak emlék, álom –
Szép volt, jó volt, s hogy eltelt,
kicsit még sajnálom.
De szólít az iskola,
s padok, térkép, tábla
ha tehetnék, futnának
elénk az utcára.
Mint egy nyüzsgő hangyaboly,
olyan lett az osztály,
s csupa kérdésekből állunk:
„… hát te hol nyaraltál?
…tenger? …tábor? …fenyvesek?...”
Emlékek cikáznak:
egy-egy fényes darabja
az elsuhant nyárnak.
Nézzük egymást kacagva:
„ – Pityu, hogy megnőttél!...
- Kati, Palkó, te talán
kávéban fürödtél?!...”
Szép volt a vakáció,
mint egy színes álom,
de hogy eltelt, oly nagyon
most már nem is bánom.
Egyesítettek két, az önkormányzat tulajdonában lévő, Jézuskiáltón található telket.
Ismertették a 2016-os helyi költségvetés kiigazítását.
Elfogadták az RDE szemétszállítási szolgáltatás szabályzatát és keretszerződését, a cég
ígérete szerint a szelektív gyűjtőknél ezentúl
nemcsak papírt, műanyagot lehet leadni, hanem üvegeknek szánt konténert is kihelyeznek.
Módosították a Székelykeresztúr magánvagyonát tartalmazó listát.
Kiutalásra került egy személyes támogatás
is.
A következő tanácsülésre 2016. október 13án kerül sor.
Lejegyezte: Bándi-Keszey Judit
1941. szeptember 14-én nagy ünnep szemtanúja volt Székelykeresztúr és környéke: ekkor
került felavatásra az az országzászló, amelyet
az Országzászló-mozgalom keretében Rákoscsaba ajándékozott és hozott el Székelykeresztúrra. Illő, hogy most a kerek 75 éves évfordulón megemlékezzünk róla.
Az Országzászló-mozgalom létrehozója 1925ben a trianoni fájdalom volt, s azon a felismerésen alapult, hogy az ugyanazon nemzethez
tartozók összetartozása megmarad akkor is, ha
a közösségeket határok választják el egymástól.
A nemzeti összetartozás kifejező eszköze a két
világháború között a csonka Magyarország városaiban is egy olyan oszlop lett, amelyen félárbocra eresztett magyar zászlót helyeztek el.
folytatás a 7. oldalon...
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Fenntartható közlekedés Székelykeresztúron
Székelykeresztúr közlekedésfejlesztési stratégiával készül az uniós források lehívására. A
projekteket tartalmazó akcióterv széles körű
konzultáción alapul majd. A lakossági egyeztetés egy kérdőíves felmérésből és az érintettekkel való fókuszcsoportos megbeszélésekből áll,
emellett forgalomszámlálásra is sor kerül majd
városunkban.
A városfejlesztés útján
Az előző, 2007-2013 közötti finanszírozási
periódusban a Székelykeresztúr méretű városok számára viszonylag szűkösen álltak rendelkezésre közterületek felújítására pályázati
források. A lehetőségekhez képest mégis sokat
fektetett az önkormányzat többek között a központ rendezésére, utak felújítására és kerékpárutak kialakítására.
Hosszú távú gondolkodás
A munka folytatására Székelykeresztúr 2014ben az elsők között készítette el városfejlesztési
stratégiáját és a felkészülés következő lépését
jelenti a fenntartható városi mobilitási terv kidolgozása, az Európai Unió ajánlásainak megfelelően. Ez a két stratégia előfeltétele a Regionális Operatív Program pályázatainak, praktikus
haszna pedig az, hogy összehangolja, hatékonyabbá tegye a fejlesztési és közlekedésfejlesztési beruházásokat egyaránt. Mindezt az a
tervezési szemlélet garantálja, amely a lakosság
lehető legszélesebb bevonását irányozza elő.
Rafai Emil polgármester kiemelte, hogy saját
erőforrásból eddig is sokat tett az önkormányzat
a város élhetőségének javításáért, de az igazán
nagy lélegzetű beruházásokhoz elengedhetetlen
az Európai Uniós források hatékony felhasználása, ahhoz pedig stratégiára, és a helyi igények
adatokkal való megindoklására van szükség.

Lakossági konzultáció
A mobilitási tervet készítő Develo Group Consulting Kft. szakembercsapata nagyon fontosnak
tartja, hogy nem csupán a javaslatok véleményezésére nyíljon lehetőség, hanem a kidolgozás
elején megfogalmazhassa mindenki a közlekedéssel kapcsolatos problémáit. A stratégia ennek
a szemléletnek köszönhetően a valódi igényekre épül majd. Ebben a szellemben zajlanak az
egyeztetések Székelykeresztúron az érintettek
különböző csoportjaival: vállalkozókkal, civil, szociális és kulturális intézményekkel és szervezetekkel, lakószövetségekkel és taxisofőrökkel is.
Egy 15 kérdésből álló kérdőív segítségével
reprezentatív felmérést is végeznek, és a város 12 pontján forgalomszámlálásra is sor kerül majd. Emellett online kérdőíven keresztül
is folyamatosan lehetősége van mindenkinek
építő vélemények megfogalmazására Keresztúr
közlekedését illetően. A kérdőív itt tölthető ki:
https://goo.gl/forms/u8rL7GrS1q3BAryA2
Mit kell tudni a fenntartható városi mobilitási tervről?
- minőségi és fenntartható mobilitás biztosítása
- hosszú távú stratégia
- valamennyi közlekedési mód kiegyensúlyozott és integrált fejlesztése
- a fenntarthatóbb módozatok felé történő
elmozdulás ösztönzése
- általános és konkrét célkitűzések megfogalmazása
- integrált szemlélet és együttműködés előmozdítása
- átlátható és részvételen alapuló megközelítés
Develo Group Consulting

