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Dsida Jenő

 Ok tóber végén

Már mindig-mindig nagyobb úr az esti
felpirosító, megdidergető láz,
mely tűzrózsáit homlokomra festi.

Már mindig jobban közeleg a tél
s a ködköpenyű, széltarolta tájon
fakó paripán menekül az álom –
Lehullt a dér,
minden fehér
s csókos ereje messze jár a napnak, –
s szinte örvendek, hogy a rózsák,
a piros rózsák, íme, megmaradtak.

Mert oly szépek a rózsák,
a pirosak, a tüzesek,
mit rámcsókol a láz –
s ezek az ősszel jöttek,
s az őszben megmaradtak
és hirdetik, hogy szép a búcsuzás…

Mindegyik rózsa egy-egy emlék:
szirom, vers, séta, álom,
öröm, kacagás tűz-jele,
mely kőként áll és pörösen lobog
keresztül száz halálon…

Csak néha jön egy álmos alkony,
egy visszasíró, buta alkony
s akkor zokogva jajdulok fel:

Én jó Istenem, miért fájnak úgy
az októberi rózsák?

1924. október

I. Keresztúri Oktoberfest – szeptember 30 – október 1.

Nem csalódott senki, aki szeptember 30-án 
és október 1-jén ellátogatott az Avicola-pályára, 
ahol szenzációs programok vártak minden ér-
deklődőt a Székelykeresztúron első alkalommal 
megszervezett Oktoberfesten.

Helye volt a néptáncnak és népzenének, a 
fúvószenének, a humornak, ifjúsági progra-
moknak és sokféle vetélkedőnek, amelyeken 
bevállalós versenyzők mérettették meg képes-
ségeiket és bizonyították ügyességüket.

Koncz Hunor-János polgármester úr köszöntő-
jével indult a szombati program. Ezt követően a 

Polgári Fúvószenekar 1895, a Pipacsok Néptánc- 
csoport, a Mákvirágok Néptánccsoport, a Korondi 
Fúvószenekar, a Szentegyházi Fúvószenekar és 
Dj  Bero műsorait élvezhette a közönség. 

Szombaton került sor a vetélkedőkre, volt:  
söröshordó emelő verseny, beer-pong verseny, 
kötélhúzó verseny és sörkóstoló verseny. Dél-
után még felléptek a Karcagi Katonai Fúvósok. 

Az I. Keresztúri Oktoberfest keretében söri-
vóbajnokság, sörivóbajnok-avatás, valamint 
szkanderbajnokság és szkanderbajnok-avatás 
is helyet kapott és szórakoztatta a közönséget.

Este a Székely Góbék Humorestjére nagyon 
sokan voltak kíváncsiak, az előadók ez alkalom-
mal már sokadjára szerepeltek városunkban, és 
köztudott, hogy nagyon népes rajongótáboruk 
van Székelykeresztúron és környékén is.

A kétnapos hangulatos rendezvényt Retro 
Buli zárta Dj Karesszel, aki a régi diszkók han-
gulatát felelevenítve, visszarepített mindenkit 
az időben.

Köszönet mindazoknak, akik segítettek a 
rendezvény lebonyolításában!

Reményeink szerint lesz még folytatás!

Karcag és S zékelykeres z túr
test vér városi kapcsolat ának megerősítése
Fontos eseményre került sor Székelykeresz-

túron október második hétvégéjén. Városunkba 
látogatott Szepesi Tibor polgármester úr vezeté-
sével Karcag város delegációja és ünnepi keretek 
között megerősítettük a városaink közt lévő több 
mint három évtizedes testvérvárosi kapcsolatot.

Úgy érzem, mindkét részről méltán büszkék 
lehetünk arra, hogy bebizonyítottuk, még az 
országhatárok sem választhattak el bennünket, 
és mi szabad választással egymás barátaivá, 
testvéreivé váltunk.

1990-ben, a magyar közigazgatási törvények-
nek megfelelően, Karcag és Székelykeresztúr 
testvérvárosi megállapodást kötött egymással, 
Karcagon.

Ez alatt a több mint három évtized alatt, 
nemcsak erős baráti, de a sport, oktatás és kul-
túra terén is szoros szálakat szőttünk. 

Mindnyájan jól tudjuk, hogy nem a papírra ve-
tett kötelékek határozzák baráti kapcsolatainkat, 
mégis hiányzott egy utolsó „kis” formaság, ami-
vel méltán meg tudjuk pecsételni ezt a 32 éves 
barátságot. Egészen idáig, a román bürokrácia 

útvesztői miatt, és a Romániában érvényben 
lévő törvények szerint nem volt létező, hivatalos 
testvérvárosi kapcsolat településeink között.

Nagy öröm számomra és büszkeséggel tölt el 
a tudat, hogy az elmúlt hónapokban, kitartó mun-
kával sikerült elérnünk, hogy megkapjuk a mi-
nisztériumi beleegyezéseket, és a most létrejött 
testvérvárosi szerződést városaink között, a szé-
kelykeresztúriak nevében jómagam írhattam alá. 

Mostantól román közjogi értelemben véve is 
testvérvárosaivá lettünk egymásnak!

Isten áldja meg Karcag és Székelykeresztúr 
városait, és azok minden lakóját!

„A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, 
amely kölcsönös, szabad választással jön létre. 
Nem velünk születik, mi teremtjük. Nem fertőzi 
meg semmilyen érdek, nem akarunk egymástól 
semmit – egyszerűen csak jó együtt lenni. És 
ha a barátomhoz megyek: hazamegyek.”

(Müller Péter)
Koncz Hunos-János polgármester



2.   oldal - 2022. október

113/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

Székelykeresztúr, 2022. szeptember 27.

114/2022-es HATÁROZAT az Orbán Balázs 
utcai esővíz-elvezető rendszer kiterjesztése  
beruházás előtanulmányának, kivitelezési 
tervének, technikai és gazdasági mutatóinak 
elfogadásáról.

115/2022-es HATÁROZAT a Kossuth Lajos 
negyedi hőközpontok kivételéről Székelyke-
resztúr város köztulajdonából.

116/2022-es HATÁROZAT két ANL által épí-
tett lakás elcserélésének jóváhagyásáról.

