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Példaképeink – a Székelykeresztúri Városnapok 2021 kitüntetettjei
Július 30-án, pénteken délelőtt a Székelyke-

resztúri Városnapok keretében a Molnár István 
Múzeumban megtartott ünnepi tanácsülés kere-
tében Székelykeresztúr Város Önkormányzatá-
nak döntése értelmében átadták az év legrango-
sabb kitüntetéseit. Hermann Gyula festőművészt 
post mortem Székelykeresztúr Díszpolgára cím-
mel tüntették ki, Szaniszló Attila ifjú zongoramű-
vészt Pro Cultura díjban részesítették.

Az okleveleket és díszplaketteket Koncz Hu-
nor-János polgármester adta át Hermann Gyula 
festőművész családtagjainak, illetve Szaniszló 
Attilának. A laudációkat Sándor-Zsigmond Ibo-
lya muzeológus, valamint Simó Béla tanár, ön-
kormányzati képviselő olvasták fel. 

Sipos Dezső csodálatos hegedűjátéka emelte 
a pillanat varázsát, fellépését köszönjük.

Az alábbiakban a kitüntetettek laudációiból 
közlünk részleteket:

„2021. július 30-án újabb nevet írunk a szé-
kelykeresztúri díszpolgárok aranykönyvébe: 
Hermann Gyula festőművészét. Sajnos, ez 
is post mortem, későn jött kitüntetés, hiszen 
akinek ma ezt a megtisztelő címet át kellene 
venni, 2020. szeptember 28-án elhunyt. 

Hihetetlen, hogy nincs itt fizikai valóságá-
ban, de sokkal inkább velünk van az általa mű-
vészien ábrázolt világban, a képeiről sugárzó 
életszerűség sokkal elevenebb, megfoghatóbb, 
mint a múló idő. 

Mint tudjuk, a teremtett valóság: ÖRÖK! A 
szív dobbanhat utolsót, az ecsetvonás is lehet 
lehanyatló, de a vásznon ott marad a kép, és 
őrzi az elkapott pillanat varázsát, amely úgy 
tűnik, tovaszállt! De nem illan el! A varázslat 
megmarad. A művész elkapta, mint egy gyö-
nyörű, színes lepkét, mert volt hozzá isteni 
adományként kapott tehetsége, és volt emberi 
léptékkel mérhetetlen szerénysége és alázata. 
Ez tette Hermann Gyulát csillagszerűen nagy-
gyá: az adottságok szerencsés konstellációja.

Bárki lelki szemei elé tudja idézni képi vilá-
gát. Majdnem minden család otthonában meg-
található egy-egy festménye, vagy akár több is. 
A világ összes kontinensére eljutottak alkotá-
sai, nem tudjuk összeszámolni, hány országba. 

Elsősorban tájképfestő volt. Realisztikus, 
pompázatos színekben ábrázolt világát nem 
kell magyarázni, ahogyan a vadvirágok illatát, 
a madarak énekét, a Küküllő tavaszi zajlását 
vagy a hargitai fenyvesek susogását sem kell 
megfejtenünk. Csak gyönyörködni kell bennük, 
és a színek keretbe, üveg alá szorított képzete 
igen közeli hullámhosszon tartják gondolatain-
kat. Tengernyi szépség a képeken. A művész 
hálót vont alája, hogy ne zuhanjon a semmibe. 
Maradjon örökre ilyen szép a világ, amilyennek 
ő látta és láttatta.

Bár nem törekedett harsány publicitásra, 
munkáit nagyon szerették és sokan vásárol-
ták. Rendkívüli emberi értékére utal, hogy bi-
zalommal és önzetlenül adta, ontotta képeit, 
akár úgy, hogy nem is szignálta, mert neki az 
alkotás volt a folyamat legfontosabb mozzana-
ta. Ezt kevesen értik meg, és még kevesebben 
cselekednek hasonlóképpen. Ám Ő ilyen ember 
volt. Művész, a szó legnemesebb értelmében. 

Hermann Gyula távozása egy közösség vesz-
tesége, ám élete és munkássága egy közösség-
nek juttatott nagy ajándék is volt egyben.

Életműve a biztosíték, hogy ezt egyhamar nem 
fogjuk elfelejteni. Emlékezete, mától Székelyke-
resztúr díszpolgáraként is tovább él közöttünk!”

„A Karcagon született, de Székelykeresz-
túron nevelkedett fiatal zongorista, Szaniszló 
Attila már hatévesen különleges kapcsolatban 
állt e hangszerrel: játszott vele és rajta, érezte 
és uralta, szerette azt.

Ötéves volt, amikor Székelykeresztúron Simó 
Margit tanárnő diákja lett. A magántanárnak sa-
játos módszert kellett alkalmaznia az oktatás so-
rán, hiszen Attila még nem tudott olvasni, nem 
ismerte a hangokat, csak hallás után játszott. 
Az Attilával való közös munka nagy élmény volt 
számára, egy kis Mozarthoz volt szerencséje, aki 
alig  5 évesen már szívta magába a klasszikuso-
kat, mellette érdekelték a kortársak is. 

Sokéves tapasztalata segített abban, hogy 
rájöjjön, Attilát hagyni kell szárnyalni. Fő fel-
adatának tartotta éberen tartani a zene iránti 
érdeklődését, és minél több lehetőséget  biz-
tosítani a bemutatkozásra. Keresztúri évei alatt 

több meghívása volt: a Duna Tv műsoraiban, a 
helyi Tiri Tarka hangversenyeken, a helyi Zongi 
Dongi fiatal hangszeresek városi szereplésén, 
ahol mindig oroszlán szerep jutott neki, de szá-
mos anyaországi felkérése, meghívása volt, 
többek közt Karcagon, Budapesten.

Marosvásárhelyen Lakó Judith zongoratanár-
nőhöz került, akinek sikerült egy év alatt úgy 
felkészítenie, hogy az ötödik osztályt a Maros-
vásárhelyi Művészeti Iskolában kezdhette. Már 
5. osztályos korában szólistaként lépett fel a 
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Zenekará-
val a Kúlturpalotában. Szorgalmas munkájának 
köszönhetően számos országos és nemzetközi 
verseny díjazottja lett. Nagy öröm számomra, 
hogy lehetőségem volt Attilát tanítani és mond-
hatom, hogy már ez megérte tanárnak lennem. 
Én már a kezdetektől biztam a képességeiben, 
tehetségében, és támogattam döntésében, 
amikor felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képző-
jébe. Azóta is követem a fejlődését és boldog 
vagyok, hogy jó úton halad a céljai elérése felé  
– írta Lakó Judit.

Országos zongora olimpiászon 16 alkalom-
mal vett részt, számos első helyezést nyert. 
Kitartása, fegyelme, tehetsége Budapestre rö-
pítette. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tanára, Eckhart Gábor, Liszt-díjas zongoramű-
vész így ír róla: Szaniszó Attila fejlődését évek 
óta figyelemmel kísérem, és immáron második 
éve tanítványom Budapesten a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetsé-
gek Képzőjében. Attila nagyszerű zenei ké-
pességekkel rendelkező zongorista, játékát az 
energikusság, lendületesség és a szellemesség 
jellemzi. Szorgalmas, ambiciózus fiatalember. 
Fejlődése folyamatos, a tudatos gyakorlás terén 
hatalmasat lépett előre. Versenyeredményei ki-
magaslóak az elmúlt tanév sikerlistája önma-
gáért beszél. Ígéretes tehetsége az iskolának. 

