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  Iskola nyitogató
Iskola, iskola,
ki a csoda
jár oda?

A takács a kovács,
a kőműves meg az ács,
a kardjával odajár
kese lovon a huszár!

Itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
mennyi szálat fon a pók.

Itt tanulta meg az í-t,
hogy a rózsa kivirít,
hogyan írja le az ú-t
s a Dunántúl csupa púp,
pörögtek az ő-k, az ű-k,
mint a fényes köszörűk.

Itt kezdte a hóember,
jaj de szép a december!
Itt sütötte meg a pék
a legelső kenyerét,
itt tanulta meg a csősz,
mikor sárgul meg az ősz,
minden ember itt tanulta
meg, hogy mennyit ér a munka,
á-t is, b-t is, c-t is,
itt tanulok én is!

Kinyújtom a kezemet,
ha ugyan elérem
a kilincset, s bemegyek
pirosan, fehéren,
körülöttem karikában
kürtös-fürtös kobakok,
itt tanult meg a halász is
készíteni csónakot,
itt tanulta meg az á-t
és a matematikát,
itt tanulta meg az ó-t,
hogyan kötik a csomót,
meg a d-t, meg a t-t,
emberek becsületét!

PE TŐFI-HÉ T ÉS K ERES Z TÚRI N A POK 2022.
K ERES Z TÚR NE V Ű TELEPÜLÉSEK X X II .  TA L Á LKOZÓJA

Augusztus 5-én, pénteken a Petőfi-hét és a 
Keresztúr Nevű Települések XXII. találkozója 
alkalmával ünnepi önkormányzati ülésre került 
sor, amelynek idén a sóskúti szálló konferen-
ciaterme adott otthont. Az eseményen Koncz 
Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd következ-
tek az idei Pro Urbe, Pro Cultura és Székelyke-
resztúr Gazdasági Fejlődéséért-díjak átadása. 
Pro Cultura-díjat vehetett át Szente B. Leven-
te költő, meseíró, Pro Urbe-díjban részesültek 
Solymossi Emma ny. magyartanárnő az ifjúság 
oktatása-nevelése érdekében kifejtett ered-
ményes munkája, valamint a Stichting-Scha-
gen-Roemenie Alapítvány áldozatos, segítőkész 
munkájáért, amelyet Székelykeresztúr Város 
lakóinak érdekében önzetlenül végzett. A Szé-
kelykeresztúr Gazdasági Fejlődéséért-díjat idén 
id. Szél Gábor cégalapítónak ítélték oda. A lau-
dációkat Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus 
és Simó Béla tanácsos úr olvasták fel. A díjakat 
Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgár-
mestere adta át.

Az eseményt az online térben is követni le-
hetett, voltak olyan kitüntetettek, akik csak így 
lehettek részesei az ünnepségnek.

A díjátadó meghittségét Szász Csaba tanár 
úr gitáros közreműködésével közös éneklés 
biztosította. Ugyanekkor hivatalosan is meg-
nyitották a XXII. Keresztúr Nevű Települések 
Nemzetközi Találkozóját. Tizennyolc település 
küldöttsége érkezett Székelykeresztúrra és 
ebben az évben új településsel bővült a részt-
vevők listája: Maroskeresztúr most vált a szö-
vetség hivatalos tagjává. Koncz Hunor-János 
polgármester úr ünnepi beszédében kiemelte: 

„A találkozó ünnepi pillanat a település éle-
tében. Hatalmas megtiszteltetés a Kárpát-me-
dencében található azonos nevű településeket 
egy időben és egy helyen látni. Nálunk, Szé-
kelykeresztúron, mindannyian otthon vannak.”

Kovács József, a Keresztúr Nevű Települések 
Szövetségének elnöke nem tudott megjelenni 
az eseményen, így a szövetség alelnöke, Hor-
váth Tamás úr tolmácsolta az ő gondolatait is:

„A találkozó célja, hogy minél jobban megis-
merjük egymást. Nem kis munka összegyűjte-
ni, meghívni, majd vendégül látni ennyi színes 
településről érkező látogatót. A hétvége további 
részében felpezsdítjük Keresztúr életét. Nehe-
zen kivitelezhető, de annál fontosabb esemény 

az idei találkozó. Egy-egy ilyen alkalom lehető-
séget nyújt a már meglévő kapcsolatok ápolá-
sára, esetleg újabbak kialakítására. Nemcsak a 
települések kötik össze egymással az értékei-
ket, hanem a polgárok is baráti kapcsolatrend-
szert építhetnek ki. Mindez erősíti a magyarság 
összetartását” – mondta a képviselő.

Bálint Kinga, a székelykeresztúri polgármes-
teri hivatal sajtóreferense mutatott rá, hogy 
milyen kihívást jelentett a találkozó megszerve-
zése: közel hatszáz látogatónak kellett szállást 
és étkezést biztosítani, ráadásul kimondottan 
olyan programokat kellett összeállítani, ame-
lyek az összetartozást erősítik. 

Minden vendégségbe érkezett település kül-
döttsége mellé egy-egy helyi kísérőt rendeltek. 
Egy hete fejeződött be Petőfi Sándor legendai 
sírjának a felújítása – a látogatók többek között 
ezt is felkereshették. Ezenkívül figyelmükbe 
ajánlották a Gyárfás-kúriát, Petőfi körtefáját, 
szobrát, a Molnár István Múzeumot, illetve a 
Keresztúrok parkját is.

– A települések közti kapcsolat jelenleg is 
gyümölcsöző, az idő múlásával egyre inkább 
azzá válik. A nyereség többek között a helyi di-
ákok életét érinti, akik idén meghívást kaptak 
egy általános műveltségi vetélkedőre. Annyira 
jól teljesítettek, hogy jutalomkirándulásban ré-
szesültek. Fontos, hogy a gyermekeket is be-
vonjuk a szövetségbe, mert így nevelhetünk 
egy olyan generációt, amely lelkiekben már el-
köteleződik a Keresztúr nevű települések mel-
lett – mondta a kommunikációs szakember.

Miklós Dalma
Sándor-Zsigmond Ibolya
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102/2022-es HATÁROZAT egy Malom utcai 
terület átadásáról a Közmunkaügyi és Fej-
lesztési Minisztériumnak, a Nemzeti Beru-
házási Társaságnak, egy bölcsőde megépí-
tése céljából.