Szomszédos együttműködés az egyesült Európáért

A fenti elnevezésű uniós projekt keretében
zajlott eseményen vett részt Székelykeresztúr város hivatalos küldöttsége szeptember
9-10-én a szerbiai Zentán. A 800 éves Zenta
község, Székelykeresztúr testvértelepülése
egy egész sor rendezvénnyel készült ez alkalommal. Jóllehet Szerbia még nem tagja
az Európai Uniónak Az Én Európám a csatlakozástól napjainkig alcímmel szervezték
meg azt a programot, amelyre szeptember
9-én, pénteken került sor a zentai városháza amfiteátrumus dísztermében, és amelyen
bemutatkoztak Zenta testvértelepülései: Tiszafüred (Magyarország), Dunaszerdahely
(Szlovákia), Kranj (Szlovénia), Székelykeresztúr (Románia), valamint a házigazda Zenta
(Szerbia). Székelykeresztúr részéről Köblös
Domokos alpolgármester köszöntötte a test-

vértelepülések delegációit és a jelen lévő
Zenta község képviselőit, majd Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus mutatta be Székelykeresztúr múltját. Faluvégi Bartha Noémi
tanácsosnő Székelykeresztúr Románia 2007es csatlakozása utáni fejlődéséről, eredményeiről számolt be.
Ugyancsak ebből az alkalomból került sor
arra a konferenciára, amelynek témája a
„Zentai csata 1697 és Európa – Korszaka,
kontextusa és jelentősége” volt. A történelmi
kerekasztal-beszélgetés alkalmával Szerbia,
Ausztria, Magyaroszág, Románia, Szlovákia
és Szlovénia történészei vettek részt. Székelykeresztúrt Vári István régész, a Molnár
István Múzeum új munkatársa képviselte.
Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
92/2016-os HATÁROZAT az Erdélyi Unitárius Egyház és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról.
93/2016-os HATÁROZAT egy terület időszakos elfoglalásának jóváhagyásáról.
94/2016-os a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött 2833/2008-as számú
Beavatkozási szerződés 7. kiegészítő iratának
jóváhagyásáról.
95/2016-os HATÁROZAT a 7024/2012
számú bérbeadási szerződés 1. mellékletének
módosításáról.
96/2016-os HATÁROZAT a kanalizálási
szolgáltatáshoz kapcsolódó egyes alapeszközök leírásának elfogadásáról.
97/2016-os HATÁROZAT a Nemzeti Lakásügynökség által épített lakások kiosztási
kritériumainak elfogadásáról.
98/2016-os HATÁROZAT egy, a Nemzeti
Lakásügynökség által épített, a Hargita utca P0
A/8 szám alatti lakás eladásáról.
99/2016-os HATÁROZAT a Jézuskiáltón
lévő 2 terület egyesítésének elfogadásáról.
100/2016-os HATÁROZAT egy ingatlan
megosztásának elfogadásáról.
101/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi
helyi költségvetés kiigazításáról.
102/2016-os HATÁROZAT a szemétszállítási szolgáltatás szervezési és működési szabályzatának, valamint az AVE Salubritate Harghita Kft.-vel kötött 261/2001 számú Átruházási szerződés elfogadásáról.
103/2016-os HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
104/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról László Margitnak.
105/2016-os HATÁROZAT a Dávid Ferenc
lakónegyed felújítási munkálata beruházás
technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
106/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi
helyi költségvetés kiigazításáról.
Székelykeresztúr, 2016. szeptember 7.

HO TĂ R Â RIL E CONSIL IUL UI L OC A L
A L OR A ŞUL UI CRIS T URU SE CUIE S C
HOTĂRÂREA nr. 92/2016 privind aprobarea
contractului de închiriere între Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”.
HOTĂRÂREA nr. 93/2016 privind aprobarea
ocupării temporare a unui teren din domeniul
public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 94/2016 privind aprobarea
Actului adiţional nr. 7 la Contractul de intervenţie nr. 2833/2008, încheiat cu Asociaţia
Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din
oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 95/2016 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la contractul de
închiriere nr. 7042/2014.
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HOTĂRÂREA nr. 96/2016 privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării
şi valorificării mijloacelor fixe din domeniul
public al oraşului Cristuru Secuiesc, devenite
disponibile în urma reabilitării staţiei de epurare.
HOTĂRÂREA nr. 97/2016 privind aprobarea
Criteriilor pentru stabilirea ordinii de pioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii.
HOTĂRÂREA nr. 98/2016 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei bl. P0
A, apartament 8, jud. Harghita.
HOTĂRÂREA nr. 99/2016 privind aprobarea
unificării parcelare a terenurilor extravilane
din oraşul Cristuru Secuiesc, Jézuskiáltó.
HOTĂRÂREA nr. 100/2016 privind aprobarea
dezmembrării a imobilului teren intravilan din
oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 101/2016 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2016.
HOTĂRÂREA nr. 102/2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare
al serviciului public de salubrizare al oraşului
Cristuru Secuiesc, precum şi actul adiţional la
Contractul de delegare nr. 261/2001, încheita
cu S.C. AVE Salubritate Harghita S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 103/2016 privind aprobarea
modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al
oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 104/2016 privind aprobarea
acordării bugetului personal complementar
lunar pentru László Margit.
HOTĂRÂREA nr. 105/2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii
tehnico-economici şi valorici şi Devizul general pentru lucrările de investiţii „Reabilitarea
străzii Dávid Ferenc”.
HOTĂRÂREA nr. 106/2016 privind alegerea
d-lui consilier Simó Béla ca preşedinte de
şedinţă.
Cristuru Secuiesc, la 7 septembrie 2016.

Anyakönyvi hírek
2016.08.15. – 2016.09. 15
Házasságkötések:
2016.08.19
Székely Attila és Vajda Tímea
2016.08.25
Hegyi Ferenc és Serbán Katalin
2016.09.02
Szilveszter Levente és Kiss Enikő
2016.09.09
Sebestyén Zsolt és Chifoi Claudia-Laura
2016.09.09
Orbán Zoltán-Dezső és Czerják Orsolya
Elhalálozások:
Demény Csaba		
Simó Dénes
Erős Rozália		
Kántor Tiberiu-Iosif
Gábor Árpád		
Mátéfi Erzsébet		
Firtos Lídia		
Mester Ibolya		
Varga-Umrich Lajos

2016.08.18
2016.08.27
2016.08.29
2016.08.29
2016.08.29
2016.09.05
2016.09.06
2016.09.08
2016.09.14

Lépésről lépésre

Teljeskörű felújítási munkálatok (esővíz-,
csatornahálózat kiépítése, aszfaltozás, kerékpárút kiépítése) vannak folyamatban az Eminescu utcában.

tartógerendája. A négy méter széles átjárón
a gyalogosok és kerékpárosok egyaránt elférnek, viszont a közforgalom számára zárt lesz.
A balesetek elkerülése végett a nemzeti út melletti biciklisávon és a híd két oldalán védőkorlátot építenek ki.