Attila hálás szüleinek, akik: „engedték, hogy 
szárnyaljak, minden vágyamra igent mondtak.”.

Székelykeresztúr nagyon büszke Rád, Attila! 
Gratulálunk a kitüntetéshez!

Sándor-Zsigmond Ibolya
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Az idei Városnapok egyhetes rendezvény-
sorozata gazdag, izgalmas programokat kínált 
minden korcsoportnak és mindenféle műfaj 
kedvelőinek egyaránt. A nagyfokú érdeklődés 
igazolta, hogy a szervezőknek sikerült igazán 
vonzóvá tenni az év legnagyobb rendezvényét.

Július 26-án, hétfőn a Nagy Lajos refor-
mátus gyülekezeti házban a Városnapok indító 
eseményére, Bánó Miklós politikai plakátkiállí-
tásának megnyitójára sokan voltak kíváncsiak. 
Györgyi Attila megyei tanácsos megnyitó be-
szédét követően a kiállítást Koncz Hunor–János 
polgármester úr méltatta.

Bánó Miklós 1989 óta gyűjti a politikai te-
matikájú plakátokat, és ma már Nagy-Magya-
roszág politikai plakátlenyomata teljességében 
otthonra talál nála. 

Hétfőn délután kiemelt eseménynek számí-
tott a román, magyar és matematika szakos 
tanárokkal való találkozás. A főtantárgyak ok-
tatói közösen beszélhették meg a szakma ki-
hívásait, nehézségeit és egyben szépségeit. Az 
eseményen Koncz Hunor–János polgármester 
köszönte meg a pedagógusok napi szintű tevé-
kenységét és a városi könyvtár jóvoltából min-
den résztvevő pedagógus könyvjutalomban ré-
szesült. A város elöljárója kihangsúlyozta, hogy 
Székelykeresztúr minden pedagógusa egyaránt 
fontos, ez alkalommal viszont a vizsgatantár-
gyak oktatóival volt lehetőség találkozni. A kö-
zeljövőben terveznek hasonló megbeszéléseket 
minden szaktantárgy oktatójával. 

Az eseményen részt vett Demeter Levente, 
Hargita megye főtanfelügyelője. 

Kedden, július 27-én a Molnár István Múze-
umban megnyílt a Homoródszentmártoni Nemzet-
közi Alkotótáborban 2017-2018-ban készült mű-
vészi alkotásokból rendezett kiállítás. Ugyanakkor 
bemutatásra került a 40 év képekben című mű-
vészalbum, amely az alkotótábort, az alkotóművé-
szeket és a műveket hozza közelebb az olvasóhoz. 
A megnyitón jelen volt a kiállítás rendezője, dr. 
Sata Attila, aki 2007 óta mint a Homoródmente 
Művészetéért Alapítvány elnöke szervezője az év-
ről évre megrendezett alkotótábornak. 

Szintén kedden került sor a családias hangu-
latú kerti mozira a Gyárfás-kertben a Székelyke-
resztúri Kistérség Szövetség közreműködésével. 

Ezen a héten zajlottak az Erdélyi Ifjúsági Egye-
sület által szervezett diáknapok, amelynek kez-
detére zajos felvonulással hívták fel a figyelmet. 

A sportrendezvényekre kiemelt hangsúlyt 
fektettek a szervezők. Szerdán, július 28-án 
immár 4. alkalommal szurkoltunk a Triatlon és 
Duatlon résztvevőinek. Nagy érdeklődés övezte 
az asztalitenisz-bajnokságot. Szombaton, július 
24-én folytak a megmérettetések, a díjak át-
adására július 29-én került sor. A hagyomá-
nyos Petőfi labdarúgó torna döntő mérkőzését 
is ezen a napon játszották. Szintén csütörtö-
kön került sor a Petőfi nyomdokain történelmi 
kerékpártúrára, diákkonferenciára az Avicola- 
pályán felállított ATA-sátorban, forgószínpados 
diákvetélkedőre és estére megérkeztek test-
vérvárosaink küldöttségei is.

Pénteken, július 30-án reggel a Millecente-
náriumi emlékműnél az Örömóda akkordjaira 
ünnepélyes zászlófelvonásra került sor. A Pol-
gári Fúvószenekar 1895 részvételét ezúton is 
köszönjük, akárcsak minden egyes fellépésü-
ket, amellyel emelték a Városnapok sajátosan 
keresztúri hangulatát. 

A múzeumban zajló ünnepi önkormányzati 
üléssel egyidőben a Polgármesteri Hivatal ta-
nácsterme kerekasztal-megbeszélésnek adott 
helyet a diákoknak, és az Avicola-pályán a Har-
gita Megyei Mentőszolgálat elsősegély-bemuta-
tója, a Fiatalok Főzőversenye, valamint a Nép-
művészeti Kiállítás és Vásár megnyitója zajlott.

Délután a római katolikus templomban öku-
menikus istentiszteletre, majd a Polgári Fúvó-
szenekar 1895 vezetésével ünnepi felvonulásra 
került sor az Avicola-pályáig, ahol a nagyszínpa-
don a polgármesteri köszöntők hangzottak el. A 

Kulturális Sokszínűség műsorban felléptek a Pol-
gári Fúvószenekar 1895, a kalocsai Piros Rózsa 
Néptánccsoport, a kunszentmiklósi Deres Zene-
kar és a karcagi Matchboys. Az esti gálaműsort 
Simó Annamária és zenekara szolgáltatta.

A szombati nap, július 31-e Petőfi-emlékfu-
tással rajtolt. Az Avicola-pályán már kora reg-
gel nagy volt a mozgás, ugyanis kezdetét vette 
a Magyar Ízek főzőverseny, míg a múzeumban 
az In vino veritas borverseny kezdetére vártak 
az érdeklődők. A főzőverseny díjazottjai végül 
a Hubertus I. (Vadjáró gulyásleves – I. helye-
zés), a Fiatfalváért Egyesület (Szarvasgombás 
csirke, vadas nokedlivel – II. helyezés), Huber-
tus II. (Székelykáposzta Hubertusz módra – III. 
helyezés) főzőcsapatok lettek. A jó hangulatról 
Bakos Károly és zenekara gondoskodott. A ki-
csiknek nagyszerű szórakozást jelentett a Vil-

lám ÖTE által nyújtott habparti, valamint a kü-
lönböző gyerekfoglalkozások az ATA-sátorban.

A délután a Petőfi-megemlékezés jegyében 
kezdődött, majd a Nemzetközi Néptáncgálával 
folytatódott. Közben a gyülekező tömeg jelezte: 
nagykoncert lesz! Mindenki a Hooligansre várt. 
A közbejövő viharnak ugyan senki sem tapsolt, 
de végül az idő lecsendesedett és a tömeg egy 
fergeteges koncerten tombolhatott. 

A tűzijáték pedig fenséges volt!
Köszönjük Székelykeresztúr azzal a remény-

nyel, hogy jövőre is legalább így és ennyien!
Összeállította: Sándor-Zsigmond Ibolya

A közönség véleménye a Városnapokról 
„Az utóbbi évek legjobb helyszínválasztása 

volt! Gratulálok a profi szervezésért!
Gratulálok a szervezőknek és a résztvevőknek! 