117/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

118/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

119/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

120/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

121/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

122/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intéz-
mények Minőségbiztosítási bizottságaiba.

123/2022-es HATÁROZAT a Kossuth Lajos 
utca 2 szám alatti telek kataszteri megosz-
tásának jóváhagyásáról.

124/2022-es HATÁROZAT egy átjárási szor-
galom jóváhagyásáról.

125/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

126/2022-es HATÁROZAT a Digitalizált sze-
lektív hulladékgyűjtő ökológiai szigetek épí-
tése Székelykeresztúron projekt jóváhagyá-
sáról, illetve az önkormányzati hulladékok 
integrált menedzsment renszereinek fej-
lesztése, modernizálása és bővítése városi 
szinten.

127/2022-es HATÁROZAT Simó Ildikó gyű-
lésvezető elnökké való megválasztásáról.

Székelykeresztúr, 2022. október 20.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 113/2022 privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2022.

Cristuru Secuiesc, 27. septembrie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 114/2022 privind apro-
barea Studiului de fezabilitate, Proiectului 
tehnic de execuție a obiectului de investiții 
”Extindere rețea canalizare plu-vială în stra-
da Orbán Balázs” din Cristuru Secuiesc, și a 
indicatorilor tehnico-economici.

HOTĂRÂREA nr. 115/2022 privind aproba-
rea trecerii centralei termice Zona Centrală, 
și centralei termice Zona Centrală, ET. III 
extindere, din cart. Kossuth Lajos, din do-
meniul public în domeniul privat al orașului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 116/2022 privind aproba-
rea unui schimb de locuințe tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 117/2022 privind aproba-
rea unui schimb de locuințe tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 118/2022 privind aproba-
rea unui schimb de locuințe tip ANL, situat în 
orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 119/2022 privind aproba-
rea unui schimb de locuințe tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 120/2022 privind aproba-
rea unui schimb de locuințe tip ANL, situat în 
orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 121/2022 privind aproba-
rea unui schimb de locuințe tip ANL, situat în 
orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 122/2022 privind numirea 
unor consilieri ca reprezentanți a Consiliului 
Local al orașului Cristuru Secuiesc în Comisia 
pentru evaluarea și asigurarea calității în unită-
țile de învățământ din orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 123/2022 privind aprobarea dez-
membrării terenului intravilan situat în oraşul Cris-
turu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 2.

HOTĂRÂREA nr. 124/2022 privind constituirea cu 
titlu gratuit a unui drept de servitute de trecere în 
favoarea unei parcele înfundate

HOTĂRÂREA nr. 125/2022 privind apro-
barea modificării bugetului local al orașului 
Cristuru Secuiesc pe anul 2022

HOTĂRÂREA nr. 126/2022 privind apro-
barea depunerii de către Orașul Cristuru 
Secuiesc a proiectului ”Construirea de in-
sule ecologice digitalizate pentru colecta-
rea selectivă a deșeurilor la nivelul Orașu-
lui Cristuru Secuiesc”, pentru finanțare prin 
programul Planul Național de Redresare și 
Reziliență – Componenta C3 – Managemen-
tul deșeurilor lnvestiția I.1. Dezvoltarea, 
modernizarea și completarea sistemelor de 
management integrat al deșeurilor muni-
cipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/
comune, Subinvestiția I.1. B. Construirea de 
insule ecologice digitalizate

HOTĂRÂREA nr. 127/2022 privind alegerea d-na 
consilieră Simó Ildikó ca președinte de ședință.

Cristuru Secuiesc, 20. octombrie 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2022.09.15-2022.10.15

Elhalálozások 
Csutak Anna 2022. 09. 28.
Farkas Irma 2022. 09. 28
Solomaier Iren 2022. 10. 09.
Forgács Rozália 2022. 10. 11.

Házasságkötés:
 2022. 10. 13.
László Attila-Hunor- Ágoston Ildikó

 „Csíplek Kalocsa! ” – Kalocsán jár tunk

A Kalocsa és Székelykeresztúr közti test-
vérvárosi kapcsolat élő, és azon vagyunk, 
hogy ez így is maradjon, sőt erősödjön - fej-
tette ki Sebestyén Zsolt, Székelykeresztúr 
város alpolgármestere, aki a közelmúltban 
személyesen képviselte városunkat az idén 
XXXI. alkalommal megszervezett Paprika- és 
Gasztrofesztiválon, melynek Kalocsa testvér-
városunk adott otthont.

A rendezvény során megszervezésre ke-
rült Kalocsa testvérvárosainak a találkozó-
ja is, melynek keretében újra megerősítést 

nyert testvérvárosi kapcsolataink folytatá-
sa, amely már több mint 20 éves múltra te-
kint vissza. 

Ezúton köszönjük Filvig Géza polgármes-
ter úrnak a meghívást, gratulálunk a sikeres 
rendezvényhez, valamint kölcsönösen elkö-
teleződtünk amellett, hogy folytatni és még 
szorosabbá kell tenni ezt a testvérvárosi kap-
csolatot is – hangsúlyozta Sebestyén Zsolt al-
polgármester úr.

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala
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HÁZUNK TÁJA

 Céleg yenesbe ér tünk
Októberben szemrevételeztük a kivitelező-

vel és az ANL kollégáival azt a fiataloknak épí-
tett tömbházat, amelynek két lépcsőházában 
8 egyszobás, 16 kétszobás és 6 háromszobás 
lakás található, amelyek majd otthont adnak 
azoknak a fiatal családoknak, akik itthon sze-
retnének dolgozni és családot alapítani.

A 7,7 millió lejes beruházást az ANL-n ke-
resztül a fejlesztési minisztérium biztosította.

Külön öröm számunkra, hogy már idén le-
hetőségünk lesz harminc család számára új 
otthont biztosítani!  Nagy-Küküllő mederrendezési munkálat ai 

Az október 20-i terepszemlét követően megy-
győződtünk arról, hogy az idő kedvező alakulá-
sa segítette a munkálatokat, és az ütemterv-
nek megfelelően folytatódnak a Nagy-Küküllő 
mederrendezési munkálatai, mely partvédelmi 
és árvízvédelmi funkciók mellett, vízgazdálko-

dási szempontból is kiemelkedően fontos be-
ruházás. Rövidesen lezárul az első szakaszra 
tervezett beavatkozás, mely a Dávid Ferenc ne-
gyedtől egészen a Küküllő-hídig terjed majd és 
magába foglal egy már megépült vízlépcsőt is. 

