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A Polgári Fúvószenekar 1895 és a Polgár-
mesteri Hivatal közös szervezésében került sor 
a XXXIV. Nemzetközi Fúvóstalálkozóra. Tekin-
tettel arra, hogy a zenekar idén ünnepli fenn-
állásának 120. évfordulóját, jelentős újításokat 
tervezett az idei fúvóstalálkozó alkalmából. Az 
egyik, hogy két külföldi zenekart hívtak meg 
városunk testvérvárosaiból. Vajdaságból részt 
vett Zenta Város Fúvószenekara és a városunk-
ban már több alkalommal is fellépő Ajka Városi 
Bányász Fúvószenekar Egyesület. Másik újdon-
ság, hogy a fesztivál már pénteken elkezdődött 
és mindhárom nap a fúvószene kedvelőinek 
szolgáltattak kellemes perceket a városban 
megszervezett koncertekkel. 

Sajnos, idén rendezvényünknek nem igazán 
kedvezett az időjárás. A fesztivál június 26-án, 
pénteken 17 órától koszorúzással vette volna 
kezdetét Borbély Csaba, 2014-ben elhunyt kar-
nagy sírjánál, de sajnos ezt az időjárási körül-
mények nem tették lehetővé. Végül 19 órától 
az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar koncert-

jével vette kezdetét a találkozó, amely szintén 
nem teljesen a tervek szerint haladt, ugyanis a 
tervezett szabadtéri koncert az eső miatt elma-
radt, de a kilátogató közönség így sem maradt 
fúvószene nélkül, a városi művelődési házban 
hallgathatta meg a csodásan játszó ajkai zene-
kart. Június 27-én, szombaton végül sor került 
a koszorúzásra, majd ezt követően 20 órától, 
Zenta város Tiszamenti Fúvószenekarának mű-
sora volt hallható a főtéren.

Június 28-án, vasárnap 12 órakor a szokásos 
felvonulással folytatódott a XXXIV. Nemzetkö-
zi Fúvóstalálkozó a meghívott zenekarok köz-
reműködésével. Az eseményen részt vettek az 
anyaországi Ajka Városi Bányász Fúvószenekar 
Egyesület és mazsorettcsoport, Vajdaságból a 
Zentai Tiszamenti Fúvószenekar, Székelyud-
varhelyről az Udvarhelyszéki Fúvószenekar, a 
Korondi Fúvószenekar, a Kápolnási Fúvószene-
kar, a Csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet, 
Homoródalmási Fúvószenekar, Polgári Fúvós 
zenekar 1895, valamint a Dalma Dance Club 

Hungary mazsorettcsoport, akik a Polgári Fú-
vószenekar 1895-tel léptek föl, és tették szín-
vonalasabbá a zenekar felvonulását.

Ezt követően a résztvevő zenekarok a sós-
kúti szabadtéri színpadon folytatták volna a 
bemutatkozást, koncertezést, de sajnos az idő-
járás ezt máskép gondolta, és nem tette lehe-
tővé. A közös szám (Szamosmenti induló, ve-
zényelt Szűcs Krisztián, az Ajka városi Bányász 
Fúvószenekar karnagya) eljátszása után, vala-
mint Rafai Emil polgármester köszöntő beszéde 
után, az eső, valamint az erdőkből beáramló 
nagy mennyiségű víz elmosta mindazt, amiért 
a szervezők több hónapon keresztül lelkesen 
dolgoztak. 

Nagy Levente

 Kapuállító
  Magyari Lajos

Vaskos zábénak, írásás keretnek
karjaim feszítem, lábam vetem meg
- úgy karolok, ahogy bírok.
A homlokomat fészeknek adtam:
lakjanak galambok abban,
Erőst két vállamról röptetem.
Orcáimra tulipánt írnak,
jó míves vésővel alakítanak
- búban is huncut szemekkel.
Én fa voltam, Nagyerdő fája,
Zöld csendben nesztelen várva
- kapu-sorsom rég sejdítem.
És egyszerre ős-nehéz ütemre
Fűrész ölelt meg, sírt a penge
- így tanultam meg beszélni…
Aki kiszemelt és kidöntött,
Szívvel faragja meg a rönköt
- százezer fésze csókol engem,
eléjük fekszem és hallgatok:
Nap gyúl ki rajtam, csillagok,
tündökölni, húnyni, szólni –
mert én marasztom az elmentőt,
vigyázom nagyon a megjövőt.
Nyárra ősz, tél hull az őszre…
„Áldás a béjövőre, béke a kimenőre.”

MEGHÍVÓ
a Keresztúr Nevű Települések XVI. találkozója rendezvénysorozatára

2015-ben Székelykeresztúr ad otthont július 
30. és augusztus 1. között (csütörtök-szombat) a 
Keresztúr Nevű Települések XVI. találkozójának.

Július 30-án a Székelykeresztúr-Fehéregy-
háza útvonalon haladó Petőfizarándoklat nevű 
történelmi kerékpártúrával, délután négy órá-
tól a legendai sír megkoszorúzásával és 31-én 
a Gyárfás-kerti Petőfi-megemlékezéssel illesz-
kednek a nagy költőnk halálának szentelt idei 
rendezvények a Keresztúr Nevű Települések 
XVI. Találkozójának programsorozatába.

Pénteken és szombaton (július 31-én és au-
gusztus 1-jén) több helyszínen a megszokott 
színes, szórakoztató programok, bemutatók, 
vetélkedők várják az érdeklődőket. 

Ugyancsak pénteken, 31-én a Keresztúrok 
Európai Parkja (Kossuth negyed) helyszínén a 
Keresztúr Nevű Települések XVI. találkozója 
emlékére állítandó székelykapu avatására ke-
rül sor. Ezzel, amellett hogy az esemény kap-
csán maradandó értékű emlékjelet hagyunk, 
a Kossuh Lajos lakónegyed szépülését, az ott 
lakók környezetének kellemesebbé tételét is 
szolgáljuk. 

A rendezvényen résztvevő minden kedves 
vendégnek és helybéli lakosnak kívánok kel-
lemes kikapcsolódást, kulturált szórakozást és 
emlékezetes napokat! 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Rafai Emil polgármester

X X XIV. Nemzetközi Fúvóstalálkozó
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Július 9-én sor került az önkormányzat ren-
des havi tanácsülésére, amelyen tizenegy napi-
rendi pontot vitatott meg az önkormányzat és 
ezek közül a legfontosabbakat hozzuk a lakos-
ság tudomására. 

