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IG A ZI MÚZEUMOK É JS Z A K Á JA VOLT Kányádi Sándor 

 Nyári zápor
Virágon lepke,
tarka pillangó,
körüle zümmög,
dong a dongó.

Fű, virág, minden
áll mozdulatlan.
Izzad a lepke,
olyan meleg van.

”Borul, beborul,
vigyázz  pillangó!
Bújjunk, bújjunk el”-
dongja dongó.

Felhő az égen,
borul a napra.
Megáll a lepke
egy pillanatra.

Libbenne szárnya
jaj, de már késő.
Dördül az ég, és
zuhog az eső.

Zuhog a zápor,
ázik a lepke.
Szorítja szárnyát
nagy dideregve.

Aztán a felhő,
ahogyan támadt,
fordít a tájnak
hirtelen hátat.

Kisüt a nap, és
a kis pillangó
szárítja szárnyát,
s dong a dongó.

Június 26-án, szombaton Székelykeresztúr 
város közönsége és közelebbi, illetve távolab-
bi településekről érkező fellépőink, vendége-
ink részvételével megtartottuk a 9. Múzeumok 
Éjszakája rendezvényünket. Örömünkre nagy 
volt az érdeklődés a minden évben várva várt 
esemény iránt, annál is inkább, mert tavaly 
nem kerülhetett sor az év egyik legfontosabb és 
legnagyobb tömeget megmozgató eseményére.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki megtisztelt 
jelenlétével, és hozzájárult ahhoz, hogy a vára-

kozásoknak megfelelően egy valóban szép na-
pot zárhattunk.

Köszönjük Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzatának az anyagi támogatást és a szer-
vezésben nyújtott segítséget! 

Köszönjük partnereinknek az aktív közre-
működést, ők valamennyien már sokadikszor 
voltak részesei és segítői rendezvényünknek.
Ezután is számítunk rájuk, hiszen idén is be-

bizonyosodott, hogy közösen sikeresebbek va-
gyunk! Köszönjük:

- az Erdélyi Ifjúsági Egyesületnek a kreatív 
foglalkoztató programokat, 

- Péter Ildikó bútorfestőnek a kézműves fog-
lalkozásban való részvételt, 

- Györgyi Attila magángyűjtőnek a papírpén-
zek kiállítását és az egésznapos szolgálatot, 

- Dr. Zsidó Ferencnek a százkötetes Székely 
Könyvtár bemutatását,

- a Vadrózsák Néptánccsoport és Lelkes Ze-
nekar fellépését,

- a Mákvirágok Néptánccsoport és Kései 
Mákvirágok műsorát,

- a Polgári Fúvószenekar 1895 koncertjét,

- Szász Csaba tanár úr és gitáros tanítványai, 
illetve a hozzájuk csatlakozó számos felnőtt gi-
táros több mint kétórás közös zenélését,

- Vajda Lehel úrnak, a Print & Decor Group 
cég vezetőjének köszönjük a támogatást,

- Székely Albert és More Dániel önkormányza-
ti munkatársainknak az egésznapos segítséget, 

- a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség-
nek a pályázat sikeres lebonyolítását.

A sikeres napot és éjszakát azzal a remény-
nyel zártuk, hogy jövőre a X. Múzeumok Éjsza-
káján találkozhatunk újra.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Júliusban kánikula volt
Az ókorban a rómaiak azt gondolták a ká-

nikuláról, hogy a Szíriusz csillagpár okozza 
a nehezen elviselhető forróságot. A legna-
gyobb melegek idején bukkant fel az égen a 
Nagy Kutya csillagkép. Kutya - canis, kedve-
sebben megszólítva kutyuska, azaz canicu-
la - utal a Szíriusz legfényesebb csillagára, a 
Nagy Kutyára.

Kutya meleg van, tehát innen ered a mon-
dás is, amelyet e hónapban gyakran hangoz-
tattunk áhítozva egy kis frissítő esőre.

Július 20., Illés napján régen munkatilalom 
volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a 
mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a ter-
mést pedig elveri a jég. A magyar nyelvterüle-
ten úgy vélték, hogy ezen a napon erős viharok 
tombolnak. Ezzel magyarázható az a hiedelm 
is, miszerint, ha ezen a napon a vihart erős 
mennydörgés, villámlás kíséri, akkor tulajdon-
képpen Illés szekerének a dörgése hallatszik.
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ÖNKORMÁNYZAT

A Székelykeresztúri Városi Könyvtár, a Kultu-
rális Iroda és a Molnár István Múzeum közös pro-
jektje által, a Kájoni János Megyei Könyvtárral 
közös Hargita megyére kiterjedő helyismereti, 
helytörténeti munkában Székelykeresztúr tárgyi 
és szellemi értékeit tesszük közkinccsé. Folya-
matosan bővül a Virtuális séták Székelykeresz-
túron adatbázis. Örvendetes, hogy meglepően 
nagy számban követik, megosztják, hozzászól-
nak a feltöltött dokumentumokhoz és fotókhoz. 
Mindez visszajelzése annak, hogy érdemes volt 
nekivágni és folytatni kell ezt a munkát. 

