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Két tanácsülés is volt augusztusban
A Kistérségi Napok keretében augusztus
5-én sorrakerült ünnepi önkormányzati ülést
követően augusztus 30-án rendkívüli tanácsülést tartott a képviselő-testület.
Az augusztusi dísztanácsülés zászlófelvonással kezdődött. Ez mindig szép mozzanata a városnapok hivatalos kezdetének, amelyen rendszerint jelen vannak, és idén is részt vettek a
testvértelepülések küldöttei.
Az ünnepi rendezvény a dísztanácsüléssel
folytatódott, a Molnár István Múzeumban telt
ház várta az ülés kezdetét, amelynek két napirendi pontjaként ünnepélyes átadásra kerültek
az idei Pro Urbe és a Székelykeresztúr Város
Gazdasági Fejlődéséért díjak.
A kitüntetettek méltatását Sándor-Zsigmond
Ibolyától hallhatták a jelenlévők, az alkalomhoz
méltó zenei élményt a Lelkes zenekar valóban
szívvel-lélekkel játszott muzsikája biztosította.
Mint arról már korábban is hírt adtunk, az
idén Pro Urbe kitüntetésben részesült Dr. Farkas-Ráduly Sándor családorvos, aki több évtizedes folyamatos munkája során vívta ki a
közmegbecsülést, sokezer betegen segített,
akik felé mindig türelemmel és szeretettel fordult, és teszi ezt a jelenben is. Emberségével,
munkaszeretetével és segítőkészségével több
évtizeden keresztül példát mutatott: városi tanácsosként is sokat tett Székelykeresztúrért, a
testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséért és azok
gyümölcsöző fenntartásáért, mindezen érdemekért vehette át a Pro Urbe-díjat Rafai Emil
polgármester úrtól.

A Székelykeresztúr Város Gazdasági Fejlődéséért-díjat idén Szabó Dénes, a Szinker Kft.
ügyvezetője kapta, akinek sikeres vállalkozása
sokat tesz településünk gazdasági előremeneteléért, megélhetést és munkát biztosítva számos családnak. A cég fennállása óta, azaz 23
éve már, folytonosan munkahelyeket teremt, és
az itthonmaradást szolgálja.
Mindkét kitüntetettnek gratulálunk, és kívánunk számukra további sikereket, munkájukhoz
jó egészséget, szolgálatukhoz erőt, kitartást!
A második, rendkívüli tanácsülésen,
amelyre augusztus 30-án került sor, a képviselő-testület megszavazta az összes kiírt napirendi pontot. Elsőként elfogadták a júliusi találkozóról készült jegyzőkönyvet, majd a hivatal és
a helyi tanács alárendeltségébe tartozó közintézményi alkalmazottak fizetési besorolását is.
Elfogadták a városban működő tanügyi intézmények iskolahálózati rendszerét, majd kiigazították a 2017-es évi helyi költségvetést.
Ismertették és helyeselték a Hargita negyedi
játszótér megvalósítása elnevezésű beruházás
technikai, gazdasági mutatóit.
A különfélék napirendi pont alatt tudomásul
vették azt a szakvéleményt, amely szerint a
Polgármesteri hivatal épületének frontján lévő
Primăria felirat magyarul a Városháza fordítás
helyett a Polgármesteri hivatal megnevezésnek
kell felkerülnie.
A soron következő tanácsülésre – rendhagyó módon – a hónap 3. csütörtökjén kerül sor,
azaz 2017. szeptember 21-én.

Augusztus
Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres
római császárról, Augustus Octavianusról
kapta. Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár
ugyanannyi napot akart, mint amennyi
a Iulius Caesarról elnevezett júliusban
van. A 18. századi nyelvújítók szerint az
augusztus: hévenes. A népi kalendárium
Kisasszony havának nevezi.
Babits Mihály:
Augusztus

A Petőfi-hét kiemelkedő eseménye:
a Petőfi-emlékvacsora
Az idei Petőfi-megemlékezésünk kétségtelenül legkiemelkedőbb és legemlékezetesebb

eseménye volt az a kezdeményezés, amely
hagyományteremtő céllal első alkalommal
tette lehetővé mindannyiunk számára, hogy
felidézzük azt az utolsó vacsorát, amelyet Petőfi Sándor 1849. július 30-án este a Gyárfás
kúriában Varga Zsigmond bérlő vendégeként
elfogyasztott. A vacsora bivalytejes és túrós
puliszkából állt annak idején, a felidézett vacsorán most is hasonlóképpen keresztúri túrós
és tejfölös puliszka várta a vendégeket. Öröm
volt látni, hogy milyen sokan érezték úgy, hogy
ezt az első vacsorát nem szabad kihagyni.
folytatás a 2. oldalon...