Nem kevés munkájuk volt a kivitelezésében!
Hatalmas buli volt, annak ellenére, hogy a vi-

har beleszólt egy kicsit. 
Gratulálok a szervezőknek. A jó Isten tartsa 

meg jó szokásotokat...
Nagyon jó volt! Még több ilyen hasonlót szeret-

nénk látni!!”
Forrás: Székelykeresztúr Polgármesteri Hiva-

talának Facebook-oldala
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 Anyaköny vi hírek
 2021.06.15. – 2021.07.15 

Születések
Lévai Zoé-Kincső 2021.06.09
Béres Szófia  2021.06.19
Ferencz Ingrid  2021.06.23
Barabás Réka  2021.07.10

Házasságkötések
 2021.07.16
Kopacz Csaba és Szikszai Eszter
 2021.07.16
Csibi Sándor-Loránd és Fodor Mónika
 2021.07.17
Kovács Tamás és Lőrinczi Ágnes-Gizella
 

 2021.07.22
Udechukwu Francis-Prince és Fodor Zsuzsánna
 2021.07.23
Simó Csaba és Deák Krisztina-Melinda
 2021.07.23
Pala Zoltán-Attila és Dankuly Szilvia
 2021.08.06
Török Attila és Fülöp Kinga
 2021.08.07
Boda Levente és Deák Tamara
 2021.08.12
Kovács Ioan és Kerekes Kinga
 2021.08.14
Bartha Miklós és Tatár Anita

Elhalálozások 
Demeter Albert 2021.08.06

104/2021-es HATÁROZAT a CIOMAD–BAL-
VANYOS, CSOMÁD–BÁLVÁNYOS Közösségek 
Közti Turizmus-fejlesztési Társuláshoz való 
csatlakozásról.

105/2021-es HATÁROZAT a Villám-Ful-
ger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő 
együttműködési szerződés jóváhagyásáról.

106/2021-es HATÁROZAT egy terület bérbe 
adási dokumentációjának elfogadásáról.

107/2021-es HATÁROZAT egy garázs bérbe 
adási dokumentációjának elfogadásáról.

108/2021-es HATÁROZAT egy munkakör át-
alakításáról a Petőfi Sándor Általános Isko-
lánál.

109/2021-es HATÁROZAT egy munkakör át-
alakításáról a Polgármetesri Hivatalnál.

110/2021-es HATÁROZAT a Budai Nagy An-
tal utca 87. szám melletti terület közvetlen 

bérbe adásának elfogadásáról.
111/2021-es HATÁROZAT a 7042/2014 szá-

mú bérleti szerződésnek a módosításáról.
112/2021-es HATÁROZAT egy adomány el-

fogadásáról.
113/2021-es HATÁROZAT a Betfalvi 1-5. 

útszakaszok felújítás elnevezésű beruházás 
tervezési ötletének elfogadásáról.

114/2021-es HATÁROZAT a Timafalvi utca 
felújítása beruházás kivitelezési terve elké-
szítésének elindítása, valamint a Bözsefalvi 
utca felújítása beruházás aktualizált kivitele-
zési tervének elfogadásáról.

115/2021-es HATÁROZAT a Berde Mózes, 
Farkas és Rövid utcák felújítása beruházás 
kivitelezési tervének, valamint az aktualizált 
technikai és gazdasági mutatóinak elfoga-
dásáról.

116/2021-es HATÁROZAT a város erdeiből 
kitermelődő faanyag irányárának az elfoga-
dásáról.

117/2021-es HATÁROZAT egy együtmükő-
dési szerződésről az Emlékgyár KFT-vel.

Székelykeresztúr, 2021. augusztus 12.
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HOTĂRÂREA nr. 104/2021 privind apro-
barea aderării la Asociația de Dezvolta-
re Intercomunitară Turistică „CIOMAD–
BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁ-NYOS” 
Közösségek Közti Turizmus-fejlesztési 
Társulás.

HOTĂRÂREA nr. 105/2021 privind aproba-
rea Protocolului de cola-borare cu Asociația 
Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din 
oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 106/2021 privind aproba-
rea documentației de atribuire a închirierii 
unui teren cu o suprafață de 5000 mp.

HOTĂRÂREA nr. 107/2021 privind aproba-
rea documentației de atribuire a închirierii 
unui garaj auto, situat în subsolul blocului 
din str. Harghitei. bl. PoA.

HOTĂRÂREA nr. 108/2021 privind aproba-
rea transformării postului cu studii medii 
în superioare în cadrul „Şcolii Gimnaziale” 
Petőfi Sándor.

HOTĂRÂREA nr. 109/2021 privind apro-
barea transformării postului contractual de 
referent IA în funcţia de inspector de spe-
cialitate IA.

HOTĂRÂREA nr. 110/2021 privind închirie-
rea directă a unui teren cu o suprafaţă de 
4 mp. situat în str. Budai Nagy Antal nr. 87.

HOTĂRÂREA nr. 111/2021 privind aproba-
rea modificării contractului de închiriere nr. 
7042/2014.

HOTĂRÂREA nr. 112/2021 privind aproba-
rea acceptării unei donaţii.

HOTĂRÂREA nr. 113/2021 privind ap-
robarea Notei conceptuale şi a Temei de 
proiectare pentru obiectivele de investiţii 
Reabilitare Tronson 1-5 din oraşul Cristuru 
Secuiesc, sat Beteşti.

HOTĂRÂREA nr. 114/2021 privind apro-
barea demarării procedurilor de întocmi-
rea documentaţiei DALI pentru Reabilitare 
trotuar în str. Timafalvi şi a actualizării şi 
reproiectării parţiale a documentaţiei DALI 
pentru Reabilitare str. Băjeni din oraşul 
Cristuru Secuiesc, sat Beteşti

HOTĂRÂREA nr. 115/2021 privind apro-
barea documentaţiei DALI şi a indicatorilor 
tehnico-economici actualizaţi pentru obiec-
tivele de investiţii Reabilitare str. Berde 
Mózes-Fundătură, Reabilitare str. Lupului 
şi Reabilitare str Scurtă din oraşul Cristuru 
Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 116/2021 privind aproba-
rea prețului de lemn de foc în baza prețului 
de referință, ținânfu-se seama de raportul 
cerere ofertă pe specii şi sortimente, pen-
tru materialiul lemnos care se va valorifica 
din fondul forestier proprietate privată al 
oraşului Cristuru Secuiesc 

HOTĂRÂREA nr. 117/2021 privind aproba-
rea contractului cadru de colaborare şi pre-
stări servicii cu EMLEKGYAR SRL

Cristuru Secuiesc, 12. august 2021.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 A fejlődés a legfontosabb!
Augusztus 12-én Antal István-Lóránt szená-

tor, az energiaügyi és altalajkincsekért felelős 
szakbizottság elnöke látogatott a székelyke-
resztúri polgármesteri hivatalba.

Találkozónk vezető témája Székelykeresztúr 
város fejlődési stratégiája volt. 

Megbeszélésünk fő vonalai a város fejlődését 
szolgáló, már zajló projektek, folyamatban lévő 
fejlesztések, a Betfalvát és Bözsefalvát érintő 
gázhálózat kérdése, valamint a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum bentlakásának felújítása.