Továbbra is várjuk a lakosság által behozott 
képeket, dokumentumokat, amelyeket a Városi 
Könyvtárban, illetve a Molnár István Múzeum-
ban fogadunk, és a tulajdonos beleegyezésével 
másoljuk, illetve feltöltésükkel gazdagítjuk a Vir-
tuális séták Székelykeresztúron oldalt.

A régi Székelykeresztúrról (20. század első 
feléből) sokkal több felvételt ismerünk, mint 
az 1960-1970-es évekből. Épp ezért örültünk, 
amikor id. Sándor József (Jóska bácsi) doku-
mentum-hagyatékában megtaláltuk a mellékelt 
képeket. 

1., 2. kép - A főtér az 1960-as években. Nincs 
még meg a Törekvés épülete, a mozi, az eme-
letes áruház, de ennek helyén még áll a régi 
cukrászda, volt Népbank.

3. kép - a 90-es évek legelején készült, a ke-
reskedelmi bank (BCR) helyén állt Gostat-üzlet 
és az első Izabella-cukrászda, azelőtt volt ott 
egy kis Avicola-üzlet, közvetlenül a múzeum 
mellett.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 V ir tuális sét ák
2021. július 17-én Szentegyházán folytató-

dott az Erdélyi Magyar Néppárt udvarhelyszé-
ki szervezetének önkormányzati képviselői to-
vábbképző előadássorozata.

Ezen a képzésen mindkét előadó a székely-

keresztúri csapat tagjai közül került ki, akik biz-
nak abban, hogy hasznos tudást sikerült átadni, 
ugyanakkor várják a következő lehetőséget.

Forrás: EMNSZ Facebook-oldala

Önkormány zati képv iselők továbbképzője

 Locsoljuk a város főbb utcáit
Tekintettel a nyári rekkenő hőségre, napon-

ta többször is hűsítő locsolást kapnak a város 
utcái. Az elmúlt két hétben tapasztalt magas 
hőmérsékleti értékek következtében, váro-
sunk vezetősége szükségesnek látta elindítani 
a locsolást.

A víz szórása javítja a komfortérzetet, hűti az 
aszfaltot, lemossa a szálló port. A nedves asz-
falt által a hőérzet is tűrhetőbb. 

Koncz Hunor-János polgármester 
Sebestyén Zsolt alpolgármester

 Pályázati tájékoztató
Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hiva-

tala és a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügy-
nökség (AFIR) 2021. július 19-én délelőtt a 
Molnár István Múzeumban a mezőgazdaság-
ban és állattenyésztésben érdekelt gazdák 
számára előadást szervezett, amelyen az el-
következő periódusban esedékes mezőgazda-
sági pályázati lehetőségről tájékozódhattak az 
érdekeltek. 

 Vakációs Bibliahét
Vakációs Bibliahetet tartott a Székelykeresz-

túri Református Egyház. 
Július 12-16. között csupa érdekes prog-

rammal és foglalkozással telt a vakáció a gye-
rekeknek. 

Mi, az Erdélyi Magyar Néppárt tagjai fontos-
nak tartjuk az egyház társadalomszervező és 
nemzetmegtartó erejét, ezért támogatjuk az 
ilyen rendezvényeket.

Lőrinczi Judit önkormányzati képviselő asz-
szony kezdeményezésére még fagyit is küld-
tünk minden résztvevőnek.

Forrás: EMNSZ Facebook-oldala

 Újra lobog a zászló 
 Székelykeresztúr fölött!

Az Erdélyi Magyar Néppárt legutóbb csatla-
kozott tagjai július 10-én visszahelyezték zász-
lónkat méltó helyére.

Köszönjük Ilyés Ferenc tanár úrnak, aki meg-
találta és visszajuttatta hozzánk a leszakadt 
zászlót.

Köszönjük Demeter Kálmán önkéntes mun-
káját! Nélküle nagyon nehéz lett volna!

Forrás: EMNSZ Facebook-oldala
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 Anyaköny vi hírek
 2021.06.15. – 2021.07.15 
Házasságkötések
2021.06.19
Tudosă Cristian és Kelemen Tímea
2021.06.25
Török Szilárd és Bán Andrea
2021.07.12
Bokor Zoltán és Kinde Emma–Tímea
2021.07.07

Ozsváth Zoltán és Csepregi Csilla
2021.07.10
Brok Szabolcs és László Izolda
 2021.06.11

Elhalálozások   
Buzogány Ida  2021.06.27
Havadi Pável  2021.06.30
Szécsi Emese  2021.07.13
Kuti Erzsébet   2021.07.14

86/2021-as HATÁROZAT egy partnerség 
létrehozásáról Hargita Megye és Székelyke-
resztúr város között egy Vállalkozói Inkubá-
torház létrehozására.

87/2021-as HATÁROZAT a „HARGITA” Fej-
lesztési Egyesület Alapokmányának elfoga-
dásáról.

