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1956 – 20 19. ok tóber 23. – 560 – EMLÉK JEL Á LLÍTÁS A
A hagyományos októberi megemlékezések 

– október 6., az aradi vértanúk kivégzésének 
gyászos napjára és október 23., az 1956-os 
forradalom kitörésére való emlékezés mellett, 
idén részesei voltunk egy nagyszabású kezde-
ményezés szárba szökkenésének.

A Székely Oklevéltár adatainak bizonysága 
szerint 1459-ben, tehát 560 éve említik váro-
sunkat első alkalommal mezővárosnak, azaz 
oppidumnak. Erre az évfordulóra való méltó 
megemlékezés volt a Jézuskiáltó, Székelyke-
resztúr szimbolikus értékű dombja oldalán egy 
faültetéssel egybekötött és így létrehozott jel 
állítása és annak az utódainkra való testálása. 

Igazi nagy közösségi élményben volt részük 
mindazoknak a diákoknak, tanároknak és ön-
kénteseknek, akik 2019. október 23-án részt 
vettek ezen a faültetésen, és állítottak mél-
tó jelet Székelykeresztúr mezővárosként való 
említésének 560. évfordulóján. Az elültetett 
560 darab kis csemete Székelykeresztúr nevét 
formázza. Köszönet illeti az ötletgazdát, Bálint 
Gyula képzőművészt, valamint a város tanin-
tézeteit és a kertészet munkatársait, akik iga-
zi lelkesedéssel vitték sikerre ezt a projektet. 
Reméljük, hogy sikerült olyan maradandó jelet 
állítanunk, amelyre a következő generációk is 
büszkék lesznek!

„- Ha már nem vagy, számít-e a jel? 
- Akármi legyen az a jel, mindig számít. 
Aki megmarad, a jelhez igazodik!” 

Sütő András

A z 1956- os forradalom 
k itörésének 63. év for-
dulójára emlékez tünk

Október 23-án ünnepi megemlékezésre ke-
rült sor az 1956-os magyar forradalom kitö-
résének évfordulója alkalmából. Az eseményt 
ökumenikus istentisztelet nyitotta, amelyre a 
római katolikus templomban került sor 18 órai 
kezdettel, majd gyertyás felvonulás követte 
a főtéri milleniumi emlékműhöz, ahol a Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjai ünnepi műsort 
adtak elő. 

Az idei esemény új színnel bővült: immár 
román nyelvű emléktábla is megemlékezik az 
1956-os forradalomról – ékes bizonyítéka an-
nak, hogy mivel anyanyelvi jogainkban támad-
va vagyunk, arra haladunk, hogy nemsokára a 
temetői sírfeliratokat is kétnyelvűre kell cse-
rélnünk. Fontos, hogy minél nagyobb számban 
vegyük részt a hasonló eseményeken, jelenlé-
tünkkel és létszámunkkal így adhatunk kifeje-
zést történelmi múltunk és nemzeti önazonos-
ságunk vállalásának!

A z új futósáv át adása
„Ép testben ép lélek” biztató jelszóval 2019. 

október 28-án hivatalosan is a sportbarátok 
használatába adtuk az új futósávot és a sza-
badtéri fitnesz elemeket a városi stadionban. 
Városunk idei Pro Cultura kitüntetettje, a 72 
éves Illyés Ferenc tanár úr 1971 óta rendsze-
resen szokott szaladni a stadionban – így kel-
lő tapasztalat birtokában nyilatkozott elismerő 
szavakat az új futósáv minőségéről. Habár a 
hivatalos átadás előtt már kipróbálta a futó-
sávot, megígérte, hogy az átadási ünnepélyen 
is jelen lesz, és példát mutat az ifjabb nemze-
déknek. Reméljük, hogy példáját követve még 
több száz amatőr sportbarát fog örülni ennek a 
fejlesztésnek. Köszönjük az UNICONS Kft.-nek 
az igényesen kivitelezett munkát, és az átadási 
szlogenünkkel összhangban kívánjuk, használ-
ják egészséggel a létesítményt!
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ÖNKORMÁNYZAT/KULTÚRA

	 Beszámoló	az	októberi	tanácsülésről
Székelykeresztúr város tanácsa október 10-

én tartotta a rendes havi tanácsülését. Az első 
napirendi pont a múlt havi ülésről készült jegy-
zőkönyv felolvasása és elfogadása volt. 

A második napirend alatt az RDE Hargita át-
irata szerepelt, amelyben az RDE Hargita áreme-
lést kért. Eléggé kimerítettük ezt a napirendet, 
több mint egy órán keresztül átbeszéltük, ismer-
tette az RDE igazgatója, Kőrösfői úr. Elsősorban 
a 74-es sürgősségi kormányrendelet, amely 
megjelent a 2018-as év végén, és 2019. január 
1-től lépett érvénybe, ez az Európai Unió direk-
tíva alapján terhet ró a lakosságra, tekintetbe 
véve azt, hogy szigorítja a szabályt és ösztönöz 
arra, hogy szelektíven gyűjtsünk. Ami bekerül 
a szeméttárolóba, hulladéktelepre, tonnánként 
30 lejt kell fizetni a szolgáltatónak. Amennyiben 
szelektíven gyűjtünk minél többet, ez a meny-
nyiség csökken. Ez a napirend több komponensű 
volt, illetve elsősorban a városi köztisztaságot 
célozta meg. Figyelembe kellett vennünk, hogy 
2017-től jelentősen megnövekedett a minimál-
bér, és a tanács ezt figyelembe véve, elfogadás-
ra javasolta az RDE által megszabott díjat mind 
a kézi seprésre, a konténer ürítésre és a konté-
ner bérlésre egyaránt. 

A következő napirend a lakosságra és a vá-
rosra terhet ró, mivel az innen kikerülő sze-
métmennyiséget, amennyiben szelektíven 
gyűjtjük, kevesebbet kell fizetni tonnánként. Itt 
figyelembe véve azt, hogy minden szolgáltató 
profitorientált, illetve a lakosságnak is van egy 
teherbírása, a javasolt ár, a 7,14 lej helyett a 
helyi tanács 6,7 lejt javasolt elfogadásra. 

A hármas és négyes napirend kapcsolódik 
egymáshoz, és az iskolahálózat  átszervezé-
sével kapcsolatosak. A hármas napirend a va-
gyonelemek átadása az Orbán Balázs Elméleti 
Líceum adminisztrálásába, illetve a négyes na-

pirend vagyonelemek átadása a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumnak. Tudjuk azt, hogy az is-
kolahálózat átszervezésekor a Mesevár Napközi 
Otthon az Orbán Balázs Gimnáziumhoz került, 
és így ez a napirend azt tartalmazta, hogy mind 
az épület, mind a terület átkerül az Orbán Ba-
lázs Gimnázium adminisztrálásába.