Székelykeresztúr, 2022. augusztus 08.
103/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi 

helyi költségvetés kiigazításáról.
104/2022-es HATÁROZAT egy ANL által 

épített lakás eladásáról.
105/2022-es HATÁROZAT a 111/2017-es 

számú Határozat módosításáról.
106/2022-es HATÁROZAT az ELCOMEX 

Kft. 95/2020 számú zonális városrendezési 
tervének jóváhagyásáról.

Székelykeresztúr, 2022. augusztus 18.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 102/2022 privind aproba-
rea predării către Ministerul Dezvoltării şi 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Com-
pania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivelor de investiţii 
„Construire creşă mică, proiect-tip, str. Mo-
rii nr. F.N. oraşul Cristuru Secuiesc, judeţul 
Harghita”.

Cristuru Secuiesc, 08. august 2022.
HOTĂRÂREA nr. 103/2022 privind aproba-

rea bugetului de venit şi cheltuieli al oraşului 
Cristuru Secuiesc pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 104/2022 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în oraşul Cristuru Secuies, str. Harghitei Bl. 
P0A ap. 11., judeţul Harghita

HOTĂRÂREA nr. 105/2022 privind modifica-
rea Hotărârii nr. 111/2017 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a ocupării terenu-
rilor din domeniul public al oraşului pentru 
executarea lucrărilor de spargeri (săpături).

HOTĂRÂREA nr. 106/2022 privind apro-
barea Planului Urbanistic Zonal ”Elaborare 
P.U.Z. în scopul construirii unei zone reziden-
ţiale destinată locuinţelor individuale, colec-
tive şi funcţiuni complementare, asigurarea 
aacesului auto/pietonal din str. Cecheşti” din 
oraşul Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 18. august 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2022.07.15-2022.08.15

Elhalálozások 
FIRTOS DOMINIC 31.07.2022
BURUS EDE-JÁNOS 05.08.2022
SZÉKELY BALÁZS 08.08.2022
PÉTER ELENA  13.08.2022
BÁRÓ GABRIELLA 14.08.2022
APÁCAI ZOLTÁN 13.08.2022

Házasságkötés:
 22.07.2022
KODORI ENDRE – BARTHA BLANKA 
 29.07.2022
NEAGOIE FERENCZ-LUCIAN –
   DARII RAMONA-PAULA
 04.08.2022
GERGELY ATTILA – BENEDEK ANITA
 10.08.2022
TIBOLDI ATTILA – MIKLÓS NÓRA

 KOPJA FA-AVATÁS 
 A N Y ERGESTE TŐN

A „Keresztúrokat” több mint húsz éve köti 
össze azonos nevük, melyet évente tartott ta-
lálkozón meg is ünnepelnek. Az évente változó 
helyszínen szervezett összejövetelekre a Kár-
pát-medencében található Keresztúrok mind-
egyikét meghívják. Céljuk, hogy megismerjék 
egymás kulturális örökségét, hagyományait, 
ápolják magyarságtudatunkat, nyelvünket, erő-
sítsék a nemzeti összetartozás érzését. Nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy az anyaországi 
fiatalok betekintést nyerhessenek az elszakított 
nemzetrészek természeti és kulturális értékeibe 
és az ott élő emberek mindennapjaiba. „A Ke-
resztúrok nagy családjában azóta számos test-
vér-települési kapcsolat és barátság is szövődött 
az anyaországi és határon túli települések kö-
zött. Ha bajba jut egy település, vagy bármilyen 
katasztrófa sújtja, a szövetség egy emberként 
nyújt segítő jobbot a problémák enyhítésére” ‒ 
mondta el Kovács József, a szövetség elnöke, 
Balatonkeresztúr község polgármestere.

A Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Ta-
lálkozója idén sem maradt el, ahogyan a válto-
zatos kulturális, közösségi élményt nyújtó prog-
ramok, ünnepélyes felvonulás, könyvbemutató, 
zenei produkciók, táncgála és koncertek sem. A 
rendezvénysorozat fellépői közt szinte minden 
Keresztúr nevű település képviseltette magát. 
Annak érdekében, hogy a közös ünneplésnek 

fizikai, tárgyi lenyomata is maradjon, a szövet-
ség a történelmileg kiemelt jelentőséggel bíró 

Nyergestetőn közös kopjafát állított.
A települések képviselői a Székelykeresz-

túron található Keresztúrok parkjában két fát 
is elültettek közösen, hogy árnyékukban a kö-
vetkező generációs szövetségtagok is hűsölni 
tudjanak majd. Sokan a Keresztúrok közül részt 
vettek a Keresztúri Ízek főzőversenyen és az In 
Vino Veritas borvetélkedőn. „Megindító látvány 
volt, amint a közös, ökumenikus istentisztelet 
után az 550 vendég rendezett sorban, saját nép-
viseletben vonult le a rendezvény színhelyére, a 
helyi fúvószenekar adta ritmusra” – értékelte 
az eseményt Bálint Kinga, a székelykeresztúri 
önkormányzat kommunikációs munkatársa.

Forrás: petofi.hu

 K ERES Z TÚROK TA L Á LKOZÓJA – A NÉ V,  A MI ÖSS ZEKÖT

Augusztus 6-án a Nyergestetőn a Keresztúr 
Nevű Települések Szövetsége összetartozásunk 
megerősítéseként kopjafát állított. Az avatá-
son jelen voltak a Keresztúr nevű települések 
polgármesterei, küldöttségi tagok, történelmi 
egyházak lekészei, kulturális fellépők, valamint 
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt 
országos elnöke.

A kopjafa, amelyet Koncz Hunor-János, Szé-
kelykeresztúr polgármestere és Horváth Ta-
más, a KNTSZ alelnöke lepleztek le, Szali Mózes 
fafaragó keze munkáját dicséri.

 Mindenk ire gondoltunk
Az idei Keresztúri Napok változatos prog-

ramokat nyújtottak a kisebbek számára is, és 
igazából minden felnőttnek, aki őrzi lelkében 
gyermeki énjét. 

A már hagyományossá vált habparti mellett, 
amelyért köszönet jár a Villám-Fulger Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületnek, volt vidámpark és a nagy 
népszerűségnek örvendő, nagyon kedvelt Szé-
kelyföldi Legendárium szereplői is helyet kap-
tak a rendezvényen.

A Székelyföldi Legendárium bemutatójára és 
a mesefilmek vetítésére az Erdélyi Magyar Nép-
párt rendezvénysátrában került sor.