A munkák folytatódnak!

 A t imafalvi járda építési munkálat ai
Kedves Székelykeresztúriak!
Azt gondolom mindnyájunk nevében mond-

hatom, hogy örömmel tölt el az a gondolat mi-
szerint a város szívébe vezető Timafalvi járda 
végre olyanná válik, amilyenre mindnyájan év-
tizedek óta vágytunk. 

Járhatóvá tesszük mindenki számára, legyen 
szó idős, fiatal vagy akár babakocsival közleke-
dő kisgyermekes szülőről és nem utolsó sorban 

a városunkba látogatókat is kellemes látvány 
fogadja majd, hiszen küllemében is megújul.

A járda kivitelezésével egyidőben megvaló-
sul az esővízelvezetők építése az Állomás utcá-
tól kezdődően.

A munkálatok folynak gőzerővel, köszönjük 
a türelmet!

Koncz Hunor-János Polgármester

Ajka város Székelykeresztúrért Alapítvá-
nya ösztöndíjat hirdet a 2022-2023-as tan-
évre székelykeresztúri és a székelykeresztúri 
kistérség fiataljai számára, akik romániai 
egyetemeken vagy főiskolákon folytatják ta-
nulmányaikat.

A pályázási feltételeket és a csatolandó 
iratok listáját a pályázati űrlap tartalmazza, 
melyet le lehet tölteni a www.keresztur.ro 
honlapról.

A pályázatok leadásának határideje: 2022. 
november 25. péntek, 12 óra

A határidő után érkező pályázatok nem ke-
rülnek elbírálásra.

 FELHÍ VÁS

 Lombt alanít ás
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala 

az előző évekhez hasonlóan idén októberben 
megszervezte a lebomló, csak növényi erede-
tű hulladék elszállítását a lakosságtól. 

Köszönjük az együttműködést, és a kelet-
kező zöld hulladék tudatos kezelését! 

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala
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Határtalanul Ózdon!
2022. szeptember 26. – október 1. között 

iskolánk 21 diákja és 3 kísérőtanára a Határ-
talanul pályázat keretében ismerkedett Ózd-
dal és környékével. 

A kirándulás első napján ellátogattunk Lil-
lafüredre, ahol megtekintettük Magyarország 
legnagyobb esésű zuhatagát, a Lillafüredi ví-
zesést, valamint az Anna-barlangot, majd ezt 
követően bejártuk az edelényi kastélyszigetet, 
amelyet Jean Francois L’Huellier építtetett a 18. 
század elején. Az élvezetes kastélytúra során 
megismerkedtünk a kastély és a szobák falain 
található lenyűgöző freskók történetével. 

A következő nap Szilvásvárad lipicai lóte-
nyészetével ismerkedtünk, majd délután Eger 
városát látogattuk meg, ahol fürödtünk a vá-
rosi termálfürdőben és kilátogattunk az egri 
várba, ahol tiszteletünket tettük Gárdonyi 
Géza sírhelyénél. 

A harmadik nap megtekintettük a csodá-
latos Aggteleki cseppkőbarlangrendszert, 
Magyarország egyik legkiemelkedőbb termé-
szeti értékét, melyet az UNESCO 1995-ben a 
világörökség részévé nyilvánított.

Kirándulásunk utolsó napján a Széchenyi 
István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázi-

um által szervezett sportnapon vettünk részt, 
majd ebéd után meglátogattuk az ózdi Film-
történeti Emlékparkot. 

Tartalmas, élményekben gazdag hetet töl-
töttünk Ózdon és környékén. Köszönjük az 
ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium tantestületének a szíves 
fogadtatást és a vendéglátást.

Balázs Mihály
Emberek, akik történelmet írtak 
‒ október 6.
1849. október 6-án, tizenhárom honvéd-

tisztet végeztek ki Aradon. Azóta a forra-
dalom és szabadságharc vérbefojtásának 
gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. 
Bár a kivégzett honvédtisztek száma tizen-
hat, a nemzeti emlékezet mégis elsősor-
ban az ezen a napon kivégzett tizenhárom 
tisztet tartja számon. Az aradi vértanúk a 
szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett 
császári tisztek voltak, a szabadságharc 
végén a honvéd hadsereg oszlopos tagjai. 
Az 1848–49-es szabadságharcban játszott 
szerepük miatti megtorlással az osztrákok 
példát akartak statuálni.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum diák-
jai, Szőcs Zsuzsanna, Lampó Hajnal Melánia, 

Anton-Demeter Daniel Kristóf, Györfi Bálint, 
Márton Alpár Rafael, Csapai Júlia, Pál Réka, 
Tamási Csaba, Makó Márton, Máté Márk, a 
Molnár István Múzeumban tartott megemlé-
kező műsor keretén belül, az aradi vértanúkat 
mint magánembereket mutatták be, érintve 
közéleti tevékenységük felvázolását is.

Kornis Melinda

Gólyabál a Zeykben
Két év kihagyás után került újra megszer-

vezésre a gólyabál, amelyet a gólyahét előzött 
meg. A gólyahéten a kisgólyák megkülönböz-
tetett jelzéssel „közlekedtek”, és minden nap 
elpróbálták a gólyatáncot és éneket.

A gólyahét csúcspontja a gólyabál volt. A 
gólyatánc és a gólyaeskü letétele után hat 
bátor fiú és lány mérte össze erejét. A gó-
lyák vicces feladatokat oldottak meg, éne-
keltek, tökmagot fűztek, verset írtak, táncol-
tak és különböző tárgyakat gyűjtöttek össze 
a közönség soraiból. A gólyabállal lezárult a 
gólyahét. A gólyák most már teljes jogú tag-
jai a Zeyk Domokos-fészeknek. Külön gratu-
lálunk Lampó Melániának és Vas Dávidnak, a 
gólyakirálynőnek és királynak. 
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„Érik a szőlő, hajlik a vessző” 
Az idei tanévben is megszerveztük a Napsu-

gár Napközi Otthon csoportjai számára a szüre-
ti mulatságot, különböző projektek keretében. 