A négyes napirend abból állt, hogy a fiatfalvi 
Benedek Elek Általános Iskola és az alatta lévő 
terület, illetve a betfalvi Tompa László Általános 
Iskola került át a Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum adminisztrálásába. Itt annyit pontosí-
tunk, hogy a betfalvi általános iskolánál csak az 
épületről van szó, mivel az alatta lévő terület az 
egyházi tulajdon, amelyet a város bérel.

Az ötös napirend az adózási könnyítések el-
fogadásáról szólt. 2009-ben megjelent a 6-os 
számú kormányrendelet,  amelynek értelmében 
adókedvezményt kapnak azok a hátrálékosok, 
akik 2018-ra még nem fizették ki az adójukat, 
és amennyiben igénylik, és december 15-ig kifi-
zetik a múlt évi teljes adót, valamint az ideit, a 
kamat az esetben törlődik. Ennek van egy pro-
cedúrája, ami nem bonyolult, és igénybe vehe-
tő a Polgármesteri Hivatalnál december 15-ig. 
Biztatom azokat, akik adóhátrálékban vannak, 
hogy próbáljanak élni ezzel a lehetőséggel.

A 6-7-8-as napirendi pontok az ANL-s laká-
sok eladásáról szóltak, három személy jelezte 
a Dávid Ferenc lakónegyedből a lakásvásárlási 
szándékát. Tudni kell, hogy a törvény értelmé-
ben 15% előlegfizetéssel és 15-20-25 év tör-
lesztéssel megvásárolhatók ezek a lakások. Egy 
személy közel 70%-át kifizette és 25 évre kérte 
a törlesztést, két másik pedig 15%-ot fizetve 
szintén 25 év részletfizetéssel kérték az el-
adást. Ezt a tanács egyhangúlag megszavazta, 
és elfogadásra javasolta. 

A kilences napirend egy adminisztrálási szer-

ződés módosításáról szólt. Mivel a Gyárfás-kú-
riában nem felelnek meg a körülmények, az 
abban működő gyermekvédelem kérte, hogy 
pályázni próbál egy másik otthon létesítésére. 
Előzőleg az önkormányzat jóváhagyta, és a kór-
házkertben átadtunk egy 5 000 m2-es területet 
erre a célra. Most érkezett egy átirat, és kifo-
gásolták, hogy a területen van öt olyan épü-
let, amelyek lebontását a tanácsnak jóvá kell 
hagyni, amennyiben ez a pályázat sikeres lesz. 
Itt azzal a kitéttel szavaztuk meg, hogy ameny-
nyiben öt éven belül megkezdődik az építkezés, 
akkor egyet értünk a kéréssel. 

A tízes napirend egy 12 m2-es terület bérlé-
séről szólt, a Szabadság tér 10. szám alatt kér-
te egy cég ezt a bérlést, a tanács határozata 
szabályozza, hogy ebben a zónában 38 lej/m2 a 
bérlés, és ezt jóvá is hagytuk.

A 11-es napirend egy 100 m2-es területnek a 
város közvagyonába való bevételéről szólt, ez a 
terület a Jézuskiáltón helyezkedik el, ahol az an-
tennák vannak felszerelve, a STS  (Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale) kérése alapján vettük be 
a város közvagyonába, illetve átadtuk a STS-nek.

A 12-es napirend a Lakás és más kiegészítő funk-
ciók gyalogos és autósforgalom meghatározása el-
nevezésű zonális városrendezési terv elfogadásáról 
szólt, itt Ambrus és Kúti úr kérte ezt, a dokumen-
tációt az urbanisztikán átnézték, a bizottság nem 
talált semmi kifogásolnivalót, és egy tartózkodással 
az önkormányzat elfogadta a kérést.

Tizenhármas napirendnél a különféléknél egy 
pont szerepelt, a Mesevár napközinél kis értékű 
leltári tárgyak leírásáról szólt, ezt is elfogadta 
az önkormányzat.

Köblös Domokos alpolgármester beszámoló-
ját lejegyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

2019. október 23-án átadásra kerültek váro-
sunk iskoláinak azok a platánfák, amelyeket el-
ültetésre szántunk tanintézményeink udvarán. 

Az esemény Székelykeresztúr mezővárosként 
való említésének 560. évfordulója alkalmából 
szervezett jelhagyás első mozzanatát képezte. 

Köszönjük a tanintézeteknek projektünk felka-
rolását és az együttműködést!

Kívánjuk, erősödjenek, cseperedjenek nagy-
ra a fák, sokáig őrizzék emlékét ennek az 560 
éves évfordulónak!

1849. október 6-án végezték 
ki Aradon a magyar szabadság-
harc tizenhárom honvédtáborno-
kát, Pesten pedig Batthyány La-
jos grófot, az első magyar felelős 
kormány miniszterelnökét. 170 év 
múltán 2019. október 6-án erre a 
gyászos eseményre és az 1848-as 
magyar forradalom vértanúira em-
lékeztünk. 

Miután a millenniumi emlék-

műnél elhelyeztük a kegyelet és a 
megemlékezés koszorúit, a Molnár 
István Múzeumban került sor az 
ünnepi megemlékezésre, amelyen 
az Orbán Balázs Gimnázium tanulói 
Ivácson Sándor tanár úr vezetésé-
vel az alkalomhoz illő zenés-irodalmi 
műsort mutattak be. Megemlékező 
beszédet tartott Köblös Domokos, 
alpolgármester úr.

Október 6. – az aradi vértanúk emléknapja

 Plat ánfák ültetése az 560. év fordulón
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121/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető 
elnök megválasztásáról a 2019. október-de-
cember közötti időszakra.

122/2019-as HATÁROZAT a köztisztasági 
díjak meghatározásáról.

123/2019-as HATÁROZAT egyes vagyone-
lemek átadásáról az Orbán Balázs Elméleti 
Líceum adminisztrálásába.

124/2019-as HATÁROZAT egyes vagyone-
lemek átadásáról a Zeyk Domokos Techno-
lógiai Líceum adminisztrálásába.

125/2019-as HATÁROZAT egyes adózási 
könnyítések elfogadásáról.

126/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

127/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

128/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

129/2019-as HATÁROZAT a 3140/2019 szá-
mú adminisztrálásba adási szerződés módo-
sításáról.

130/2019-as HATÁROZAT egy 12 m2-es te-
rület közvetlen bérbeadásáról.

131/2019-as HATÁROZAT egy 100 m2-es 
terület bevételéről a város közvagyonába.

132/2019-as HATÁROZAT Lakás és más ki-
egészítő funkciók, gyalogos és autós forga-
lom meghatározása elnevezésű Zonális Vá-
rosrendezési Terv elfogadásáról.