Az első napirendi pont egy polgármesteri ha-
tározat tervezete egy testvérvárosi kapcsolat 
kialakításáról. Zenta, a Délvidéki Szerb Köztár-
saságbeli községgel való testvérvárosi kapcso-
latnak a hivatalosításáról van szó, ez a kapcsolat 
a 90-es évektől kezdve már létező kapcsolat, 
annyi szépséghibával, hogy önkormányzati szin-
ten még nem fogadódták el, sem Zenta test-
vérvárosunkban, sem itt, Székelykeresztúron, 
ugyanis a 90-es években egy sajnálatos eset 
miatt (az akkori zentai polgármester elhalálozá-
sa miatt) félbeszakadt ez a folyamat,  de most a 
helyi önkormányzat további lépéseket fog tenni 
azért, hogy hivatalosítsuk ezt a kapcsolatot. 

Azt tudni kell, hogy ezek a testvérvárosi kap-
csolatok részben szimbolikusak, és túlmenően a 
civil kapcsolatokon, részben azt is mutatják, hogy 
azok az elszakadt országrészek, amelyek, Erdély-
ben, Délvidéken vagy Felvidéken vannak, valami-
lyen szinten összetartoznak, és valamilyen szin-
ten megpróbálják ezt hivatalosan is kimutatni, 
nemcsak azokban a mozgalmakban, amelyekben 
már akár a fúvószenekarunk kapcsolatai, vagy 
akár néptáncosok kapcsolatai, vagy akár iskolák 
kapcsolatai a valós életben is tükrözik. Talán ez 
így van jól, és nemcsak magyarországi, hanem 
szerbiai, délvidéki, felvidéki településekkel is mi 
szoros kapcsolatokat kell ápoljunk és őrizzünk.

Az AQUA INVEST MAROS fejlesztési egyesü-
let közgyűlésében való részvételről és a város-
nak ebben való képviseletéről az önkormányzat 
felhatalmazta a polgármestert személyemben, 
hogy képviseljem a várost bármilyen ülésén 
ennek a fejlesztési társulatnak. Ez mindegy-
re ismétlődő napirendi pont, de mivel ezen a 
fejlesztési társuláson keresztül valósul meg 
különböző EU-s pénzeknek az elköltése, külön-
böző fejlesztéseknek a megvalósítása, kivitele-
zése, többek között az a kanalizálási program, 
ami most zajlik Székelykeresztúron, az is kötő-
dik az AQUQINVEST MAROS tevékenységéhez, 
mindent az előírásoknak, szabályoknak megfe-
lelően kell eldönteni, illetve határozatokat kell 
elfogadni ahhoz, hogy hivatalos és törvényes 
legyen az EU-s pénzeknek az elköltése. 

2015-ös helyi költségvetésnek a kiigazításá-
ról is döntött az önkormányzat, itt azt kell tudni, 
hogy az elvégzett a munkálatok az Ady utcában 
még nincsenek kifizetve. Arra a részre, amely 
év elején meghiúsult, elmaradt, és amely pénz 
a kormánytól kellett volna bejöjjön, arra most 
újra lehetőség nyílt az országos költségvetés jú-
nius végi vagy július eleji módosítása kapcsán. Új 
szerződést kötöttünk a fejlesztési minisztérium-

mal, és az Ady utca munkálatainak több mint felét 
kormánypénzből fogjuk kifizetni a kivitelezőnek.

Az e hónap végén tartandó városnapok al-
kalmával, amikor Keresztúr nevű települések 
találkozója is lesz városunkban, ennek ellenére 
minden városnapi program a hagyományoknak 
megfelelően meg lesz tartva, és sor kerül egy 
ünnepi tanácsülésre, amely keretén belül Szé-
kelykeresztúr város gazdasági fejlődéséért díj 
is kiosztásra kerül. Az önkormányzat most elfo-
gadta, hogy melyik helyi céget működtető sze-
mély részesüljön ebben a kitüntetésben. Ennek 
a díjnak a megítélésekor általában azt szokta 
figyelembe venni önkormányzat és a javaslatte-
vő, valamint a polgármester is, hogy melyik az 
a vállalkozás, amely a legtöbb munkahelyet te-
remti, és a legfolytonosabban dolgozik a város 
gazdasági fejlődéséért, illetve ki az a vállalkozó, 
aki nem sajnálva az anyagiakat, sokszor olyan 
mozgalmakat - sport, kulturális - tevékenysé-
geket támogat évről évre folyamatosan, ame-
lyeknek nincs nagyon köze az önkormányzathoz 
sem, egyszerűen civil mozgalmak, és önzetlen 
támogatást nyújt ezeknek. Idén a Formula Prima 
Kft.-t, illetve a cég ügyvezető igazgatóját, tulaj-
donosát, Dobos Albertet javasoltuk kitüntetésre. 

Elfogadtuk 8-9 utcának a közvagyonba való 
bevételét, ez azért fontos, mert 8-9 utcára ter-
veket készítettünk, és hogyha EU-s kiírások 
lesznek, akkor pályázni szeretnénk ezeknek a 
felújítására, itt azt kell tudni, hogy az EU-s pén-
zek megpályázásánál minden pontosan telek-
könyvezve kell legyen, és négyzetméterre kell 
találjon az utcáknak a telekkönyvi listákon sze-
replő négyzetmétere, illetve a tervbe fogott ut-
cáknak  a négyzetmétere, ezért is fontos, hogy 
mindent pontosan rendbe,tegyünk mielőtt ezek 
a pályázatok kiírásra kerülnek. 

A szociális védelmi iroda első félévi tevé-
kenységéről készült egy jelentés, ezt értékelte 
a szakbizottság, és nagyon pozitív, kitűnő vé-
leményt fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan.

Még egy fontos napirendi pont volt, régről 
álmodott vágya Székelykeresztúrnak, nemcsak 
személyesen nekem az, hogy ha a főterünkön 
egy szép szökőkút is volna, vagy ha nem éppen 
szökőkút, de valamilyen vizes megoldás, akkor 
ez biztos kellemesebbé tenné a kismamáknak 
és a pihenő nyugdíjasoknak a délutáni, hétvé-
gi kikapcsolódásra szánt idejét a város főterén. 
Itt már két-három kört is futottunk, több felölről 
érdeklődtünk, művészektől kértünk árajánlato-
kat, illetve látványterveket. Az önkormányzat-
nak az az egyöntetű véleménye, hogy kell egy 
ilyen installáció a város főterére. Az még időbe 
telik, amíg ezt meg is tudjuk valósítani, külön-
böző engedélyeket, terveket kell beszerezni, 
valamint még az sincs teljesen eldöntve, hogy 
kivel készíttetjük ezt a félig művészi, félig vizes 

megoldást, amelyhez egy kis területrendezés 
is szükségeltetik, odaillő burkolatokkal és kiülő 
padokkal. A lényeg az, hogy az önkormányzat 
ezt szükségesnek találja, és egy hónapig még 
gondolkodunk, és várjuk, hogy lesznek-e még új 
ötletek, és ha lesznek, akkor az önkormányzat 
ezeket a lakók tudomására hozza, akár szavazati 
lehetőséget is teremtve, hogy melyik változattal 
gondolkodjunk tovább.

Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
 Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

83/2015-ös HATÁROZAT egyes beruházási 
munkálatok jóváhagyásáról a Hargita negye-
di P5/17-es szolgálati lakásban. 

84/2015-ös HATÁROZAT testvértelepülési 
kapcsolat kialakításáról Zenta községgel.

85/2015-ös HATÁROZAT a város képviselő-
jének szavazási megbízásáról az AQUA IN-
VEST MAROS Fejlesztési Egyesület Közgyű-
lésében.

86/2015-ös HATÁROZAT a város képviselő-
jének szavazási megbízásáról az AQUA IN-
VEST MAROS Fejlesztési Egyesület Közgyű-
lésében.

87/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi helyi 
költségvetés kiigazításáról. 

88/2015-ös HATÁROZAT a „Különleges ér-
demek Székelykeresztúr gazdasági fejlődé-
sében” kitüntetés odaítéléséről a 2015-ös 
évben.

89/2015-ös HATÁROZAT a város közvagyo-
nát tartalmazó jegyzék módosításának jóvá-
hagyásáról. 

90/2015-ös HATÁROZAT a 4230/2015-ös 
koncessziós szerződés módosításáról.  

91/2015-ös HATÁROZAT a Nemzeti La-
kásügynökség által épített lakások szerződé-
sének meghosszabbításáról.

92/2015-ös HATÁROZAT a Polgármesteri Hi-
vatal keretében lévő munkakörök betöltésé-
nek 2015-ös évi tervének módosításáról 

Székelykeresztúr, 2015. július 9.  

Anyakönyvi hírek
2015.06.15. – 2015.07. 15
 Házasságkötések:
2015.06.22
Sándor Gábor Álmos és Koncz Zsuzsanna
2015.06.26
Tamás-Fábián Dezső és Pál Mária
2015.06.26
Koncz Hunor János és Kiss Barbara
2015.06.27
Simó Levente és Rafai Zsófia     
2015.06.27
Boga Szilárd Attila és Pál Klára Enikő
2015.07.04
Jakab-Ughy István és Kelemen Kinga
 Elhalálozások:
Tánczos Julianna 2015.06.16
Dombi Anna  2015.06.25
Füstös Ştefan-Anton 2015.06.27
Bálint Pavel  2015.07.01
Firtos Anna  2015.07.01
Bokor Károly  2015.07.04
Szabó Klára  2015.07.07

Beszámoló a júliusi tanácsülésről S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R 
V Á R O S 
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
H A T Á R O Z A T A I
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A Zeyk Domokos Technológiai Líceum IX. A 
osztályának mezőgazdaság-kertészet szakos ta-
nulói június 8. és július 14. között szakmai gya-
korlatot végeztek a városi kertészetben. Amint 
Hatos György mérnök, városi főkertész elmond-
ta, mindkét fél számára nagyon jó lehetőség és 
tapasztalat volt ez a szakmai gyakorlat. A tanu-
lók az általuk választott szakhoz kötődő mun-
kálatokban szakember irányítása és felügyelete 
mellett tevékenykedhettek, sajátíthattak el fon-
tos gyakorlati tudnivalókat, a városi kertészet-
nek pedig hasznos segítséget nyújtottak a gya-
korlatozó diákok a nyári „dologidőben”.

A szakma minden területén kipróbálhatták 

magukat, amelyre a városi kertészetben lehe-
tőség nyílik: füvet nyírtak, a növények metszé-
sével foglalatoskodtak, sövényt nyírtak, gyom-
láltak a virágágyásokban, kapáltak és öntözek. 
Ugyanakkor a kerti gépek szervizelésének 
munkálataiba, azok karbantartásába is bekap-
csolódhattak, olajcserét végezhettek. 

A tanulók naponta mintegy hat órát dolgoz-
tak, és tapasztalat szerint szívesen végezték 
a feladatokat, hasznukra és fejlődésükre volt 
a kertészetben eltöltött idő. Bizonyára őket is 
megerősítette ez a szakmai gyakorlat abban, 
hogy jól választottak, amikor ezt a nagyon 
szép foglalkozást választották szakmájuknak, 
és remélhetőleg még lesz folytatása ennek az 
együttműködésnek is.

A városlakók nevében is elismerésünk, hogy 
szorgos kezeikkel igyekeztek besegíteni abba a 
folyamatos munkába, amely nap mint nap szeb-
bé teszi környezetünket. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

Lépésről lépésre
A múzeum és az önkormányzat munkatársai 

karbantartási munkálatokat végeztek a múzeum 
szabadtéri részlegén. A csehétfalvi csűr állagá-
nak megőrzéséért javítás és megerősítés alá ke-
rült a tetőzet. A Nyikó menti portára új, karóból 
font hagyományos sövényt is készítettek.

Karbantartási és felújítási munkálatokat 
végeztek az önkormányzat sóskúti villájában. 
A munkálatokat a városgazdálkodási osztály 
szakemberei végezték.

Mivel az önkormányzat régi, elavult traktora 
egyre gyakrabban szorult költséges javítások-
ra, végre sikerült a városgazdálkodási osztály 
céljaira egy korszerű, 4x4-es, új, utánfutós 
traktort vásárolni.

2015. július 6-án a Pesterzsébet testvérvá-
rosunkbéli Csili Művelődési Központ népdalköre 
átutazóban Székelykeresztúron néhány népdalt 
adott elő a főtéri Petőfi-szobornál.

2015. július 2-án Kalocsa testvérvárosunk fi-
atal fúvósai látogattak el városunkba.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum tanu-
lói szakmai gyakorlatuk részeként parkrende-
zésben jeleskedtek a városgazdálkodási osztály 
kertészeinek irányításával.

Városunk több utcájában nyári karbantartási 
munkálatok (kátyúzás) vannak folyamatban.