A falunak tornya karcsú,
körül karcsú könnyű fák
falu fölött vörös arcú,
sárga bajszú holdvilág.
A vasúton szállok messze,
messze, messze csöndesen,
és tűnődöm, enyém lessz-e,
vagy már veszve, kedvesem?
Aki egyszer, egy szép estén,
szép csöndeskén rámhajolt,
enyém lessz-e még édeském,
ki egy estén enyém volt?
Illyen messze, halk zugolyba
véle volna jönni jó,
hol egymásnak válaszolva
tücsök szólna millió.
Lelkem is itt szertecicáz,
elmóricáz csöndesen,
s megpihen egy fehér cicás
kukoricás ereszen. Ó jaj, a vonat megindul,
lassan indul, tétováz
s eltűn a táj dombjain túl
zene, hold és állomás.
1915
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A Petőfi-hét kiemelkedő eseménye:
a Petőfi-emlékvacsora

...folytatás az első oldalról

Megilletődve és fegyelmezett rendben kígyózott a sor a tálaló asztalig. Mindenki, aki jelen
volt, részesült az üzenet-, emlék- és jelképértékű vacsorából, közel 300 adag fogyott el.
A vacsora ízletes volt, bizonyára Petőfinek is
tetszett volna, és talán megverselte volna ez
alkalommal is a házigazdák vendégszeretetét.
Értékeljük Székelykeresztúr Önkormányzatának a törekvését, hogy tudatában ezen esemény fontosságának felismerte, hogy ennek a
vacsorának egyedül Székelykeresztúron van
létjogosultsága, szorgalmazta annak felidézését és támogatta a kivitelezését. Reméljük,
hogy az esemény időpontjától függetlenül az
elkövetkező időkben számosan, helyiek és Székelykeresztúrra látogatók is részesülhetnek
majd belőle. Az esemény fontosságát igazolja,
hogy az M1-es televíziós csatorna Kárpát expressz, valamint a Kossuth-rádió Határok nélkül
című műsora és a marosvásárhelyi Népújság is
helyszíni tudósíttóként voltak jelen a Gyárfáskerti rendezvényen.
Ennek szellemében a július 31-i Petőfi megemlékezéssel vette kezdetét a Petőfi-hét és
Kistérségi Napok rendezvénysorozat. A főtéri
Petőfi-szobor megkoszorúzása után a fúvósze-

nekar kíséretével vonult az emlékező közönség
a Gyárfás-kertbe, a Petőfi-körtefa köré. Rafai
Emil, városunk polgármestere a hiteles dokumentumokat idézve beszélt az utolsó éjszaka
eseményeiről, úgy ahogyan Székelykeresztúron
őrzi azt az emlékezet. Borboly Csaba, megyei
tanácselnök a bibliai utolsó vacsorával vont párhuzamot, miszerint Petőfi is életét és vérét adta
egy nemesebb ügyért, célért. A történelmi egyházak részéről Marosi Tünde, a református egyház segédlelkésznője beszélt, az ünnepi műsort
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói adták
Kacsó Anna tanárnő irányításával.
Megzenésített Petőfi-versek művészi előadásban csendültek fel ifj. Sipos Dezső hegedűjének húrjain, kezdésből a Kis lak áll a nagy
Duna mentében című dal a már szürkülödő égbolt alatt dúdoló tömegben könnyeket fakasztott, míg Dajka Mihály és Tódor Csaba unitárius lelkész tárogatójátéka az alkalomhoz illő,
igazi 48-as hangulatot teremtett.
A közösen elfogyasztott vacsora után késő
estig együtt maradt a Petőfire emlékező székelykeresztúri polgárság. Mindannyian részesei voltunk az újabbkori Petőfi-történetnek.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Petőfi „látogatói”

Július és augusztus folyamán fokozottabb érdeklődés övezi a keresztúri Petőfi zarándokhelyeket. Ennek tudatában a városi kertészek a timafalvi legendai sírt friss virágokkal ültették be,
a környezetét rendbetették, és milyen jó, hogy
a temetőben forgató filmstáb ilyen rendezetten
találta azt, bátran mutathattuk a nagyvilágnak:
ez Petőfi Sándor keresztúri legendai sírja, a költő
emlékét hűséggel ápolják az itt lakók.
Augusztus 9-én a Dömsödiek látogattak a Gyárfás-kúriába és a körtefához. Dömsödhöz egyfajta,
nem hivatalos, de érzelmi alapú testvéri kapcsolat
köt bennünket, hiszen ők is Székelykeresztúrhoz
hasonlóan őriznek és ápolnak egy Petőfi-tölgyfát.
Petőfi Sándor szülei, de maga a költő is 1846–
1847-ben Dömsödön élt, és alkotott. A Petőfi-fa
egy a Duna partján álló hatalmas tölgyfa, amelynek lombjai alatt vetette a költő papírra Piroslik
már a fákon a levél című csodálatos költeményét.

Július 26-án több mint 30 fős gyerekcsoport
látogatott városunkba Ráckeresztúrról, amely
településsel Székelykeresztúr szoros kapcsolatokat ápol a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége keretében. A gyerekek egy általuk készített Székelykeresztúr címert adományoztak
városunknak, amelynek ünnepélyes átadására a
múzeum udvarán került sor, majd ezt követően
megkoszorúzták a múzeumalapító, Dr. Molnár
István szobrát, meglátogatták a múzeumot és
a Gyárfás-kertet. Külön élmény volt a velük való
találkozás, egy rendkívüli módon fegyelmezett,
érdeklődő diákcsoporttal ismerkedhettünk meg.
Minden elismerés a kísérő pedagógusoknak!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Köszönet a Kistérségi Napok és Petőfi-hét támogatóinak