133/2019-as HATÁROZAT a Mesevár Nap-
közi Otthonnál leírandó vagyontárgyak listá-
jának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2019. október 10. 

HOTĂRÂREA nr. 121/2019 privind alegerea 
d-na consilieră Csifó Julianna ca președinte 
de ședință

HOTĂRÂREA nr. 122/2019 privind aproba-
rea taxelor de salubrizare.

HOTĂRÂREA nr. 123/2019 privind transferul 
unor bunuri în administrarea Liceului Teore-
tic „Orbán Balázs”.

HOTĂRÂREA nr. 124/2019 privind transferul 
unor bunuri în administrarea Liceului Tehno-
logic „Zeyk Domokos”.

HOTĂRÂREA nr. 125/2019 privind institui-
rea unor facilități fiscale și aprobarea proce-
durii de anulare a accesoriilor aferente obli-
gațiilor bugetare principale restante la data 
de 31.12.2018 inclusiv.

HOTĂRÂREA nr. 126/2019 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 127/2019 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 128/2019 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuies.

HOTĂRÂREA nr. 129/2019 privind modi-
ficarea Contractului de administrare nr, 
3140/2019.

HOTĂRÂREA nr. 130/2019 privind aproba-
rea închirierii directe a unui teren cu supra-
fața de 12 mp, din domeniul public al orașului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 131/2019 privind aproba-
rea trecerii unui teren cu suprafața de 100 
mp. în proprietatea publică al orașului Cris-
turu Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 132/2019 privind aproba-
rea Planului Urbanistic Zonal „Stabilire zonă 
funcțională pentru locuințe și funcțiuni com-
plementare, asigurarea accesului și circulați-
ei pietonale și auto”.

HOTĂRÂREA nr. 133/2019 privind aproba-
rea inventarului bunurilor Grădinița Mesevár 
și listia mijloacelor fixe și obiectelor de inven-
tar propuse pentru casare. 

Cristuru Secuiesc, 10. octombrie 2019

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

 A nyaköny v i hírek
 2019.09.15. – 2019.10.15. 

 Születések:
Rus Ianis   2019.09.18
Kiss Előd-Botond  2019.09.18
László Hanna-Szófia  2019.09.16
László Csenge   2019.09.11
Darkó Kincső-Blanka  2019.09.12
Kiss Péter    2019.09.02
Gyarmati Botond-Csaba 2019.09.21

 Házasságkötések:
 2019.09.20
Török László-Dénes és Mező Ildikó-Viktória
 2019.09.20
Fazakas István-Róbert és Kuti Erika
 2019.09.20
Csáki Károly és Gedő Piroska-Ramona
 2019.10.04
Csog Róbert   és Sala Izabella-Irma
 2019.10.11
Koszó Zsolt és Rezi Kinga

 Elhalálozások:
Péter András  2019.10.06
Pap Károly  2019.10.06
Simó Gergely  2019.10.06
Koronka  Mária  2019.10.08

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

KULTÚRA/ÖNKORMÁNYZAT

Isten	hozott	
S zékelykeres z túron! 
2019 augusztusában öt székelyke-

resztúri kisbaba született, négy fiú és 
egy lány: Demeter Kincső-Lili, Gál Zsom-
bor-Levente, Kandó István-Csaba, Szi- 
lágyi Dávid, Balázs Ádám!

Szeptemberben nyolc kisbaba született, 
négy fiú és négy lány: Kiss Péter, László Csen-
ge, Darkó Kincső-Blanka, László Hanna-Szófia, 
Kiss Előd-Botond, Rus Ianis, Gyarmati Bo-
tond-Csaba, Benedek Eszter! 

Isten éltessen Benneteket!

A Pest Meg yei Ér ték t ár 
vándork iállít ása
A Hargita megye testvérmegyéje, Pest me-

gye értéktárát bemutató vándorkiállítás, amely 
eddig Hargita megye több településén volt már 
megtekinthető, október 10-én, csütörtökön a 
székelykeresztúri Molnár István Múzeumban is 
feltárta kincseit.

 A vándorkiállítás megnyitója alkalmából a 
Gyermekek Háza Mákvirágok Néptánccsoport-
ja előadásának külön örülhettünk. Köszönjük a 
táncosoknak, minden egyes szereplőnek a fel-
lépést, Mátéfi Csaba tanár úrnak a segítséget, 
hogy megmutatták azt az értéket, amit képvi-
selnek és ébren tartanak. Köszönjük Kisfaludi 
Arankának, Pest Megyei Értéktár referensnek, 
hogy elhozta hozzánk ezt a szép kiállítást, be-
tekintést nyújtott az értéktárak munkájába, ki-
emelve annak jelentőségét.

A kiállítás innen Oroszhegyre vándorolva tölti 
be küldetését, ismerteti meg az érdeklődőkkel 
Pest megye gazdag értéktárát.
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Úgy színesednek intézmé-
nyünk tevékenységei, mint a 
szemet gyönyörködtető októberi 
falevelek. 

Zeneszóval vigadott a Napsu-
gár Napközi Otthon Napraforgó 
csoportjának szülői, gyermeki és 
pedagógusi közössége, amikor 
az óvodában szüreti mulatsá-
got rendeztek. A Hesse-Mátéffy 
család udvarán, ahová szekéren 
érkeztek, ropogós táncot jártak 
a gyermekek, de olyan is akadt, 
aki az állatsimogatásban vagy az 
udvari játékokban lelte örömét. 
A vendéglátó család örömére, a 
szüreti finomságokból mindenki 
kivette részét. A délutáni szüreti 
bálon a gyermekek felvonulását, 

körjátékait, énekeit, mondókáit 
élő zene és táncház követte.

A Tulipán és Gyöngyvirág cso-
portokban Tök projekt kereté-
ben szorgos kis kezek készítették 
a töklámpást, a díszeket, kíváncsi 
gyerekek ízlelték az őszi finom-
ságokat. Tették mindezt szüleik 
társaságában a napközi gyönyörű 
udvarán, melyet a szülők lelkes 
csapata udvari munkálatok so-
rán átvarázsolt. 