A szüret nemcsak komoly munka, hanem 
régi népszokásunk és ünnepünk, az édes sző-
lő és a bor ünnepe. A szüret mindig is fontos 
ünnep volt, és mindmáig nagyon sok helyen 
megőrizték ezt a hagyományt. Ezért is tűztük 
ki célul a tevékenységek során, hogy ezeket 
a szüreti szokásokat, néphagyományokat él-
ményszerűen ismerjék meg a gyerekek. Sző-
lőt figyeltek meg a közeli családi házak kert-
jeiben, együtt szüreteltek, tapasztalatszerzés 
céljából a további feldolgozást is megfigyel-
ték. Mustot kóstoltak, egészséges őszi gyü-
mölcsöket fogyasztottak az időszak folyamán 
Őszapóka kosarából, jó kedvvel szekereztek a 
szép őszi napsütésben az udvaron. Románul 
is elsajátították a gyümölcsök megnevezése-
it, játékok és mutogatós énekek segítségével, 
és különböző matematikai tapasztalatokra 
tettek szert a tevékenységek során.

A projektek produktuma minden cso-
port számára egy-egy szüreti mulatság volt, 
amelynek helyszínét, időpontját és módját 
változatosan, hangulatos fotósarkakkal, min-
den csoport maga választotta és alakította 

ki, szülők nélkül vagy szülőkkel, a gyermekek 
életkori és egyéni sajátosságainak figyelem-
bevételével. Közös énekléssel, mondókázás-
sal, sok tánccal, gyermekjátékkal, hegedűvel 
kísért, jó hangulatú szüreti mulatságokban 
volt részük a gyerekeknek. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola dísztermében kiállításra ke-
rültek egy csoport számára a gyerekek két 
héten keresztül készült munkái is. Sipos 
Dezső hegedűtanár hegedűvel kísérte egy 
csoport báli felvonulását, amelynek élményé-
ben minden csoport osztozhatott.

Köszönet a szülőknek, munkatársaknak, 
volt munkatársaknak, Mátéffy Szilviának, 
akik a szüreti projektek megvalósulásában 
segítettek, helyet biztosítottak a megfigyelé-
seknek, tapasztalatszerzéseknek. 

A Napsugár Napközi Otthon 
óvónői közössége

Versenybeszámolók
Október 20-án került megrendezésre „Az 

édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejteni” 
jeligés mesemondó ver-
seny. A hajdani fonók 
hangulatát idéző színpa-
don mutatták be meséi-
ket a három korcsoport 
versenyzői. Örömünkre 

szolgált, hogy az iskolánkat képviselő két tanuló 
oklevelet szerzett: Mátéffy Atilla (II. A – felké-
szítő pedagógus Horváth Gizella) első helyezést, 
Zsidó Ágota (VII. B – felkészítő pedagógus Szőcs 
Hedviga) második helyezést ért el. A mesékhez 
kapcsolódó rajzversenyen az előkészítős Sebők 
Dóra (E. A – felkészítő pedagógus Karda Margit) 
harmadik helyezett lett. Gratulálunk mindhár-
muknak, a mesemondóknak sok sikert kívánunk 
a november 12-én, Sepsiszentgyörgyön meg-
rendezésre kerülő országos szakaszon. 

Horváth Gizella
A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művésze-

ti Központ rendezésében a Székelyföld Napok 
keretén belül szervezett A kedvenc illusztrált 
Petőfi versem című rajzpályázaton az V-VI. 
osztályosok korcsoportjában Molnár Annabella 
(VI. B) I. díjat nyert. A VII-VIII. osztályos kate-
góriában Dénes Anita (VIII. B) I. helyezést, Pál 
Kincső Krisztina (VIII. C) pedig II. helyezést 
ért el. Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Dávid Hajnal
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A színpompás ősz számos különleges 
tevékenységet, rendezvényt, projektet hozott 
iskolánk életébe. 

A szeptember végén lezajló gólyabálokat 
a hagyományos, diáktanács által szervezett 
sóskúti kirándulás és a 9. osztályosok szá-
mára a csehétfalvi Hagyományos Székely 
Jövő Központban szervezett gólyatábor kö-
vette. A tábor jó alkalom volt a csapatépítő 
játékra, közös éneklésre, társasjátékozásra, 
filmnézésre. Szeptember 26-án, a nyelvek 
európai napján, iskolánk 7-8. osztályos ta-
nulói egy projekttel készültek, amely felhívta 
a figyelmet Európa nyelvi és kulturális sok-
színűségére. Szeptember 30-án, a magyar 
népmese napján, 4. osztályos tanulóink A ka-
kaska és a jércike című népmese előadásával 
örvendeztették meg napközis társaikat. 

Október 6-án az intézmény óvodapeda-
gógusai és tanítói közössége Az aranyszőrű 
bárány című magyar népmesét játszották el 
az érdeklődő gyermekseregnek. Ugyanezen 
a napon tisztelettel emlékeztünk hőseinkre, 
a tizenhárom kivégzett tábornokra, az ara-
di vértanúk napján. Október 7-én már ismét 
a vidámságé volt a főszerep: a mosoly világ-
napján a napközis gyermekek útnak indultak, 
hogy minél több mosollyal, kedvességgel aján-
dékozzák meg elemi osztályos barátaikat. 

Október 9-én zajlott a Fuss NEKI! ado-
mánygyűjtő program záró mozzanata, amikor 
futó és kerékpáros nagyköveteink teljesítették 
a felvállalt távokat. Adománygyűjtésünk célja 
egy szabadtéri osztályterem kialakítása, mely-
hez a kitűzött összeget a nagyköveteinknek és 
a nagylelkű adományozóknak köszönhetően 
meghaladtuk. Felemelő érzés volt megtapasz-
talni a nemes cél érdekében megvalósuló kö-
zösségi összefogás erejét. Köszönjük!