Ugyanakkor a képernyőn megelevenedett 
legendák mindvégig követhetőek voltak a kihe-
lyezett képernyőkön a pálya területén.

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület (ATA) sátor 
mindvégig 
kézműves 
foglalkozások-
kal, arcfestés-
sel, különféle 
programokkal 
várta a gyere-
keket.
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Augusztus 20-án, államalapító Szent István 
királyunk és az államalapítás emlékünnepén, 
Székelykeresztúr és Ajka 30 éves testvérvárosi 
évfordulóját ünnepeltük Ajkán.

Közös ünnepségünket megtisztelte jelenlé-
tével dr. Navracsics Tibor, Magyarország terü-
letfejlesztési minisztere, akinek méltató és elis-
merő szavait ezúton is köszönöm.

Az elmúlt 30 évben olyan sokrétű együttmű-
ködés alakult ki településeink között, amelyre 

azt gondolom, hogy mindkét város részéről 
méltán lehetünk büszkék.

Ünnepi gondolataimban, amelyet megosz-
tottam az ajkai közösséggel, hálámat fejeztem 
ki és köszönetet mondtam Schwartz Béla pol-
gármester úrnak és az ajkaiaknak mindazért a 
sok segítségért, amellyel igazi nagytestvérként 
segítenek és segítették Székelykeresztúr váro-
sát és annak lakóit. Mint ismeretes, Ajka alapít-
ványt hozott létre a keresztúri gyerekek tanul-

mányainak támogatására, városaink iskolái jó 
kapcsolatot alakítottak ki egymással, emellett 
a kulturális programokra is mindig nagy hang-
súlyt fektettünk.

Az esemény fő momentumaként az elmúlt 
évtizedek együttműködésének emlékére egy-
egy fotókkal illusztrált albumot nyújtottunk át 
egymásnak.

Isten éltesse Ajkát és Székelykeresztúrt!
Koncz Hunor-János polgármester

 S zékelykeres z túr és A jka 30 éves test vér városi év fordulója

Városunk tűzoltósága közel 14 ezer lej érték-
ben kapott olyan eszközöket, amelyeket tűze-
setek és egyéb vészhelyzeti bevetések során 
lesz lehetősége használni.

Ezeket az eszközöket vettük át a Polgármes-
teri Hivatal udvarán található tűzoltósági szék-
helyen. Köszönjük a Hargita Megye Tanácsa ál-
tal nyújtott támogatást!

 Tűzoltó eszközök átadása

 A lengőhíd jav ít ása 
A Polgármesteri Hivatal munkatársai kar-

bantartási munkálatokat végeznek a timafalvi 
pallón, mely magában foglalja a burkoló desz-
kák javítását/cseréjét, illetve az elhasználódott 
acélhuzalok megerősítése is meg fog történni.

Ugyanakkor a jövőre való tekintettel, annak 
érdekében, hogy az átkelő állapota tovább ne 
romoljon, korlátozást fogunk bevezetni, ami azt 
jelenti, hogy a pallón, a továbbiakban csak gya-
logos forgalom lesz megengedett, elkerülve a 
terepmotorok által okozandó károkat.

A javítások során felhasznált anyagokat, jó-
szándékú adományozók bocsájtották a Polgár-
mesteri Hivatal rendelkezésére, amit ezúton is 
köszönünk nekik.

Találkozás Bar tha Alpár, 
unitárius lelkésszel

Hivatalos találkozásunk alkalmával köszön-
töttem a Székelykeresztúri Unitárius Egyház-
község nemrégiben megválasztott rendes jog-
állású lelkészét, Bartha Alpár tiszteletes urat.

A lelkész urat gyermekkorom óta van szeren-
csém ismerni, aki egy céltudatos, határozott, lelki-
ismeretes jó ember, olyan személy aki nemcsak az 
unitárius egyházközség javát tudja és fogja szol-
gálni, hanem egész városi közösségünk életet!

Isten hozta haza Tiszteletes úr!
Koncz Hunor-János

Petőfi legendai sírjának fel-
újítása a Timafalvi temetőben

2022-ben a Petőfi-hét és a Petőfi-emlékév je-
gyében a Petőfi Sándor Művelődési és Kutatási 
Egyesület Székelykeresztúr Város Önkormány-
zatával partnerségben és a Bethlen Gábor Alap 
pályázati támogatásával felújította a timafalvi 
temetőben Petőfi Sándor legendai sírját. 

Székelykeresztúr város ezzel is méltókép-
pen kifejezte ragaszkodását és tiszteletét Pe-
tőfi emlékeinkhez. 

 Élményut azás
A Keresztúri Városnapok alkalmával ked-

ves újdonságnak számított az a kisvonatjárat, 
amely félóránként folyamatosan biztosította az 
utasok ingyenes szállítását a város területén, a 
központtól az Avicola-pályáig.

 Felhí vás
Székelykeresztúr város Polgármesteri Hiva-

tala felhívja a sárga rendszámmal rendelkező 
haszonjárművek (traktor, mezőgazdasági gé-
pek, építkezésben használt gépek stb.) tulajdo-
nosait, hogy a 195/2002 sürgősségi kormány-
rendelet értelmében a közutakon közlekedő 
összes jármű érvényes műszaki vizsgával kell 
rendelkezzen. A csíkszeredai Román Gépjár-
műnyilvántartó Hivatal (RAR) munkatársai 
mozgó műhelyükkel eljönnek városunkba, és 
elvégzik az időszakos műszaki vizsgákat.

Kérünk minden sárga rendszámmal rendel-
kező haszonjármű (traktor, mezőgazdasági 
gép, építkezésben használt gép stb.) tulajdo-
nost, hogy a Polgármesteri Hivatal városgaz-
dálkodási osztályán (17. szoba) munkanapokon 
8:00-13:00 óra között iratkozzanak fel a mű-
szaki vizsgára.

 Bővebb információért kérjük, hívják a Pol-
gármesteri hivatalt a 0266242190-es telefon-
számon.
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Az új tanév közeledtével illő 
számba vennünk induló cso-
portjainkat, osztályainkat. A 
2022-2023-as iskolai évben 21 
kisgyermek lép be óvodánk Mo-
soly-közösségébe és kezdi meg 
óvodapedagógusaink oltalmazó 
irányításával a játékkal, mó-

kával tele ovis éveket. Az előkészítő osztá-
lyosokat Biró Mária tanító néni kalauzolja az 
eljövendőkben a mesék, számok, betűk vilá-
gában. Népes ötödik osztályunk  is megkez-
di általános iskolai éveit a „nagy iskolában”, 
Szakács Emília földrajz szakos tanárnő irá-
nyításával.