88/2021-as HATÁROZAT a város 2021-es évi 
helyi költségvetésének kiigazításáról.

89/2021-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 
48/2021-es számú, a város erdőiből a 2021-
es évre kitermelendő famennyiség értékesí-
téséről szóló Határozatának módosításáról.

90/2021-as HATÁROZAT a városi kitünteté-
sek odaítéléséről a 2021-es évben.

91/2021-as HATÁROZAT Simó Béla tanácsos 
úr határozattervezete a PRO CULTURA kitün-
tetés odaítéléséről a 2021-es évben.

92/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 
22. szám alatti ingatlanrész bérbe adási do-
kumentációjának elfogadásáról.

93/2021-as HATÁROZAT egy terület bérbe 
adásának kezdeményezéséről.

94/2021-as HATÁROZAT az UNVER Kft.-vel 
kötött átengedéses bérbeadási szerződésé-
nek felbontásáról.

95/2021-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc-
negyedi 1. tömbház B lépcsőház, 8. lakrész 
bérbe adási szerződésének módosításáról.

96/2021-as HATÁROZAT a Hargita utcai 
P0A/11 lakrész bérbe adási szerződésének 
módosításáról.

97/2021-as HATÁROZAT egy terület bérleti 
jogának átengedéséről.

98/2021-as HATÁROZAT egy terület bérleti 
jogának átengedéséről.

99/2021-as HATÁROZAT egy terület haszon-
bérleti jogának átengedéséről.

100/2021-as HATÁROZAT A felekezeti tevé-
kenységek támogatása Székelykeresztúron  
program keretében a 2021-es évben kiutalt 
összegek elfogadásáról.

101/2021-as HATÁROZAT egy garázs bérbe 
adásának kezdeményezéséről.

102/2021-as HATÁROZAT a város utcaháló-
zatának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2021. július 8.

ÖNKORMÁNYZAT / KÖZÉLLET

HOTĂRÂREA nr. 86/2021 privind aproba-
rea constituirii parteneriatului U.A.T. Județul 
Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu 
U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea 
realizării proiectului de finanțare ”Înființa-
rea unui Incubator de afaceri sectorial în 
Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus 
în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. 
”Îmbunătăţirea competitivității întreprinde-
rilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 
2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economi-
ce a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de 
afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare 
de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2.

HOTĂRÂREA nr. 87/2021 privind aprobarea 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Interco-
munitară Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 88/2021 privind aproba-
rea rectificării bugetului local al oraşului pe 
anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 89/2021 pentru modifica-
rea Hotărârea nr. 48/2021 privind aproba-
rea valorificării masei lemnoase pentru anul 
2021 din fondul forestier proprietatea publi-
că  al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 90/2021 privind aprobarea 
acordării distincţiilor onorifice al oraşului 
Cristuru Secuiesc în anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 91/2021 privind aprobarea 
acordării distincţiei onorifice de „PRO CULTU-
RA” al oraşului Cristuru Secuiesc în anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 92/2021 privind aprobarea 
documentaţiei de închiriere a unei spaţii din 
P-ţa Libertăţii nr. 22.

HOTĂRÂREA nr. 93/2021 privind aprobarea 
iniţierii închirierii unui teren.

HOTĂRÂREA nr. 94/2021 privind aproba-
rea încetării contractului de concesiune nr. 
2346/2004, încheiat cu S.C. UNVER S.R.L.

HOTĂRÂREA nr. 95/2021 privind aproba-
rea modificării contractului de închiriere a 
locuinţei ANL.

HOTĂRÂREA nr. 96/2021 privind aproba-
rea modificării contractului de închiriere a 
locuinţei ANL.

HOTĂRÂREA nr. 97/2021 privind aprobarea 
cedării dreptului de locaţiune a unui teren, 
încheiat cu Hári Lóránt.

HOTĂRÂREA nr. 98/2021 privind aprobarea 
cedării dreptului de locaţiune a unui teren, 
încheiat cu Lakatos Sándor.

HOTĂRÂREA nr. 99/2021 privind aprobarea 
cedării dreptului de concesiune a unui teren, 
încheiat cu Márkos József.

HOTĂRÂREA nr. 100/2021 privind aproba-
rea sumelor acordate pentru proiecte de-
puse de cultele religioase din oraşul Cristuru 
Secuiesc pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 101/2021 privind aproba-
rea iniţierii închirierii unui garaj auto.

HOTĂRÂREA nr. 102/2021 privind aproba-
rea Nomenclatorului stradal al oraşului Cris-
turu Secuiesc

Cristuru Secuiesc, 08. iulie 2021.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

Július első hetében több mint 30 gyermek 
vett részt az Erdélyi Ifjúsági Egyesület által 
szervezett nyári táborban. 