Az óvodai foglalkozások so-
rán az egészséges életmód ki-
alakítása mindig fő szempont. A 
Pipacsok csoport az erre irányuló 
ismereteket, készségeket mélyíti 
el, bekapcsolódva a Hogyan nő-
jünk fel egészségesen orszá-

gos projektbe.  
Az iskolások sem tétlenkedtek: 

2019. október 4-én került sor a 
Petőfi Sándor Általános Iskola gó-
lyabáljára, ami tulajdonképpen a 
második fordulót jelentette, mert 
október 3-án már megmérette-
tésben volt részük az ötödikes 
kisgólyáknak. „Az idei gólyabál 
csodálatosra sikeredett, hiszen 
a VIII. C és a VIII. B osztályo-
sok derekasan helytállva, kreatív 
odaadással szervezték és bonyo-
lították le e jeles eseményt.” (Ko-
vács Előd)

A magyar népmese napját 
a Petőfi Sándor Általános Iskola 
könyvtárában ünnepelték. Szí-
nes, mesés foglalkozások zajlot-
tak Benedek Elek születésnapjá-
nak évfordulóján. Mesemondás is 
volt! Szász Sarolt (IV. A) és Má-
téffy Anna (V. C) képviselte isko-
lánkat a szentábrahámi Benedek 
Elek Általános Iskola által 25. al-
kalommal megszervezett mese-
mondó versenyen. Szász Sarolt 
II. helyezést ért el.

Fazekas Mihály Lúdas Matyi 
című művét vitték színpadra a IV. 
B osztályosok dramatikus játék 
formájában a XVII. Gyermek-
színjátszó Találkozón, Alsóbol-
dogfalván. A zsűri II. helyezést 
és két szereplői különdíjat ítélt a 
csapatnak.

Őszi vigasságban vettek részt 

a petőfisek V. osztályosai. A 
gasztronómiai élményeken kívül 
lehetőség volt a kapcsolatépí-
tésre, népdaltanulásra, néptánc 
gyakorlására. A vigassággal a 
Hargita Megyei Őszi Napok 
rendezvényeibe kapcsolódtak be.

Változatos, figyelemfelkeltő 
tevékenységekkel dolgoztuk fel 
az idegenekkel való kapcsolat-
tartás kérdését. A biztonságos 
internethasználat, az erőszakos 
cselekmények megelőzésének 
fontossága újra téma volt osz-
tályainkban az Európai Unió Em-
berkereskedelem Elleni Napja al-
kalmából.

Iskolánk második alkalommal 
nevezett be a Fuss NEKI! ado-
mánygyűjtő programba. Idén 
nyolc nagykövet vállalta, hogy di-
gitális eszköztárunk fejlesztésé-
ért felvállalja e nemes feladatot 
(Bernád Rozália, Kakucsi Anna-
mária, Kacsó Dániel, Major Attila, 
Barabás Magdolna, Biró Norbert, 
Hevele Erzsébet, Hevele István). 
Nagylelkű adományozóink, lelkes 
nagyköveteink segítségével 7360 
lej áll rendelkezésünkre célunk 
megvalósításához. 

A Petőfi Sándor Általános Is-
kola óvodásainak, iskolásainak 
tevékenységeiről bővebben a 
www.petofiai.ro oldalról tájé-
kozódhat a kedves olvasó. 

Jakab Enikő

X. Székelyföld Napok 
– V. Orbán Balázs verseny
 190 éve született néprajzi és 

földrajzi íróra, tudósra, politikus-
ra, néprajzi gyűjtőre, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező 
tagjára, iskolánk névadójára 
emlékeztünk október 15-én és 
16-án, az Orbán Balázs-verse-
nyen. A vetélkedőt azzal a céllal 
hívtuk életre, hogy általa a tér-
ség diákjai mélyebb betekintést 
nyerjenek Orbán Balázs munkás-
ságába, életének színtereibe. Az 
V. alkalommal megszervezésre 
kerülő versenyt idén egy tágabb 
programsorozat, a X. Székelyföld 
Napok programjába illesztettünk.

A verseny két napján 10 iskola 
(Augusztinovics Pál Általános Is-
kola, Kissolymos; Benedek Elek 
Általános Iskola, Szentábrahám; 
Bethlen Gábor Általános Iskola, 
Székelyudvarhely; Eötvös József 
Szakközépiskola, Székelyudvar-
hely; Gálfi Sándor Általános Is-
kola, Kobátfalva; Jósika Miklós 
Általános Iskola, Etéd; Nagyga-
lambfalvi Általános Iskola; Orbán 
Balázs Gimnázium; Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola, Szé-
kelyudvarhely; Péchi Simon Ál-
talános Iskola, Székelyszenter-
zsébet) 22 csapata versengett a 

legjobbnak járó címért. 
Október 15-én a középisko-

lások, míg 16-án az általános 
iskolák VII. és VIII. osztályos 
diákjai mérték össze tudásukat, 
felkészültségüket, talpraesett-
ségüket. A háromfős csapatok-
ban versenyző diákok változa-
tos feladatok – villámkérdések, 
anagrammák, activity-próbák, 
többlépcsős kérdések, képfelis-
merő-, társító-, szókereső- és 
kakukktojás-feladványok – révén 
bizonyíthatták: ismerik Orbán 
Balázs életútját, életművét. 

A középiskolásoknál a legjobb-
nak a Hazajárók csapata bizonyult 
(Orbán Balázs Gimnázium), 2. 
helyezést ért el a Kicsi gesztenye 
klub (Orbán Balázs Gimnázium), 3. 
helyezett a Fantázia nevű csapat 
(Eötvös József Szakközépiskola, 
Székelyudvarhely), dicséretben 
részesült a Vörös félhold csapat 
(Orbán Balázs Gimnázium).

Az általános iskolásoknál a 
rangsor a következőképpen ala-
kult: 1. helyezett a Sólymok 
csapata (Augusztinovics Pál Ál-
talános Iskola, Kissolymos); 2. 
helyezett a Székelyek csapata 
(Péchi Simon Általános Iskola, 
Székelyszenterzsébet); 3. helye-
zett a Polihisztorok csapat (Or-

bán Balázs Gimnázium, Székely-
keresztúr), dicséretben részesült 
a Bethlen Gábor bajnokai csapat 
(Bethlen Gábor Általános Iskola, 
Székelyudvarhely) és az Etédi tö-
risek csapata (Jósika Miklós Álta-
lános Iskola, Etéd). 

Köszönjük a verseny megszer-

vezéséhez nyújtott segítséget a 
Communitas Alapítványnak, az 
Orbán Balázs Alapítványnak, va-
lamint a Hargita Megyei Nevelési 
Tanácsadó és Erőforrás Központ-
nak! www.obg.ro / www.face-
book.com/obg.szekelykeresztur/ 
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Mozgalmas, színes ősz köszöntött be is-
kolánk mindennapjaiba. Szeptember 27-én 
került sor 49 tizenkettedikes diákunk nagyko-
rúsítási ünnepélyére. Varró Margit igazgatónő 
köszöntő szavai után a tizenegyedik osztályos 
diákok Buzogány Zsuzsánna magyartanár irá-
nyításával ünnepi műsorral köszöntötték na-
gyobb társaikat. A végzősök Nagy Rita tánc-
tanár segítségével alkalmi táncot mutattak 
be. Az udvari ünnepély záró mozzanataként a 
nagykorúsodás határához érkezettek koccint-
hattak Varró Margit igazgatónővel, Rafai Emil 
úrral, Székelykeresztúr város polgármesteré-
vel, tanáraikkal, meghívottaikkal. Az esemény 
Farkas Orsolya iskolalelkész asztali áldását 
követően vacsorával folytatódott és táncmu-
latsággal zárult. A szervező tizenegyedik év-
folyam munkáját Rafai Dalma és Zsidó Csaba 
osztálynevelők irányították.