Újabb 305 méternyi járdát kap Betfalva. Az 1
méter széles szegélyköves és térköves járda a
Köblös utcától az Udvarhely felé vezető megyei
út bal oldalán található utolsó házig fog tartani;
a munkálatokat várhatóan szeptember végéig
befejezik.

Tanévkezdésre készülve a tanulók biztonságát tartva szem előtt elkezdődött a gyalogátjárók újrafestése a városban. A munkálatot az
önkormányzat munkatársai végzik.
Apró javításokat eszközöltek a városgondnokság munkatársai a település kölönböző pontjain:
állagmegőrzés céljából favédő szerrel kenték le
a Gyárfás-kúria székelykapuját, lecsiszolták és
átfestették a Küküllő-hidat, valamint a Gagypataka feletti hidat, és elvégezték a fiatfalvi
kultúrotthon konyhájának fedését, amely során
mintegy 40 négyzetméternyi részen cserélték
ki az épület cserepeit.
Az újabb kerékpárút, amely Székelykeresztúr alsóboldogfalvi kijáratától (az adminisztratív terület határától) a Mihai Eminescu
utcáig – a Gagy-patak hídján át vezet, majd
az Orbán Balázs utcán keresztül kapcsolódik a
Szécsi András utcai biciklis sávhoz. A tavasszal
elkezdett kiépítési munkálatainak vége felé közeledve, szeptember 3-án, szombaton a helyére
került a Gagy-patak felett átívelő új híd négy

HONOSÍTÁS

Ismét kihelyezett információs napot szervez az Eurotrans Alapítvány az udvarhelyszéki, valamint keresztúri RMDSZ-szel közösen
Székelykeresztúron a Szabadság tér 27. szám
alatt, a Kulturális Iroda és a Domus Alapítvány
közötti irodában, az emeleten.
2016. október 4-én 10 és 14 óra között várják mindazokat, akik magyar állampolgárságot,
útlevelet igényelnek, vagy a hadiözvegyeknek
és árváknak szóló jutattásokról érdeklődnek.
Ekkor elmondják, mi szükséges az adott
dokumentáció összeállításához, összesítik a
kérdéseket/kéréseket, végül majd egy későbbi
időpontra programálnak a városunkba látogató konzulokhoz.
Bejelentkezni, bővebb információt kérni a 0721
297 414 (Mihály Péter) telefonszámon lehet.
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Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
Évnyitó - 2016
2016. szeptember 12-én, kilenc órai kezdettel indítottuk útjára a 2016/2017-es iskolai
évet. Öröm volt újra találkozni a kisebb és nagyobb diákokkal, az iskola tanáraival, a szülőkkel és az ünnepély meghívottjaival. Idén
megtisztelt jelenlétével Ft. Bálint Benczédi
Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke,
Lőrinczi Lajos, a székelykeresztúri egyházkör
esperese és Tódor Csaba, a székelykeresztúri
unitárius egyházközség lelkésze.
Varró Margit igazgató asszony évnyitó beszédében bemutatta tantestületünk két új
tagját: Bán Eszter biológia szakos, illetve Vornicu Monica román szakos tanárnőt. Főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök úr köszöntőbeszéde után Kovács Ákos tanfelügyelő

úr Görbe Péter főtanfelügyelő évkezdő üzenetét tolmácsolta, végül külön köszöntöttük a
megjelent véndiákokat is.
Bemutattuk és beavattuk a kezdő osztályok
diákjait. Hagyományaink szerint a tizenkettedikes diákok vezették be az előkészítő osztályosokat. Bálint Rozália tanító néni üdvözlő
szavai után Kornis Zsófia kisdiák mondott alkalmi verset. A legkisebbek örömmel fogadták a címeres iskolanyakkendőt és a jelképes
Berde-cipót útravalóul. Köszöntöttük az ötödikeseket, akik Szőcs Annamária tanárnő irányításával kezdik az új iskolai évet. Beavattuk
az 51 kilencedikes diákot, akik idén a mi intézményünket választották, és akik Farkas Ágnes,
illetve Lakatos Sándor osztálynevelők irányításával vágnak neki az új tanévnek. Az ünnepély
végén Tódor Csaba tiszteletes mondott áldást.
Elkészítettük a hagyományos nagy iskolai
csoportképet Czire Alpár tanár úr irányításával. Ezt követően a diákok az osztálytermekben találkoztak tanítóikkal, osztálynevelőikkel.
Mindenkinek sikerekben gazdag új tanévet
kívánunk!
„Tudod, hogy nincs bocsánat”
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala,
valamint a székelykeresztúri Unitárius Egyházközség szervezésében került sor 2016.

szeptember 16-án a Kossuth-díjas előadóművész, népszerű zenész, Földes László Hobo
fellépésére. A József Attila verseiből ös�szeállított, Tudod, hogy nincs bocsánat című
előadóestet városunk és iskolánk közössége nagy érdeklődéssel várta és fogadta. A
közönség nem csalódott, azt a színvonalas
előadást láthatta, amire számíthatott: igazi színház-irodalmi élményben volt részünk.
Köszönettel tartozunk az esemény megvalósításáért a szervezőknek, nem utolsó sorban
Solymosi Zsolt lelkész-vallástanárnak, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium
aligazgatójának a szíves közbenjárásért. Médiapartner volt a VOX Fm rádió.
Forrás: www.berdemozes.ro
Székely-Tiboldi Anikó

Hangolódj a tudásra! vakációs tábor
Szeptember elején régi álmunk valósult
meg a Hangolódj a tudásra! elnevezésű tehetséggondozó tábor megszervezésével. Iskolánk munkaközössége sikeres, jó hangulatú
foglalkozássorozatot biztosított 60 diák számára, akik Székelykeresztúr, Nagygalambfalva, Újszékely, Szenterzsébet, Szentábrahám,
Gagy, Firtosmartonos, Kőrispatak, Küsmőd,
Etéd településekről érkeztek.
A résztvevő tizenévesek a délelőtti foglalkozások során különböző tudományterületekhez kapcsolódóan szerezhettek új
ismereteket: víz- és talajminták mikroszkópos vizsgálata, Lego-robotok programozása, iránytűhasználat és szintvonalak meghatározása, anyanyelvi vetélkedők, játékos
matematikai foglalkozások, kincskeresés,
hagyományőrzés, multimédiás bemutatók
tették színessé a tábor programját. Az ismeretek átadása mellett a közösségformálásra

is hangsúlyt fektettünk. Ezt a célt szolgálták a reggeli ráhangoló gyakorlatok, a közös
ebédek, a délutáni sport- és kézműves foglalkozások, valamint a közös bográcsozás. A
4 korcsoport foglalkozásaira változatos helyszíneken került sor: az osztálytermek mellett élettel telt meg a sportcsarnok, az iskolaudvar, felfedezni induló diákok népesítették
be a Jézuskiáltót, a város utcáit, valamint a
Gagy patakának medrét.
A résztvevők visszajelzései megerősítettek abban, hogy a diákok részéről igény van
a tanórákon kívüli ismeretszerzésre, tudáselmélyítésre, a közösségi élményre. Ez a tábor
nem valósulhatott volna meg a Bethlen Gábor
Alap és az Orbán Balázs Alapítvány nagylelkű
támogatása nélkül. Köszönjük szépen!
Király Emőke, László Laura
Gólyatábor
Szeptember 12-14. között zajlott az Orbán Balázs Gimnázium új kilencedikeseinek