Október 14-én  vidám zenétől és énekszótól 
volt hangos a napközi otthon udvara, hiszen 
ekkor zajlott a legkisebbek  szüreti ünnepé-
lye, amely lovas-szekeres felvonulással zá-
rult. A nap délutánján iskolánk már a legna-
gyobb diákjait köszöntötte a 12. osztályosok 
nagykorúsítási ünnepségén, ahol az igazgató 
úr üdvözlő beszéde és a tizenegyedikesek 
műsora után sor került a maturandusszala-
gok feltűzésére és az ünnepeltek táncára. 

Október 20-án zajlott a csíkszeredai 

Apáczai Csere János Pedagógusok Házában a 
Világ a szívedben címmel meghirdetett kínai 
rajzverseny díjátadója, ahol Bajkó Lilla elő-
készítős kisdiákunk, valamint Nagy Fanni és 
Lakatos Réka 7. osztályos tanulóink III. díjat 
vehettek át. Az ugyanezen a napon megtartott 
Az édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejte-
ni elnevezésű mesemondó versenyen második 
osztályos tanulóink jeleskedtek: mesemon-
dásban Kiss Zalán III. díjban, a verseny rajz 
kategóriájában Kiss Dorka II. díjban részesült. 

Az 1956-os ünnepi megemlékezésünkre 
október 21-én került sor a díszterem előtti fo-
lyosón, ahol megkoszorúztuk Kristóffy Iván, 
egykori 56-os menekült, a concordi ösztön-
díjprogram megalapítója 2021-ben leleple-
zett emlékplakettjét. Ezt követte a forradalmi 
történések felelevenítése és szemléltetése. 
Alkalomhoz illő versrészlet és gitárkísérettel 
előadott dal zárta az eseményt.

Összeállította: Székely-Tiboldi Anikó

Megújult iskolánk díszterme
Az iskolánkban 2020 őszétől működő ROSE 

program keretében az idén sor került a dísz-
terem felújítására is Kiss Emőke, székelyud-
varhelyi designer tervei alapján. A közel 25 000  
lejes beruházásnak köszönhetően függöny ke-
rült a színpad elé és az ablakokra, új világító-
testek és akusztikai panelek lettek felszerelve, 
melyek azon túl, hogy a visszhangtól mentes 
hangzást garantálják, dekoratív funkciót is 
betöltenek. Úgy érezzük, hogy ezáltal sike-
rült úgy látványában, mint funkcionalitásában 
megfelelő helyszínt biztosítanunk soron követ-
kező rendezvényeinknek. 

Húszéves jubileumát ünnepelte isko-
lánk Step by step tagozata.

Bensőséges rendezvény keretében ün-
nepelte iskolánk a Step by step alternatív 
oktatási módszer bevezetésének 20. évfor-

dulóját. Az 
október 7-én 
szer vezet t 
ünnepélyen 
több, mint 
150 részt-
vevő (jelen-
legi és egy-
kori tanuló, 
szülő, pe-
dagógus és 
tiszteletbeli 
meghívot t) 
jelenlétében 
elevenítet-
tük fel az 
indulás kö-

rülményeit, a kezdeti nehézségeket, a po-
zitív tapasztalatokat és élményeket. Intéz-
ményünk akkori vezetői (Gergely György és 
Szabó Miklós) a rájuk jellemző éleslátással is-
merték fel a módszerben rejlő lehetőségeket, 
azt a pluszot, amelyet általa nyújthatunk 
tanítványainknak, s bár a fejlődés nem volt 
zökkenőmentes, a jelen őket igazolja. 

Az ünnepélyt elemi tagozatosaink  ünnepi 
műsora és az erre az alkalomra készült kisfilm 
és kiadvány tette színesebbé. Köszönet iskolánk 
tanítói munkaközösségének a szervezésért! 

Fuss NEKI!
A székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 

adománygyűjtő programjának  köszönhető-
en több, mint 32 000  lejes támogatásra tett 

szert iskolánk alapítványa. A projekt, melyet 
a befolyt összegből fogunk megvalósítani, az 
iskola udvarát hivatott zöldebbé, kelleme-
sebbé tenni fák és játszótérelemek segítsé-
gével. A 24 nagykövet – napközistől felnőttig 
‒ október 9-én teljesítette vállalását az iskola 
udvarán, lelkes szurkolócsapat jelenlétében. 
Többségük szaladt, de volt olyan is, aki gya-
logolt vagy biciklizett. Köszönjük dr. Király 
Emőkének, az Orbán Balázs Alapítvány elnö-
kének a projekt megalkotásába és a rendez-
vény lebonyolításába fektetett fáradhatatlan 
munkáját, nagyköveteinknek az intézmény 
melletti elköteleződést, támogatóinknak a 
nagylelkű adományokat, a Fornettinek pedig 
az alkalomra felajánlott finomságokat! 
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2022. október 20-án 27. alkalommal tartot-
tuk meg Szantábrahámon a „Az édesanyátok 
nyelvét nem szabad elfelejteni” jeligés hagyo-
mányos mesemondó versenyünket. 

Zsigmond Zoltán-Csaba igazgató úr nyitot-
ta meg az ünnepséget, köszöntve a résztve-
vőket, s az elbíráló bizottságot. Ezt követően 
felidéztem egy gondolat erejéig a vírushelyzet 
okozta kiesésünket, valamint az online más-
ságát. Az Elek apótól tanultak szerint, hogy 
„a századik csata lejártával, el kell indulni a 
százegyedikbe”, nekifutottunk hagyománya-
ink folytatásának. 

Ez évi jelmondatunk a „Szív nélkül, szere-
tet nélkül igazán naggyá nem leszel” Benedek 
Elek-idézet, hiszen a szeretet az alapigéje min-
den könyvének, ugyanakkor igazán naggyá 
váltak azok a mesemondók, akik elkápráztat-
tak előkészített gyöngyszemeikkel. 

Köszönjük szépen a 14 benevezett iskola 22 
diákjának, valamint felkészítő pedagógusainak 
lelkes, odaadó munkájukat. 