Napköziseink élete is sok vidámsággal volt 
tele az elmúlt időszakban. Szeptember 30-
án, a magyar népmese napján, napközinkbe 
látogattak iskolánk III-IV. osztályos tanulói. 
A kiscsoportban a III. osztályosok Bálint Ro-
zália tanítónő irányításával bemutatták  A 
barna mackó kuckója című állatmesét, a kö-
zépcsoportban a IV. osztályosok Pap Katalin 
tanítónő irányításával Az aranyszőrű bárány 
című népmesét. Mátéffy Emma elmesélte A 

pityke és a kökény című történetet. Mindany-
nyian megkóstolták a hamuba sült pogácsát, 
eközben elkészült a kiscsoport népmesefá-
ja és a középcsoportosok népmesehősökből 
született kiállítása. Egy másik tevékenység 
keretében a legkisebbek a mosoly világnapja 
alkalmából megajándékozták elemis társaikat 
és a munkaközösség tagjait egy mosollyal. 
Október 9-én délelőtt népdaloktól volt hangos 
a napközi, a gimnázium és környéke. Az ovi-
sok hagyományőrző szüreti mulatsága zajlott 
a gimnázium dísztermében. A nézőket ötletes 
őszi termésbábuk fogadták, amelyek a szü-
lő-gyerek közös munkájaként jöttek létre. Az 
előadást a kis csőszök tánca követte, Nemes 
Annamária és Józsa Levente táncoktatók veze-
tésével, a talpalávalót a Lelkes zenekar húzta. 
A mulatságot szekerezés zárta. Október 14-én 
napköziseink a Napfény illata elnevezésű pro-
jekttel kapcsolódtak be a Hargita Megyei Őszi 
Napok programjába, mely során őszi falevélről 
szóló indián legendát hallgattak, indián táncot 
jártak, őszi termést, falevelet gyűjtöttek, amit 
kézműves tevékenységen használtak fel. Szer-
vezők: Major Katalin és Fülöp Pál Éva. 

Október 3-án került sor a V. osztály hagyo-
mányos gólyabáljára, melynek nyitányaként 
az ötödikesek és a nyolcadikosok együtt jár-
ták el a gólyatáncot, majd ezt követően közö-

sen elmondták a gólyaesküt. Az idei gólyabál 
abban volt különleges, hogy minden ötödikes 
megmutathatta ügyességét, leleményessé-
gét és rátermettségét az ügyességi és logikai 
játékokban. A szervező nyolcadikosok, Szőcs 
Annamária tanárnő segítségével, nagy gond-
dal készültek, hogy jó élmény maradjon a 
kisebbek számára ez az esemény. A próbák 
végén minden kisgólyát megkoronáztak, hisz 
mindannyian gólyakirályok és gólyakirálynők! 
A játékot fergeteges buli követte

Október 4-én az oklándi unitárius temp-
lomban tartott istentiszteleten felszentelték a 
felújított orgonát, átadták a Tiszteletbeli Szé-
kely címeket. Az ünnepséget iskolánk kórusa 
és a Lelkes Zenekar közös előadása színesí-
tette, Nemes Annamária és Józsa Levente ta-
nárok irányításával.

Október 11-én iskolánk első osztályosai el-
látogattak a barcarozsnyói Dinó parkba, ked-
vükre barangolva az őskori lények utánzatai 
között. Sokat tanultak róluk, láttak vulkánki-
törést, érzékeltek földrengést, 9D-s moziban 
sikeresen teljesítették a szimulátor próbát. 
Útjuk következő állomása a brassói Super-
land Kalózok szigete volt. Köszönjük a szülők 
támogatását! 

Székely Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény Facebook-oldala
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Aprók szüreti bálja
A már 15 éves hagyománnyal rendelkező 

Aprók szüreti bálján, amelyet eddig a kisis-
kolások szerveztek, újdonságnak számított, 
hogy a kis óvodások is csőszök voltak az is-
kolás gyerekek mellett. „Megérett a szőlő, le 
lehet már szedni, ennek örömére szüreti bált 
rendezni”, ezzel a felhívással indult útnak két 
szekéren a kis csőszök csapata a faluba, hogy 
meghívja a lakosok apraját-nagyját a délután 
4 órától tartandó bálba. A szekerezés után a 
kultúrotthonban az összegyűlt közönségnek a 
kis csőszök bemutatták táncukat, az ovisok 
népi gyermekjátékokat játszottak. Ezután állt 
a bál, ahol az apró csőszök lelkesedése bizto-
sította a jó hangulatot. Köszönjük a szülők-

nek azt a fogadtatást, amelyben a szekerező, 
megéhezett, megszomjazott csőszöket része-
sítették, pánkóval, süteménnyel, üdítővel és 
vízzel kínálták.

Pásztor Viola,
 Lőrinczi Juliánna

Az ETV-nél jártunk felkészítőre
2019 szeptemberében iskolánk a Széke-

lyudvarhelyi Közösségi Alapítvány és a Heuré-
ka Alap támogatásával egy stúdiót szerelt fel, 
hogy elindítsa a ZEYK TV-t. Iskolakezdés után 
megtörtént azon diákok kiválasztása, akik e 
projektben részt kívántak venni. Hogy a szak-
mai alapokat elsajátítsák, e nyolcfős csapat-
tal szeptember 30-án elutaztunk Marosvá-
sárhelyre, az Erdély TV stúdiójába. Szepessy 
Előd főszerkesztő és csapata, szerkesztők, 
műsorvezetők, operatőrök, grafikusok beve-
zettek a műsorgyártás kulisszatitkaiba, meg-
mutatták, hogyan készül el egy híradó vagy 
magazinműsor a tervezéstől (téma, alanyok 
kiválasztása stb.) a felvételekig (riporter és 
operatőrök közös munkája), valamint az utó-
munkákig (vágás, hangmunka stb). A konzerv 
(felvett, utólag bejátszott), illetve az élő mű-
sor készítésének sajátosságairól is beszéltek. 