A két líceumi osztályunk természettudo-
mányok/reál, illetve teológia/humán szakok-
kal indul. Osztályainkba a város iskoláinak 
tanulóin kívül Székelyeresztúr kistérség ál-
talános iskoláiból: a Nyikó mentéről, Gagy 
mentéről, Székelyszenterzsébetről, a Soly-
mosokból jutottak be tanulók, de lesznek  új 

diákjaink a Homoród mentéről, Agyagfalvá-
ról, Farkaslakáról és Gyergyóditróból is. A 
26 diákot számláló természettudományok/
reál osztály osztálynevelője Zsidó Csaba 
matematika szakos tanár, a 25 diák alkotta 
teológia/humán osztály osztálynevelője Ladó 

Orsolya Júlia magyar-német szakos tanárnő.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium nyi-

tott kapukkal és nyitott szívekkel, szeretettel 
várja új diákjait!

Összeállította: Székely-Tiboldi Anikó

A tinédzserek értékei 
a múltban és jelenben
Idő. A múlt, ahol édesanyáink őszinte mo-

sollyal ébredtek. Hol tán az értéknek más 
fogalma volt.

Hiszen más volt a felfogás maga, mást je-
lentett a boldogság. Drága édesanyám min-
dig mondta: ‒ Lányom, nem kell annyi csil-
logás, mosolyoddal lobbantsd fel a szíveket. 
Mivel nekik nem a divat számított. Az nem 
volt fontos. Örömüket másban lelték. A késő 
őszi és téli estéken úgymond társas munká-
kat végeztek, ezek voltak a társadalmi élet 
legfontosabb eseményei. Meleg házakban 
szőttek, fontak és hímeztek. A férfiak sem 
tétlenkedtek, konyhai eszközöket készítet-
tek, fát vágtak és ez által meleget varázsol-
tak a jó hangulat mellé. Biciklivel jártak, 
kalapot hordtak és virággal udvaroltak. Min-
denképpen az érzelmekre akartak hatni el-
sődlegesen az értelem helyett.

Kikapcsolódás volt számukra a mezőn sé-
tálva, azt az enyhe friss illatot érezve, amit 
soha nem felednek, virágot szedni.

Tudtak köszönetet mondani a kedves sza-
vakért.

Udvarlásukat a finomság, az érzelem irá-
nyította és nem a kényelem. Levélben írtak, 
társalogtak egymással. Édesanyám mai na-
pig őrzi apukám első szerelembeismerő le-
velét. Egy mondattal megfogalmazhatnám a 
tinédzserkorú szüleim, és úgy általában, az 
akkori tinédzserek szerelmének, munkájá-
nak, élményeinek, szórakozásának milyen-
ségét, érzelmi telítettségét. Egy számomra 
kedves versből idézném: „Ha tested fázik, 
lelkem rád adom.” (József Attila)

Hisz igen, keresték a lelket, azt, ami az 
ember arca, külsője mögött van. Talán ez az 
egyetlen, ami mára nem változott a sok for-
malitás ellenében. Ma is keressük a bennünk, 
másokban rejlő pluszt, azt, amitől én, mint 
tinédzser elkülöníthetem magam másoktól 
és kapcsolódhatok is másokhoz ezáltal az 
egyediség által. Ma több inger ér, nyugta-
lanabbak a tinédzserek. A tinikor, amúgy is 
a nyugtalanság, határfeszegetés kora, de 
mára ez a nyugtalanság még jobban hang-
súlyossá válik a felgyorsult információáram-
lás, a számtalan informatizált, hatásvadász, 

ingergazdag hatás nyomására.
A mi korunk másképp él. Más a fontos. 

Más jelenti a boldogságot. Természetesen 
nem általánosíthatunk, de a nagy többség 
tendenciáját alapul vehetjük. Mely szerint a 
pazarlás, a látszat, a csillogás jó dolog. Igen 
csábító az új technika, a távolságokat áthi-
daló információáramlás. Csábít a távolság, 
az új megismerése, akár a gyökerek elha-
gyásával, a „máshol jobb” érzése. A képzele-
tünk gazdagsága az előző korokhoz, korsza-
kokhoz mérve azt mondhatnám, hogy nem 
tud olyan ütemben változni, fejlődni… hiszen 
minden vizualitássá válik a szemünk előtt. 
Előre meggyártott birodalmak sarjadnak és 
dőlnek romba a képernyő vásznán vagy a 
laptopunk, IT eszközünk közvetítésével. 

Pár évtizeddel korábban sok mindent csak 
képzelni, elképzelni tudtunk. Még azelőtt, 
a nagyszüleink korában még inventíveb-
bek kellett legyenek a tinédzserek. Tehát a 
képzeletüknek óriási szerep jutott. Tiniként 
csábít a szórakozás érzése, de nem nyújt 
megnyugvást, hiszen minden lépten-nyomon 
egy-egy szórakozóhely van, vagy létesül. A 
lehetőségek, a mai tinédzserek számára, túl-
ságosan kézenfekvőek. Nem kell várni, vára-
kozni. A várakozásban, a várakozás útjában 
való öröm hiányzik. Ily módon hiányzik a rá-
hangolódás, valamint az az érzés, hogy vala-
mi nagyszerű, megismételhetetlen esemény 
vár ránk. Ez az, ami a szüleink idejében meg-
volt. A ritka bulis pillanatok és a várakozás 
időszaka.