Az előkészítő-IV. osztály nyertesei:
I. Mátéffy Atilla, II. osztály, Székelyke-

resztúr ‒ Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Lajos Ágnes, I. osztály, Agyagfalva  ‒ 

Berzenczey László Általános Iskola

III. Kiss Zalán, II. osztály, Székelykeresz-
túr ‒ Berde Mózes Unitárius Gimnázium 

Dicséret: Farkas Melánia, IV. osztály, Nagy-
galambfalva ‒ Kányádi Sándor Általános Iskola 

Az V-VIII. osztály nyertesei:
I. Szilveszter László, VII. osztály, Etéd –

Jósika Miklós Általános Iskola 
II. Zsidó Ágota, VII. osztály Székelyke-

resztúr ‒ Petőfi Sándor Általános Iskola
III. Elekes József, VI. osztály, Újszékely ‒ 

Bem József Általános Iskola és Farkas Mónika, 
V. osztály, Nagygalambfalva ‒ Kányádi Sándor 
Általános Iskola 

Dicséret: Kovács Ágota, VI. osztály, Kissoly-
mos ‒ Augusztinovics Pál Általános Iskola 

A IX-XII. osztály nyertesei:
I. Murzán Zoltán, XI. osztály, Székelyud-

varhely – Tamási Áron Gimnázium 
II. Tódor Róbert, XII. osztály, Székelyud-

varhely – Eötvös József Szakközépiskola
III. Jakab Emőke, IX. osztály, Székelyud-

varhely ‒ Tamási Áron Elméleti Líceum
Versenyünk díjkiosztója után meleg ebédre 

hívtuk meg versenyzőinket, kísérőiket, vendé-
geinket, valamint a szentábrahámi Iskola Gitár-
csoportját, hiszen ők lelkesítették a szünetek-
ben a jelenlévőket. 

Mesei fordulattal élve: „Jó tett helyébe jót 
várj!” – hangzott el aligazgatónőnktől, Andrási 
Annamáriától, lerántva a leplet a „jótündére-

inkről”, akik közt a székelyudvarhelyi Hagyo-
mányőrzési Forrásközponttól, a szentábrahámi 
Polgármesteri Hivatalon át a kistérségi jólelkű 
vállalkozókig akadtak támogatók. Isten fizesse 
jóságukat százszorosan!

Tudatjuk, hogy a Kriza János országos bal-
ladamondó, balladaéneklő és mesemondó ver-
senyre továbbjuttak: Mátéffy Atilla, Szilveszter 
László, Zsidó Ágota, Murzán Zoltán és Tódor 
Róbert. Ők Sepsiszentgyörgyön, a Plugor Sán-
dor Művészeti Líceumban fogják folytatni tehet-
ségeik megcsillantását november 12-én. Sike-
res megnyilatkozást!

Hálás köszönet e csodás napért a Terem-
tőnek, a versenyzőknek és felkészítőiknek, az 
eseményt előkészítőknek s támogatóinknak. 
Isten fizesse mindannyiuk jóságát!

Szász Éva

Karcag és Keresztúr barátságát települése-
ink (református egyházak, iskoláink gyermek 
énekkarai) több, mint 30 éve ápolják. Egyike 
a legrégebi kapcsolatoknak a labdarúgás, de 
sikerült kialakítani a tűzoltóság, majd a két 
város kézilabda lánycsapata és a nyugdíjasok 
közötti kapcsolatot is. Ezek ma is működnek, 
barátságok alakultak ki, családiassá téve a 
kapcsolatokat.

Karcagi barátokkal, hosszú éveken keresztül 
részesei voltunk a Csíksomlyói pünkösdi bú-
csúnak. Együtt zarándokoltunk, minden évben 
felfedezve Erdély csodálatos tájait, eldugott 
részeit, ízét és illatát a Radnai-havasoktól a 
Déli-Kárpátokig, a Gyímesektől Váradig.

Történt egyik évben, hogy felhívott Faza-
kas Sándor miniszter úr, majd Györfi Sándor 
szobrász, hogy lenne egy álmuk, aminek 
kivitelezésében a segítségemet kérték. Persze 
örömmel segítettem, mint minden más alka-
lommal testvérvárosunk kérésére. 

Érdekes fát, karcagi szilvafát szerettek volna 
állítani a Hargitára kopjafa formájában. Az 
ötlet a szobrász Györfi Sándor fejéből pattant 
ki, amint az udvarán egy kiszáradt szilvafát né-
zegetett… 

Traktor után kötött járműben ültünk negy-
venöten, haladtunk Ivóból a Hargitára, a me-
nedékházhoz. Itt Laci barátom által előkészí-
tett jókora kőbe sikerült megalapozni az életfa 
stabilitását. Egy kis nehézség árán, de annál 
nagyobb elégtétellel ott álltunk a Madarasi 
Hargitán az életfával együtt.

Körülnéztünk a messzeségben: Nagyhagy-
más, Egyeskő, Őcsém csodálatos mészkőszirt-
jei, a Csíki-havasok komor hegyei, előtérben 
a Csíki-medencével, majd délebbre a Bucsecs 
és a Fogarasi havasok délceg  vonulata, előtte 
a Vargyasi-szurdok. Nyugatra ott van valahol 
nem messze Székelykeresztúr és egy kicsit 

odébb Karcag is, egyik ehejt, a másik ahajt.
Felettünk csak égbolt, amelyet hamarosan 

az égigérő fa köti össze a földdel, akárcsak a 
mondákban. Igen, ez itt valóra vált már, nem 
álom, a törzsén két címerrel Karcag és Székely-
keresztúr, felette egy csonka ág, ami az elcsa-
tolt részeket jelentette. A tetején három ág, bal 
oldalán a Nap, jobb oldalán a Hold és középen 
egy kis kereszt található. Felállítottuk az életfát, 
színes szalagok kerültek rá keleti hagyománya-
inkhoz híven. A pálinka is előkerült a tarsoly- 
ból, Györfi Sándor elmondása szerint, ennek 
a szilvafának a hajdani termése is benne volt. 
Mindenki ivott belőle egy keveset, a többit a 
törzsére öntöttük a hajdani szilvafának, fel-
avatva az életfát. E felemelő pillanatok a ma-
gyar és a székely himnusszal zárultak.  