A hét a világutazás és a kincsvadászat té-
mája köré tömörülve került megrendezésre. A 
gyerekeket számos kihívás fogadta: képzelet-
beli kalandos utazásokban volt részük a világ 
számos országában, ahol szórakoztató játékok 
segítségével felfedezhették az adott országok 
hagyományait, szokásait, és felfedező útjukon 
keressék és végül megtalálják a kincset. A kül-
detés teljesítéséhez hat kulcsot kellett találni-
uk, és e köré épült az egész tevékenység. 

A résztvevők Franciaországba, Spanyolor-
szágba, Argentínába, Olaszországba és Ma-
gyarországra „utaztak”. Hagyományos táncokat 
tanultak, tipikus ételeket kóstoltak, szavakat, ki-
fejezéseket tanultak, gyakoroltak sok különböző 
nyelven. Végül, ennyi kaland után siker koronáz-
ta munkájukta, ugyanis megtalálták a kincset! 

Összegezve az egész heti programot, elége-
detten nyugtázzuk, hogy örömteli, események-
ben gazdag hét volt ez, és mindenki szép em-
lékeket fog őrizni róla! Reméljük, jövőre újból 
találkozunk!

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

 Júliusi ATA nyári t ábor



4.   oldal - 2021. július
Be

rd
e M

óz
es

 Un
itá

riu
s G

im
ná

ziu
m

DIÁKVILÁG
Pe

tő
fi 

Sá
nd

or
 Ál

ta
lá

no
s I

sk
ol

a

Június végén végre vakációra csengettek 
diákjainknak, elköszöntünk a kisebbektől, 
keblünkre öleltük még utolszor a frissen vizs-
gázott nyolcadikosainkat. Gratulálunk nekik a 
sikeres vizsgákhoz, és kívánunk szép, termé-
keny középiskolás éveket!

A hosszúra nyúlt, változásokkal, nehéz-
ségekkel teli tanév után mindenki nagy 
lendülettel vetette bele magát a vakációs 
programokba, melyek egy része továbbra is 
összefonódik az iskolai élettel: közös projek-
tek, iskolai jutalomkirándulások kezdődnek, 
és néhány nyári verseny is lázban tartja még 
a diákokat.

Iskolánk részt vesz az Erasmus+ projekt 
keretén belül egy hároméves szakmai to-
vábbképzőn I am connected but not addicted 

to technology (Kapcsolódom a technológiá-
hoz, de nem függök tőle) címmel. Partnere-
ink törökországi, spanyolországi, portugáliai, 
olaszországi iskolák és pedagógusaik, kikkel 
programokat dolgozunk ki és tevékenysége-
ket szervezünk, hogy a diákok okosan hasz-
nálják az internet kínálta lehetőségeket. Jú-
nius 25-én fejeződött be Élj egészségesen és 
technológiai függéstől mentesen! rajzpályá-
zatunk a partnerintézmények részvételével. 
A beküldött munkákból kiállítást rendeztünk 
iskolánkban. A pályázó diákok kreatívan és 
változatosan ragadták meg a témát, köszön-
jük a befektetett munkát! A projektet vezető 
tanárok: Takács Enikő, Takács Katalin és Ká-
nyádi Tímea.

A năvodari George Enescu Általános Iskola 
júniusban országos szintű rajzpályázatot 
hirdetett DIVERSITAS címmel az interkultu-
rális kapcsolatok ápolása jegyében. A nemrég 
napvilágra hozott eredményhirdetés több kis- 
iskolás diákunknak is kedvezett: az előkészítő 
A osztályból Derzsi Boglárka és El-Jaouha-
ri Sidi Hamza Adam dicséretben részesült, 
a II. A osztályos Fazakas Cintia-Fanni III. 
helyezést, a III. A osztályos Farkas-Krisán 
Anna II. helyezést és a szintén III. A osztá-
lyos Hegyi Renáta I. helyezést ért el. Fel-

készítő pedagógusok Horváth Gizella, Borbély 
Júlia és Karda Margit. 

Gratulálunk a szép eredményekhez, sike-
res munkához!

Összeállította 
Buzogány Anna-Zsuzsánna

Hargita Megye Tanácsa 2021 júniusában 
rajzpályázatot hirdetett Egészséges táplálko-
zás címmel, amelyen a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium elemi osztályaiból 27 tanuló vett 
részt. Érdekes, tanulságos rajzaikért jutalmul 
egy-egy ajándékcsomagot kaptak. Irányítóik 
Bartha Márta, Bölöni László, Pap Katalin ta-
nítók voltak.

A Tamási Áron Gimnázium, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
Székelyudvarhely Önkormányzata XXII. al-
kalommal szervezte meg 2021. június 19-én 
a Csak tiszta forrásból udvarhelyszéki nép-
dalvetélkedőt. Tekintettel a jelenlegi különle-

ges helyzetre, az idén az előválogatást online 
formában bonyolították le. A döntőn iskolánk 
népdalénekesei szép eredményeket értek el: 
Marthi Buzogány Flóra (1. osztály) – I. díj-
ban; Szombatfalvi Julianna Éva (3. osztály) és 
Bálint Imola (10. osztály)  – II. díjban; Tódor 
Rebeka (2. osztály) és  Tódor Panna (6. osz-
tály) – III. díjban; Lakatos Réka (5. osztály) 
– dicséretben részesült. Felkészítőjük Nemes 
Annamária zenetanár.