Gólyatábora Kőrispatakban. A játékos ismerkedéssel, csapatépítő foglalkozásokkal teli
programot László Laura tanárnő állította ös�sze a Diáktanács tagjainak segítségével, akik
csoportvezetőként vettek részt a tábor lebonyolításában. A három nap alatt alkalom nyílt
egymás megismerésére, s betekintést nyertek a kisgólyák iskolánk diákéletébe is. Osztályfőnökeiken kívül megismerkedtek leendő
tanáraikkal is, akik a tábor második napján
kilátogattak Kőrispatakra. Az ötletes játékok,
a meghitt beszélgetések, a tábortűz körüli közös éneklés, a reggeli zenés-táncos ébresztők
és az egymásnak írt pozitív üzenetek szolgáltattak alapot a résztvevőknek arra, hogy osztálytársból barát, osztályból közösség váljon
a hazaérkezésre. A tábor költségeit Székelykeresztúr Önkormányzata, valamint az Orbán
Balázs Alapítvány támogatta. Köszönet érte!
Nemes Enikő

LEGENDÁINK, ÉRTÉKEINK
2016. július 25–29. között került sor az Orbán Balázs Gimnázium szervezésében a Legendáink, értékeink című projekt megvalósítására,
melyben részt vettek a debreceni Ady Endre
Gimnázium, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor
Líceum és a székelykeresztúri Orbán Balázs
Gimnázium 5-8. osztályos diákjai. A projekt
egy pályázati kiírás pozitív elbírálásának eredményeképp jöhetett létre, melynek megszervezésében és lebonyolításában Szávuly Emese
és Péter Ildikó-Hajnal tanítónők, valamint Hatos
Melinda könyvtáros vállaltak szerepet.
A program során megismerkedhettünk a
vendégek által hozott legendákkal, látogatást
tettünk a helyi múzeumban. Kirándulásaink alkalmával megismerkedtünk Mátyás bácsival, aki
megmutatta nekünk Tamási Áron szülőházát,
és érdekességekről számolt be az író életéről.

Ezután a Likaskő helyszíne következett, majd
Korond, ahol a résztvevők bepillantást nyerhettek a fazekas mesterség rejtelmeibe. A házigazdánk, Páll Antal a tárogatóval is megismertetett
bennünket, és megtanított két népdalra. Nagy
élmény volt mindnyájunk számára a székelyudvarhelyi Legendárium stúdió, ahol megmutatták
nekünk, hogyan kel életre Zete, Csetlik, Firtos
és a Legendárium többi szereplője. Megcsodálhattuk a székelyderzsi vártemplom híres freskóit, kiállított tárgyait, és megtudtuk, hogy a falu
lakói a mai napig ott tartják a szalonnájukat.
A projektzárón a csapatok élményösszegzésére került sor, ám előtte megismerhettük a
helyi Katus-tava legendáját, és elkészült egy élménytábla is, ahová minden résztvevő ráírhatta
címszavakban a táborral kapcsolatos élményeit.
A közös tevékenységsorozat lezárult ugyan,
de a projekt maga még nem, ugyanis a vakáció
elteltével minden résztvevő, csoportosan vagy
egyénileg beszámolókat ír, fényképekből kollázst

készít, vagy bármilyen más technikát használva
megosztja tábori élményeit. Ezeket közzétes�szük az Orbán Balázs Gimnázium honlapján.
A tanulók pozitív visszajelzései, fotói, kisfilmjei meggyőztek arról, hogy munkánk nem volt
hiábavaló, hisz a szórakozás, barátság mellett a
legendákba rejlő értékeket is magukkal vihették.
A projekt a Bethlen Gábor Alap támogatásával jött létre.
Hatos Melinda
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Zeyk Domokos Technologiai Líceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
Nyárutó, őszelő a Petőfiben
Augusztus 26-30. között egy különleges
és tartalmas hét keretében zajlott a kalandozások a mesék világában, azaz „A fost odată
ca-n povești” elnevezésű harmadik és negyedik osztályosoknak szervezett román tábor
Borbély Júlia és Karda Margit tanítónők irányításával. A hetedik alkalommal szervezett
román táborok nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen évről évre egyre többen vesznek részt ezen a nyári alkalmakon. A fent jelzett héten 40 diák járt be táborozni, tanulni,
gyakorolni, míg egy héttel később augusztus
29. – szeptember 2. között közel 80 diák táborozott. A tevékenységekre a kistérség több
településéről jelentkeztek, túlnyomó több-

ségben viszont petőfis diákok voltak. Ebben
az időpontban az elemis tagozaton előkészítősöknek, elsősöknek és másodikosoknak
szerveztek játékos román nyelvoktatást Máté
Aliz és Horváth Gizella tanítónők, valamint a
negyediket végzetteknek Kakucsi Annamária
tanítónő és Páll Emese tanárnő irányításával zajlottak a tevékenységek a „Și noi trăim
sănătos” jeligével fémjelzett román táborban.
A diákok örömmel kapcsolódtak be a román
nyelvű játékokba, több éneket is megtanultak, kirándultak, kreatív feladatokat hajtottak
végre, amelyek során bővült a román szókincsük. Élményekkel, román nyelvtudással, új
dalokkal, játékokkal gazdagodva várhatták az
új tanévet.
Páll Emese