A Villám Önkéntes Tűzoltó Egyesület idén 
ünnepli 10. születésnapját. Ez alkalomból 2015. 
július 4-én, szombaton 14 órától megtartották 
a születésnapi rendezvényt a székelykeresztúri 
vasútállomáson. Az eseményen, melyen közre-
működött a Polgári Fúvószenekar 1895, a Villám 
ÖTE felszerelései mellett megtekinthetők vol-
tak a vendég tűzoltóautók is, így a szép szám-
mal megjelent gyerkőcök nemcsak szemügyre 
vehették ezeket, hanem a szirénázással, dudá-
lással tarkított nem mindennapi tűzoltó kocsis 
felvonuláson ki is próbálhatták a nagy élményű 
autókázást a 9 járgánnyal. Ezen kívül a kicsik 
is és a felnőttek is megtekinthettek egy játé-
kos tűzoltó versenyt. A szórakoztató pillanatok 
mellett hivatalos és komoly része is volt az ese-
ménynek, ugyan is a szülinapi összejövetelen a 
meghívott egyesületek, bajtársak képviseletei 
köszöntőt mondtak, és városunk önkormány-
zatának részéről Simó Béla képviselő, majd 
a megyei önkormányzat részéről Benyovszki 

Lajos tanácsos méltatta az önkéntes tűzoltók 
munkáját. Beszédet mondott továbbá Csóka 
Károly, a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség el-
nöke és Bodó László a KÖTÉL elnöke. Majd az 
ünnepeltek részéről társaik számára emlékla-
pok (köszönetlevelek) kiosztására is sor került, 
a vendégek jelképes ajándékokkal lepték meg 
a „Villámékat”, valamint Isten áldását kérve 
Andrási Benedek unitárius lelkész zárta a fel-
szólalók sorát.  A késő délutáni órákban, a fel-
vonulás és ügyességi játék után városunk egy 
rendezvénytermében folytatódott az ünnep-
lés, ahol Moldován József parlamenti képviselő 
is köszöntötte, értékelte a keresztúri tűzoltók 
tevékenységét. Az egybegyűltek, meghívottak 
továbbá egy 25 perces kivetített összeállítást 
nézhettek meg a Villám Önkéntes Egyesület 10 
éves munkájáról, egy visszatekintőt az elmúlt 
évtized fontosabb eseményeire, melyek meg-
határozták az egyesület eddigi életét. A július 
4-i szülinapos összejövetelen összesen 17 tűz-

oltó szervezet képviseltette magát, tudtuk meg 
Szali Mózes parancsnoktól, a Villám ÖTE elnö-
kétől.

Gratulálunk az ünnepelteknek az eddigi ke-
rek és csillagos 10-eshez, további sikeres mun-
kát, mentésekben szegény, de szakmai gyakor-
latozásokban, képzésekben annál gazdagabb 
éveket kívánunk!

F. Bartha Noémi

Szorgos kezek

Egy nagy 10-es a Villámnak!
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Szakvizsga a Zeyk Domokos Technoló-
gia Líceumban

Iskolánk fontos eseményei közé tartozik a 
XII. Gazdasági Technikus osztály szakvizs-
gája is, amely az idei tanév végén, július 
2-án zajlott.

A szakvizsgát megelőző időszakban a 
végzős diákok egy dolgozattémát választa-
nak maguknak a négy évben tanult szaktan-
tárgyakból. A témákat a szaktanárok állítják 
össze, amelyet a megyei Tanfelügyelőség 
hagy jóvá. A szaktantárgyak, amelyekből a 
szaktanárok kiválasztják a dolgozatok témá-

it a következők: marketing, piacelemzés, üz-
leti tárgyalás, versenykörnyezet, könyvvitel, 
üzleti finanszírozás, humán erőforrás me-
nedzsment, vállalatszervezés, biztosítások, 
költségszámítás.

A szakdolgozat témájának kiválasztása 
után, amely az első félévben történik meg, 
a diákok irányítótanárt is választanak, aki 
könyvészetet ajánl, valamint segítséget nyújt 
a diákoknak, ellenőrzi a dolgozatok formai és 
tartalmi elemeit és felkészíti a szakvizsgára. 

A dolgozatok megírása a második félév fo-
lyamán történik, és legkésőbb a szakvizsgát 
megelőző héten kell leadniuk a diákoknak, 
amely egyúttal a vizsgára való jelentkezést 
is jelenti. Az irányítótanárnak értékelni kell a 
diákok dolgozatait, egy vizsgalapon található 
aprólékos kritériumok alapján, amely ettől 
az évtől pontozással is történik. A pontok 
összeadása adja meg a végső jegyet.

A vizsgát egy háromtagú vizsgabizottság 
bonyolítja le, amely bizottságban egy irá-
nyítótanár, egy másik iskolából kihelyezett 
szaktanár és egy előre kiválasztott helyi 

vállalkozó van. A vizsgakövetelmények közé 
tartozik, hogy a vizsgára jelentkezők Po-
werPointos, vagy más prezentációs anyagot 
is összeállítnak, amely gördülékenyebbé és 
színvonalasabbá teszi a vizsgát.

Ebben a tanévben a 17 végzős jelentke-
zett szakvizsgára, és mindenkinek sikerült, 
jó eredményekkel megszerezni a „Gazdasági 
Technikus” diplomát. Ez a diploma feljogosítja 
a tulajdonosát középkáderi beosztás betölté-
sére, miután a szükséges gyakorlati tapasz-
talatokat megszerezte egy szakterületen.

Hogy mennyire fontos dokumentum a 
szakdiploma, az is igazolja, hogy a végzős 
diákjaink sok esetben ennek a diplomának 
a segítségével tudnak érvényesülni a mun-
kaerőpiacon. Sajnos a szakoktatás területén 
túl kevés szakmai gyakorlatot enged meg a 
kerettanterv, iskolánk több pályázat lebo-
nyolításával segít a szükséges szakmai ta-
pasztalat elmélyítésében.

Kiss József
közgazdász-tanár
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Miközben iskolánk diákjainak nagy része vakációzik, a 
végzősök számára még korántsem érkezett el a pihenés 
időszaka. A VIII. és XII. osztályosok az évzárókat követő 
több mint egy hónapban komoly megmérettetéseken estek 
át: a VIII. osztályosok az elmúlt évek legjobb országos ér-
tékelő eredményeivel indultak iskolát és osztályt választani, 
míg a XII. osztályosok számára az érettségi volt a legfonto-
sabb kihívás. Örülünk minden sikeresen vizsgázott diákunk-
nak, örülünk a sikeres iskola- és egyetemválasztásoknak, 
mert mindez azt bizonyítja, hogy nem voltak hiábavalóak 
az utóbbi négy év erőfeszítései. Természetesen drukkolunk 
mindazoknak, akiknek még vizsgái maradtak hátra, hogy 
ősszel ők is a sikeresen érettségizettek táborát bővíthessék. 

Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy a mindennapi ta-
nuláson és tanulmányi versenyeken túl diákjaink az elmúlt 
tanévben is szép számban vettek részt közösségi tevé-
kenységekben: jótékonysági rendezvényeket szerveztek, 
hozzájárultak a kórház parkjának felújításához, közös 
programokon vettek részt a fogyatékos fiatalokkal, hogy 
csak néhányat említsünk. 