A magyarországi, Szentendrei Református 
Gimnázium XX. alkalommmal szervezte meg 
a Kárpát-medencei Áprily Lajos Versenyt, 
melynek szépirodalmi kategóriájába iskolánk 

négy diákja nevezett be. Krisán Mónika Szilvia 
és Györgyi Rózsa Virág VI. osztályos tanulók 
fogalmazásaikért egy-egy emléklapot kaptak, 
Patakfalvi Andrea-Viktória, V-es tanuló ezüst 
helyezést nyert, Nistor Orsolya, X. B osztá-
lyos tanuló, aki versekkel pályázott, szintén 
ezüst oklevélben részesült. Az oklevél mellett 
mindketten egy-egy értékes könyvcsomagot 
nyertek. Felkészítőjük Demeter Annabella 
magyartanár.

Forrás: az intézmény Facebook-oldala
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Ballagási ünnepség 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban

„A világ és minden, ami benne van, 
csak annyira gyönyörű, 
amennyit Te észreveszel belőle.”
Ismeretlen szerző biztató gondolatával 

zárta köszöntőbeszédét Baciu Gyöngyvér, 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceum igaz-
gatónője 2021. július 16-án, az előző tané-
vekhez képest kissé rendhagyó módon zajló 
ballagási ünnepségen. Beszédében kiemelte 
az egyes életkori szakaszok fontosságát az 
ember életében, továbbá a rendszerességet, 
az önmagunk megismerésének belső útját, 
a kudarcokból, botlásokból való építkezés 
fontosságát. A rendezvény keretén belül 49 
végzős diák vett búcsút az iskolától és élmé-
nyekkel, tapasztalatokkal, szak és általános 
tudással megtömött batyukkal indult el egy 
ismeretlen, de oly kecsegtető jövő felé.

A Gaudeamus igitur elhangzása mellett 
bevonuló diákok arcán számtalan érzés, 
megélés tükröződött. Ahogy a bevezetőben 
is elhangzott, az iskolai megélések palettáján 
számtalan emlék, megfoghatatlan gondolat, 
érzés megfér egymás mellett: kötelesség, 
barátság, harag, tudásvágy, izgalom, botlás, 
a megoldhatatlan érzése és minden, amivel e 
sort az emberi képzelet kiegészítheti.

Az igazgatónő köszöntőbeszéde után, 
Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr város 
polgármestere szólt a ballagó diákokhoz, köz-
vetlen hangon, kiemelve a szakma tanulásá-
nak fontosságát.

A X. osztályos diákok diákként szóltak a még 
diákként jelenlevő végzősökhöz. E párbeszéd-
ben, válaszként, szót kértek a végzősök is.

Az iskola jelképes kulcsának átvételekor, a 
X. osztályos diákok ígéretet tettek, hogy az 
iskola megalapítására emlékeztető jelképet 
őrizni fogják a jövő évig, míg ők is a mostani 
végzősök nyomdokaiba lépnek.

A díjak átadása után a batyuátadás követ-
kezett: egy mesebeli csomagot vehettek át 
a végzősök. Mindenki batyuja más tartalmat 
takar: különböző élmények, más szakmák, 

gazdag emberi, baráti kapcsolatok.
Az elballagott kereskedelmi eladó és textil- 

termék készítő, a mezőgazdasági és faipari 
termékkészítő, valamint az autószerelő szak-
osztályt végző diákok számára az iskola ösz-
szes munkatársa nevében kívánok jó egész-
séget, sikereket és egy tartalmas, szép életet!

Kornis Melinda

KIS CUKRÁSZOK tábora – Betfalva
A betfalvi Tompa László Elemi Iskola és 

Óvoda támogatást nyert a Székelykeresztúr 
Város Önkormányzata által kiírt pályázaton. 
Ezáltal első alkalommal, 2021. július 12-16. 
között, sikerült megszervezni a kisgyerekek-
nek egy olyan nyári tábort, ahol a sütés-főzé-
sé volt a főszerep.

A pályázati pénzből megvásároltuk az 
elektromos sütőt, egy indukciós főzőlapot, 
konyhai eszközöket, valamint a szükséges 
alapanyagokat.

A táborban a tevékenységek tematikusan 
épültek egymásra. Naponta egy-egy mese 
köré építve, énekeltünk, kísérleteztünk, al-
kottunk, játszottunk, a fő mozzanat termé-
szetesen a sütés volt. Kisebb csoportokban 
dolgozva megismerkedtünk az alapanyagok-
kal, mérő- és konyhai eszközökkel, a sütő és 
a főzőlap használatával. Receptek alapján a 
gyerekek kimérték, összedolgozták a süte-

ményeket, majd megsütöttük, és jóízűen el-
fogyasztottuk.