A negyedikesek biztató szavakkal, verssel és
virággal köszöntötték őket, majd a csengőszó
hívására virágkapun vezették át az előkészítős tanító nénik. Iskolánk dísznyakkendőjét
minden kis kezdőnek egy-egy nyolcadikos
diák adta át, kedves szavakkal bátorítva az új
diáksereget. Mit kívánunk számukra? Ahogy
az évnyitón is elhangzott játékot, mesét, kincseket…a tudomány bűvös kincseit.
Minden diákunk számára kívánunk sikert,
vidámságot, növekedést bölcsességben, kedvességben, egészségben, az új iskolai évben!
Karda Margit
Forrás: http://www.petofiai.ro/

Szeptember 12-én vidám gyerekhangok
zsongták be a Petőfi Sándor Általános Iskola
osztályait és udvarát.
Ünnepélyes tanévnyitó keretében kezdődött a 2016-2017-es tanév a Lukács András
Sportcsarnokban, ahol a pedagógusok és diákok mellett szép számban vettek részt szülők,
rokonok, barátok. Az ünnepi beszédek után
a 46 kis előkészítős köszöntése következett.
Tanévnyitó a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban
Szeptember 12-én reggel fekete-fehér ünneplő ruhába öltözve, gyalog, kerékpárral,
busszal vagy taxival a Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai is elindultak az iskolába.
Számukra a nyári vakáció rövidebb volt, hiszen szakmai gyakorlaton is részt vettek.
Már útközben sok minden a tavalyi tanévre emlékeztette őket. A főtéren a ragyogó
napsütésben pompáztak a kertészeti osztály
tanulói által elültetett virágok. A közgazdász
tanulók az üzletek, az autószerelők a műhelyek, az asztalosok a bútorgyár, a textilesek a
varroda előtt nosztalgiáztak egy picit.
A kilencedikesek félénkebben léptek be az
épületbe. Sokan közülük nem először jártak
itt. Egyesek részt vettek tavaly a nyolcadikosok számára szervezett Gazdálkodni jó című
vetélkedőn, mások az Iskola másként héten
ismerkedtek intézményünkkel. Voltak olyanok
is, akik Sófalváról érkeztek, mert itt találtak
legközelebb nekik megfelelő szakmát. Bent
megnyugodhattak, hiszen az osztályfőnökök
már a folyosón várták és a tantermük felé irányították őket.
Nem sok idő maradt a vakációs élmények
megbeszélésére, mert Zeyk Domokos szobra mellett kezdődött az ünnepélyes tanév-

EGY MOSOLYGÓ ISKOLA
A Polgár-Társ Alapítvány és Mol Románia
által meghirdetett Zöldövezetek programban,
Egy mosolygó iskola nevet viselő pályázat támogatást nyert, ezáltal iskolánk gazdagabb,
szebb és „mosolygósabb” lehet 750 m2 zöldövezet rendezésével, 14 facsemete, 100 cserje,
100 virág ültetésével is.
Büszkén tapasztaltuk, hogy gyerekeink, szüleik és az egész tantestület lelkesedéssel vett
részt a konyhakerti és fűszernövények ültetésében is. Végigkövettük növekedésüket, ápoltuk,

nyitó. A diákok figyelmesen hallgatták Pávai
Gyöngyvér igazgatónő buzdító szavait. Megértették, hogy itt is kell tanulni. A megjelent
szülőkkel együtt örömmel hallgatták, hogy jó
pályát választottak, mert minden iskolánkban
elsajátítható szakmának van jövője. Nagy érdeklődéssel várták a kezdő osztályok, illetve
osztályfőnökeik és az iskolánkba újonnan került tanárok bemutatását. Görbe Péter főtanfelügyelő úr üdvözlő sorai is elhangzottak.
Osztályfőnöki órán minden tanuló leírta
az órarendet, átvette a tankönyveit. A kilencedikeseket körbehordozták az épületben,
hogy ne tévedjenek el, ha a büfét, a könyvtárat, a titkárságot, az iskolaműhelyeket, az
informatika laboratóriumot, a médiatermet,
a fizika-kémia laboratóriumot, a földrajzkabinetet, a tornatermet keresik.
Jókedvvel, lendülettel kezdődhet az új
tanév!
Hevele Dalma
HUNGARIKUMOK NYOMÁBAN
A Határtalanul pályázat keretében láttuk
vendégül a Budapesti Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnázium diákjait és tanárait. Tartalmas, élményekben gazdag napot
töltöttünk együtt vendégeinkkel.
A nap iskolabemutatóval kezdődött, Pávai Gyöngyvér igazgató mutatta be iskolánk

öntöztük, gondját viseltük új környezetünknek.
A gyerekek plakátokat, maketteket készítettek
és izgatottan várták az új játszóterüket.
Az első iskolai napon a kisiskolás tanulók
örömmel tapasztalták, hogy a régi játszóterük
helyén megjelent egy házikó és beparkolt egy
vonat.
A tanévnyitón Benedekfi Klára tanítónő és
Demeter Levente igazgató úr átadták az új játszóteret a kisiskolás tanulóknak, akik boldogan
birtokba is vették, és azóta is csillogó szemmel
használják.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatta, végigkísérte és részt vállalt projektünk megvaló-

múltját és jelenét. Ezt követően játékos ismerkedéssel folytattuk, majd a projekttevékenység következett.
A diákok csoportokban dolgoztak, minden
csoport feldolgozott egy-egy hungarikumot,
majd ezt követően a diákok meglátogatták a
helyi üzleteket és hungarikumok után kutattak. A helyi üzletekben talált hungarikumokról
fényképet készítettek és az áraikat összehasonlították a budapesti árakkal.
A projekttevékenység után meglátogattuk
a Molnár István Múzeumot, majd ezt követően elültettünk közösen egy almafa csemetét
iskolánk tangazdaságába.
A közös tevékenységek során a két iskola
diákjai között új barátságok szövődtek. Izgatottan várjuk a pályázat második szakaszát.
Balázs Mihály

sításában.
Az Orbán Balázs Gimnázium tanítói közössége
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SZUVI GYERMEKTÁBOR