Sokan felkeresték az életfát, a szalagok 
csak úgy sokasodtak. Minden évben négy-öt 
alkalommal mi is látogattuk karcagi, dunake-
szi, felvidéki testvéreinkkel. Állt büszkén, mint 
honvéd a Hargitán.

Meddig bírja a könyörtelen szelet, a fagyos 
hótakarót ez az alföldi szilvafa?

Most is bírja, ott áll a Hargitán délcegen, 
újra állítottuk nem is olyan régen.

Idén április végén, május elején Dunakeszi-
ről érkezett gyerekekkel látogattunk a Hargitá-
ra, az életfához, de hűlt helyét találtam. Döb-
benten láttam azt a három beágyazott vasat 
enyhén elhajolva, amelyet a kőbe állítottunk 
annak idején. Ott volt mellette az életfa is, a 
hóban. Eddig bírta? Felállítottuk, enyhén el-
helyeztük egy magaslatra, hogy ne a hóba 
feküdjön. Kavarogtak a gondolatok bennem, 
hogyan tovább, ez nem maradhat így. Fel-
hívtam Györfi Sándor barátomat és Fazakas 
Sándort, elmeséltem, mi történt az életfával, 
mindketten azt mondták, újra kell állítani, nem 
számít mi áron, újra állnia kell. 

Nyár folyamán a karcagi öregfiúk csapata 
látogatott hozzánk kétéves kiesés után, (több 

mint 25 éves kapcsolat), felsétáltunk a Hargi-
tára és lehoztuk az életfát.

Jó helyre került, értő kezek erősítették meg 
a talpát és koronáját Szali Mózes személyében. 

Október 9-én elindultunk harminc egynéhá-
nyan a Hargitára, vittük az életfát…. a forga-
tókönyv ugyanaz. Sikerült újra felállítani egy 
megerősített talppal. Öröm volt nézni, amikor 
ott állt délcegen az eredeti helyén. Rápillan-
tottam egy pár emberre, akik annak idején is 
ott voltunk, szemükbe könny szökött, öröm, 
meghatottság könnyei. Újra felkerültek a szí-
nes szalagok, lobogtak a szélben és nem merő 
véletlen, hogy egy pillanatra kisütött a nap a 
ködfátyolon keresztül. Ritkán adatik meg ilyen 
pillanat, jó volt részese lenni.

Újra áll az életfa a Hargitán. Reméljük, min-
dig állni fog, ha gondját viseljük, akárcsak a 
két város kapcsolata is, amely több mint har-
minc évre tekint vissza.

Simó Béla

 Mesés nap Szentábrahámon

 Élet fa a Hargit án
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„Egy olyan festőművészre emlékezünk, aki 
az elmúlás vergődésében vágyott élni és ki-
bontakozni. A mostani retrospektív kiállítás 
tulajdonképpen egy emlékkiállítás, amely Ady 
József festőművész alkotói énjét, művészi arcát 
hivatott rekonstruálni.

Ady József a Marosvásárhely melletti Jedd 
községben született 1950. április 4-én refor-
mátus lelkészi család sarjaként, és mindössze 
41 esztendőbe sűríthette evilági létét, valamint 
alkotói tevékenységét.

A képzőművész szakmai életútja három jelen-
tős fázisra tagolható. Az első szakasz művészeti 
tanulmányainak megalapozása, mely a marosvá-
sárhelyi Művészeti Líceumban töltött diákéveivel 
köthető egybe. Ezt követte a művészi egyéni-
ségét érlelő egyetemi tanulmányainak időszaka, 
amelyet 1975 és 1979 között a kolozsvári Ion 
Andreescu Vizuális Művészeti Akadémia festésze-
ti szakán folytatott színjelesre vizsgázva. Majd 
országos elsőként választotta a kolozsvári Román 
Nemzeti Opera díszlettervezői állását. 

Az Operánál töltött évei alatt önálló tárlatai 
nyíltak Kolozsváron.

1990 januárjában Magyarországon próbált 
szerencsét.

Alkotói pályafutásának harmadik, egyben 
utolsó intervalluma az emberi lét végességé-
nek, az elmúlás érintettségének, ezzel egyidő-

ben a művészi katarzis megtapasztalásának, 
megélésének stádiuma. Gyógyíthatatlan beteg-
sége és az erőteljes honvágya, valamint párat-
lan életművének betetőzése definiálta, határoz-
ta meg életének utolsó fázisát.

Alkotói munkásságának szűkös időkeretet 
szabott a tragikus diagnózis, amely meghatá-
rozta hátralevő idejét. 

Chikán Bálint művészettörténész megje-
gyezte, hogy Ady József életének legnyomasz-
tóbb periódusában „döbbenetesen szép, erőtel-
jes, drámai, mély művek születtek”.

Életművét átfogó szemelvényt számos alka-
lommal kapott már a művészetkedvelő közön-
ség az egyéni kiállítások, majd az elmúlt há-
rom évtizedben az emlékkiállítások keretében. 
2011-ben a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 
megrendezett emléktárlaton Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész méltatta a képzőművészt, 

akinek „eredendő szelídséggel, líraisággal telí-
tett alkotói világában mindenen felülkerekedő, 
átjáró elem a szeretet”.

Ady József életművét művészi alázattal, 
nagy elánnal és kitartó buzgósággal gyarapítot-
ta a rövidre szabott élete során rendelkezésre 
álló alkotói periódusban.

Transzcendens művészete merőben különbö-
zik, eltér marosvásárhelyi elődeinek művészeti 
stílusától. Erdélyi viszonylatban egyik kiemel-
kedő képviselője az 1980-as évek elején fellen-
dülő kelet-európai neoavantgárd művészetnek. 

Az emlékkiállítás átfogó képet nyújt Ady 
József teljes művészeti tevékenységéről, hi-
telesen mutatja be az elmúlt század magyar 
képzőművészetének nagyszerű alkotóját. Élet-
művével a szépségbe és a jóságba vetett hit 
kapaszkodóját hagyta itt nekünk.