A megvásárolt eszközöket a továbbiakban 
is használni fogjuk a gyerekekkel, a különböző 
ünnepkörök, valamint az elkövetkezendő tá-
borok alkalmával.

Köszönjük Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzatának, valamint a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum Pro Scholae Alapítvá-
nyának a támogatást, amely által a betfalvi 
gyerekek egy sikeres, örömteli, hasznos tá-
borban vehettek részt.

A betfalvi tanítónők és óvónők
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Az Erasmus+ program, Ifjúsági Csere programjának keretében 2021. 
június 23. és július 1-je között valósítottuk meg Székelykeresztúron az 
Intercultural whirlabout című ifjúsági cserénket. A programot 4 ország 
szervezete közösen valósította meg (Magyarország,  Észak-Macedónia, 
Legyengyelorszag  és Románia). Mindegyik országból 8 fő 16-24 év kö-
zötti fiatal és egy csoportvezető érkezett. A projekt célja a kulturális 
hagyományok, mesterségek felelevenítése, megismertetése, elterjesz-
tése volt a fiatalok körében. Az ötlet maga fiataloktól származott, akik 
a Román Egyesület programjában vesznek részt és nemzetközi kitekin-
tést szerettek volna a kultúrájának, hagyományainak tekintetében ösz-
szevetve azt más nemzetek kultúrájával. A program során hangsúlyosan 
jelentek meg a kulturális elemek. A résztvevők fele hátrányos helyzetű 
volt, akiket a nehéz életkörülmények mellett a települési, a szociális 
és az ezekkel összefüggő gazdasági nehézségekből fakadó hátrány is 
jellemzett. A program keretében olyan tevékenységek, foglalkozások 
kerültek előtérbe, melyek szórakoztatók, izgalmasak voltak és melyek 
a tanulási folyamatot megkönnyítették. Így a különböző nemformális 
pedagógiai módszerek alkalmazása került előtérbe, mint a drámape-
dagógia, a filmklub, a művészetpedagógia, a manuális, mozgásos te-
vékenységek. Szerepmodell bemutatása is zajlott, de a fiatalok helyi 
kulturális értékeket is gyűjtöttek, s egy színdarabot készítettek hagyo-
mány témájában. A csere folyamán mindvégig a fiatalok aktivitására 
építettünk. A fiatalok a program Sokszínű világ elnevezésű programe-
leme során egy színdarabot alkottak, mely a kultúra közötti különböző-

séget elevenítette fel, hangsúlyt fektetve egymás jobb megértésére, a 
toleranciára, a kultúrák sokszínűségére.

A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának 
költségvetése biztosította.

Plantogether Csapata

 Interkulturális kavalkád
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Vasárnap, június 20-án, vasárnap du. 16. 
órai kezdettel az Udvarhelyszéki Napkorona 
Népzenekör és a Molnár István Múzeum szer-
vezésében örömteljes közös éneklésre és mu-
zsikálásra került sor. A népzenekör népes cso-
portja és az abásfalvi hagyományőrző zenészek 
varázslatos hangulatot teremtettek. Akkor még 
látható volt a Haáz Ferenc Rezső festészeti ki-

állítás és a Népviseletek Haáz Ferenc Rezső ké-
pein c. szabadtéri kiállítás, amely csodás kör-
nyezetet teremtett ennek a nagyszerű népzenei 
programnak.

Hálás köszönet az Udvarhelyszéki Napkorona 
Népzenekör minden énekesének, zenészének, 
vezetőjüknek, dr. Fodor Béla etnomuzikológus-
nak ezért a nagyszerű, örömteli napért. 

Az sem szegte senki kedvét, hogy az eső elől 
az emeletre szorultunk, és örülünk, hogy a há-
zigazda szerepét betöltő keresztúri népzenekö-
rösök mellett a Molnár István Múzeum a méltó 
helyszínt biztosíthatta ennek a szép, lélekemelő 
rendezvénynek.

Szívesen és szeretettel várjuk máskor is!
Sándor-Zsigmond Ibolya

A z Udvarhel ys zék i Napkorona Népzenekör nyílt  napja a múzeumban

X L .  Fú vóst alálkozó S zékel ykeres z túron
A Polgári Fúvószenekar 1895 eseménydús 

heteket tudhat maga mögött. Június 26-án épp-
hogy felléptek a Múzeumok Éjszakáján, mind-

járt másnap a Fúvószenekarok Találkozójának 
voltak házigazdái, majd júliusban a III. Kárpát 
Medencei Önkéntes Tűzoltó Zenekarok Találko-
zóján vettek részt, Kecskeméten.

Egy év kihagyás után idén, június 27-én ismét 
megszervezte a fúvószenekarok találkozóját, 
immár a 40. alkalommal. A kerek évfordulót ün-
neplő eseményre környékbeli zenekarokat hív-
tak meg, így jelen volt a Barátosi Ferenc Ernő 
Református Fúvósegylet, a Szentegyházi Gold 
Band, a Homoródalmási Fúvósegylet, az Alsósó-
falvi Fúvószenekar és a Korondi Fúvószenekar.