A 2017-es évi Kistérségi Napok és Petőfi-hét elérte a célját! Sok embert szólítottunk meg a programok és közreműködők révén, reméljük, önök is
jól szórakoztak az eseményeken! Találkozhattunk
és felülkerekedhettünk a hétköznapi gondok nehézségein ezen idő alatt – így összegezte a rendezvénysorozatot Rafai Emil, Székelykeresztúr város polgármestere. Köszönjük mindazoknak, akik
segítették, hogy minél sikeresebb legyen az a hét!
Köszönjük munkatársainknak, szervezőknek, közreműködőknek, intézményeknek, önkénteseknek,
vendégeknek, szponzoroknak és a fellépőknek azt
az áldozatos munkát, amit abba fektettek, hogy

minél eredetibb legyen a rendezvény!
Székelykeresztúr város polgármesteri hivatala ekkora volumenű összejövetelt nem tudott
volna anyagi segítség nélkül lebonyolítani. Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik
hozzájárultak a 2017-es városünnephez:
HARGITA MEGYE TANÁCSA, AJKA VÁROS
ÖNKOMÁNYZATA, KONT ILONA II, TÁMPILLÉR
KFT., EGA PROSERV KFT., FOREXIMP KFT. BONFINI, COMPSYST KFT., ACÉLMŰ, DOLLY IMPEX KFT., NETTER SYSTEM KFT., GAGRIVERUM
KFT., DEMETER ZOLTÁN, BIANKA KFT., SZINKER KFT., FORMULA PRIMA KFT., NARCIS E.J.

GYÓGYSZERTÁR, ELKA INTERNATIONAL KFT.,
BENI PROSERV KFT., RDE HARGHITA, UNIVERSUM HÁZ, EL-SHOBAKI KFT., ROLLOTEC KFT.,
BANCA TRANSILVANIA, AVICOPEX KFT., BÁLINT FERENC, KUTI LAJOS, MEDUZA ELECTRO
PONT GROUP, COMKIM INVEST KFT., DYANMIC
KFT., SZASZI SERV KFT., KVARC KFT., IBOLYA
VIRÁGÜZLET, KUBI KFT., ÉVA VIRÁGÜZLET,
HARMOPAN, KÁLA VIRÁGÜZLET, GAS TOURS
ALAPÍTVÁNY, KÉKIRINGÓ VIRÁGÜZLET, COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY, INTER DISCRET ALAPÍTVÁNY, HEINEKEN ROMANIA, AMIGO&INTERCOST KFT., SPECTRUM CENTER KFT.
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Új kapu a főtéri háznak
Már hírt adtunk arról, hogy a főtéri épületek rendre megújulnak. Elsőként befejeződött
a „Cigánybáróné háza”-ként ismert – a Könyvtárnak, Kulturális Irodának és a Kistérség Szövetségnek helyet adó ingatlan frissítése, a kivitelezők renoválták, újrafestették a külső részt,
megújultak a belső nyílászárók és a portai rész
is kicserélődött: kistérségi mesteremberek
munkája nyomán kovácsoltvas kapu áll a bejáratnál.

szerint, vagyis 8-18 óra között tart nyitva. A
Szabadság tér 22. szám alatt, a Bălcescu-szobor háta mögött ingyenes beiratkozással, kötelező háziolvasmányokkal és népszerű írók
komoly vagy szórakoztató könyveivel várják az
olvasókat. Csaknem 51 000 kötetből válogathatunk. Érdeklődni, hosszabbítani, előjegyezni a
0266 243 034-es telefonszámon lehet.

Kerítés
Még a tavasszal érkezett az Orbán Balázs negyedből egy lakossági bejelentés, hogy a régi
elhasználódott kerítés cserére szorul. Akkor
megtörtént az új térelválasztók kihelyezése, s
most folytatódott tovább az építkezés. A városgondnokság munkatársai betonalapot öntöttek
és kerítésrácsot is szereltek az alsónegyedi bolt
elé, hogy óvják a gyalogosokat, a zöldövezetet
egyebek mellett az autóktól.

Könyvtár
Megérkezett az 1000. olvasó a Székelykeresztúri Városi Könyvtárba! Molnár Tímea, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényét kölcsönözte
ki. Timi nagyon szeret olvasni, otthon is nagy
választékkal rendelkezik. A könyvtárosok egy
kisebb ajándékcsomaggal kedveskedtek neki.
A könyvtár szeptember 4-től újra a régi rend

Anyakönyvi hírek

2017.07.15. – 2017.08.15.
Születések:
Török Sebastian
Török lehel-Zoltán
Timár-Katona Magor
Sebestyén Lara
László Lóránt		
Köteles Patrik		
Kovács Levente
Fodor Rajmond

2017.07.09
2017.06.03
2017.07.04
2017.07.11
2017.07.02
2017.07.16
2017.06.28
2017.07.08

Útfelújítás
A Küküllő utcára rákerült a következő réteg aszfalt, a Kriza János utcától kezdődően le
egészen a Dávid Ferenc lakónegyed felé vezető
részre. Beállították az aknákat, többszáz méteren át koptatóréteget, szegélyköveket helyezett el a kivitelező cég rajta, s már a festések is
rákerültek az útra.