Ma a pillanatnak élek, lehet, hogy hibázok 
és elhibázom a percet. Kijavítom, ha tudom, 
aztán újra megteszem. Élményekkel szeret-
nék mindenhonnan távozni… ezt mondogat-
juk a barátaimmal. De vannak céljaink, mint 
minden kor tinijeinek, melyekből nem enge-
dünk. Hisz a mai generáció felé alapkövetel-
mény az érettségi, valamint a jogosítvány 
megszerzése. Talán az üresség, a látszat 
hajszolása, ami miatt nem vagyunk olyan 
boldogak, mint drága szüleink. Talán a világ 
romlott el. Bár az egyéniség nagy szerepet 
játszik, egyformának tűnünk. Ez tévedés, 
hiszen van, aki megéli, hogy fiatal és nem-
csak beszél róla. Van, aki magába zárkózik, 
behúzza a sötétítőt és elbújik elméje mélyé-

ben. A tinédzser kor az az időszak, amikor 
talán a leginkább vonul vissza a fiatal a fel-
nőttek társasága elől és keresi a kortársak 
társaságát, keresi az új lehetőségeket. Van, 
aki sport által vezeti le a fájdalmát, van, aki 
kibeszéli magából, esetleg, aki kiírja, versbe 
foglalja. És igen, van, aki ott vezeti le, ahol 
nem szabadna. Azt gondolom, hogy minden 
tinédzser valamilyen szinten valamibe me-
nekül. Talán az elvárások miatt, vagy ennek 
ellenkezője miatt, hogy nincsenek keretek, 
elvárások. Az álmok megvalósítására kon-
centrálva menekülünk a szórakozásba. Elítél-
nek azok az emberek, akik nem ezt élték, így 
hát nem is érthetik. Minden kornak megvan 
a maga értéke, értelme és minden életkori 
szakasznak is.

Mivel tölthették szabadidejüket a fiatalok 
régebben? Mely tevékenységek, értékek le-
hettek értékesek számukra? A válaszok az 
akkori programokban gyökereznek: a mozi-
látogatásban, mint kikapcsolódásban, ahol 
akár a randevú helyszíne is lehetett. Hason-
szőrű volt a színházak látogatása és látoga-
tottsága. Mivel a mozi, színház és könyvtár, 
vagy esetleg a múzeumok voltak a régebbi 
idők kulturális központjai, azért ne feledkez-
zünk el a kávézókról, kávéházakról sem, ahol 
egy sütemény mellett, több szem kereszttü-
zében tudtak elbeszélgetni az akkori tinik. 
Nem kaptak annyi akaratlagos vagy véletle-
nül felbukkanó felvilágosítást, mint manap-
ság, sőt, nagyon sok téma, mint amilyen a 
tinédzserkorral járó testi és lelki változások 
vagy a szexualitás, tabu témának számított. 
Így olykor részigazságokat voltak hajlandó-
ak meghallgatni, és esetleg továbbadni kor-
társaiknak. Ezzel szemben manapság online 
minden információ elérhető, így azt is mond-
hatnánk, kissé sarkalatosan, hogy a tiné-
dzserkor 2-3 évvel hamarabb kezdődik, mint 
20-30 évvel ezelőtt. 

Mindent összegezve úgy gondolom, még-
is van egy közös dolog, ami fennmaradt az 
évek múlásával. Mégpedig a következő: a 
szerelem szeretetbe burkolva és ez által a 
boldogság megtalálásának vágya, igénye. 

Barabás Blanka, XI. osztály
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Erasmus+ Project “I am connected but 
not addicted to technology”

2019-1-TR01-KA229-077689_2

LTT (“Learning, Teaching, Training”)
A mai világ számos kihívást és elvárást 

fogalmaz meg az oktatás szereplőivel szem-
ben. Ezek az elvárások gazdasági és társa-
dalmi folyamatokkal állnak kapcsolatban. Az 
érintettek azt szeretnék, ha az iskola világa 
gyorsan reagálna a technológiai kihívásokra, 
a munkaerő-piaci elvárásokra, az új informá-
ciószerzési módokra. Mindezek megvalósít-
hatóak bizonyos mértékig az info-technológi-
ai módszerek és eszközök nélkül is, azonban 
a 21. század a nagy változások útját nyitja 
meg. Óhatatlanul szükség van a technológia 
beemelésére a pedagógiai kultúránkba, hisz 
„okostelefonozó” diákokkal, digitális „benn-
szülöttekkel” dolgozunk, érdemes használ-
nunk az interaktív táblás feladatokat, QR 
kódokat, a virtuális osztálytermet ‒ azonban 
az esetleges hátrányokkal és veszélyekkel is 
számolnunk kell.  

Ebben a témakörben készített projekt 

partnere volt iskolánk is az elmúlt években, 
2019-2022 között, Erasmus+ pályázati tá-
mogatás révén. A projekt címe: “I am con-
nected but not addicted to technology”, rö-
vidítve: MY TECH. A célcsoport öt különböző 
ország egy-egy iskolájának tanulói, tanárai 
és szülői közössége. A projektnek legfőbb 
célja a technológiai vívmányok tudatos al-
kalmazásának elősegítése és a biztonságos 
internethasználat. 

A partneriskolák tanulói Erasmus Napok 
(#ErasmusDays) keretén belül vettek részt 
különböző tevékenységeken, további projekt- 
tevékenységek pedig tanárok továbbképzé-
se, mobilitások megvalósítására volt. Minde-
nik ország házigazdaként szerepelt egy-egy 
tanári találkozón, minden esetben ötnapos 
rendezvénysorozat keretében került sor kü-
lönböző témák részletes feldolgozására. 

1. Az I.C.S. Giuliemo Macroni Iskolában 
(Palermo, Olaszország), 2020. február 9-15. 
között volt a projekt megnyitója. Téma: Tech-
nológiafüggőség és megoldások.  (TECHNO-
LOGY ADDICTION AND SOLUTIONS).

2. A Fedac Sant Andreu Iskolában (Bar-
celona, Spanyolország), 2021. október 3-9. 
között volt a második találkozó. Prof. Jordi 
Miranda volt a főszervezője és előadója a 
tréningnek. Téma: Cyberbulling, online já-
tékok és szociális média (CYBER BULLYING, 
ONLINE GAMES AND SOCIAL MEDIA).

3. Az Agrupamento de Escolas de Albufe-
ira Iskolában (Albufeira, Portugália), 2022. 
február 14-18. között zajlott a projekt követ-
kező találkozója. Téma: Biztonságos inter-
nethasználat (SECURE INTERNET USAGE), 
Prof. Marco Hipólito és Prof. Carlos Nunes 
előadásával.

4. A Petőfi Sándor Általános Iskola (Szé-
kelykeresztúr, Románia) házigazdája volt a 
következő találkozónak, 2022. március 20-
25. között. Előadók: Dr. Simó Ildikó pszicho-
lógus és Nagy Margit-Veronika tanár. Téma: 
A technológia veszélyei, egészség és szoci-
ális élet (TECHNOLOGY HAZARD: HEALTH 
AND SOCIAL LIFE).