Vasárnap 14.30-kor a Petőfi utcában felvonu-
lással kezdődött a 40. Fúvószenekarok Találko-
zója, majd 15 órakor az esemény új helyszínén, 
a Gyárfás-kertben kezdődött a térzene, a fellépő 
zenekarok sorra mutatták be repertoárjukat.

Évekkel, évtizedekkel ezelőtt a keresztúri 
közönségnek a Sóskúttal egybecsengett a fú-

vósok fesztiválja, az ottani szabadtéri színpad 
több generáció zenészének jelentett „dob-
bantót”, a helybélieknek szinte kultikus csin-
nadratta helyszínt, viszont pár évvel ezelőtt a 
szervezők jobbnak látták a város központjában 
megtartani a több évtizedes találkozót. A negy-
venedik kiadásra ismét újító, és javító szándék-
kal helyezték át az eseményt más színtérre. 
Úgy tűnik, most a Gyárfás-kúria udvara igazán 
alkalmas lett a több száz résztvevő fogadásá-
ra, a júliusi hőség idején a hatalmas fák lombjai 
alatt kellemesen hallgathatta végig a népes kö-
zönség a produkciókat.

Láthatóan a 160 fúvószenész is remekül érezte 
magát, a kötelező fellépések után közös zenélés-
sel és a közönség bekapcsolódásával, éneklésé-
vel zárták a találkozót, majd szabadon, egymás 
szórakoztatására és még jó néhány fúvószene 
fanatikus örömére fújták tovább a legismertebb 
dalokat egy-két órán keresztül a zenészek.

„A több mint egy éven át tartó tilalom után 
felüdülés és igazán felszabadító érzés volt mind 
a zenekarok, mind a közönség számára ismét 
egy ilyen összejövetelen részt venni, találkoz-
ni, egymás társaságában lenni” – mondta Nagy 
Levente, a szervező Székelykeresztúri Polgári 
Fúvószenekar 1895 karnagya. Hozzátette, hogy 
jó választás volt az új helyszín, sokkal többen 
mozdultak ki és mutatták érdeklődésüket az 
esemény iránt. A rendezvényen a régi, hagyo-
mányos fúvószene, a különböző indulók és nó-
ták mellett a modern zene, a mai napok nagy 
slágerei is felcsendültek izgalmas fúvóshang-
szeres ízesítésben.

A szervezők ígérete szerint, jövőben ismét 

találkoznak Keresztúron a fúvósok. Az idei ösz-
szejövetelt támogatta: Hargita Megye Tanácsa, 
a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapít-
vány, a Keresztúri Vállalkozói és Közösségi Alap, 
illetve a Székelykeresztúr önkormányzata.

Július 17-én harmadik alkalommal szervezték 

meg Kecskeméten az önkéntes tűzoltó zeneka-
rok találkozóját, amelyen Szekelykeresztúrt a 
Polgári Fúvószenekar 1985 fúvosai képviselték. 

Városunk büszke lehet a kis csapatra, hisz 
tisztességgel, becsülettel és magas szakmai tu-
dással vitték jó hírét Székelykeresztúr városának. 
Köszönet illeti Dobson Tibor Vezérőrnagy Úrat, 
lelkes csapatát, Kecskemét városát, hogy helyet 
adott e nívós rendezvénynek, de köszönettel tar-
tozunk a zenészeknek is, akik időt, energiát ál-
doztak, hogy képviseljék településünket!

Sándor-Zsigmond Ibolya
Forrás: Hargita Népe és a 

Polgári Fúvószenekar 1895 Facebook-oldala

Fotó: Krisán CsabaFotó: Krisán Csaba

Fotó: Krisán Csaba
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A Fudoshin Sport Klub karate csapata július 
12-16. közöttt tartotta Kismedeséren a nyári 
karate és szabadidős  táborát.

A tábort hagyományosan már kilencedik al-
kalommal szerveztük az idén 20 résztvevővel.

A tábort a székelykeresztúri és a székelyud-
varhelyi haladó fokozatú karatésoknak szer-

veztük nagyon intenzív programmal, napi két 
edzéssel és számos szabadidős programmal, 
játékkal, kirándulásokkal, esti tábortűzzel.

A tábor elsősorban a karate gyakorlása  
technikai színvonalának növelésére és a ver-
senyekre való felkészülésre szolgált. Verseny-
zőink az ősztől  számos országos és regionális 

versenyen kívánnak részt venni, ezért fontos a 
vakációban is az aktív gyakorlás.

A tábort pénteken a résztvevők egy sikeres  
technikai vizsgával zárták, ami az övfokozat 
vizsga előfeltétele is egyben.

A tábort önerőből és Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának támogatásával valósítottuk 
meg, amiért hálás köszönetünket fejezzük ki.

Fazakas István

A székelykeresztúri Szitakötő Egyesület 
pályázatának köszönhetően, a Gyermekek 
Klubja és Egyesülés SK leigazolt sportolói 
2021. júliusban részt vettek a szabadonre-
pülő országos bajnokságon, Nagyszalontán 
és a Hargita Világkupa versenyen, Déván. 
Az országos bajnokságon való részvétel és 
kis értékű sportfelszerelések beszerzése 
projekteket Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata támogatta. 