Minden nap azon dolgozunk, hogy szeretett 
városunk mielőbb behozhassa a fejlődési elma-
radásokat, és hogy Székelykeresztúr egyre él-
hetőbbé váljon.

 Forgalmi tükrök cseréje
Kettő, stratégiai szempontból igencsak je-

lentős kanyarban került ma sor forgalmi tükör 
cseréjére Székelykeresztúron.

A helyiek által Pipás és Bika istálló kanyar-
ként ismert útszakaszokon már nagyon aktuá-
lissá vált az évek óta rossz állapotban lévő for-
galmi tükrök cseréje. 

Az országos útügyhöz hónapok óta leadott 
kérés pozitív elbírálásban részesült, ennek kö-
szönhetően sokkal nagyobb biztonsággal lehet 
közlekedni ezekben a kanyarokban.

A tükrök mérete nagyobb a megszokottnál, 
de ezekben a kanyarokban szükség van a minél 
szélesebb látószöget nyújtó forgalomtechnikai 
eszközökre.
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Legendás utazás 
A körülmények kedvező alakulásának kö-

szönhetően július közepén sor kerülhetett az 
Európai legendák – nemzeti irodalmi hősök 
című ERASMUS projektünk utolsó nemzetközi 
találkozójára Szicíliában. Iskolánk 6 diákja és 3 
pedagógusa kapott ezáltal lehetőséget, hogy 
beutazhassa a sokrétű történelmi és kulturális 
hagyatékkal rendelkező sziget legendás tájait, 
és felkeresse Colapesce megkapó történeté-
nek helyszíneit.  A hallá változott fiú legendá-
jával már idehaza megismerkedtek diákjaink, 
hisz utazásunkat megelőzte egy háromnapos 
online programsorozat, amely során érdekes 

művészettörténeti előadásokat hallhattunk 
Szicíliáról, a fontosabb látnivalók mitológiai 
vonatkozásairól. Az online foglalkozások kere-
tében a diákok nemzetközi csoportokban dol-
gozták fel a különböző legendák motívumait. 
A projektmunka részeként született egy saját 
legendafeldolgozás is, melyben csapatunk egy 
csodaszép kisfilmmé összeálló képsorozatban 
mutatta be Colapesce történetét. 

Utazásunk főbb állomásai Palermo, Cata-
nia, Taormina, Messina, Terme Vigliatore és 
Milazzo voltak. Láttuk Európa legnagyobb 
színház-épületét, a Teatro Massimot, a kü-
lönböző népek és korok stílusjegyeit ötvö-

ző palermói székesegyházat, megcsodáltuk 
a Catania fölé magasodó Etnát, körbejártuk 
az ókori görög színház romjait Taorminában, 
megmártóztunk Vénusz medencéjében a Mi-
lazzo-fok északi részén. Amire viszont mind-
nyájan örökké emlékezni fogunk, az az idei 
EB-döntőre összesereglett szurkolók hangu-
lata Palermo főterén, a Taormina utcáin reánk 
hulló vulkáni hamueső, az esti pizzázások, be-
szélgetések, és a felismerés, hogy a projekt 
során megismert legendákból, helyekből, em-
berekből egy új, csodaszép legenda született, 
ami tulajdonképpen a mi saját történetünk. 

Nemes Enikő
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tő
fi 

Sá
nd

or
 Ál

ta
lá

no
s I

sk
ol

a

Kapunyitogató, 
avagy készülődés az iskolába
Néhány évvel ezelőtt indított programunk, 

a Kapunyitogató, avagy felkészülés az isko-
lára, az iskolaérettség/iskolai alkalmasság 
kérdéskörével foglalkozott. Aztán az iskola-
érettség megállapítása az előkészítő osztá-
lyok iskolai keretbe való áthelyezése nyomán 
átértékelődött. Szülői szemmel nézve azon-
ban, továbbra is kérdések özönével találhat-
juk szembe magunkat. Még abban az esetben 
is, ha eltávolodóban van a teljes egészében 
online formában történő oktatásszervezés. 

Új tanév kapcsán, mire érdemes iskolát kezdő 
gyerek szülőjeként is különösképpen figyelni?

Az iskoláról mindannyian tudjuk, hogy: 
működése mindenkire érvényes szabályo-
kon alapul. Az új helyzethez való alkalmazko-
dás készsége mindenekelőtt a megváltozott 
helyzet megértéséből áll. Az iskolában nem 
csupán a gyermek mindennapi tevékenységét 
és viselkedését határozzák meg, de fordulat 
következik be 6 éves kor tájékán a gyermek 
beállítottságában is. Feladatainak ellátá-
sa során egyfajta kötelességtudat fejlődik 
ki a gyermekben, tetteit mindinkább saját és 
immáron távlatibb céljai motiválják. Kezdi 
megérteni, hogy az akadályokat legyőzve, ő 
is olyanná válhat mint az ideáljai. Nő a gyerek 
önuralma, az óvodás korra jellemző hirtelen 
ötlettől vezérelt cselekvést felváltja a min-
dennek megvan az ideje elv által vezérelt 
viselkedés. Egyre hangsúlyozottabbá válik a 
teljesítményvágy: új dolgokat megtanulni, 
valami újat létrehozni.

A rejtély kulcsa a gyermek fejlődési fo-
lyamatában keresendő. 

• Testi vonatkozásában: az első nagy 
alakváltozás kora, a test korábbi arányai 
megváltoznak, sokkal nyúlánkabbá válnak, 
megjelenik a kisfiús-kislányos alkat.  

• Pszichés vonatkozásai közül kiemeljük 
azt, hogy csökken a gondolataik emocioná-

lis, érzelmi tartalma, vágyaik azonnali telje-
sítésének igénye nem nyom el minden mást, 
képesek várni, bizonyos szinten tervezni is, 
a környezet elvárásait egyre inkább figyelem-
be tudják venni. 

• Társas kapcsolataikra egyre inkább 
jellemző, hogy a biztonságot jelentő család 
arca felől egyre inkább fordulnak kortársa-
ik felé, s kötnek óriási barátságokat szinte 
hétről hétre, jobban elfogadják a szabályokat, 
több önállóságot mutatnak, néha követelőző-
ek – néha kimondottan együttműködőek.

• Elvárt értelmi képességek vonatkozá-
sában fontos tudnunk, hogy: az iskolában az 
alkalmazkodási képességeken kívül bizonyos 
értelmi képességeket elvárnak. Nagyok le-
hetnek az egyéni eltérések. 

Mit tehetünk szülőként?
• Próbáljuk meg biztosítani a gyermeknek a 

megfelelő napirendet, nyugalmat, játszás-
ra/mesemondásra szánt elegendő időt.

• A szülői tudatosság ne merüljön ki ab-
ban, hogy munkafüzeteket vásárolunk, és 
odaültetjük tanulni a gyereket.

• Figyeljünk arra, hogy a gyerek pihenjen 
eleget, a nap pedig induljon nyugodtan. 
Reggelente egy pozitív képpel, bátorító 
szóval, egy öleléssel kellene útra indítani a 
gyereket.

• Előbb vagy utóbb el kell engedni nagyobb 
testvérrel, társaival vagy egyedül az isko-
lába – és természetesen kellő időben, hogy 
késés nélkül odaérjen (nem feltétlenül kell 
minden reggel autóval vinni a gyereket, ha 
gyalog is el lehet az iskolába jutni).