Részlet Zilahi Nono megnyitóbeszédéből

KULTÚRA

 Papír s zínház díjkios z tó ünnepség a Városi Köny v t árban

„Egy fakeret az asztalra helyezve. Vajon mit 
rejthet ez a varázslatos doboz? Rejtély. Egyik 
ajtó, másik ajtó, harmadik, sorra kinyílnak és 
feltárul előttünk egy keretbe foglalt szép kép. 
Csoda. A kép lassan csúszik, miközben a mesélő 
hangját halljuk, majd egy újabb kép következik 
és egy újabb.” (gondolkodjegeszsegesen.hu)

Minket is elbűvöltek a papírszínház-készítő 
versenyben résztvevő művek. Véget ért a ver-
seny, megejtettük a díjazást. Nehéz dolga volt 
a zsűrinek, de döntöttek:

Két első díjas csapat: Magyari Anna, Sükös 
Péter Samu, Szabó Bencző Anna – a székely- 
udvarhelyi Tamási Áron Gimnázium V. A osztá-
lyos tanulói A KŐSZÍVŰ EMBER művel. Irányí-
tótanár: Tank Erzsébet. A másik első díjas csa-
pat: Bálint Hortenzia (anya) és családja, Bálint 
István-Tamás (5 éves) és Bálint Bence (8 éves) 
a KŐLEVES művel.

Két második díjas pályázat: Joó Nóra, 
Katona Hanna, Lörinczi Fanni, Matka Kerestély 
Csilla, Molnár Antónia, Vass Nóra, a székely-
keresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola, III. 
osztályos tanulói. Irányítótanár: Szász Cserey 
Katalin A KISEGÉR NAGY UTAZÁSA, és Tamá-
si Piroska, felnőtt résztvevő, A CSILLAGSZEMŰ 
JUHÁSZ mesével.

A harmadik díjas remekmű: Pavlokin Klá-
ra, X. osztályos, székelykeresztúri Orbán Balázs 
Gimnázium, a PINKÓ mesével.

Nagyon köszönjük a zsűritagok munkáját:
Sándor-Zsigmond Ibolya, a Molnár István 

Múzeum munkatársa, Dávid Hajnal, a székely-
keresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola és a 
székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gim-
názium rajztanára, Tank Erzsébet, a székelyud-
varhelyi Tamási Áron Gimnázium és a székely-

keresztúri Orbán Balázs Gimnázium rajztanára, 
a Vámszer Géza Művészeti Népiskola oktatója, 
Varga Nikolas, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület 
munkatársa.

Hálásan köszönjük a díjakat a támogatóink-
nak: Hargita Megye Tanácsa, Székelykeresz-
túr Város Polgármesteri Hivatala, az RMDSZ 
Nőszervezet által támogatott Nő a Köbön pro-
jekt, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, 
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület Youth Association 
from Transylvania, Szász Cserey Katalin, firtos-
martonosi unitárius lelkésznő.

A díjazottak munkáját digitalizáltuk, nagy 
örömmel adjuk hozzá a könyvtár mesetárához. 
Megtekinthetők, kölcsönözhetők!

Annyira sikeresnek tartjuk ezt a versenyt, 
hogy elhatároztuk, állandóvá, folyamatossá 
tesszük. Lehet papírszínházat készíteni-vará-
zsolni, minden sikeres művet könyvjutalommal 
honorálunk.

Lőrinczi Edit, Kányádi Tímea

 A DY JÓZ SEF festőmű vés z emlékkiállít ása a Molnár Ist ván Múzeumban
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Ok tóberi  megemlékezések Október 6-án az aradi vértanúk emlékére 
rendezett megemlékezésre és koszorúzásra 
került sor Székelykeresztúron. Arra a 13 hős-
re emlékeztünk, akik az 1848-49-es szabad-
ságharcban életüket adták a magyar szabad-
ságért. A Millenniumi emlékműnél koszorúkat 
helyeztek el, majd a Molnár István Múzeumban 
történelmi megemlékezést tartottak, amit iro-
dalmi műsor követett. Az Emberek, akik törté-
nelmet írtak című irodalmi összeállítást a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum tanulói mutatták 
be, Tekeres Imola és Kornis Melinda tanárnők 
szakmai irányításával. 

Koncz Hunor-János polgármester úr megem-
lékező beszédében hangsúlyozta:

„Október 6-án meg kell értenünk a legfonto-
sabb üzenetet, melyet életáldozatukkal hagy-
tak hátra az utókor számára: Egynek lenni a 
célért! Egyek a közösségért!”

Október 23-án az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett megem-
lékezésre és koszorúzásra került sor. Az unitá-
rius templomban ökumenikus istentiszteletet 
tartottak, ezt követte a résztvevők gyertyás 
felvonulása a Millenniumi emlékműhöz. Meg-
koszorúzták az 1956-os emléktáblát, megem-
lékező beszédek hangzottak el, majd a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium diákjai Szívekből 
kinyilatkozó egység címmel irodalmi műsort 
mutattak be.

 Székelyföldi Régiós Nőszövetségi Konferencia 2022
Isten kegyelméből október 8-án, szombaton, 

gyülekezetünk lehetett házigazdája az egyház-
megyénk Nőszövetsége által szervezett Szé-
kelyföldi Régiós Nőszövetségi Konferenciának, 
melyre közel 450 résztvevő érkezett Udvarhely-
szék és Háromszék gyülekezeteiből. 

Az igehirdetés, az előadás, a műsorok szín-
vonala és üzenete áldással és békességgel töl-
tött be bennünket.

Hálás köszönet minden egyházmegyei és 
székelykeresztúri szervezőnek és segítőnek! 

Istené a dicsőség!

 Polgári Fúvószenekar 1895
Az előző évekhez hasonlóan a 2022. évben 

is pozitív elbírálásban részesült Hargita Megye 
Tanácsához benyújtott mindkét pályázatunk!

A kulturális, illetve a népviseletes prog-
ramhoz benyújtott pályázatok révén a ze-
nekarhoz újonnan csatlakozott tagok is népi 
jellegű, vitézkötéses egyenruhát ölthettek 
magukra, illetve zenekari táborban csiszol-
hatták tovább zenei tudásukat.

Ebből az alkalomból sajtótájékoztatót tar-
tott Nagy Levente karnagy, egyesületi elnök, 
ahol ezúton is megköszönte Hargita Megye Ta-
nácsa támogatását!