A székelykeresztúri unitárius vasárnapi iskolás (SZUVI) gyerekek idén augusztus 15. és 19.
között 16. alkalommal táborozhattak. Célunk
az volt, hogy egy olyan tábort hozzunk létre,
melyben a gyerekek vallásos nevelésben részesülnek. Igyekeztünk olyan programot kitalálni,
amely segít elmélyülni a Biblia világában. Az
idei gyermektábor címe: Aludj világ, mi majd
álmodunk. Talán különös címnek tűnik, de ezzel
a címmel vezettük be a bibliai József történetét.
Úgy gondoltuk, hogy mindenki számára ismerős a történet, könnyen tanulható.
Az idei tábor Székelyszelterszen volt megrendezve, ahol 45 gyermek élvezhette a nyári táborozás örömeit. A tábor sikeréhez hozzájárultak
azok a szülők, akik ott voltak a helyszínen, és
főzéssel foglalatoskodtak, valamint középiskolás
fiatalok, akik segítették a kisgyerekeket.
Minden nap a történet különböző részeit tárgyaltuk. Első nap drámajátékkal vezettük be a
történetet. A bibliai történet befejezése után

a székelykeresztúri Dávid Ferenc egylet tagjai
szórakoztatták játékkal a táborozókat. Vacsora
után pedig mesenézés volt, József, az álmok királya című mese került vászonra.
A tábor egyik érdekessége, hogy minden nap
bemutattunk a gyerekeknek egy zsidó ünnepet, hogy ezáltal is kicsit jobban megértsék a
Biblia világát. Minden nap volt a gyerekek számára szabad tevékenység, ez idő alatt az elkészített tábori postaládák teltek meg levelekkel,
labdajátékokat játszottak, illetve tollasoztak.
Vacsora után rendszerint fürdés, majd mesenézés volt. Az esti mesenézés után közös imával
zártuk a napot.
Minden reggel áhítat indította a napot, melyet sorrendben Nagy Henrietta, III. éves teológiai hallgató, Dénes Erzsébet, III. éves teológiai
hallgató és Tódor Csaba lelkész tartottak.
Csütörtök este, vacsora után tábortűz vette
kezdetét, ahol énekeltünk, jól szórakoztunk.
Péntek reggel és egyben utolsó reggel, kiosztottuk az emléklapokat, mellé kis ajándékokat, majd közös éneklés következett. A meghitt pillanatok után megkezdődött négynapos
otthonunk rendberakása, összepakolása. A hazafele vezető úton közös élmények, emlékek,
hangos nevetések töltötték be a busz utasterét.
Megérkezve Székelykeresztúrra a Barátság ház
udvarán sütemény várta a gyermekeket.
Összességében egy sikeres táborról beszélhetünk, a gyerekek és szülők visszajelzései

Elismerés Pálffy Ákos tanárnak

Pálffy Ákos biológia szakos tanárt
a Pedagógus Szolgálati
Emlékérem
miniszteri
elismerésre
méltatták.
A laudációból egy
eredményes pedagógusi életutat ismerhetünk meg.
Pálffy Ákos 1951.
szeptember 12-én született Homoródszentmártonban, és gyermekkorát Homoródszentpálon
töltötte, ahol édesapja, Pálffy Ákos több évtizedig volt a falu híres kántor-tanítója, akinek
nevét a helyi dalárda viseli.
Pálffy Ákos általános iskolai tanulmányait
Homoródszentpálon végezte, majd ezt követően 1966-1970 között a nagyszalontai Arany
János Elméleti Líceumban tanult, ahol sikeres
érettségi vizsgát tett 1970-ben.

Az 1970-1971-es tanévben szakképzetlen
helyettesítőként tanított a homoródszentpáli általános iskolában, majd sikeresen felvételizett a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia-Földrajz Fakultásának biológia szakára, ahol 19711975 között tanult, és 1975-ben 10-es államvizsgával megszerezte a biológia szakos tanári
oklevelet.
1975-1979 között a székelyszenterzsébeti általános iskolában tanított.
1979-1983 között a székelykeresztúri Gyermekotthon aligazgatói, majd 1983-1990 között
az igazgatói tisztségét töltötte be; tanári I. fokozatot 1988-ban szerzett.
1985-ben Románia Oktatási Minisztériuma
Kiemelt tanár (Profesor evidențiat) elismerésben részesítette.
1990 januárjától 2007 szeptemberéig a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
címzetes biológia szakos tanára volt.
Pálffy Ákos 1993-tól a székelykeresztúri Uni-

alapján. Célunkat úgy gondolom elértük, élményekben gazdag táborban volt részünk, ahonnan nem hiányzott a Bibliával való foglalkozás
és az ima sem.
A tábor szervezéséért köszönetet mondunk
egyházközségünk vezetőségének, az anyagi
támogatásért a Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatalának, Magyar Unitárius Egyháznak, valamint egyházközségi tagjainknak, akik
nem csekély összeggel támogatták táborunkat.
Dénes Erzsébet

tárius Gimnázium újraalapításának évétől kezdődően kezdetben betanító tanárként, majd
2007. szeptember 1-jétől címzetes tanárként
vett részt a ma már Berde Mózes nevét viselő
Unitárius Gimnázium újjáépítésében.
Kiváló szakmai felkészítőként számos kiemelkedő eredményt ért el a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjaival a különböző megyei, országos és nemzetközi versenyeken.
Pálffy Ákos tanár úrnak sikerült diákjaival
megszerettetni a biológia tantárgyat, kitartó
munkájának eredményeképpen számos diák az
orvosi, gyógyszerészeti vagy asszisztensképzői
szakon folytatta tanulmányait.
Végül feltétlenül meg kell említenem, hogy a
tanár úr önkéntes munkával újrapreparálta az
1948-ban államosított Unitárius Gimnázium biológia szertárából megmaradt összes állatot, ezáltal létrehozva egy biológiai iskolai múzeumot is.
A fenti eredmények alapján tisztelettel javaslom a tanár urat a Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésre
Székelykeresztúr, 2016. május 13.
Varró Margit

„Megérett a piros szőlő sej, haj.....” - Ifjúsági néptáncoktatás Siménfalván

2016. augusztus 22-27. között a Fehér Nyikó Egyesület keretén belül Sipos Irén, Király
Beáta és Boda Csilla által írt sikeres pályázat
eredményeként néptáncoktatás zajlott Siménfalván. A Comunitas Alapítványnak ezúton is
köszönetet mondunk, illetve nem maradhat el
a helyi önkormányzatnak és a Székelykeresztúri Kistérségnek járó köszönet és hála a nekünk nyújtott segítségért. A néptáncoktatók,
Józsa Levente és Kincses Olga mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon

szépen köszönjük nekik is. Nem utolsó sorban
ifjainkat is illesse köszönet, hogy eljöttek és
részt vettek az oktatásban. Minden nap 22-26
fiatal volt jelen a foglalkozáson. A hét folyamán minden nap valami meglepetéssel vártuk
a táncosokat. Volt finom pánkó, zsíros kenyér,
lángos, barackos és meggyes sütemények.
Ezek érdekessége az volt, hogy a süteményeket is a kultúrházban készítettük közösen
asszonyok, anyukák. Ennek nagyon jó hangulata volt, mint régen a kalákák idején. A jó-

kedv az egekig ért. A táncon kívül nagyon sok
helyi népdalt is megtanultak a jelenlévők. A
tánchét utolsó napján bemutatták a megtanult
csárdást. Mindenki jó hangulattal, népdallal és
néptánccal csordultig telt szívvel távozott, és
azzal a reménnyel, hogy lesz még folytatása
az elkezdett munkának. Hálával és köszönettel búcsúztunk el egymástól, jó, hogy együtt
lehettünk.
Boda Csilla
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Öko-horgászat

elsajátíthatták a gyerekek.