• A gyerek iskolás lesz, de ez nem jelent-
heti azt, hogy kizárólag iskolai teljesítménye 
alapján minősítjük (egy gyengébb minősítés 
lehet, hogy csak azt jelenti, jobban oda kell 
figyelni rá).

• Külön órák, magánórák nagyon megter-
helőek tudnak lenni – inkább engedni kell, 
hogy legyen szabad, önfeledt játéktól 

boldog gyerek.
• Szülőnek kell lenni, aki a jó példával jár 

elől, nem parancsnoknak, aki fenyegetni és 
büntetni tud.

• Legyen a szülő elérhető a gyerek számá-
ra, ha annak kérdése van, de hagyni kell neki 
elég szabadságot, hadd próbálja ki magát 
– csak így támogathatjuk kreativitásának 
fejlődését.

• Ne siettessük, inkább bízzunk benne, 
igyekezzünk kiemelni azt, amiben jó, dicsér-
jük – idővel megérik arra a feladatra is, ami-
ben esetleg elmaradása van, nincs szüksége 
egy gyereknek sem teljesítményszorongásra.

Sikeres iskolakezdést és jó tanulást kívá-
nunk minden iskolába induló gyereknek!

Dr. Simó Ildikó, igazgató/pszichológus
Grafika: Borbély Júlia

Felhasznált forrásanyag: 
Simó I. Óvodából iskolába, DPT Stúdió, 2017.
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A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 

Vadrózsák Néptánccsoportja ebben az év-
ben tízéves, a Lelkes Zenekar pedig ötéves 
fennállását ünnepelte. A nyár ismét sok 
pezsgést, számtalan fellépést, sok színes 
programot hozott mindkét együttes életébe. 
Június 19-én Bencédben mutatták be Nem 
az a nap, nem az a hold... című műsorukat. 
Június 26-án, a Múzeumok Éjszakáján, fellép-
tek a 75 éve alapult Molnár István Múzeumot 
köszöntő néptáncgálán. Július 19-én kezde-
tét vette az egy hétig tartó kőrispataki nép-
tánctáboruk, július 31-én pedig részt vettek 
a 17. Székelykeresztúri Néptánctalálkozón. 
Köszönjük vezetőik, Nemes Annamária 
és Józsa Levente tanárok kitartó, lelkes 
munkáját!

Augusztus 2-8. között VI-VIII. osztályos 
diákjaink ajkai jutalomtáborozásban része-
sültek a Székelykeresztúr-Ajka testvérvárosi 

kapcsolat jóvoltából. A város három, gimná-
ziumi osztállyal rendelkező tanintézményéből 
40 diák élvezhette testvérvárosunk vendég-
szeretetét. A táborozáson iskolánkból tíz diák 
vett részt, Szakács Emília tanárnő vezeté-
sével. A tábor számos változatos programot 
kínált: sporttevékenységek, tánctanulás, 
kézműves foglalkozások, íjászat, EU-tano-

da. A vakációzó gyermekek Balatonedericsen 
meglátogatták az Afrika Múzeumot, Keszthe-
lyen hajókáztak, Tapolcán megtekintették a 
város szívében működő vízimalmot. Biztosak 
vagyunk benne, hogy minden résztvevő szép 
emlékekkel tért haza!

Összeállította: Székely-Tiboldi Anikó

Az idei Székelykeresztúri Városnapok kere-
tén belül ez alkalommal hangsúlyos szerepet 
kapott az ifjúság is.

Az ATA-val szoros együttműködésben, az 
ünnepi hét keretein belül került sor különféle 
tematikájú, izgalmas programokat nyújtó ren-
dezvényekre, diákvetélkedőkre, konferenciára, 
az ifjak főzőversenyére.

A fiatalokat érintő szórakoztató programok mel-
lett komoly tematikájú események is helyet kaptak.

Az egyik kiemelkedő rendezvény a kerekasz-

tal-megbeszélés volt, melyre a diákok maguk 
készültek kérdésekkel, mindennapjaikat érintő 
problémákkal, őket foglalkoztató tematikákkal. 

A megbeszélés fővédnöke Székelykeresztúr 
Polgármesteri Hivatala, meghívottja Ladányi 
László-Zsolt parlamenti képviselő volt. Az ülést 
Bálint Kinga, polgármesteri referens vezette, 
míg a jegyzői tevékenységet Ungvári Borbála 
látta el, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület munka-
társa.

A megbeszélés legfontosabb, a fiatalok által 
választott témái a következők voltak:

- Bezárkózás, online kommunikáció a szemé-
lyes helyett.

- Pályaválasztás nehézsége, eltűnőben lévő 
szakmák.

- Diákmunka lehetőségeinek hiánya.
- Értékvesztés, anyagiasodás, elmagányosodás.
- Nemzeti identitástudat, kultúra közösségi 

értékei, nemzeti hovatartozás.
- Elvándorlás a fiatalok körében.
- Burn out/ kiégés jelensége az ifjak esetében.
- Online zaklatás, kiközösítés, megkülönböz-

tetés, befolyásolás.

Megtisztelő volt az a mély bizalom, amellyel a 
diákok saját élettapasztalatukat osztották meg 
a témák kapcsán, és a nyitottság, ahogy saját, 
nem mindig pozitív megéléseikről beszéltek.

Ladányi László-Zsolt, országgyűlési képvise-
lő nemcsak szakmai szemszögből, de két fiú-
gyermek büszke édesapjaként is érintettként 
tudott beszélni a feldobott témák kapcsán. 
Közvetlensége hamar megnyitotta a fiatalokat, 
és ennek köszönhetően egy igazán tartalmas és 
tanulságos megbeszélés alakult ki. 

Bálint Kinga

Ajka testvérvárosunk jóvoltából 40 Székely-
keresztúri gyerek táborozhatott folyó év au-
gusztusában Magyarországon. 

A tábornak, ez alkalommal, az ajkai Kristály 
élményfürdő kempingje adott otthont.

Az árnyékot tartó óriás fák a szállást nyújtó 
faházak körül remek alkalmat nyújtottak a gye-
rekeknek az önfeledt társasjátékokra, szalad-
gálásra, esti nagy csevegésekre. De itt tartot-
ták meg a napi tevékenységek egy részét is, pl. 
a lányoknak rock and roll oktatás (ahol kiderült, 
hogy igazán tehetséges táncos lábú diáklánya-
ink vannak), míg a fiúk fociban mérték össze 
tudásukat a helyi sportcentrumban. A szövés 

rejtelmeibe is itt tekinthettek be diákjaink, és 
az EU-tanodára is itt került sor.

Az egyhetes táborozás során, az ajkai önkor-
mányzat jóvoltából a gyerekek látogatást tettek 
Tapolcán, Keszthelyen, Balatonedericsen. Itt az 
Afrika Múzeum nyújtott igazán nagy élményt a 
diákoknak. És ha már Keszthely, akkor a Ba-
laton sem maradhatott ki a programból. Laza 
Balaton parti séta után a csoport sétahajózáson 
csodálhatta meg a „magyar tenger” szépségeit.

A gazdag és változatos program mellett, a 
vendéglátók teljes hétre biztosították a gyerekek 
és kísérőik belépőjét az ajkai élményfürdőbe. 