A Balázs Mihály projektvezető tanár és Zsidó 
Ferenc kísérőtanár által koordinált diákcsapa-
tot mikrofon, illetve kamerák elé is engedték, 
hogy kipróbálják a bemondást, a súgógép 
használatát, a kamerázást, a vágástechniká-
kat. Az ETV szakembergárdájának felkészítő 
munkája jó alapozás volt: a diákok elsajátítot-
ták azokat az alapvető fortélyokat, amelyek 
egy iskolai hírműsor, beszámoló vagy stúdi-
óbeszélgetés elkészítéséhez szükséges. A 
ZEYK TV várhatóan október végén jelentkezik 
első saját műsorával, amely az iskola Youtu-
be-csatornáján, honlapján és FB-oldalán lesz 
megtekinthető.

Dr. Zsidó Ferenc
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November 14., csütörtök, 18 és 20 órától 
Szomszédnéni és Felméri Péter Ajándék ló 
című műsora - dumakabaré.

November 18., hétfő, 10 és 12 órától a Be-
kecs Néptáncegyüttes Mátyás király igazsá-
gai című néptánc előadása. 

December 4., szerda, 18 órától a Csíki Játék-
szín Móricz Zsigmond Rokonok című előadása.

December 13., péntek, 18 órától a Kolozs-
vári Operettissimo Mi, muzsikus lelkek című 
előadása - operett részletek.

December 15., vasárnap, 18 órától a székely-

keresztúri ifjú tehetségek karácsonyi jóté-
konysági koncertje az A.T.A. szervezésében.

December 18., szerda, 18 órától a Gyerekek 
Klubja karácsonyi hangversenye.

December 20., péntek, 18 órától a Vadró-
zsák Néptáncegyüttes Csillagok tornáncán 
című karácsonyi műsora.

December 27., péntek, 18 órától a Mákvi-
rágok Néptáncegyüttes Nékünk születék 
mennyei király című karácsonyi műsora.

A program változhat, bővülhet. 
Várjuk szeretettel az előadásokra!

 Házunk t á ja
ÖNKORMÁNYZAT

Régebbi játszóterek felújítása
A régebbi játszóterek karbantartása évről 

évre megtörténik, de mivel az idő vasfoga min-
dent kikezd, időnként egyes játszótéri elemek 
újabbakra cserélése is aktuálissá válik (pl. Or-
bán Balázs lakónegyed, Bölcsőde udvara, Ti-
mafalvi lakónegyed)

Homokszóró gép
Bár még napos ősz van, a havas téli napokra 

is kell már gondolnunk, ezért egy új homok-
szóró gépet vettünk a város útjainak téli kar-
bantartásához.

Október 21-én újabb két történelmi festmény 
érkezett vissza a Molnár István Múzeumba. A 
rossz állapotban lévő képeket a Nemzeti Portré-
tár restaurálás céljából szállította Budapestre, 
abban a reményben, hogy sikerül támogatást 
szerezni e nemzeti kincsek megmentésére.

Kossuth Lajos időskori arcképe, és Ismeret-
len férfi arcképe, festette Merész Gyula, 1914.

A többszázezer forint értékű restaurálást 
a Nemzeti Portrétár saját forrásából fedezte 
teljes egészében, amiért hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk. Külön köszönet Reicher Péter úr-
nak, a Nemzeti Portrétár Alapítvány főtitkárá-
nak a nagylelkű segítségért és ügyszeretetért.

A restaurálást végezte: Vihart Anna fest-
ményrestaurátor, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem, a Festőrestaurátor Tanszék oktatója. 
Munkáját ezúton is köszönjük.

Eddig történelmi gyűjteményünk 3 festmé-
nye került jobb sorsra a Nemzeti Portrétár mun-
kájának köszönhetően, hasonló jót remélve vá-
rakozik még a Nemzeti Portrétárnál Br. Bánffy 
Dezső és Zrínyi Baltazár portréja. Bízunk ben-
ne, hogy ezekre is sikerül támogatást találniuk.

 Múzeumi órák
Az Orbán Balázs Gimnázium és a szolnoki 

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola testvéris-
kolai kapcsolatának 25. évfordulóján újabb ta-
lálkozásra került sor Székelykeresztúron. A VII. 
és VIII. osztályos tanulók és kísérő tanáraik a 
Molnár István Múzeumba látogattak október 
15-én. Október 24-én a székesfehérvári Cisz-
terci Szent István Gimnázium diákjai voltak a 
vendégeink.

Zöldhulladék elszállítása
Megkérünk mindenkit, hogy október végéig 

az elszállítandó kerti zöldhulladékot rakják ki 
az ingatlanjuk elé. Az elszállítást díjmentesen 
a polgármesteri hivatal fogja megszervezni no-
vember hónap folyamán.

A Budai Nagy Antal utca felújítása
Végre elkezdődött a Budai Nagy Antal utca 

felújítása. A felújítási munkálatok Hargita Me-
gye Tanácsa megbízásából történnek. Kérjük az 
utca lakóinak a türelmét és megértését a mun-
kálatok okozta esetleges kellemetlenségekért.

2019. szeptember elején „Ezer magyar zászlót 
Székelykeresztúrnak” mottóval felhívást intéz-
tünk testvérvárosainkhoz, melynek célja egy-
részt nemzeti összetartozásunk megerősítése, 
másrészt pedig mivel mi székely-magyar kettős 
azonosságtudattal rendelkezünk, szimbóluma-
inkkal is szeretnénk ezt kihangsúlyozni, lehetővé 
téve, hogy a nemzeti ünnepeink és ünnepi meg-
emlékezéseink alkalmából lengő székely zászlók 
mellett magyar zászlók is lenghessenek.

Köszönjük szépen hát testvérvárosainknak, 
akik csatlakoztak kezdeményezésünkhöz, s akik-
nek jóvoltából az első zászló-küldemények már 
meg is érkeztek címünkre. A zászlók kiosztására 

igénylés alapján a történelmi magyar egyházak 
közvetítésével fog hamarosan sor kerülni.

 Köny vet jó hel yre!
Igazán sikeresnek mondható a Városi Könyv-

tár munkatársai által kezdeményezett könyv-
turkáló, amely októberben ismét kinyitotta ka-
puit. Pár óra alatt gazdára talált a kiadványok 
nagy többsége. Mivel a kínálat folyton gyara-
podik, a tervek szerint lesznek még hasonló 
akciók. A könyvtárosok örömmel nyugtázták a 
nagy érdeklődést, várják továbbra is az olvasni 
vágyókat! Mert olvasni jó!

	 Restaurált	történelmi	festményeink

A	 Művelődési	 Ház	 tervezett	 műsora	 2019.	 november-december	 hónapra

 E zer mag yar zás zlót S zékel ykeres z túrnak!
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 Lovas Falunap E téden

Negyedik alkalommal szervezték meg Eté-
den október 12-én a lovas bemutatókkal, kü-
lönféle kulturális és gasztronómiai programok-
kal tarkított falunapot.