Tartalmas vakáció-végi horgászkalandot élhettek át Rugonfalván a kisiskolások 2016. szeptember 9-11. között. Ökológiai horgásztábort
szervezett számukra a Petőfi Sándor Művelődési
és Kutatási Egyesület, Hargita Megye Tanácsának támogatásával. A hosszú hétvége alatt 25
keresztúri és környékbeli fiatal számára biztosították a kikapcsolódást. Mint megtudtuk, 3-4
felügyelő vigyázott a gyerekekre, akik igencsak
élvezték azt, hogy szüleik nélkül tölthetnek el 2
éjszakát. Nagyon udvariasak voltak a fiúk, ők a
házikókban aludtak, és engedték, hogy a lányrésztvevők a lakókocsik kényelmét válasszák.
Gyönyörű környezet, finom, házias ételek, jó
társaság és tanulnivágyó kis csapat jött össze.
A rendezvény céljának megfelelően a 7-14
éves fiatalok megismerkedtek a Rugonfalván
található vízi élővilággal, tudatosodott bennük
a természetvédelem fontossága, a rendezők
esélyt adtak az ökológiai szemlélet kialakítására, illetve a sporthorgászat alapfogalmait is

75 éves a székelykeresztúri Országzászló

...folytatás az első oldalról
A két világháború közötti Magyarországon
minden „magára valamit adó” település mintegy
ezer helyen felállította saját országzászlóját.
1940 után, a bécsi döntést követően lehetővé
vált a visszacsatolt részeken, így Észak-Erdélyben is az országzászlók állítása. Székelykeresztúr mindjárt a visszatérés hónapjában bekapcsolódott az országzászló mozgalomba. 1940.
szeptember 27-i keltezéssel az alábbi levél érkezett Rákoscsaba elöljáróságától:
„Tekintetes Községi Előljáróságnak, Székelykeresztúr, Udvarhely vm.
Tisztelettel értesítjük, hogy Rákoscsaba (Pest
vm.) község képviselőtestülete 1940. szeptember hó 4-én tartott rendes képviselőtestületi
közgyűlésén Székelykeresztúr községet testvérközségévé fogadta. Egyúttal elhatározta, hogy
költségünkre a testvérközség által kijelölt helyen
országzászlót állíttat fel, s azt a testvérközséggel megállapított ünnepség keretében leleplezi,
a testvérközségnek átadja. Midőn a fenti határozatunkról a tek. Előljáróságot meleg szeretettel
értesítjük, kérjük, szíveskedjék velünk tudatni,
hogy a testvérré fogadást, valamint az országzászló-felajánlást elfogadják-e?
1940. évi szeptember hó 27-én, igaz magyar
szeretettel Debreczeny István bíró, Csorna Lajos főjegyző.”
Orbán János, városunk történetírója krónikaszerűen vetette papírra az eseményeket. „Községünk Rákoscsaba község elhatározását 1940.
október 18-án tartott képviselőtestületi gyűlésében mély hálával és köszönettel fogadta…”
Ezen előzmények után Rákoscsaba megküldötte a saját országzászlójának a tervrajzát,
hogy kívánsága szerint ugyanúgy készíttesse
el Székelykeresztúr is. A végleges tervet Orbán
János, katolikus esperes állította össze a rákoscsabai emlék méreteinek és alakjának a szem
előtt tartásával, a részleteket azonban (a főoszlopot és a rácsozatot) székely kopjafás motívumokkal gazdagította.
Szükség volt Keresztúrnak a selyemzászlón
elhelyezendő címerére. A régi pecsétnyomók

alapján összeállított címer a következő: ovális
mezőben kilencágú csillag, a csillag közepén díszes korona, a korona körül félkörben e felírás:
Keresztúr Városa.
1941 márciusában Széll Mózes és Valentin István vállalkozók hozzáfogtak a talapzat munkálataihoz. Hargitai andezit kőtömbökből készült el
a zászlótartó, tetején kőtulipánnal és ugyanezen
anyagból a falazat is. A finoman csipkézett vasrácsozatot Dénes János lakatos készítette.
Szeptember 14-re tűzték ki a felavatás ünnepségeit. Megelőző nap délután érkezett Rákoscsaba 51 tagú küldöttsége, érkezésükkor a
piactér minden házán lobogó lengett. A vendégeket dr. Ferentzi Pál főszolgabíró köszöntötte.
Másnap, vasárnap reggel a helybeli fúvószenekar ébresztette a város-nagyközséget ünneplésre, miközben szitáló esőben érkeztek a
közeli községek lakói zenekarokkal, hogy leróják a hódolatot a központi zászló előtt. Ezrekre
menő tömeg hullámzott a tágas piacon. A himnusz eléneklése után a lelkészek megáldották a
nehézselyemből készült gyönyörű országzászlót, amelyet a testvérközség most hozott.
Az ünnepi beszédet Péter Lajos, főgimnáziumi
tanár tartotta. Az országzászlót a lobogóval együtt
Csorna Lajos, rákoscsabai főjegyző adta át Székelykeresztúrnak. Demeter Andor, keresztúri főjegyző tolmácsolta a község polgárainak köszönetét.
Jeladásra a magyar Hiszekegy hangjai mellett megindult felfelé az árbócra a magyar zászló. Sok ezernyi szem tapadt rá. A lobogó egyik
oldalát az angyalos magyar címer, a másikat a
testvérközségek címerei díszítik. A zászlót Orbán János, római katolikus esperes köszöntötte.
Ünnepi műsor után az országzászló megkoszorúzása következett. Egymásután lépett fel
húsz egyesület küldöttje a zászlótalapzat lépcsőin, hogy virágerdőbe borítsa a turul madár
körüli emléket. A tömeg elénekelte a Szózatot.
Másnap Jakab János ny. járásbíró e szavakkal
bocsátotta útjukra a hazainduló vendégeket:
„Mondjátok el otthon gyermekeiteknek,
hogy a székely gyermekek együtt nőnek velük
a magyar zászló fényében. És ha felnéztek a