Kiss Tamara az F1A versenyen 6 maximá-
lis 180 mp és egy rontott 137 mp, összesen 
1217 mp idővel az előkelő 5. helyen vég-
zett. A nők között első lett. A Hargita Világ-
kupa szabadon repülő modellező verseny 
főszervezője a Szitakötő Egyesület volt. A 
klub és a leigazolások évi láttamozását, a 

versenyek benevezési díjait és az Egyesülés 
utazási, szállás és étkezés költségeit Har-
gita Megye Tanácsa támogatta az Egyesü-
lés Sport Klub pályázatán keresztül. A rádió 
irányítású vitorlázó modellek F3K kategória 
országos bajnokságán a szekelykeresztúri 
Egyesülés SK leigazolt sportolói csapatban 
első helyen, egyéniben Sándor-Zsigmond 
Dénes a második, Zsidó József a harma-
dik helyen végeztek. 2022-ben már három 
sportolónk, Kiss Tamara szabadon repülő 
F1A, Sándor-Zsigmond Dénes és Zsidó Jó-
zsef rádióirányítású, kézi indítású vitorlázó 
modell F3K képviselheti klubunkat, váro-
sunkat, megyénket, repülőmodellező Euró-
pa- és Világbajnokságon. 

Kiss István

 Sikeresen s zerepeltek repülőmodellezőink

A székelyföldi galamb- és kisállattenyésztés 
az utóbbi évtizedek alatt jelentős fejlődésen 
ment keresztül, ami többek között a magyaror-
szági testvérkapcsolatoknak tulajdonítható.

A négy székelyföldi város (Sepsiszentgyörgy, 
Kézdivásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely) 
egyesületeinek elnöksége javaslatára elismerés-
ben részesültek azok a kisállattenyésztők, akik 
hozzájárultak a két ország közötti egyesületi 
kapcsolatok építéséhez és azok elmélyítéséhez. 
Kitüntetésben olyan személyeket kívántak része-
síteni, akik tenyésztői, közösségi munkájuk során 
ápolták, őrizték és népszerűsítették többek kö-
zött a magyar fajtákat, dolgoztak a közössége-
kért, esetenként szakírói tevékenységet is végez-
tek. E célból dr. Nagy István agrárminiszter urat 
keresték meg és tettek javaslatot.

A Kézdivásárhelyi Columba Galamb és Kis- 
állattenyésztők Egyesületének elnöksége dr. 
Constantinescu Herman tenyésztőt javasolta a 
kiállítások szervezése, tenyésztői munkája el-
ismerése, az anyaországi lapokban közölt írá-
sai, a galambtenyésztésből készült nagydoktori 
disszertációja alapján.

A Sepsiszentgyörgyi Háromszék Kisállat- és 
Fajbaromfitenyésztők Egyesületének elnöksé-
ge az időközben sajnos elhunyt Tulit Imre volt 
egyesületi elnököt javasolta több mint egy évti-
zedes szakmai és közösségi munkájáért.

A Csíkszeredai Hobby Kisállattenyésztők 

Egyesületének vezetősége Horváth Attila te-
nyésztőt javasolta elismerésre, szakmai te-
vékenysége, az egyesület életét előremozdító 
szervezési, menedzseri munkájáért.

A Székelyudvarhelyi Budvár Kisállattenyész-
tők Egyesületének elnöksége Forgács Lehelt, az 
egyesület jelenlegi elnökét önzetlen munkássá-
gáért javasolta kitüntetésre, az újonnan elismer-
tetett székelyudvarhelyi pergő galambfajta nép-
szerűsítéséért, valamint a székelyföldi kiállítások 
megszervezésében nyújtott tevékenységéért.

Gratulálunk Forgács Lehel, betfalvi tenyész-
tőnek, és örülünk, hogy településünk ezen a 
területen is ilyen jó eredményt tud felmutatni!

Domokos József
Sándor Zsigmond Ibolya

Elismerés Forgács Lehel betfalvi kisállattenyésztőnek Megosztani másokkal is!

A június 26-án tartott Múzeumok Éjszakája 
rendezvénynek érdekes és értékes színfolt-
ja volt a Györgyi Attila gyűjtő által rendezett 
bankjegy-kiállítás. Egész napos „szolgálatot” 
teljesített, és szakavatott magyarázatokkal a 
látogatóknak páratlan élményt nyújtott. 

Nem első alkalommal volt már partnerünk, 
rendezvényünkhöz korábban is hozzájárult mint 
magángyűjtő és kiállító. Györgyi Attila szenve-
délye nem öncélú, többször tapasztaltuk, hogy  
számára öröm másokkal is megosztani az él-
ményt és tudást.

Reméljük, lesz még hasonlóban részünk!
Molnár István Múzeum

 Karate nyári t ábor
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