Az esemény felvonulással kezdődött a reg-
geli órákban a székelykeresztúri Polgári Fúvós- 
zenekar 1895, a kecseti lovasok, és a bözödi 
huszárok közreműködésével.

11 órától ünnepélyes istentisztelettel folyta-
tódott a program, majd az imateremben a helyi 
születésű fotós, Birtalan Árpád Zsolt Tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz c. fotókiállítását te-
kinthették meg az érdeklődők.

A lovas falunap megnyitója az etédi sportpá-
lya melletti téren elhelyezett színpadon zajlott 
13 órai kezdettel. Köszöntő beszédet mondott 
Tiboldi Elek megbízott polgármester, majd An-
tal Lóránt szenátor és Sebestyén Csaba-István 
parlamenti képviselő is szólt az egybegyűltek-
hez. Az ünnepi pillanatokat a Jósika Miklós Álta-
lános Iskola diákjai színezték versekkel, népda-

lokkal, irodalmi összeállítással.
A megnyitó után folytatódott a kulturális 

programok sora az Énlaki Asszonykórus fellé-
pésével, Szilveszter László mesemondásával, 
humoros jelenetekkel, majd a várva várt rönk-
húzatást élvezhette az Etédre érkezett lovas 
attrakciókra kiéhezett közönség. Az izgalmas 
versenyszámban a kecseti Lófő Lovasudvar 
közreműködött Demény Elemér irányításával, 
mint ahogy a nap további részében zajló ese-
ménypontokban is a kecsetiek szórakoztatták a 
rendezvény látogatóit, ügyességi- és akadály-
versenyekkel, bemutatókkal.

Továbbá a lovasversenyszámok és a bog-
rácsozás kiértékelése után nótaénekléssel és 
egy-két könnyűzenei koncerttel tették a ren-
dezők még változatosabbá a falunap délutáni, 
illetve esti óráit.

A szervezők elmondása szerint azért is kí-
vánták idén is megvalósítani a tematikusabbá 
tett falunapot, mert fontosnak tartják a lovas 
programokat éltetni a községben, ugyanakkor 
felpártolni az etédieket, és az ők ez irányú ér-

deklődését. Főként egy olyan versenyző helyi 
fiatal miatt látták indokoltnak idén is összehoz-
ni a rendezvényt, akit bátorítani lehet az ehhez 
hasonló eseményekkel.

A 4. Lovas Falunapot Etéd Község Önkor-
mányzata és Polgármesteri Hivatala szervezte, 
partnerségben a Székelykeresztúri Kistérség 
Szövetséggel és néhány környékbeli vállalkozás 
támogatásával. 

Faluvégi Bartha Noémi

Egyesületünk által megpályázott Develop-
ment Support for Transylvania – Volume 6 nevű 
projektének közepére érkeztünk, amikor elmen-
tek a régi önkéntesek és megérkeztek az új em-
berek, akik 6 hónapot töltenek városunkban. 

Összesen 10 fiatal utazott hozzánk Magyar-
országról, Litvániából, Németországból, Fran-
ciaországból és Észtországból, hogy különböző 
tevékenységeken vehessenek részt segítve he-
lyi közösségünket, figyelve saját maguk fejlő-
désére is. 

A már 6 éve zajló projekt rengeteget alakult 
az elmúlt időszakban. Most már úgy érezzük, 
hogy önkénteseinkkel beépültünk városunk 
mindennapjaiba, sőt nemcsak városunk, hanem 
kistérségünk, ugyanis több önkéntesünk a kör-
nyező falvak intézményeit is látogatja. 

A fiatalok színes progamválasztékok között 
válogathattak érkezésük előtt, így alakult, hogy 
a következő félévben vannak, akik újrahaszno-
sítanak iskolákban, óvodákban, hirdetik a tuda-
tosabb életmódot, a szemét helyes szelektálá-
sát és újrafelhasználását, többek között az RDE 
helyi csapatával együttesen. Van olyan leány-

zónk is, aki a csekefalvi levendulaföldön segít 
és egyéb gyógynövényekkel kapcsolatos fel-
adatokban vesz részt a hétköznapokban, mind-
emellett tervezi, hogy helyi írókört indítson fia-
taloknak és felnőtteknek a városi könyvtárral. 

És, ha már a könyvtárról esett a szó, akkor 
fontos megjegyeznünk, hogy újra indul a bábos 
program szintén egy önkéntes irányításával, 
szóval tanító nénik, tanító bácsik, óvó nénik és 
óvó bácsik, várjuk csoportjaitokat minden szer-
dán a könyvtárba. 

Van két önkéntesünk, aki helyi értékek után 
vadászik Székelykeresztúr és környékének min-
den sarkán, listát készít róluk és egy honlapon 
közlik azokat, hogy az idelátogató turisták még 
több jellegzetességet tudjanak meg rólunk, ezt 
természetesen több nyelven teszik. 

Olyan önkénteseink vannak, akik minden 
reggel az aprókkal kezdik a napot, azaz helyi 
óvódákban ügyeskednek és angolt tanítanak, 
méghozzá nem formális oktatáson keresztül, 
amit a kicsik nagyon szeretnek. 

És végül, de nem utolsó sorban egy fiatal ke-
resztúri eseményekről és történésekről fog tu-

dósítani egy helyi hírportál segítségével. 
Mondhatni a teríték nagyon színes és hosszú, 

mi pedig nagyon izgatottak vagyunk, úgy érez-
zük, sokat kapunk tőlük, és abban reményke-
dünk, hogy annál többet adhatunk mi is nekik. 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

 Falunapok Siménfal ván
Siménfalva Község Polgármesteri Hivatala, 

Hargita Megye Tanácsának támogatásával, va-
lamint a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség 
partnerségében lehetőséget kapott arra, hogy 
2019. augusztus 31. és szeptember 1. között 
falunapokat szervezzen.

A jó idő kedvezett a rendezvénynek. Sikerült 
bemutatni a tervezett programok minden pontját.

A rendezvénysorozatot a Székelykeresztúri 
Polgári Fúvószenekar 1895 fellépése nyitotta 
meg, fél tizenegykor körbejárták a település ut-
cáit. Ez idő alatt már készültek a bográcsban a 
finomabbnál finomabb falatok. 13 órától kezde-
tét vette az ünnepi közebéd a kultúrotthonban. 
Ebéd után a rugonfalvi Forgórózsák Néptánc-
együttes műsora hozta meg a jó hangulatot. 
Fellépett Toth Csilla Katalin, művésznevén Syn- 
tia énekesnő.