Kegyeleti munkálatok
A városgondnokság munkatársai a Gyárfás-kert bejáratánál lévő székelykaput, majd a

Tűzoltófelszerelések átadása

Folyamatosan hírt adunk városunk önkéntes
tűzoltó-testületének munkájáról és a munkájukhoz szükséges felszerelések, eszközök, alkalmanként járművek beszerzéséről. Mindezek
a szerzemények – érkezzenek bár adomány,
pályázat, támogatás formájában – segítik a lakosság érdekében végzett tevékenységüket, és
hozzájárulnak a jobb munkakörülmények megteremtéséhez.
A Kistérségi Napok alkalmával ünnepélyes
keretek közt adták át azokat a felszereléseket,
amelyeket Székelykeresztúr Város Önkéntes
Tűzoltósága nyert a Hargita Megyei Tanács pá-

timafalvi ravatalozó ajtaját újították fel. A napsütés elég hamar kifakítja a fát, ezért előbb lecsiszolják, majd színtelen lakkal kenik le, hogy
időtállóbbak legyenek.

lyázatán. Segítségükkel ez alkalommal védőruhákat, bakancsot, lámpát szereztek be.
Ezekkel a felszerelésekkel gyarapodva tűz-

Demeter Boglárka
Csapai Edvárd
Boldizsár Barna
Bölöni Zsófia		

2017.07.04
2017.06.18
2017.02.19
2017.06.30

Házasságkötések:
Korábbi lapszámunkból véletlen folytán
kimaradt egy esemény, így most tesszük közzé:
2017.05.05
Márton Sándor és Demeter Mónika
2017.08.04
Benedek Hunor és Simó Delinke

oltóink hatékonyabban és eredményesebben
végezhetik az eddig is helytállással vitt, nem
kevés veszéllyel járó munkájukat.

Elhalálozások:
Mátyás Anna		
Fodor Ileana		
Patakfalvi Ida		
Serbán Anna		
Boros Oszkár		
Kovács Károly		
Tamási Ioan		

2017.07.22
2017.07.27
2017.07.30
2017.07.29
2017.08.08
2017.08.09
2017.08.12
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Történelmi kerékpártúra Fehéregyházára
Csaknem 50 fős csapat vett részt azon a hagyományossá vált történelmi kerékpártúrán,
amely Nemes Sándor titkár úr kezdeményezéséből született, és Petőfi emlékét ápolni hivatott
életre. A résztvevők a Polgármesteri Hivatal és a
Petőfi Sándor Művelődési és Kutatási Egyesület
által szervezett eseményen legnagyobb költőnk
székelyföldi, környékbeli állomásait keresték fel.
A keresztúri Gyárfás-kúria körtefájától a fehéregyházi emlékparkig kerékpároztak, visszafelé
útjukban megkoszorúztuk a héjjasfalvi Zeyk Domokos-emlékművet, és ismertetőt hallhattak az
Ispán-kútnál, Petőfi vélt halálhelyénél.
Az elfáradt utazókra a városba visszatérve
közös ebéd várt, majd többen is felkeresték Petőfi Sándor legendai sírját a Timafalvi temetőben.

Idázzük fel a Kistérségi Napok emlékezetes pillanatait!
Szabadtéri filmvetítés
A július 31-i Petőfi-megemlékezést követő estén, augusztus 1-jén újból benépesült a
Gyárfás-kert. Első alkalommal került sor szabadtéri filmvetítésre igazi élménnyel szolgálva
ezáltal az érdeklődőknek. A kissé pikáns nyelvű blogger, Bihari Viktória írásai alapján készült film hangulatos légkört teremtett. Igazi
piknik-érzés, csillagok, pokrócok, lampionok,
gyertyák várták azokat, akik ellátogattak naplemente után a szabadtéri moziba, hogy együtt
nevessenek a Tékasztorik esetlen főhősnőjének
kalandjain. Jó élmény volt!
Vendégek fogadása
Augusztus 3-án, csütörtökön a Molnár István
Múzeum udvarán fogadták a házigazdák a testvértelepülésekről érkező küldöttségeket, akik a
kistérségi napokra velünk együtt ünnepelni és
egy kellemes, élményekkel teli hétvégét tölteni jöttek Székelykeresztúrra. Régi ismerősöket
üdvözölhettünk, és újakat ismerhettünk meg ez
alkalommal is.

lat előadásában, Kiss László rendezésében. A
darab, amellyel júliusban a társulat Ezüst minősítést szerzett a mátészalkai amatőr színjátszó fesztiválon, városunkban is osztatlan sikert
aratott. A rendezőt és a darab szerzőjét elismeréssel ünnepelte a közönség.
Czire Alpár fotókiállítása
Augusztus 4-én, pénteken a Molnár István
Múzeumban az ünnepi önkormányzati ülést követően nyílt meg Czire Alpár fotós, tanár kiállítása. Fekete-fehér képein Énlaka jelenik meg,
jellegzetes tájak, portrék fedezhetőek fel rajtuk. Amint megszokhattuk, Czire Alpár újabb
művészi fotókkal örvendeztetett meg bennünket, igényes, kidolgozott, sokatmondó képein
az élet a maga valóságában köszön vissza úgy,
ahogyan a művész látja és láttani szeretné még
sokáig, miközben fotós és néző egyaránt tudatában van a múló idő sorsszerűségének.