5. A Cenk Yakın Secondary School (An-
kara, Törökország) helyszínén volt a pro-
jektzáró tevékenységek sorozata. Előadók: 
Prof. Gökçen KESKİN - Prof. Zahide YAĞIZ és 
Prof. Dr. Sadi SEFEROĞLU. Téma: Technoló-
gia, kommunikáció és család (TECHNOLOGY, 
COMMUNICATION AND FAMILY).

A szakmai tevékenységek mellett a helyi 
kultúra elemeinek a megismerése is nagy 
élmény volt minden résztvevő számára. Kö-
szönet iskolánk projektfelelős tanárainak: 
Kányádi Tímea és Takács Enikő tanárnőknek, 
valamint a koordinátor iskola projektfelelő-
sének: Burcu Ekmekçi tanárnak!

Dr. Simó Ildikó

Német nyelvtábor VII. osztályosoknak
2022. július 18. és 22. között a hetedik 

osztály diákjai interaktív nyelvoktatásban 
részesültek. A foglalkozások keretében a 
hétköznapi témákhoz kapcsolódó szókincs 
(szabadidő, bevásárlás, ételek, italok, recep-
tek, lakás, város stb.) fejlesztésére és sze-
repjátékok révén a különböző kommunikáci-
ós helyzetekben való társalgásra fektettünk 
hangsúlyt. Legnagyobb sikere a német nyel-
vű animációs kisfilmeknek, reklámfilmek és 
zenés videóknak volt, de a közkedvelt nyel-
vi játékok (bingo, Ki vagyok én?) is gyakran 
jókedvre derítették a diákokat. Minden nap 
végén hangulat-barométert készítettünk, 
mely egyértelműen tükrözte: az interaktív 
feladatoknak köszönhetően a tábor nagyon 
jó hangulatban zajlott. A nyelvtábor foglalko-
zásait tanulmányi kirándulás zárta. A tábor 
résztvevői az erdélyi Szászföldön ismerked-
hettek meg a szász kultúra épített öröksé-
gével. Első úticélunk Medgyes belvárosa 

volt: a városközpontban található 500 éves 
Schuller-ház, majd az evangélikus templom 
látogatása után a Szelindeken található lo-
vagvárat kerestük fel. A várudvar nyerte el 
leginkább a diákok tetszését, akik többször is 
megfogalmazták, nagyon szívesen lennének 
egy ilyen középkori vár lakói. Kirándulásunk 
utolsó állomásán, Nagyszebenben a főtér 
impozáns épületei, a felújított evangélikus 
templom, a templomban található sírhelyek, 
de főként a német nyelvű idegenvezetés vál-
totta ki a diákok csodálatát. 

Bár tart még a nyári vakáció, az augusz-
tus a nemsokára sorra kerülő táborok elő-
készületeinek jegyében zajlik: a hónap vé-
gén a leendő kilencedikeseket közösségépítő 
gólyatáborba várjuk, a tizenkettedikesek pe-
dig a ROSE-projektnek köszönhetően érett-
ségi-felkészítő-táborban vehetnek részt.

 
Király Emőke
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In vino veritas 
A Keresztúri Napok egyik kiemelkedő ese-

ményére, az In vino veritas borversenyre au-
gusztus 6-án került sor a Molnár István Múze-
um pincekiállításának hűvös termeiben.

Benevező helyi szőlősgazdák és borászok 
egyaránt szép számban jelentek meg, a borokat 
szakértő zsüri értékelte és állapította meg a he-
lyezések sorrendjét, amely a következőképpen 
alakult: I. helyezés – Lőrinczi Lajos szőlősgaz-
da (aranyminősítés), valamint Pál István borász 
(aranyminősítés); II. helyezés – Kornis István 
szőlősgazda (aranyminősítés) és Karamán Pál 
szőlősgazda (aranyminősítés); III. helyezés – 
Krisán Dénes szőlősgazda (aranyminősítés) és 
Horváth László szőlősgazda (aranyminősítés).

Különdíjak: Lőrincz Zsuzsánna – legkivá-
lóbb női szőlősgazda (aranyminősítés); Neagoie 
Andrei borász – legkiválóbb rosé bor (arany-
minősítés); Birtalan Dénes és Fazakas Árpád 
– legidősebb szőlősgazdák; Szávuly Vári Csaba 

– legfiatalabb szőlősgazda. Nagyon sok jó bort 
kóstolhatott a zsüri, de jutott az érdeklődő kö-
zönségnek is. A díjazottakon kívül aranyminő-
sítést kaptak boraikért Kiss Endre, Gál Sándor, 
Fülöp Csaba szőlősgazdák is. 

A szervezők köszönetüket fejezik ki támo-
gatóiknak: Szappanos Péternek – AGROMAN, 
Bakos Károlynak – Bacchus Pékség, Vajda Le-
helnek – Print & Decor Group, Subosits Tamás 
– Rubin Borászat Balatonkeresztúr, Székelyke-
resztúr Város Önkormányzatának. A lebonyolí-
tásban partnerünk volt a Molnár István Múze-
um. Köszönet illeti a városi kertészet volt és 
jelenlegi munkatársait, akik a rendezvényen 
résztvevők számára ízletes ebédet főztek az 
önkormányzat által biztosított alapanyagokból.

KULTÚRA

A Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal 
a Petőfi 200 emlékév tiszteletére A mi Petőfink 
címmel online irodalmi versenyt hirdetett, 
amelynek díjátadóját augusztus 2-án a Molnár 
István Múzeumban tartották.

A díjátadó igazi ünnep volt, az ifjak Petőfi 
verseket  szavaltak, egyéni Petőfi-találkozások-
ról meséltek és közös éneklésben is részük volt  
Szász Csaba tanár úr gitárkíséretével. 

 Az online Petőfi-kvíz, amelyben Petőfi éle-
tével és halálával kapcsolatos egyszerű kérdé-
sekre kellett válaszolni megmutatta, hogy bár 
nagyon sok mindent tudunk Petőfiről, még min-
dig nem eleget, és fontos ezeket a kérdéseket 
újra meg újra feltenni, tisztázni, hogy ne fakul-
jon a helyi emlékezet. 

A Városi Könyvtár jó szakmai kapcsolatai-
nak köszönhetően minden résztvevő értékes 
antikvár Petőfi-kötetet kapott ajándékba, to-
vábbá a díjazottak közül az első helyezettek 
Sándor-Zsigmond Ibolya A mi Petőfink című 
könyvét vehették át jutalmul.