Péter Zoltán, Siménfalva község polgár-
mestere köszöntötte a résztvevőket és köszö-

netét fejezte ki a támogatásokért. Rendezvé-
nyünket jelenlétével megtisztelte Antal Lóránt, 
RMDSZ-szenátor és Bíró Barna Botond, megyei 
alelnök. A délutáni és a kora esti órákban a 
hangulatot fokozta Jóni Géza és zenekara. Fel-
léptek meghívott ismert népdalénekesek. Har-
gita megyéből Benedekfi Emília, a falu szülötte, 
akire nagyon büszke a helyi közösség. Továbbá 
Pál Katalin, Fodor Erzsébet, Sándor Csilla és 
Vízi László. Vendégmeghívott Maros megyéből 
Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor. A műsoron 
szerepeltek nóták, népdalok és roma nóták. A 
nap tábortűzzel és hajnalig tartó mulatsággal 
ért véget.

A vasárnapi program unitárius istentisztelet-
tel kezdődött, majd futballmérkőzéssel és mu-
latozással zárult a nap.

Az önkormányzat és faluközösség ezúton is 
megköszöni Hargita Megye Tanácsának támoga-
tását, e jeles eseményhez nyújtott segítségét. 

Sipos Irén

	 Új 	önkéntesek	az	Erdélyi	I fjúsági	Egyesületnél
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FELHŐTLENÜL

 50 éves t alálkozó
„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Ady Endre
2019. június 8-án tartottuk az 50 éves vén-

diák-találkozónkat. 1969-ben 103-an érettsé-
giztünk. 18 évfolyamtársunk és 25 tanárunk 
eltávozott közülünk. Kegyelettel gondolunk rá-
juk, nyugodjanak békében. Június 8-án 64-en 
találkoztunk, jelen volt még két tanárunk, Simó 
Margit tanárnő és Kántor Cătălina tanárnőnk.

Köszönjük a megjelenteknek, hogy együtt 
tölthettünk el néhány kellemes órát, felidézve 
emlékeinket.

A szervezők

A Székely Oklevéltár őrzi annak emlékét, 
hogy 1604-ben a keresztúriak hatökrös sze-
kérrel mentek a szőlő alá szüretelni. Ennek 
415 éve már, és ha napjainkban már nem is 
hatökrös szekérrel mennek mifelénk a szüret-
re, azért a timafalvi szőlősben idén, október 
5-én újra felcsendült a szüreti nóta és muzsika. 
Két szőlősgazda, Deák Mózes és Sándor Mag-
da jókedvű társasággal szüretelt a verőfényes 
napsütésben. A mintegy 10 ár területen meg-
felelő termésünk lett - mondta el Deák Mózes, 
aki ragaszkodik a hagyományokhoz: megadni a 

módját az évente egyszer sorrakerülő ünnep-
nek, megélni a munka örömét, megbecsülni a 
termést, amiért sokat kell fáradozni, hisz a sző-
lészet munka- és időigényes foglalkozás, amit 
meghálál a föld. 

A jó hangulat fokozására zenészt fogadtak, 
nótáztak hosszasan a szüreten. Kívánjuk, hogy 
számos vidám szüretben legyen részük, folytas-
sák ezt a munkát, amelynek Keresztúron jelen-
tős múltja van, jó erőben műveljék szőlősüket, 
és fogyasszák egészséggel a hegy ajándékát!

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Kös zönet
A Mesevár Napközi román tagozatának nagy-

csoportosai és szüleik köszönetüket tolmácsol-
ják Măcelaru Éva óvónéninek, valamint Derzsi 
Hajnalnak és Fábián Katalinnak, hogy október 
10-én lehetővé tették a kicsik szüreti felvonu-
lását, örömet szerezve a bennük gyönyörködő 
szülőknek, nagyszülőknek és mosolyt csalva a 
szüreti felvonulás, tánc izgalmait megélő kis-
gyermekek arcára.

Szülő

Őrtüzek	lobbantak	a	
S zékel y Autonómia Napján

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hatá-
rozatának értelmében október utolsó vasár-
napja a Székely Autonómia Napja. Ezen alka-
lomból október 27-én Székelyföld-szerte több 
mint nyolcvan településen gyújtottak őrtüze-
ket, így hívták fel a figyelmet a székely auto-
nómiatörekvésekre.

Az idei rendezvénynek kettős üzenete van: 
az autonómia melletti küzdelmen kívül a nem-
zeti régiók ügyében indított európai polgári 
kezdeményezés mellett is mozgósított. 

Őrtűz lobbant Székelykeresztúron is, a 
Jézuskiáltón, és Fiatfalván. Az őrtűzgyújtás 
mindkét helyen igazi közösségi esemény volt, 
a közös ének, a szalonnasütés egységgé ko-
vácsoló ereje pontosan illeszkedik a Székely 
Autonómia Napja törekvéséhez és üzeneté-
hez: együtt, sokan erősek vagyunk!

2019. szeptember 29-én a székelykeresztúri 
unitárius templomban  őszi hálaadó ünnepi is-
tentiszteletet tartottak. 

Az 1700-as évek elején kezdeményezett, és 
azóta szokásba vett őszi hálaadás az unitárius 
egyház liturgikus kalendáriumában kiemelt je-
lentőséggel bír.  Minden év szeptember utolsó 
vasárnapján kerül sor az  úrvacsorával egybekö-
tött istentiszteletetre, amely egyben az unitárius 
gyülekezetek negyedik úrvacsoravételi alkalma. 

Ebből az alkalomból, vagyis a hála napján az 
elmúlt év egyéni és közösségi ajándékait köszö-
nik meg, és kérnek áldást az elkövetkezőkre.

Az idei őszi hálaadás alkalmával Székelyke-
resztúron az előző évektől ugyan eltérően, de 
szívben-lélekben-hitben ugyanazokkal a tiszta 
és őszinte érzésekkel, a minden isteni áldásért 
köszönetet mondó szándékkal gyűltek össze 
nagy számban az egyházközség tagjai. Örven-
detes, hogy a padsorokat gyerekek, felnőttek 
és idősek vegyesen töltötték meg. 

A lelkészi szolgálatot dr. Tódor Csaba unitári-
us lelkész és Lakatos Sándor lelkész-vallástanár 
végezték, orgonán kísért Tódor Éva. 

Istentisztelet után a templom udvaron Szent 
Mihály napja alkalmából a gyülekezet Mihály ne-
vet viselő tagjait  köszöntötték a jelenlévők. Lu-
kács Mária gondoskodásának köszönhetően egy 
virágokkal szépen feldíszített, és az alkalomhoz 
illő ünnepi környezetben tölthették együtt az őszi 
hálaadás napját a székelykeresztúri unitáriusok.

Szüret 	a 	t imafalv i 	s zőlősben

	 Őszi	hálaadó	istentisztelet

Fotó: Krisán Csaba