A székelykeresztúri gyerekek kiemelkedő 

tanulmányi eredményeik alapján kaptak lehe-
tőséget erre a kirándulásra. Számukra a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, a Berde Mózes Unitári-
us Gimnázium és Székelykeresztúr polgármes-
teri Hivatala biztosítottak kíséretet.

A diákok, elmondásuk szerint nagyon örültek 
ennek a jutalomútnak, hiszen a táborozási le-
hetőségek a tavalyi évben, a pandémia miatt 
teljesen kimaradtak, és az online oktatás is na-
gyon szűkítette találkozási lehetőségeiket osz-
tálytársaikkal, barátaikkal.

Tarsolyukban vidám élményekkel, ajándé-
kokkal és jó kedéllyel tértek haza a táborból, 
hogy újult erővel köszönthessék a hamarosan 
kezdődő tanévet.

Bálint Kinga

 Székelykeresztúri gyerekek táborozása A jkán

 A jövő reménysége az ifjúság!
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KULTÚRA

 A Székelykeresztúri Városnapok történelmet idéző pillanatai – Petőfi Sándorra emlékeztünk

Petőfi-zarándoklat
Idén is nagy érdeklődés övezte a Petőfi 

nyomdokain haladó kerékpáros zarándoklatot, 
amely hagyományszerűen Petőfi utolsó nap-
jának helyszíneit érintve rója le kegyeletét és 
tiszteleg nemzeti költőnk előtt.

A történelmi kerékpártúra résztvevői reggel 
9 órakor indultak a Gyárfás-kertből, egy rövid 
megemlékezés után a Petőfi-emlékfalnál és a 
híres magyar költő körtefájánál.

A közlekedési rendőrség felügyeletével, 
Elekes István, önkormányzati képviselő veze-
tésével és Nemes Sándor, kulturális referens 
kíséretével kerekeztek a résztvevők Petőfi 
nyomdokain. 

A megemlékező csapat koszorút helyezett el 
a fehéregyházi Petőfi-emlékműnél.

Köszönet a lelkes városlakóknak, akik ilyen 
jelentős számban tartották fontosnak a törté-
nelmi kerékpártúrán való részvételt!

Kultúránk, irodalmunk, nemzeti öntudatunk 
ápolása és megőrzése közös feladat.

Július 29-én a székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum által szervezett felfedező nyári 
tábor résztvevői, gyerekek és felnőtt kísérőik 
szintén Petőfi nyomában járva érkeztek Szé-
kelykeresztúrra. Miután felfedezték múzeu-
munk látványosságait, a Gyárfás-kertbe láto-
gattak, ahol a Petőfi-körtefa mellett hallgatták 
meg a székelykeresztúri Petőfi legendákat és a 
történelmi igazságot Petőfi Sándor Székelyke-

resztúron töltött estéjének történéseiről. 
Július 31. 
Székelykeresztúr önkormányzati képviselői, 

városvezetők, a polgári lakosság és testvértele-
püléseinkről érkező vendégek nagyszámú rész-
vételével emlékeztünk Petőfi halálának 172. év-
fordulójára. Miután a főtéren megkoszorúztuk 
nemzeti költőnk egészalakos bronzszobrát, a Pol-
gári Fúvószenekar 1895 ünnepélyes zenekísére-
tével vonultunk a Gyárfás-kúria kertjébe. 

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákja-
inak irodalmi műsorával, felkészítő tanáruk, dr. 
Zsidó Ferenc és Páll Zalán teológus ünnepi be-
szédével méltóképpen adóztunk a történelmi 
igazságnak, amely szerint nagy költőnk Székely-
keresztúron töltötte élete utolsó estéjét és éjsza-
káját. Páll Zalán teológus megfogalmazta, mit 
jelent emlékezni:

„Feltettem magamnak a kérdést, hogy mit 
jelent nekem Petőfi? Emlékeimben keresgélve 
hirtelen Fehéregyházán találtam magam. Kis-
gyerekként a nagyszüleimnél. Mintha tegnap lett 
volna, hogy nagymamámmal kézen fogva, végig 
sétáltunk a Telepes utcán a Petőfi Múzeum felé 
tartva. Unokatestvéremmel órákat játszottunk 
a turulmadaras emlékkertben. Pihenésképpen a 
csatáról készült maketteket vizsgáltuk, és még 
akkor fel sem fogtuk, hogy minden télen azokon 
a dombokon szánkóztunk, ahol „nem valami el-
len, hanem valamiért harcoltak. (...)

Néhány éve csatlakoztam a város által meg-
szervezett kerékpártúrákhoz, amely a Petőfi 
nyomdokain nevet viseli. Biciklin ülve, a dombo-
kat, hegyeket, erdőket, mezőket figyelve tudato-
sult bennem, hogy mi lehetett az a valami, ami-
ért foggal körömmel harcoltak őseink, hőseink. 
Ez a valami pedig nem más, mint az otthonunk.

Otthon az, ahova hazatérsz – mondja Wass 
Albert. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal 
kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyi-
korgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy 
nemcsak alszol, hanem pihensz. Nemcsak pi-
hensz, hanem kipihened magad. Kipihened 
az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon 
vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok. Elég egy 
szoba. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az 
ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. 
És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, 
akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon. Min-
den embernek módja van hozzá. Egy szűk pad-
lásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy 
gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet, ha 
az ember önmagából is hozzáad valamit. 

Nekik köszönhetően otthonunk lehet az a hely, 
„ahol a magas hegyek júniusban fehér kucsmát 
hordanak”, otthonunk lehet a Nyergestető, a 
Naskalat, a Madarasi Hargita, vagy épp a Jézus-
kiáltó. (...) De különös módon, Petőfinek köszön-
hetően itthon lehetnek mindazok, akik határon 
túlról érkeztek, viszont mi is otthon lehetünk az 
Alföldön, a Kiskunságban vagy a Bakonyban. 

Szóval mit jelent nekem Petőfi? Végigkísérte 
egész gyerekkoromat, szüleimnek, nagyszüle-
imnek köszönhetően részese lehettem álma be-
teljesedésének, neki köszönhetem, köszönhetjük 
azt az otthont, amiért huszárok százai küzdöttek. 

A hősöknek éltetőkre van szükségük. Ahhoz 
pedig, hogy éltetői lehessünk hőseinknek, tud-
nunk kell emlékeznünk. Nem is tudnunk, sokkal 
inkább, akarnunk. Nem egyszerű feladat ez a 
fiatalság számára, akarni, viszont én csak buz-

dítani tudok mindenkit, hogy semmivel sem le-
szünk kevesebbek, ha el tudjuk mondani, hogy 
igen is érdekel és igen is tudok néhány olyan 
fontos dolgot a költőről, amivel talán én lehe-
tek álma beteljesedésének hordozója, nevének 
éltetője. Úgy gondolom, hogy nekünk, erdélyi 
magyaroknak, akik ilyen gazdag és színes tör-
ténelemmel rendelkezünk, nem döntés kérdé-
se, hogy akarok-e tudni családom, városom, 
népem és a hősök történelméről vagy sem. Ez 
nekünk kötelező. Ez életünk részét kell, hogy 
képezze. Nagyszüleink, szüleink megfelelő-
képpen belénk nevelték ezt. Most mi, ifjabbak 
következünk, hogy biztosítsuk azt, hogy évti-
zedek múlva is legyenek emlékezni akaró em-
berek, akik majd megállnak itt, a Gyárfás-kert-
ben, Petőfi vén körtefájánál, ahol fejet hajtva 
állnak meg Petőfi szellemével, a ránk bízott 
örökséggel szemben. Ahol majd „Megelevene-
dik sok régi emlék, elmosódott képek új színe-
ket nyernek, régi szavak szólnak elő a csendből 
százszor és ezerszer.”