Minden diákunknak, munkatársainknak a megérdemelt 
pihenéshez kellemes nyaralást, feltöltődést kívánunk! 

obg.ro, facebook.com/obg.szekelykeresztur

Berde-cipó - 2014/2015 A „Berde-cipó” projekt során diákja-
inkat önkéntességre és önálló tevékenységre ösztönözzük. A legte-
vékenyebbeket, akik az év folyamán különböző, nem kötelező prog-
ramokban nyújtottak segítséget a közösség megszervezésében,  
idén is jelképes Berde-cipókkal jutalmaztuk. A legjobb eredményt 
elért tanulók:  Fazakas Levente, Fekete Edda, Szabó Johanna, Lász-
ló Attila, Bartha István, László Annabella, Kiss Szilárd, Imre Beáta, 
Szombatfalvi Klára, Simó Szidónia, Deé Balázs, Hatos Hedviga, Szil-
veszter Szende, Mátyás Zalán, Lőrinczi Tamás, Isztojka Máté.

A tanév végén a tizenhat legtöbb cipóval rendelkező diáknak az 
iskola jutalomkirándulást ajánlott fel. Erre a jutalomkirándulás-
ra az új tanév első hétvégéjén került sor, Farkas Ágnes ötletgaz-
da-tanárnő szervezésében. Gratulálunk a szorgalmasaknak!

Erdei iskola Hargitafürdőn. Iskolánk második és harmadik 
osztályos tanulói Hargitafürdőn kirándultak. Nagy volt az izgalom, 
mert a Balu Parkban mérhették fel az erejüket és a bátorságukat a 
gyerekek, ami nagy kihívást és óriási élményt jelentett. Bebaran-
goltuk az erdőket, megnéztük a mofettákat, ittunk a finom, hideg 
forrásokból ásványvizet, de nem maradt ki az esti tábortűz sem, 
amely mellett énekeltünk és meséltünk. Kellemes volt a séta, és a 
vásárlás Homoródon. Máréfalván sok székelykaput mutattak meg 
és érdekes dolgokat tanultunk a székelykapuk faragásáról, állításá-
ról. Csodálatos volt a kirándulás, mindenki nagyon jól érezte magát!

 www.berdemozes.ro
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Az állatmesék volt a témája az V. Mesetábor-
nak, amelyet idén az ivói Tündérkert panzióban 
szerveztünk meg július 6-10. között. 32 gyerek 
érkezett hét településről: Kissolymos, Székely-
szenterzsébet, Rugonfalva, Siménfalva, Kobát-
falva, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós.

A gyerekek  egy állatmese tanulságát kapták 
meg, ehhez kellett mesét írjanak, majd a tábor 

végén bemutassák. A dramatizáláshoz szüksé-
ges kellékeket a kellékárverésen vásárolhatták 
meg mesetallérjaikkal, amelyeket a hét folya-
mán gyűjthettek a különböző vetélkedőkön.

A kézműves foglalkozáson Zsidó Károllyal és 
Zsidó Zsuzsával nemezeltek a táborlakók, kis e- 
gérkéket készítettek. A kirándulásunk során Venyige 
István egy igazi medvebarlangot mutatott nekünk.

Utolsó este a Kőkemény süti, alsóboldogfal-
vi gyerekegyüttes koncertezett a táborban, és 

megteremtette a hangulatot a karaokéhoz, ahol 
késő éjszakáig daloltak a gyerekek.

Igazán nagyszerű élményekkel térhettek 
haza a gyerekek, ezért köszönettel tartozunk a 
szervezőtársaknak és az anyagi támogatásért 
a Communitas Alapítványnak, a Csipkebogyó 
gyógyszertárnak és a Kolibri üzletnek.

Reményeink szerint jövőre új kalandokkal 
várjuk a mesekedvelő kicsiket és nagyokat!

Fodor Hedviga

Nyári élmények a petőfis diákok szá-
mára

Diákjaink a nyári szünidő alatt különböző ki-
rándulásokban, táborokban keresik a kalando-
kat, élményeket, a nyári szabad élet szépségeit. 
A IV. A osztályosok Kőrispatakon vettek búcsút 
a tancitól, és ismerkedtek az új oszival. A VIII. 
B-sek feledhetetlen három napot töltöttek el kö-
zösen talán utoljára Parajdon, az Urbán Andor 
Református Konferencia Központban, míg a VII. 

C-sek Ivóban erősítették a csapatszellemet. 
Iskolánk ötödikesei közül sokan részt vettek 
a kalocsai táborban, mely a közös élmények 
mellett rengeteg látnivalót is kínált számukra. 
Iskolánk néhány hatodikosa részt vett Maros-
főn a Hulladékgazdálkodási táborban Hargita 
megye tanácsának jóvoltából.

A nyár folytatódik, reméljük szép időben át-
élt sok szép kaland tarkítja őszire batyunkat!

Páll Emese
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Július 2-án az egykori Állami Magyar Tanító-
képző volt épületének dísztermében (ma Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum) egy bensősé-
ges ünnepély keretében emlékeztünk meg az 
egykori, Erdély-szerte híres intézet magala-
kulásának 145. évfordulójáról nagyszámú kö-
zönség előtt. Erre az alkalomra a még életben 
és egészségben lévő minden egykori véndiák 
megjelent, hogy lerója tiszteletét az egykori 
alma mater iránt, mely a 145 év alatt összesen 
2119 néptanítót képzett ki magas fokon, akik a 
falvak igazi lámpásai voltak.

A rendezvény fő szervezői Kubanek Zoltán 
és Szabó K. Attila idejében felkutatták és ér-
tesítették az immár 70 és 80 év közötti egykori 
diákokat, ugyanis 60 évvel ezelőtt a Kommunis-
ta Párt betiltotta a képző további működtetését 
azzal a céllal, hogy az egyre kevesebb magyar 
tanítók képzése által elsorvaszthassák Erdély-
ben a magyar oktatást.

Az ünnepély a Nemzeti Imánk eléneklésével 
kezdődött, megnyitó beszédet tartott Szabó K. 
Attila, majd sorra köszöntő beszédeket tartot-
tak: Pávai Gyöngyvér, a Zeyk Domokos Techno-

lógiai Líceum igazgatónője, Kovács Ákos, körzeti 
tanfelügyelő, Gálfalvi Sándor, az Önkormányzat 
Kulturális Szakbizottságának elnöke és Ivácsony 
Sándor, az RMPSz székelykeresztúri elnöke.

Ezután az intézet utolsó végzettjei tartottak 
rövid előadásokat: Szabó K. Attila az erdélyi 
magyar tanítóképző intézetek létrehozásának 
és elsorvasztásának előzményeit és következ-
ményeit ismertette, Zsombori Lajos ny. tanító 
az iskola első igazgatójának, Gyertyánffy Ist-
vánnak életpályáját mutatta be, majd Lukács 
Dénes és László Miklós ny. tanítók röviden is-
mertették az első igazgató 1870. október 31-én 
elhangzott ünnepélyes megnyitó beszédét. 