A tárlatot Nagy-Mátéfi Tímea, énlaki unitárius lelkésznő nyitotta meg az énlaki dalcsoport
közreműködésével.
Míves emberek sokadalma
Számtalan kézműves termék között dísz, ékszer, használati tárgy, viselet, finomság kínálta
magát a portékák között a Kistérségi Napok al-

Színházi előadás
Este 8 órától a Művelődési Házban a székelykeresztúri közönség zsúfolásig telt teremben
nézhette meg dr. Zsidó Ferenc Simogatórium
című szatírikus komédiáját a Pódium színtársu-

kalmával Keresztúr főterén. A helyi árusok saját
termékeiket mutatták be, amelyeket hagyományos, helyi alapanyagokból, házilag készítettek.
Péntek délután színes műsor várta az
érdeklődőket a nagyszínpadon. A polgármesterek köszöntője után a Polgári Fúvószenekar
1895, a Gyerekek Klubjának népi zenekara, a
Cickom énekegyüttes, a Lelkes zenekar kezdte
a műsort, majd a székelykeresztúri fiatalokból
álló Royal együttes forrósította fel a hangulatot,
míg megérkezett az est sztárfellépője: a Titán
zenekar és Szabó Előd. A levezetést a Friday
Rehab vállalta, este későn utcabállal ért véget
az eseménydús nap.
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KRÓNIK A
Magyar Ízek főzőverseny
Augusztus 5-én, szombat délelőtt főzőversennyel indult a nap. Soha ennyi benevező nem
volt, mint az idén, az ételjegyek is elfogytak
még frissen, reggel. Az előző évektől eltérő
helyszín még nagyobb tömeget vonzott, sokan
látogattak ki a polgármesteri hivatal előtti térre, hogy mind a 17 csoport finomságait megíz-

In vino veritas
A 2017-es borvetélkedőre harmincnál több
helyibéli bort neveztek be a gazdák. Ezzel egy
időben zajlott a főzőverseny, így az ínyencek
össze tudták kötni a két megmérettetést: a

Néptáncgála

leljék. A szakértő zsűri – Garaczi Zoltán séffel,
a Magyar Nemzeti Szakács és Cukrász Válogatott tagjával az élen – első helyre sorolta a
Nyári Kert Étterem Hétvezér tokányát, második
a Villám Önkéntes Tűzoltóegyesület babgulyása, harmadik pedig az újszékelyi tanács székely
babgulyása lett. Különdíjat érdemelt ki Héja Tibor csapata a különlegesen elkészített marhapofáért. Minden résztvevő ezen felül oklevelet,

apró ajándékcsomagot is kapott, amely a DávidVára Herbária termékeit tartalmazta – így is
támogatva ifj. Balázs Dávid felépülését.
Az új helyszín a forró napsütéstől eltekintve
mindenkinek kellemes, könnyen elérhető volt,
a park féltett virágaiban sem esett kár, minden
rendben zajlott. Székelykeresztúr bizonyította:
civilizált módon is lehet ekkora tömeget mozgatni.

legfinomabb étkek mellé válogathattak a győztes borokból. Idén újszerű volt a helyszín, és jó
döntésnek is bizonyult. A Molnár István Múzeum
pincéjének hűvöse segített kibírni a rekkenő hőséget, míg a zsűri segítségével, Bárdos Sarolta,
a Tokaj Nobilis Szőlőbirtok alapító borászának

szakértő bírálatával eldőltek a helyezések.
Az I. díjjal Kornis Istvánt tüntették ki, II. díjat id. Fülöp Jenő, a III-at Horváth László kapta.
Alig pár tized ponttal maradt le a dobogóról, így
különdíjban részesült Benyovszki László, de az
összes benevezett gazda is oklevelet kapott.

tánccsoport-vezetőknek a színvonalas előadásokat, találkozunk jövőre ugyanitt – ugyani-

lyen lelkesen! Ezzel búcsúztak a 2017-es Néptáncgála fellépői, résztvevői.

kivétel nélkül felkerülnek a slágerlistákra, közülük többet is beválasztottak minden idők legjobb
magyar dalai közé. Többször voltak már az év
zenekara, énekese vagy nyerték el a legjobb videoklip címet – most Keresztúr is megtapasztalhatta, mekkora bulit tudnak varázsolni!
A várva várt tűzijátékot követően szombat

éjjel az NDJT Project formáció, Friend (Baráth
Zoltán) és PinknoiZe (Pál Zoltán) közös szettjeire szórakozhatott a közönség a Kistérségi
Napok záróbuliján.
A Kistérségi Napok végeztével így köszöntünk el: jövőre újra együtt hasonló örömökben
legyen részünk!

Szombaton a Kistérségi Napok legjobban
várt mozzanata volt a Néptáncgála. A város
apraja nagyja fellépett a hagyományőrző rendezvényen. Láthattuk a deszkákon a jubiláló
Pipacsokat, a Kispipacsokat kiegészülve a rugonfalvi Forgórózsákkal és a Picúrpipacsokkal, a Vadrózsákat, a Mákvirágok közösen állt
színpadra a Késői Mákvirágokkal, vendégként
pedig az ipolysági Sendergő tánccsoport és a
karcagi Biljana bolgár hagyományőrző együttes mutatkozott be. Köszönjük a fellépőknek,

Szombat esti koncertek
A koncert-rajongók sem maradtak meglepetés nélkül szombat este, augusztus 5-én.
A gyergyószentmiklósi Dreamland Residents
először koncertezett a városban, de reméljük,
nem utoljára. Karrierjük kezdete szorosan kötődik a Székelyföldi Peron Music Tehetségkutató
Fesztiválhoz, amelyet 2015-ben megnyertek, az
elmúlt évben pedig a Poros az ég című daluk lett
a legszebb erdélyi magyar dal amatőr kategóriában. Ezeket is, és a feldolgozásaikat is játszották
a keresztúri közönségnek, akik láthatóan-hallhatóan nagyon értékelték a fiatal zenészeket.
A legtöbben a tehetségkutató műsorból ismert sztárfellépőre, Muri Enikőre voltak kíváncsiak, aki a Sugarloaf együttessel érkezett. A zenekar 22 éves fennállása alatt ma már a magyar
könnyűzenei élet egyik ikonja. Dalaikat minden
kereskedelmi rádió sugározza. Négy aranylemez, több szakmai díj és jelölés mellett számaik
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DIÁKVIL ÁG

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Petőfi Sándor Általános Iskola

„látszik egy kék falat
égbolt - alatta terül el a nyár,
s pacsirtaszóval frissen kiabál:
- Én játszom ugyan, de ti
vegyetek komolyan.”
(Szilágyi Domokos: Nyár)
JÁNOSI NOÉMI, 8 ani, Cristuru Secuiesc

Locuim împreunâ cu bunicii. Între cele
două case e bazinul nostru. Lângă bazin mă
joc. Mereu simt, că au grijă de mine.