Az, hogy Székelykeresztúr igen sok jeles pró-
za- és versírót tudhat magáénak a kortárs iro-
dalmárok köreiből, annak is tudható, hogy ilyen 
lelkes könyvtárosi és múzeumi csapat neveli 
és műveli az újabb és újabb generációkat, ki-
hívásokkal, versenyekkel buzdítja a kezdő iro-
dalmárokat alkotásra. Köszönjük munkájukat 
és városunk magyartanárainak munkásságát is, 
akik mélyítik és fenntartják a Petőfi-kultuszt, to-
vábbadva a diákoknak irodalmi hagyatékainkat.

Bálint Kinga
Sándor-Zsigmond Ibolya

 Keres z túri Ízek
Minden évben fokozott érdeklődés mellett ke-

rül sor a hagyományos ízek versenyére, amely 
idén Keresztúri Ízek címmel volt meghirdetve. 
Összesen tizenhat csapat mérte össze tudását, 
változatos és igazán ízletes ételek kerültek terí-
tékre. Lehetett kóstolni többféle pörköltet, bab-
gulyást füstölt csülökkel, lecsószeletet, tócsnit, 
csirkepaprikást és a gulyás ételek széles skáláját.

Az első helyezést a Rugonfalvi Halastó har-
csapörköltje túrós csuszával söpörte be. Máso-
dik lett a Hubertus vadmalac pörköltje Hubertus 
módra, harmadik díjban a balatonkeresztúri főző-
csapat részesült az elkészített pincepörköltért, a 
különdíjat a gulyást főző Slowfood csapat vihette 
haza. Mindannyiuknak gratulálunk, és köszönjük 
Bakos Károlynak és kísérőinek, hogy hangulatos 
muzsikával színesítették az eseményt.

 Erdélyi magyaRock 
Augusztus 5-én, pénteken a Molnár István 

Múzeum udvarán került bemutatásra az Erdélyi 
magyaRock 1970-2010 című könyv. A szerző-
vel, Zilahi Csabával Zsidó Ferenc író beszélge-
tett. A meghívást és a szervezést Schervenka 

Endre rock&metal „szakmunkás” bonyolította.
A könybemutató után az egykori székely-

keresztúri rock zenekar, a Forgotten állt a 
szabadtéri színpadra. A kis koncert hatalmas 
élményt jelentett a jelenlévő egykori Forgot-
ten rajongóknak és a volt zenekari tagoknak 
is, akik erre az alkalomra álltak össze újból, és 

idézték fel a több mint két évtizeddel ezelőtti 
koncertjeik hangulatát. Meglepő volt, hogy a 
hosszú kihagyás után, milyen gyorsan megvolt 
a tökéletes összhang. A zenekar tagjai voltak: 
Fazakas Botond, Györgyi Zsolt, Orbán Ferenc, 
Zsidó Ferenc.

Köszönjük a kettős élményt!

 Városnapi kerti mozi
Csodálatos nyáresti családi programot je-

lentett a kerti mozi. Amint már többször is volt 
alkalmunk megtapasztalni, nagyszerű élmény a 
szabadtéri esti filmvetítés. Idén sem volt más-
ként: pokrócnyi hely sem maradt szabadon a 
Gyárfás-kertben.

PETŐFI-KVÍZ DÍJKIOSZTÓ
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 MEGVA N A Z E ZÜST !
A székelykeresztúri Egyesülés SK versenyző-

je, Kiss Tamara képviselte városunkat, megyén-
ket és Romániát a csapat 4. tagjaként augusz-
tus 12-20. közötti  időszakban a makedóniai 
Prilepben megrendezésre került szabadon re-
pülő Európa-bajnokságon F1A kategóriában. 

Tamara a legjobban teljesített a román csa-
patból és a női kategóriában a dobogó második 
fokára állhatott. Következik a 2023-as Franciaor-
szágban szervezendő világbajnokságra való fel-
készülés, minél több nemzetközi versenyen való 
részvétel és két új versenymodell beszerzése.

Gratulálunk ehhez a nagyszerű eredmény-
hez! Az Európa-bajokságon való részvételt 
támogatták: Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata, Hargita Megye Tanácsa, SC. Spec- 
trum Center SPC-Group SRL., SC. Szilveszter 
Gold Event SRL., SC. Kvarc SRL.

 I .  Székelykeresztúri 
 Retró Autós Találkozó

Az idei Keresztúri Napok palettáján érde-
kes és új színfoltot jelentett az augusztus 6-án 
megrendezett I. Székelykeresztúri Retró Autós 
találkozó. 

A szebbnél szebb, régmúlt időket idéző autók 
felvonulása a város központjából indult és fel-
fokozott érdeklődés követte. Nosztalgia, sokak 
fiatalsága, a járművek szeretete - mindenkit 
más egyéb köt a hasonló rendezvényekhez. A 
látványért, a hangulatért mindenképpen érde-
mes volt megszervezni és résztvenni az ese-
ményen, amely egyfajta időutazást jelentett a 
résztvevőknek. Bízunk benne, hogy lesz még 
alkalmunk ilyen élményben részesülni!

Az autók egész nap megcsodálhatóak voltak 
az Egyesülés pályáján.

V. TRI ATLON ÉS DUATLON A K ERES Z TÚRI N A POKON
Augusztus 3-án délután került sor az V. Tri-

atlon és Duatlon versenyre a Rugonfalvi Ha-
lastónál. A versenyzők, valamennyien dacolva 
a meleggel, bátran vágtak neki a verseny ki-
hívásainak és mindannyian kiválóan teljesítet-
tek! Csodálatos megélni ezt a családias, igazán 
meghitt hangulatot, és látni, hogy mindenki tel-

jesítménye ugyanúgy számít.
Élmény volt megtapasztalni azt is, hogy a 

pár éve még alig totyogó kisgyerekek, akik ver-
senyző szüleiket kísérték, ma már ők maguk is 
részt vesznek a megmérettetésen.

Köszönjük, hogy ilyen csodálatos helyszínen 
rendezhetjük meg a versenyt, évről évre!