Gálfalvi Gábor az abban az időben még isme-
retlen diákönkormányzat létrehozását tárta a 
hallgatóság elé, melyet néhai id. Gálfalvi Sándor 
híres pedagógiai tanár, bentlakásigazgató hozott 
létre, aki hogy mindig a bentlakó diákok között 
lehessen, családostól beköltözött az intézetbe.

Az ünnepélyen résztvevők közül hozzászól-
tak Péterfi Miklós ny. tanár és Sándor Dénes ny. 
tanár, egykori magyar szakos tanfelügyelő.

145 évvel ezelőtt nyílt meg a székelykeresztúri Állami Magyar Tanítóképző

Állatmesés Mesetábor

folytatás a 6. oldalon...
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Tiboldi István egykori kedei tanító által írt és 
megzenésített vers a Szép a Nyikó s a vidéke, 
illetve alcímben a kadácsi Marosiak krónikája 
címen látott magánkiadásban napvilágot nem 
régibben a Korondi Kovács András író által szer-
kesztett 144 oldalas könyv.

Maga a téma, a családi történetiség meg-
szerkesztésének gondolata a Székelyudvarhe-
lyen élő ifj. Marosi Árpád, Kadácsból elszár-
mazott fiatalembernek jutott eszébe. Fő célja 
az ősi faluban egykoron megtelepedett Marosi 
nemzetség bemutatása volt, tehát sem neki, 
sem a felkért íróknak, szerkesztőnek nem egy 
falumonográfia megírása volt a cél.   

A kadácsi családmonográfia a Marosiak mint-
egy tíz nemzetségét mutatja be, amelynek le-
véltári, valamint a családfakutatási munkálatait 
Mihály Tibor történész, tanár végezte, (a Maro-
siak származására utaló adatok a 16. századig 
nyúlnak vissza, a szerk. megj.)  A két (Kis- és 
Nagy) Kadács történetét a kötet előszavában a 

kadácsi származású életműdíjas közíró és nép-
tanító, Gálfalvi Gábor állította össze. 

A családi képekkel gazdagon illusztrált 
könyv másik részét a Marosi családok egyes 
személyeinek levelekből és egyéb visszaemlé-
kezések utáni elbeszélései töltik ki, amelyeket 
a családi hagyatékok, az elszármazottak adtak 
közszemlére. 

„A kitaposott utak azt jelzik, amit az em-
berek alkottak, maguk után hagytak, vagyis 
az életutat. A jó az, hogy a nyom maradandó, 
emlékezet után is létező” – írja Gálfalvi Gábor 
az előszóban. 

2015. május havában ezt írja a Marosiak 
krónikájának ötletgazdája, ifj. Marosi Árpád: 
„Hadd állítsunk emlékoszlopot e könyvvel drá-
ga szülőfalunknak, a kadácsiaknak és a Marosi 
rokonoknak…”

A Nyikó menti Kis- és Nagy Kadács (Har 
gita megye, Siménfalva község) falutörténeté-
vel monografikus formában igen keveset írtak 
eddig néprajzi vonatkozásban például, ami úgy 
tűnik, hogy egy összefoglaló, mindet átfogó ku-
tatást igénylő, de a néprajzkutatás, szociológia, 

vagy akár helytörténeti értelemben vett egysé-
ges mű, várat még magára. 

Ismertebb értelemben Orbán Balázs a Szé-
kelyföld leírása c. monumentális munkájában is 
szűkszavúan említi a falut. Balázsi Dénes, Boda 
Csilla és Gálfalvi Gábor neve fémjelezheti még 
a két, de nagyon is egybefüggő helységet, akik 
helytörténeti kutatásaikkal járultak a jelenleg 
220 személyt kitevő (Siménfalva Helyi Tanácsá-
nak nyilvántartása szerint) Kadácsok múltjának 
megismeréséhez. 

A könyv emberéleteket, sorsszerű pillanat-
képeket örökít át az utókornak, így nemcsak 
a Marosi nemzetség életének fordulópontjaiba 
enged betekintést, hanem élvezettel forgathat-
ja azt bárki, hiszen a családnévtől eltekintve, a 
keresztet hátát cipelő örök ember képe, kétség-
telenül mindannyiunkban ott van. Ösztönözhet 
e kutatás másokat is, mert ha a múltat elfeled-
jük, hagyományainkat nem ápoljuk akár családi 
összejöveteleinken keresztül is, jelenünk örö-
kös rohanó világában üressé válhat a jövő. 

Szente B. Levente

Szép a Nyikó s a vidéke 
avagy a kadácsi Marosiak krónikája

A Gondviselés Segélyszervezet és az 
Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
(ODFIE), idén negyedik kiírását szervezték meg 
a SegédKezek kalákatábornak.

A 2015. június 22–28. között tartott önkéntes 
munkatábor helyszíne a Siménfalva községhez 
tartozó Nyikó menti falvak voltak, Tordátfalva 
központtal. A résztvevők elsősorban rászoruló 
idős személyeknek nyújtottak segítséget, illet-
ve közösségi épületeknél (templom, közösségi 
ház, kultúrotthon) kalákáztak. A táborsorozat 
fő célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyan-
akkor a közösségi szolidaritás évszázados ha-
gyományának, a kalákáknak a népszerűsítése.

A 45 résztvevő (14 és 28 év közötti ifjak) 16 
különböző erdélyi településről érkezett a Nyi-
kó mentére, ahol 7 településen, összesen 30 
családnak segítettek a következő munkaterü-
leteken: háztáji takarítás, favágás, kerítések 

festése, gyomlálás, szőnyegmosás, kaszálás 
és egyebek. A kalákatábor zárásaként áhítatot 
tartottunk, kiértékeltük a munkálatok eredmé-
nyeit és a rendezvény egészét.

A kalákatábor előzményei a kolozsvári unitá-
rius középiskolás lányok 1943 és 1944 nyarán 
szervezett, három-három hetes kalákatábora-
ira nyúlnak vissza. Az akkori résztvevők szé-
kelyföldi falvakban nyújtottak segítséget két-
kezi munkával a világháború frontjain harcoló 
vagy már elesett férfiak családjainak. Az elmúlt 
három évben újraindított sorozat eddigi hely-
színei a Homoród mente és Erdővidék voltak.

A kalákatábor támogatói: a Bethlen Gábor 
Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Ma-
gyar Unitárius Egyház, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokbeli Unitárius-Univerzalista Egyesület és 
a Tordátfalvi Unitárius Egyházközség.

A Gondviselés Segélyszervezet 
és az ODFIE elnöksége

Forrás: www.gondviseles.org

S e g é d K e z e k

Évszázados hagyományokat követve, ame-
lyek szerint régi idők légátus diákjai az adott 
vidékek és települések néphagyományait, 
szokásait szép számmal gyűjtötték, Pálffy Ta-
más Szabolcs 1999. és 2000. nyarán, gyakorló 
teológusi szolgálata ideje alatt három Nyikó 
menti faluban, Tarcsafalván, Tordátfalván és 
Nagymedeséren anekdotákat gyűjtött. Az 
anekdoták alább olvasható szövege a hangfel-
vételről átírt kiejtésmódot követi, amelyen a 
hitelességért a gyűjtő nem változtatott. 