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vadrózsák Néptánc�csoportjának tagjai 2017. július
24-31. között Kőrispatakon táboroztak.
A foglalkozások két csoportban
zajlottak, külön-külön a kisebbek
és a nagyobbak számára. A változatos program során a csoportok
bonchidai táncokat tanultak Udvari Róbert és Józsa Levente néptáncoktatók irányításával, népda-

A költő szavait megfontolva, komolyan veszik a nyarat a petőfis diákok: minden
szellős, meleg, kellemes pillanatot hasznosan kihasználva pihennek, szórakoznak,
kirándulnak, táboroznak. És
megemlékeznek… Kacsó Anna
tanárnő irányításával Petőfi
Sándor halálának emléknapján iskolánk tanulói műsor keretében idézték fel a költő és
a költő barátja, Arany János
barátságát az öreg tanú mellett a Gyárfás-kúriánál. Petőfi
nyomdokában lépkedtek az
intézményünkben
táborozó
kunszentmiklósi diákok is, elhozva nekünk nagy költőnk
kunsági emlékeit, és mint
ahogy a verssorok hidat építettek múlt és jelen közé, úgy

fonták, varrták, ragasztották össze
távolságot
meghazudtolva a két város gyerekei
közt kialakult
barátságot a
szorgos
kis
kezek a tábor
ideje
alatt.
Messze
van
Kunszentmiklós, de még annál
is messzebb Kína. Ezt a mes�szeséget is legyőzte iskolánk
I. A osztályos tanulója, Jánosi
Noémi, akinek a Jiangsu Tartomány Regionális Kormányának Külügyi irodája és Jiangsu
megye Rádió-TV Közintézménye által szervezett „Fesd le

otthonodat, álmodd meg jövődet!” témájú nemzetközi
gyermekrajz- és festészeti
versenyre beküldött rajzát Kínában fogják jutalmazni, készítőjét személyesen méltatni. Mert játszanak ugyan, de
komolyan veszik …
Jakab Enikő

lokat énekeltek Nemes Annamária
zenetanárnő vezetésével, délutánonként pedig kézműves foglalkozásokon vettek részt. A tánccsoportot a Lelkes zenekar is elkísérte a táborozásra, biztosítva a
talpalávalót és a jó hangulatot.
Táncosaink az itt begyakorolt
műsorral léptek fel a Kistérségi
Napok és a Petőfi-hét néptáncgáláján.
Székely Tiboldi Anikó

A térség legnépszerűbb tábora

Nagygalambfalva közelében, a Nagyvölgyszádán került megrendezésre a nyolcadik sátortáborral egybekötött vakációs bibliahét, a
Nagygalambfalvi Református Egyházközség,
Galambfalva Község Polgármesteri Hivatala, a
Nagygalambfalvi Általános Iskola és a Nagygalambfalvi Közbirtokosság szervezésében.
A helyismereti tábort első években Galambfalva község különböző pontjain szervezték
azért, hogy a gyermekek megismerhessék a
helyneveket, felfedezhessék a régi forrásokat,
ahová déd- és nagyszüleik annakidején gyakran
kijártak. Az évek során viszont annyira kinőtte
magát a tábor, hogy egy nagyobb területen kellett megállapodniuk a szervezőknek, így esett a
választás, a festői környezetű tisztásra, a Nagyvölgy-szádára, ahol mintegy nyolcvan sátrat

állítottak fel a több mint kétszázhúsz gyermek
számára. Közel harminc helységből érkeztek a
részvevők, a térségünkön kívül még voltak magyarországi, izlandi, dániai, hollandiai, spanyolországi gyerekek, akik galambfalvi felmenőkkel
rendelkeznek.
A többnapos tábor programja nagyon színes
volt: helybéli mesterektől tanulhatták a különböző kézművességeket, de minden nap az
IKE-s fiatalok által vezetett HŰ ha elnevezésű
bibliaheti tematika kézimunkáit is elkészíthették, ugyanakkor sportolásra is volt lehetőség,
hiszen az SZKC-s fiúk lelkesen edzették a focikedvelőket. A konyhán szakácsnők és önkéntes
kisegítőik ügyeskedtek. Nagy látogatottságnak
örvendett a toronycsúszda, a kis fürdőmedence, a trambulin, de a csocsóasztalok is állandó

jelleggel használatba kerültek, a tábortűz pedig a sátrazás elengedhetetlen fénypontja volt.
Mint újdonság és kuriózum a hőlégballonozás
került be a szabadidős tevékenységek közé:
30–40 méter magasságból volt szemlélhető a
környező táj.
Gyerkó Levente polgármester elmondta:
Szervezőkként arra törekszenek, hogy évről
évre fölül tudják múlni önmagukat. A területet körbekerítették, és a cölöpökre esténként
meggyújtható olajfáklyákat helyeztek. A nagyszínpadot, amelyet a Keresztúri Kistérség települései közösen vásároltak, itt állították fel
először. Most van a legjobb formája a tábornak
– jegyezte meg a polgármester.
Reggelente harmonikás ébresztővel kezdődött a nap, az esti takarodót pedig trombitaszó jelentette, a foglalkozásokhoz tánccal
toboroztak.
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I . K is t ér ségi dua t lon és t r ia t lon