És mindez hogyan lehetséges? Wass Albert 
erre is tud egy megoldást: „Legyetek egy szán-
dék, egy közös akarat, egy közös cselekedet, 
akárcsak a régi időkben. Mert amiképpen ti cse-
lekedtek egymással, azonképpen cselekszik az 
Úr is tiveletek.” Adja Isten, hogy így legyen.

Páll Zalán, Bálint Kinga, 
Sándor-Zsigmond Ibolya

2021-ben Rákoskeresztúron szervezték 
meg a Keresztúr Nevű Települések XXI. Talál-
kozóját.

Államalapításunk nemzeti ünnepén a Pipa-
csok Néptáncegyüttes méltóképpen képviselte 
városunkat, Székelykeresztúrt. 

Ugyanakkor Székelykeresztúron augusztus 
20-án az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői ko-
szorút helyeztek el a Millenniumi Emlékműnél.

Keresztúr Nevű Települések 
X XI. Találkozója
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Örömömre szolgál, hogy elmondhatom 
Önöknek, az RSZ SMART INVEST SRL. jóvoltá-
ból használatba helyeztük városunk központjá-
ban azt a napelemes okos padot, amely egye-
dülálló térségünkben.

De mit is tud pontosan az okos pad?
Ingyenes wifi lehetőséget biztosít, 1 veze-

ték nélküli Qi és 2 USB töltőport segít a tele-
fonkészülékeik feltöltésében, levegőminőség, 

hőmérséklet, páratartalom, UV és légnyomás 
szenzorral van ellátva, pihenést biztosít 3 sze-
mély számára. 

Fontos számomra, hogy elkövetkezőkben 
minél több kis és nagy újítást be tudjunk hoz-
ni városunkba, olyan innovatív megoldásokat, 
amelyek jövőbe mutatnak és könnyebbé teszik 
mindennapjainkat.

A felállítás után azonnal ki is lett próbálva az 
új pad, amelyet három lelkes fiatal le is tesztelt. 

Koncz Hunor-János polgármester

SPORT/ÖNKORMÁNYZAT

 I V.  S zékel ykeres z túri 
 Triatlon és Duatlon

A rugonfalvi tónál tartott IV. Székelykeresz-
túri Triatlon és Duatlon megmérettetései ke-
mény erőpróbák elé helyezték a versenyzőket, 
de kicsik és nagyok egyaránt kitartóan harcol-
tak a dobogós helyezésért, sportszerűen segí-
tették egymást, ha erre szükség volt és min-
denki mindenkinek szurkolt. 

Duatlon helyezések: 
Gyerekkategória: I. díj Fazakas Nimród-Bo-

tond , II. díj Neagoie Erik, III. díj Szilágyi Milán
Ifjak kategória: I. díj László Szabolcs Attila 
Felnőtt női kategória: I. díj Neagoie Imola, II. 

díj Sata Annamária 
Felnőtt férfi kategória: I. hely Elekes István, 

II. hely Sinka Zsolt, III. hely László Csongor 
50+ kategória: I. helyezés Sándor-Zsigmond 

Dénes, II. helyezés Fazakas István, III. helyezés 
Trió (ez utóbbi tagjai stafétában teljesítettek)

Triatlon díjak:
Férfi kategória: I. hely Elekes István, II. hely 

László Csongor, III. hely Sinka Zsolt 
Ifjúsági kategória: I. helyezés László Sza-

bolcs Attila 
Staféta: I. hely Szép fiúk csapata, II. hely 

Szép lányok és tanár bácsi csapata, III. hely 
Félhülye Bálinték csapata

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!
Bálint Kinga

Magas minőségű tűzifát igényelhetnek a szé-
kelykeresztúri hátrányos helyzetű lakosok.

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala, a 
fűtési szezon kezdete előtt, lehetőséget ad gyé-
rítésből származó fa igénylésére, kedvező áron.

Eszerint 1 méter fa ára 165 ron. Ugyanaz az 
igénylő max. 5 méter fát kérhet.

A jelenlegi mennyiségből 28 személy/család 
kiszolgálására van lehetőség.

A famennyiség kimérését és annak kiosztá-
sát teljes mértékben az állami erdészet végzi.

Az igények a beérkezett kérések sorrendjé-
ben látják el.

A kérés benyújtójának ki kell töltenie egy tí-
pusnyomtatványt, mely a fa igénylését szolgál-
ja. Ezt a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet 
kérni, és ide is kell leadni, hétköznapokon 08:00 
–14:00 órák közt.

A kéréshez kell csatolni egy másolatot az 
igénylő személyigazolványáról. 

Előírás, hogy a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg a jelenlegi mi-
nimálbért. Ezt jövedelemigazolással (fizetésiga-
zolás, nyugdíjszelvény, munkanélküli igazolás 
stb.) kell alátámasztani.

Jóváhagyás után a kedvezményes áron be-
szerezhető fát a kérő saját költségre szállítja 
el, a Betfalvi vasút mellől, miután a famennyi-

séget a helyszínen kifizeti az állami erdészet 
munkatársainak.

Bálint Kinga

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hiva-
tala az adófizetők figyelmébe ajánlja, hogy a 
2021-es évben fizetendő helyi adók befizetési 
határideje szeptember 30.

A helyi adók és illetékek határidőn túli befi-
zetése az érvényben lévő jogszabályoknak 
megfelelően havi 1%-os késedelmi kamat fel-
számolásával jár együtt. 

A kifizetés történhet készpénzzel, kártyával, 
banki átutalással vagy magánszemélyek ese-

tében a ghiseul.ro online platformon keresztüli 
befizetéssel.

Készpénzzel történő kifizetését a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában teheti meg, a Sza-
badság tér 27. szám alatti székhelyen.

Ugyanitt bankkártyás kifizetés is lehetséges.
Bankszámla-tulajdonosok hagyományos banki 

átutalással is fizethetik helyi adójukat vagy akár 
internet bankingen keresztül (a keresztur.ro hon-
lapon fel vannak tüntetve a számlaszámok).

Továbbra is ajánljuk figyelmükbe a magán-
személyek számára fenntartott online befize-

tési rendszert, a ghiseul.ro oldalt. A bankkár-
tyával rendelkező személyek a regisztrációt 
követően megtekinthetik és kifizethetik a sze-
mélyre szabott helyi adó és illeték összegét.

Ügyfélfogadás:
A Polgármesteri Hivatal adóosztályán a 

pénztár nyitvatartási programja:
Hétfőn, kedden és csütörtökön 
  8–14 óra között
Szerdán  8–14; 14:30–17 óra között
Pénteken  8–12 óra között.