 Keresztúri repülőmodellezők a világbajnokságon
Július 24-30. között a szlovákiai Túrócszent-

mártonban az F3K kéziindítású rádióvezérlésű 
repülőmodellezők román felnőtt válogatott csa-
pat tagjaként Sándor-Zsigmond Dénes és Zsidó 
József képviselték városunkat. A csapat har-
madik tagja, a bukaresti Alin-Ionuţ Istrate volt. 
Első alkalommal sikerült teljes csapattal eljutni 
a világbajnokságra, egy nagyon népes mezőny-
ben sok tapasztalatot szerezni. A versenyen 22 
ország csapata vett részt, a hazai versenyzők 
középmezőnyben elért eredményeiket siker-
ként értékelik, és köszönik támogatóiknak, az 
Autonomous Flight Technology és a Hermes 
Energy cégeknek, az anyagi segítséget.

 Petőfi  nyomdokain 
2022. július 31-én, a fehéregyházi csata 

173. évfordulóján kis létszámú, de elszánt és 
lelkes kerékpározó vett részt a Petőfi nyom-
dokain elnevezésű történelmi kerékpártúrán a 
Székelykeresztúr-Fehéregyháza útvonalon. A 
kerékpártúra főbb stációi: Petőfi legendai sír-
ja, Gyárfás-kúria, Ispán-kúti Petőfi-emlékmű, 
Petőfi-emlékmúzeum Fehéregyháza, Zeyk Do-
mokos emlékműve Héjjasfalván. Az eseményt a 
Petőfi Sándor Művelődési és Kutatási Egyesület 
szervezte partnerségben Székelykeresztúr Vá-
ros Önkormányzatával.
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Magna Cum Laude-koncert – fergeteges retrobuli és tűzijáték – az idei keresztúri nyár emlékei

 18. Székelykeresztúri Néptánctalákozó
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2022. július 31. - augusztus 7. között Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzata partner-
ségben a Petőfi Sándor Művelődési és Kutatá-
si Egyesülettel, a Keresztúr Nevű Települések 
Szövetségével, Erdélyi Ifjúsági Egyesülettel, 
Székelykeresztúri Kistérség Szövetséggel, 
Polgári Fúvószenekar 1895-el, valamint az ön-
kormányzat kulturáis intézményeivel közösen 
sikeres rendezvénysorozatot valósított meg, 
amelynek anyagi támogatói voltak: 
1. KERESZTÚR NEVŰ TELEPÜLÉSEK 
    SZÖVETSÉGE 
2. TRANSAVIA SA.
3. LÁSZLÓ CONTR SRL.
4. HEINEKEN ROMANIA SRL.
5. BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ 
6. RMDSZ-COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 
7. ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT
8. ERDÉLYI MAGYAR NEMZETI TANÁCS

9. UNICONS SRL.
10. EGA PROSERV SRL.
11. FAMOS SA.
12. FRESH COLOR SRL. 
13. DYNAMIC SRL.
14. OŢELURI SPECIALE FORJATE SRL.
15. FUNDAŢIA GASTOURS
16. KVARC SRL.
17. SZILVESZTER COMPROD SRL.
18. ELKA INTERNATIONAL SRL.
19. CRISGUM SRL.
20. NETTER SYSTEM SRL.
21. PKV FULL SERVICE 
22. SZASZISZERV SRL. 
23. KUTI LAJOS
24. TÁMPILLÉR SRL.
25. AUTOPARTNER SRL.
26. DÁVIDVÁRA 
27. PRINT DECOR SRL. 
28. LÁSZLÓ FOTÓ
29. EXCELBET SRL.
30. POEM DESIGN SRL. 

31. FARMER HENTESÜZLET
32. NAGYKÜKÜLLŐ TEJSZÖVETKEZET
33. HARMOPAN SA.
34. AMIGO INTERCOST SRL.
35. DAVID VASILE
36. KÁLA VIRÁGÜZLET
37. IBOLYA VIRÁGÜZLET
38. ÉVA VIRÁGÜZLET
39. STIHL AGROMAN SRL.
40. BACCHUS PÉKSÉG 
41. VILLÁM FULGER TŰZOLTÓEGYESÜLET
42. KRISTÁN ÁRPÁD
43. KTS STONE SRL.
44. FAZAKAS PROJECT SRL.
45. ÉHES VÁNDOR SRL.
46. SZILVESZTER GOLD EVENTS SRL. 
47. BALISAN FOREVER SRL.
48. ROLCAM BRUT SRL. 
49. BALINT I. ILEANA I.I.
50. SZINKER SRL.
51. CARNICOMP SRL.
52. MINTA IFJÚSÁGI SZERVEZET

A Székelykeresztúri Néptánctalákozót 18. 
alkalommal szervezte meg városunkban a 
Pipacsok Néptáncegyüttes, augusztus első 
hétvégéjén. A néptánctalálkozó illeszkedik a 
Székelykeresztúr város szervezte Petőfi-na-
pok rendezvényeihez, amit ezúttal a Kereszúri 
Települések találkozója is színesített. Az au-
gusztus 6-i, a Pipacsok néptáncegyüttes által 
szervezett néptáncgála a rendezvény egyik 
kiemelkedő vonzereje volt, és az Avicola pá-
lya nagyszínpadán kapott helyet. A székelyke-
resztúri Vadrózsák és a Lelkes zenekar széki 

muzsikával és ördöngösfűzesi táncokkal indí-
tott, majd a rákoskeresztúri Aranymálinkó – 
Így mulatnak Rákoskeresztúron és a Táncok 
Székről összeállítását láthattuk. A lajosmizsei 
Mizsei Vadrózsák a Bakos banda kíséretében 
magyarbődi, kalocsai, jászsági és szatmári 
táncokat mutattak be igényes előadásban. A 
sárkeresztúri Kacifánt mezőföldi összeállítá-
sa a juhait kereső pásztor balladáját idézte. A 
székelykersztúri Mákvirágoktól visai táncokat 
láthattunk. Szejke, Barka testvérpár Hódme-
zővásárhelyről érkezett és lövétei népdalokat 

énekeltek. Ők a Pipacsok fellépésén is részt 
vállaltak. A Pipacsok zárták a gálát, Katona 
Péter zenekarának kíséretében marosmagya-
rói és szásznagyvesszősi táncokkal. Az est 
táncházzal zárult, amelynek Dobos Albert fő-
téri udvara adott helyet, ahol a Lelkes, a Ba-
kos és a Katona Péter nevével fémjelzett ze-
nekarok felváltva húzták a talpalávalót.

Támogatók voltak: Székelykeresztúr Ön-
kormányzata, NKA, BGA, Communitas Alapít-
vány és az Erdélyi Hagyományok Háza.

László Csaba
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