Az idei Kistérségi Napok nagy újítása volt
az első alkalommal megrendezésre kerülő kistérségi duatlon és triatlon. A szikrázó napsütés sokak kedvét meghozta a vetélkedőhöz,
amely a vártnál jóval nagyobb sikerrel zárult
a Rugonfalvi tavon. Öröm volt látni, ahogyan a
versenyzők vigyáztak egymásra, bátorították a
társaikat és nem ellenfélként, hanem a sportszerűség jegyében társként tekintettek a mellettük lévőkre.
Sajnálatos módon kimaradt a női kategória.
A szervezők igérik, hogy a következő rendezvényen pótolni fogják a hiányosságokat. Vigaszként álljon itt azon hölgyek neve, akik kiemelkedő eredményeket értek el, és néhol csak
pár másodpercen múlott, hogy nem állhattak a
dobogóra: Barczán Erika, Bernád Rozália, Daragos Abigél, Dobos Katalin, Gáspár Beáta, Nagy
Tünde-Ágnes, Simó Ágnes-Tekla, Simó Izabella,
Szekeres Ágnes és Török Tünde.
A tó átúszása, körbefutása és a kerékpározó
szakasz teljesítése szinte kivétel nélkül minden
benevezőnek sikerült, bár elkelt az energiát adó
szőlőcukros, vizes palackos csomag. 40 felnőtt
és 32 gyerek mutathatta meg tudását – gratulálunk a versenyzőknek!
Az I. Kistérségi duatlon és triatlon verseny
dobogósai:
Duatlon:

I. hely: Csutak Barna
II. hely: Lőrentz Előd
III. hely: Ambrus Konrád
Triatlon:
Ifjúsági triatlon kategória:
I. hely: Kása Csaba
II. hely: Gagyi Ervin
III. hely: Gáspár Beáta
Staféta/váltó kategória:
I. hely: 72-esek, azaz Csutak Sándor és Gindella Levente
II. hely: Robi és Vasmacska csapat, azaz
Derzsi Róbert és Dobos István
III. hely: Forró nyár csapata, azaz Elekes Károly és Szakács Albert
Felnőtt triatlon kategória:
I. hely: Elekes István
II. hely: László Csongor
III. hely: Sinka Zsolt
Az idei vetélkedő remélhetőleg egy ezután
évről évre megrendezésre kerülő és további
nagy érdeklődésre számot tartó rendezvén�nyé növi ki magát. A tanulságokat levonva még
sikeresebb versenyeknek nézhetnek elébe a
sportot kedvelő kistérségi gyerekek, fiatalok és
idősebbek, hiszen sportolni jó és egészségünk
érdekében kell is! A csapatélmény csak ráadás.
Bándi-Keszey Judit
Sándor-Zsigmond Ibolya

Kispályás
Petőfi Labdarúgó Kupa
A Kistérségi Napok keretében lezajlott a Kispályás Petőfi Labdarúgó Kupa, amelynek döntő
mérkőzéseire igen sokan voltak kíváncsiak. Az
első helyet a Laminker csapata szerezte meg,
második lett Csekefalva, a harmadik pedig az
Old Boys. Gólkirály Kedei Barna lett, a legjobb
kapus Gál Attila, a legjobb játékos címet pedig
Fazakas László nyerte el.
Mindannyiuknak gratulálunk!

Fotó: Sinka-Király Levente

Fotó: Sinka-Király Levente

Akire büszkék lehetünk:
keresz túri Judo bajnok
A székelykeresztúri kötődésű László Zalán
Ferencz 2008. január 1-jén született.

Meghívott vendégek voltak az oroszhegyi gyermekfúvósok, keresztúri könnyűzene-együttes, a Royal zenekar, a kisgalambfalvi
Gozefini bűvész. A barantabemutatót Kincses
Kálmán, székelyszenterzsébeti és Páll Attila,
fiatfalvi református lelkipásztorok vezették.
Szász Tibor András, felsősófalvi református
lelkipásztor A székely túlélés stratégiái címmel
tartott előadást. A búvárbemutatót Szaniszló
Csaba, a Legendárium-bemutatót Szécsi Mózes tartotta, a lovaglást Szíjgyártó Zoltán vezette. A gyöngyfűzést és bútorfestést Szakács
Erzsébet, a szövést Kányádi Ilona, a fafaragást
pedig Kányádi Miklós tanította. Az Udvarhelyszéki Együtt-Tesz kalákaprogram önkéntesei
meghívták Soós Emőke, Békéscsabán élő udvarhelyi bábszínészt mesét mondani. Jakab
Hunor képzőművész és társai arcot festettek,