csillagos égre, lássátok meg a tejútban Csaba
vezért, akinek a nevét a községetek viseli, a vezért, aki minket, székelyeket 1500 évvel ezelőtt
idevezérelt a Hargita környékére.”
Az országzászló 75 évvel ezelőtti felavatását
követően négy évig loboghatott eredeti helyén.
1945 után a talapzat többféle szerepet töltött
be: 1948-ban itt állították fel a vas-Petőfit,
Márkos Albert szobrát, amelyet aránytalansága
miatt a művész pár napon belül eltávolíttatott.
Az 1950-es években vörös bádogcsillag „ékesítette” a talapzatot, majd dús növényzettel ezt
is eltakarták, és a hely hosszú álomba merült.
1996-ban Székelykeresztúr nevét rovásírásos
betűkből formázó millecentenáriumi oszlopot,
Kiss Károly keresztúri művész alkotását helyezték el a felújított talapzaton.
Az eredeti országzászló utódja, a karcagi
Györfi Sándor szobrászművész által újraálmodott
turulmadaras emlékmű 2009-től a régi művelődési ház előtti parkban látható. Eredeti kőoszlopa
a polgármesteri hivatal udvarán, egy földásás alkalmával jutott szerencsésen a napvilágra.
Az 1941-es országzászló avató ünnepségéről
Nagy Béla fényképész készített felbecsülhetetlen értékű dokumentumfotó-sorozatot. Az ünnepség részletes leírását Orbán János, római
katolikus esperes, szemtanú tollából ismerjük,
és a Székelykeresztúr története című könyve
117-129. oldalain olvashatjuk.
Az eredeti zászló 1945 utáni sorsáról nincs
adatunk, de a Molnár István Múzeum őrzi azt a
sárga selyemmel bélelt zászlótartó fadobozt,
amelyben a rákoscsabaiak 1941. szeptember 13án Székelykeresztúrra hozták az országzászlót.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Rákoscsaba és Székelykeresztúr előljárói
Fotó: Nagy Béla, 1941
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III. Székely Lovas- és Táncfesztivál
Harmadszorra rendezték meg szeptember
10-én a Székely Lovas- és Táncfesztivált a székelykeresztúri Székely Lovastanyán. A Székely
Lovasklub szervezésében a lovas foglalkozástól
a néptáncbemutatón keresztül a lovasakrobatikáig és az aikidobemutatóig változatos programmal várták az érdeklődőket. Az esemény
fővédnökeként látogatott a rendezvényre Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Hiszem, – mondta a megyeelnök – hogy erőfeszítéseink célt érnek, és a Hargita megyei
iskolákban belátható időn belül a gyermekek
betekintést nyerhetnek a lovas életbe, a ló és a
székely ember hagyományos kapcsolatába. Bízom benne, hogy a számítógép és a tévé képernyője helyett a gyermekek mindennapjaiban a
lovas élet egyre fontosabb helyet foglal el. Nagy
szükség van a lovas rendezvények megszervezésére, a lovasoktatás működtetésére, és ezúton is gratulálok a szervezőknek remélve, lesz
ennek folytatása. Lelkes emberekre van szükség a színvonalas lovas események megvalósí-

tásához – fogalmazott a megyeelnök.
Az elöljáró közölte, hogy az elkövetkező időszakban Hargita Megye Tanácsa nagyobb figyelmet fordít a lovasoktatás ösztönzésére pályázati kiírás útján, valamint az iskolákkal együtt
kíván dolgozni ennek érdekében.
A Székely Lovastanyán legkisebbeket egész
nap arcfestéssel, gyöngyfűzéssel, kavicsállatka-készítéssel, kézlenyomatos képekkel várták
a Mesevár óvónői és az ATA önkéntesei. Délután a helyi néptáncos gyerekek mutatták be
tudásukat, bemutatkozott a Jézuskiáltó székely
baranta közösség, a felnőtteket bor-és pálinkakóstoló várta.
A lovasakrobatikai versenyen részt vett a
sepsikőröspataki Kálnoky Lovarda csapata.
Az előkészített a pályán Pászka Lehel és csapata tartott lovasíjász-bemutatót.
A hagyományőrző eseményekkel teli napot
a keresztúri fiatalokból szerveződött SWAG 5
zenekar koncertje zárta.
Sándor-Zsigmond Ibolya

A Székelykeresztúri
Művelődési Ház tervezett
műsora 2016. október
hónapra

Mi újság, Attila?

Okt. 11-én 10 és 12 órától
Ariel Gyerekszínház – Tűzmadár
– Gyerekszínház

Rövid híradásunkban egy, a múlt havi lapunkból kimaradt esemény kapcsán szeretnénk pótolni egy mulasztást. A Székelykeresztúri Kistérségi Napok és Petőfi-hét alkalmával
augusztus 5-én, a Molnár István Múzeumban
tartott ünnepi önkormányzati ülésen a kulturális műsor keretében mindenki várva várta
Szaniszló Attila székelykeresztúri zongorista-tehetség előadását. Városunk büszkesége
Attila, a csodagyerek ezúttal is remekelt, lélegzetvisszafojtva hallgattuk játékát. Köszönjük az
élményt, és abban a reményben kívánunk további sikereket, eredményeket Attilának, hogy
mihamarabb újból láthatjuk, hallhatjuk.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Okt. 11-én 19 órától
Berecz András – „Láttam a Holdat előttem” – Előadóest
Okt. 12-én 19 órától
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium VADRÓZSÁK néptánccsoportja – „Sírjaik hol domborulnak?”
– Néptáncjáték
Okt. 17-én
Nagyvárad Táncegyüttes – Kata
történet – Táncjáték
Okt. 20-án 18 és 20 órától
Szomszédnéni Produkciós Iroda
– Nemdisznóláb – Humorest

Október 11-én a Székelykeresztúri Művelődési Otthonban
lép fel Berecz András előadóművész. Jegyek elővételben kaphatók a jegyirodában (a városi
könyvtár mellett) 10- 14 óráig.
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Okt. 22-én 19 órától
Grazioso Vonósnégyes, F. Chripkó Krisztina énekes – Komolyzenei
est

A szervezők fenntartják a
műsorváltoztatás jogát!
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