Változik a koszt, változik az ének
Egyik Nyikó menti faluban történt a követ-

kező eset. Egy legényembört kihelyöztek nyá-
ron kántornak az egyik faluba. Az étköztetését 
a megyebíró rendözte el. A hívek szörre adtak 
neki ebédöt. Nyári időszak vót, mindönki mög 
akarta lepni egy kicsi újsággal a kántort, s 
aszonták : „Egy kicsi újságot hoztam kántor úr 
ebédre: Ződfuszulykalevest s ordáspalacsintát.” 
Ez így mönt hetekön keresztül. A kántor röstell-
te visszautasítani, megköszönte és elhasználta, 

de há’ megunta mer’ mindennap ugyanazt kap-
ta. Nekiállott, s a templomban kezdte énekelni 
a Mennyben lakó én Istenemet először is, dé-
rékasnak is, közbül is, a végin is. A megyebí-
ró egyszer csak aszongya : „Kántor úr, olyan 
szép ének ez a Mennyben lakó én Istenem, de 
nem lehetne valami mást is énekelni?” Erre a 
kántor aszongya: „Megyebíró úr, olyan jó étel 
a ződfuszulykaleves s ordáspalacsinta, de nem 
lehetne valami más az ebéd?” Há’ így jöttek rá 
mind a ketten, hogy mi történt, s így változtat-
ták meg a kosztot, s az éneket.

Valaki erőst csalatkozik
Tarcsafalván Bözsiék házat építöttek. Nap-

számosokat fogadtak fel, s a gazdasszony 
(amint mondják szűkmarkú volt) kellött volna 
nekik ebédöt főzzön. Igön ám, de Bözsiné csak 
palacsintát sütött a munkásoknak. Mikor elké-
szült aszongya a napszámosoknak: „Vögyön 
mindönki s ögyék, mer’ elegöt sütöttem. 
Mindönkinek bővön jut kettő!” Erre az egyik 
napszámos aszongya: „Há’ akkor valaki erőst 
csalatkozik, mer’ én má’ hármat öttem.”

Gyűjtötte: Pálffy Tamás Szabolcs

Nyikó menti anekdoták
A kultúrműsor keretében Kovács Lajos ny. 

tanító Szakály Dezső Tanító vagyok című ver-
sét szavalta, majd Barabás Szabolcs okleveles 
kántortanító szintetizátoron Ramsey M. Hinni 
taníts!, Tomasso Albinoni G-moll Adaggio, J.S. 
Bach Toccata 8 és G-moll fuga (I. tétel) játszot-
ta magas művészi szinten, miután Sipos Dezső 
zenetanár (hegedű) J.S. Bach H-moll partita 
(Sara bande Gigie Double tételek) és két népdal 
feldolgozást adott elő. 

Az 1955-ben végzett véndiákok rögtönzött 
énekkara elénekelte az Összetartozunk és Kell 
még egy szó című dalokat, majd az ez alkalom-
ra Balázs Antal ny. tanító által faragott kopja-
fa leleplezésére került sor, ahol Szabó K. Attila  
Gloria Victori! című saját versét szavalta el.

A szívet-lelket gyönyörködtető ünnepély a 
székely himnusz eléneklésével ért véget a kop-
jafa mellett.

Gálfalvi Gábor
életműdíjas ny. ig. tanító, véndiák

...folytatás az 5-ik oldalról
145 évvel ezelőtt...
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A Román Kupa második fordulójába jutott a 
Székelykeresztúri Egyesülés.

Július 15-én a Szászrégeni Lendület csapatát 
fogadta a Székelykeresztúri Egyesülés a 2015-
2016-os Román Kupa első fordulójában. A né-
zőtéren mintegy négyszázan szurkoltak a hazai 
csapatnak. 

A Székelykeresztúri Egyesülés végül egygólos 
győzelemmel megérdemelten jutott a Román 
Kupa második körébe. A továbbjutott 37 csapat 
mellé újabb 5 harmadosztályos csapat csatla-
kozott, a keresztúriak következő ellenfelét ezek 
közül sorsolják ki. Arra a mérkőzésre július 29-
én 17 óra 30 perckor szintén hazai pályán kerül 
majd sor, lapunk megjelenésekor már valószinű-
leg eredmény is lesz. Székelykeresztúri Egyesü-
lés–Szászrégeni Lendület talákozó eredménye 

tehát 1–0 volt, a gólszerző: Vékás Barna (38.).
A Székelykeresztúri Egyesülés felállítása: 

Klein László, Gagyi Tamás, Török Szilárd, Dézsi 
Csaba, Tiboldi Attila, Fodor Attila, Szőcs Lóránt, 
Lázár Zsolt, Báró István, Daniel Rajmond, Vé-
kás Barna. Cserék: Bokor Zoltán, Sepsi Zoltán, 
Fülöp Csaba, Szilveszter Csongor, Mátyás Zalán, 
Vonya Zsolt, Fazakas Attila. Edző: Péter Miklós

Sándor-Zsigmond Ibolya

Kitűnő eredméyekkel zárták az első félévet 
a székelykeresztúri repülőmodellezők. Kiss Ta-
mara 11 hazai és nemzetközi versenyen vett 
részt és mindanyiszor dobogós helyen végzett. 
Három Világ Kupa versenyen szerepelt, ahol 
kétszer az első, egyszer pedig a második helyet 
szerezte meg. A Románia Kupa fordulókon öt 
versenyből négyet megnyert, egyszer máso-
dik lett. Az országos bajnokságokon egy első 
és két harmadik helyet szerzett. Az országos 
csapatversenyeken két III. helyezést értünk 
el. A hazai versenyek sorozata ezennel lejárt, 
csak a felnőtt bajnokság van hátra, ahol Ta-
mara szeretné megvédeni a tavaly szerzett 
III. helyet. Augusztus-szeptember időszakban 
több nemzetközi versenyen fogunk részt ven-
ni. Augusztus elején egyhetes edzőtábor után 

következik az ifjúsági Európa Bajnokság, ahol 
a román válogatott tagjaként Tamara szeretne 
ismét dobogós helyen végezni. Agusztus végén 
két lengyelországi Világ Kupa verseny követ-
kezik. Szeptemberben 2 Világ Kupa versennyel 
kezdünk Horvátországban, ezt követően egy 
VK versenyen veszünk részt Bulgáriában, majd 
a hónap végét ugyancsak 2 Világ Kupa fordu-
lóval zárjuk Makedóniában. Nagy a tét. A hét 
Világ Kupa versenyből ha sikerül legalább egyet 
megnyerni, Tamara több mint valószínű, hogy 
az évet a dobogón végzi a Világ Kupa rangsor-
ban, ha kettőt nyer, akár Világ Kupa győztes is 
lehet. Támogatóinknak köszönhetően több mo-
dellezéshez szükséges anyagot és sportruhá-
zati cikket is sikerült vásárolnunk. A versenye-
ken való részvételt, utazást, szállást, étkezést, 
sportfelszerelések beszerzését támogatták: 
Hargita Megye Tanácsa, Tanügyminisztérium a 

„Cimbora” Gyermekek Klubján keresztül, Beth-
len Gábor Alap, Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata, Román Modellező Szövetség és az 
RMDSZ – Communitas Alapítvány. A versenyek 
nevezési díjait helyi vállalkozók, cégek adomá-
nyaiból oldjuk meg. Köszönetet mondunk min-
den támogatónknak.