Mezei Gabriella színész pedig interaktív játékot
vezetett. Kiemelt anyagi támogató volt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
A hét folyamán nem voltak egészségügyi
és fegyelmezési gondjaik sem. De az elsősegély-ismeretekre
kicsik-nagyok
kíváncsiak
voltak. Kányádi György, helyi református lelkipásztor a nagylelkűséget és az elfogadást
emelte ki. Egyre több törődést igényel a tábor a
szervezők részéről, ugyanakkor egyre több tettet az önkéntes segítőktől. A nagy záróalkalomra kivonult a falu népe: több mint négyszázan
örvendtek együtt a gyermeknéppel.
A rendezvény összegzésének talán legfontosabb megállapítása, hogy ezt a sátortábort
nem a pénz, hanem a szeretet tartja életben.
F. Bartha Noémi
(forrás: szekelyhon.ro)

Négy és fél éves kora óta a marosvásárhelyi judo klub tagja, ahol kitartóan vesz részt az
edzéseken. 2015-ben – 7 évesen – szorgalmas
munkájának köszönhetően elnyerte „Marosvásárhely élsportolója” kitüntetést. Számos nemzetközi és hazai versenyen vett részt 28 arany,
16 ezüst és 8 bronzéremmel gazdagodván.
2017. június 25-én élete legnagyobb megmérettetését nyerte meg: a Román Országos Judo
Bajnokságot, így ő lett Románia új országos
bajnoka az U10-es korosztály 27 kg-os súlycsoportjában. Gratulálunk, Zalán!
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FELHŐTLENÜL
A rugonfalvi halastónál 2017.
szeptember 8-10 között sor kerül
a gyermekek számára szervezett
ökológiai horgásztáborra. A tanévkezdés előtti hétvégén megrendezésre kerülő tábort a Petőfi Sándor
Művelődési és Kutatási Egyesület
szervezi, Hargita Megye Tanácsa

Segesvár – 1897, Kiskunfélegyháza – 1922

Végre én is láthattam a soksok régi fényképről jól ismert

Petőfi-szobrot, amelyet a fehér
egyházi tömegsír turulmadaras
obeliszkjével egy napon avattak fel
a segesvári várban 1897. július 31én, Petőfi halálának 48. évfordulóján. Az eseményről a Vasárnapi Újság így tudósított akkor az 1897-es
évfolyam 32. számában:
„Segesvár bástyájának festői
magaslatán, magyar szívek dobogása, az édes magyar szó zengése
s mozsarak durrogása közben hullott le a lepel Petőfi Sándor érczszobráról. A tüneményes pályafutású, lánglelkű költő mithikus alakja
büszke fenséggel jelent meg újra
a részben idegen nyelvű nép között, hogy halhatatlan őrszemként
most ott a bástya fokán őrködjék a
magyar nép, a magyar haza szent
ügye fölött, amiért negyvennyolcz

évvel ezelőtt odalenn, a völgyi síkon
ifjú életét áldozta.”
A Köllő Miklós erdélyi szobrászművész által ércbe öntött Petőfi
azonban nem sokáig őrködött a
segesvári vár fokán. 1916-ban a
háború vihara ledöntötte, de szerencsés módon megmenekülve
Kiskunfélegyházára
szállították,
és ott állították fel 1922. október
29-én Petőfi születésének 100. évfordulójára készülődvén Kiskunfélegyháza polgárai.
2017. augusztus 23-án a forró
alföldi napsütésben áhítattal néztem föl rá. Gyönyörű, magasztos,
igazi historizáló alkotás, méltó Petőfihez. Benne van egy darabka Erdély, Segesvár és Székelyeresztúr,
mindaz, amit magával vitt. Ha arra
jártok, feltétlenül nézzétek meg!

Musica in Festa 2017
Olaszországban járt a Polgári Fúvószenekar 1895
A székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar
1895 122 éves történetének legtávolabbi turnéját tartotta 2017. július 25-augusztus 1. között
Olaszországban, ahol július 28-30-án a Banda
Musicale „Cittá di Staffolo” meghívására az Ancona megyei Staffolo városkában egy háromnapos zenei fesztiválon képviselte városunkat,
illetve országunkat, olyan zenekarok mellett
mint: Banda cittá di Ispica (Szicília), Banda Al-

pina di Gemona (Gemona, Udine tartomány) és
a házigazda Bandá Musicale „Cittá di Staffolo”.
A zenekar ez idő alatt rengeteg tapasztalatot
szerzett, és remélhetőleg ebből a találkozásból
újabb kapcsolatok szövődnek majd. Sikerrel
nyugtázták a zenekar tagjai, hogy lám nem hiába dolgoznak keményen, hétről-hétre készülve az újabb fellépésekre, és ennek a munkának
kezd beérni a gyümölcse, hisz egyre távolabbra
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anyagi támogatásával.
Az élményekben bizonyára minden gyerek számára bővelkedő
nyári vakáció még egy ráadást tartogat tehát, így a szeptember 11-i
iskolakezdéssel, az új kihívásokkal
megújult erővel nézhetnek szembe
tanulóink.

Az is a mi Petőfink.
Volt.
Sándor-Zsigmond Ibolya

kezd a hírük elmenni. A nagy meleg ellenére,
melyet kompenzált a gyönyörű táj, a fellépések
mellett jutott idő kirándulásra is. Így jutottak
el az Adriai tengerpartra, Assisibe, valamint a
gyönyörűséges Velencébe. A zenekar utazási
költségét Hargita Megye Tanácsa, valamint a
Hargita Holding Kft. támogatta. A zenekar hálásan köszöni azon intézményeknek, cégeknek
és magánszemélyeknek, akik egy kicsit is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a feledhetetlen turné
megvalósulhasson.
Polgári Fúvószenekar 1895
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