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala

 FELHÍ VÁS 

 T űzifa segítség

 Okos pad a parkban
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 17.  Népt ánct alálkozó
A Székelykeresztúri Néptánctalákozót 17. al-

kalommal szervezte Székelykeresztúron a Pipa-
csok Néptáncegyüttes, július 30. és augusztus 
1. között. A néptánctalálkozó szervesen illesz-
kedik a Székelykeresztúr város szervezésében 

megvalósult városnapok egyhetes rendezvény-
sorozatához. A programokat több ezren láto-
gatták, s mint ilyen, a környék egyik jelentős 
idegenforgalmi attrakciója. Az Avicola-pályán, 
a Pipacsok néptáncegyüttes által szervezett 
szombati néptáncgála a rendezvény egyik ki-
emelkedő vonzereje volt. A távolabbról jött 
fellépők között volt az érmihályfalvi Nyílóakác 
néptáncegyüttes. Ők felcsíki és magyarbődi 
táncokat mutattak be igényes előadásban. A 
szovátai Sirülők népes csapata kalotaszegi és 
magyarlapádi táncokat roptak.  A táncpaletta 
további képviselői a kistérségünkből kerültek 
ki, a székelyudvarhelyi Kékiringó vajdaszentivá-
nyi és mezőségi táncokkal, a székelykeresztúri 
Vadrózsák kalotaszegi táncokkal, a Mákvirágok 
balázstelkivel, a Forgórózsák pedig kalotaszegi 
román, zsejki magyar és egy erdélyi cigány-

tánccal rukkoltak elő. A házigazda Pipacsok 
szásznagyvessősi táncokkal gyönyörködtették 
meg közönségüket és zárták le az idei néptánc-
gálát. A néptánctalálkozót támogatták: Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzata és a Nem-
zeti Kulturális Alap.

László Csaba

Székelykeresztúr Város Önkormányzata kö-
szönetét nyilvánítja mindazon támogatóknak, 
akik anyagi segítségükkel hozzájárultak ahhoz, 
hogy 2021-ben új helyszínen, újszerű progra-
mokkal bővített, sikeres és mindenki számára 
maradandó emléket képviselő Székelykeresz-
túri Városnapok rendezvénysorozatot valósít-
hattunk meg.

Támogatásukat nagyra értékeljük! 
Tisztelettel:

Koncz Hunor-János polgármester
Sebestyén Zsolt alpolgármester

1. EURÓPAI UNIÓ – EURÓPA A POLGÁRO-
KÉRT PROGRAM TÁMOGATÁSA A SZÉKELYKE-
RESZTÚRI KISTÉRSÉG SZÖVETSÉG ÁLTAL

2. CRISGUM SRL. 
3. DOLLY-IMPEX SRL.
4. ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT
5. ASOCIAȚIA MINTA EGYESÜLET
6. POEM DESIGN SRL.
7. ÉHES VÁNDOR SRL.
8. DÁVIDVÁRA MANUFAKTÚRA

9. KÁLA VIRÁGÜZLET
10. SZILVESZTER GOLD EVENT SRL.
11. HALUPEX SRL.
12. ROLLOTEC SRL.
13. KVARC SRL.
14. ELKA INTERNATIONAL SRL.
15. INTER-DISCRET SRL.
16. KNOBO ACCESORIES SRL.
17. AUTOPARTNER SRL.
18. CSUTAK & KOVÁCS COMPANY SRL.
19. BI-RO-PLAST SRL.
20. SZASZI SERV SRL.
21. MEDALION SRL.
22. MEMENTO SRL.
23. PRINT & DECOR GROUP SRL. 
24. BÁLINT I. ILEANA I. I.
25. IBOLYA VIRÁGÜZLET
26. KÉKIRINGÓ VIRÁGÜZLET
27. ÉVA VIRÁGÜZLET
28. DEBIT-TECH SRL.
29. EGA-PROSERV SRL.
30. SZINKER SRL.
31. GAS TOURS ALAPÍTVÁNY
32. GAGRIVERUM TRADE SRL.
33. FRESH-COLOR SRL.

34. UNICONS SRL.
35. BIANKA SRL.
36. EXPLOCOM GK SRL.
37. PKV FULL SERVICE SRL.
38. TÁMPILLÉR SRL. 
39. A & B DESIGN RO SRL.
40. NAGYKÜKÜLLŐ TEJSZÖVETKEZET
41. FAPADOS BÁR
42. EMNT EGYESÜLET
43. LASZLO-CONSTRUCT SRL.
44. KUTI LAJOS
45. BÁN RÓBERT
46. TRANSAVIA SA.
47. HEINEKEN SA.
48. NETTER SYSTEM SRL.
49. KONCZ GYÖNGYI
50. COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY
51. EVO INTERNATIONAL SPEED SRL.
52. I. I. TIBOLDI ATTILA
53. TOMMY’S PIZZA & FOOD SRL.
54. BRUTARIA BACHUS SRL.
55. MODULUS SRL.

(A felsorolás rendje 
nem a támogatás mértékét tükrözi!)

 In v ino verit as 
Hosszú időnek kellett eltelnie mire a Keresz-

túri Hegyközség gazdái nagyobb közösségben 
kóstolhatták meg egymás borait. A Székelyke-
resztúri Városnapok keretén belül került sor az 
In vino veritas című borvetélkedőre. Az ese-
mény Székelykeresztúr Város Önkormányzata 
és a Székely Gazdaszervezetek  támogatását 
élvezte, helyszínt a Molnár István Múzeum pati-
nás pincéje biztosított.

34 gazda 40 tételt nevezett a kóstolóra, a 
borok  bemutatásánál fontos szempont volt, 
hogy a gazda saját szőlőből vagy vásárolt sző-
lőből készítette-e borát. Nem mindegy, hogy a 
keresztúri lejtőkről kemény verejtékes munká-
val, nehézségek árán max. 18 mustfokos nedű 
áll a moldvai vagy alföldi dűlők 21 mustfokos 
szőlőivel szemben.

Megemlékeztünk a hegyközség 115 éves 
múltjáról, és pohárral a kézben tisztességgel 
adóztunk a hegyközség eltávozott gazdáinak. 
Kértük és buzdítottuk a gazdákat, hogy évről 
évre a nehézségek árán is menjenek ki a sző-

lőhegyre és vigyék tovább ezt a hagyományt.
Egy kiváló és hozzáértő zsűri bírálta a bo-

rokat: Farkas Szilárd, dr. Farkas Csaba, Burus 
Endre, Bándi Tamás és Gagyi Vencel.

Amikor a borversenyt terveztük, arra számí-
tottunk, hogy több „vettes” szőlőből készített 
bor lesz, és a magas minőségi szőlőnek kö-
szönhetően arra számítottunk, hogy a borok is 
jobbak lesznek, mint a Jézuskiáltó dombjáról, 
és Keresztúr lankáiról származóak, de pozitívan 
csalódtunk, ugyanis  a keresztúri szőlősgazdák 
igazán kiváló borokat készítettek. Így nagyobb 
minősítéseket értek el, mint a vásárolt szőlő-
ből készítő szőlős gazdák. A versenyt Koncz 
Hunor-János polgármester, Farkas Szilárd, a 
zsűri elnöke méltatták, értékelték és átadták a 
díjakat. 12 arany minősítés, 10 ezüst, 12 bronz, 
2 különdíj került kiosztásra. Minden résztvevő 
emléklapot kapott.

Díjazottak: 1. helyezett: Lőrincz Zsuzsánna, 
Fodor Sándor; 2. helyezett: Kovács Ferencz, 
Horváth László; 3. helyezett: Gál Sándor, Szá-
vuly-Vári Szabolcs.

Hatos György

 KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK

KULTÚRA