Kiss István

Tizenhét gyerek résztvételével zajlott július 
13-17. között az első Kiskededei Lovastábor. Az 
Erdélyi Lovas Egyesület égisze alatt szervezett 
lovastáborban 6-12 éves korú gyerekek vettek 
részt Székelykeresztúrról, Szentábrahámról, Szé-
kelyudvarhelyről, Máréfalváról és Segesvárról is.

A résztvevők minden reggel 9 órára érkeztek 
a táborba, ahol a torna után reggeli várta őket. 
Az elméleti- és gyakorlati lovas foglalkozások 
mellett, kézműves tevékenységek, szabadtéri já-
tékok, csoportos vetélkedők kötötték le a figyel-
müket. A tevékenységek kiválasztásánál főként  
hagyományos, népies játékokon volt a hangsúly.

A falusi és természeti környezetbe érkezőket 
három hátasló (egy lipicai és két shagya arab) 
fogadta, ők segítettek abban, hogy a gyerekek 
elsajátítsák a lovaglás alapjait. Annak ellenére, 
hogy a gyerekek  többsége már vett részt lovas 
oktatáson, minden alkalommal izgatottan vár-
ták, hogy sorra kerüljenek, és új élményekkel, 
új tudással gazdagodjanak. 

„Az oktatás naponta párhuzamosan két lóval 

zajlott, minden gyereknek személyre szabot-
tan, saját, eddig szerzett lovas tapasztalataira 
alapozva” - mondta el kérdésünkre Lukács Le-
hel, az egyesület elnöke, a lovak gazdája.

Felejthetetlen élmény volt a gyerekek szá-
mára, többek közt, a hétfői szekeres kirándulás 
a rugonfalvi halastóhoz és a csütörtök délutá-
ni gyalogos kirándulás, ahol a gyerekek sorra 
kipróbálhatták a tereplovaglast is. Péntek dél-
után zárult az első Kiskedei Lovastábor, ami-
kor a szülők is tanúi lehettek az egész hetes 
gyakorlás eredményének. A bemutató végén a 
gyerekek az általuk készített, kemencében sült 
tejfölös lepénnyel kínálták meg szüleiket.

„Terveink szerint a lovastábornak lesz még 
folytatása, mind felnőtteknek, mint gyerekek-
nek” - mondta Lukács Lehel.

Kiskedében a táboron kívül is folyik lovas ok-
tatás hétköznap délutánonként, gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt, előzetes egyeztetés 
alapján. A tapasztalt lovasok tereplovaglásra is 
jelentkezhetnek, a környék természeti adottsá-
gai tökéletesen megfelelnek erre a célra.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Lovastábor Kiskedében

Ünnepelt a keresztúri Egyesülés

Repülőmodellezés

Fotó: Sinka-Király LeventeFotó: Sinka-Király Levente

Fotó: Sinka-Király Levente
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2000-ben, a millennium évében Balatonke-
resztúron kezdődött el egy csodálatos történet: 
amikor 1999-ben a bodrogi árvíz kapcsán talál-
kozott két település, és az első pillanattól kezd-
ve úgy érezték, hogy számos hasonlóság van 
köztük, felröppent a gondolata annak, hogy a 
kört bővíteni kellene, más Keresztúrokat is meg 
kellene ismerni. 

Lázas keresés és készülődés vette kezdetét, 
melynek eredményeként Bodrogkeresztúr és 
Balatonkeresztúr 2000. szeptember 8-10. kö-
zött a Balaton déli partján vendégül látott 13 
magyarországi és egy határon túli települést. Az 
első találkozó annyira jól sikerült, hogy a tele-
pülések vezetői kinyilvánították szándékukat a 
folytatásra, és szövetséget kívántak alakítani.

A szövetség megalakítására 2001-ben, a II. 
találkozón Rákoskeresztúron került sor. Az V. ta-
lálkozóra, amely Bodrogkeresztúron volt, készül-
tek el a szövetség jelképei, a címer és a zászló.

Rendezvényről rendezvényre változott, 
mondanivalóját tekintve bővült a találkozók 
jelmondata. A nevünk és a szívünk összeköt! 

– volt a VIII. találkozó jelmondata, s lett a X. 
találkozóé is, mert úgy gondolták, hogy ez a 
mondat szinte mindent elmond a közösségről. 
A szövetségnek 16 tagja van és további, Ke-
resztúr nevű települések csatlakoztak az el-
múlt évek rendezvényeihez.

A települések között az elmúlt évek során 
erős kötelék alakult ki. Határon belüli és azon 
átívelő testvértelepülési kapcsolatok alakultak. 
Önzetlenül segítettek egymásnak, ha valakinek 
komoly gondja támadt. Kapcsolatok épültek in-
tézmények, egyesületek, civil szervezetek kö-
zött. Erősödött a magyarságtudat és hagyomá-
nyaink megőrzése. A szövetség alapvető céljai 
a mindennapi kapcsolatok részévé váltak.

A Szövetség tagjai: Almáskeresztúr, Balaton-
keresztúr, Bácskeresztúr, Bodrogkeresztúr, Bp. 
Rákoskeresztúr, Csicsókeresztúr, Hejőkeresz-
túr, Kaposkeresztúr, Magyarkeresztúr, Mura-
keresztúr, Nagykeresztúr, Nemeskeresztúr, 
Ördögkeresztúr, Petrikeresztúr, Ráckeresztúr, 
Sajókeresztúr, Sarkadkeresztúr, Sárkeresztúr, 
Székelykeresztúr, Tiszakeresztúr.

Partnertelepülések: Apátkeresztúr, Bereke-
resztúr, Csernakeresztúr, Drávakeresztúr, Ge-
rendkeresztúr, Kétkeresztúr, Maroskeresztúr, 

Ókeresztúr, Pókakeresztúr, Pusztakeresztúr, 
Rábakeresztúr, Sopronkeresztúr, Szécskeresz-
túr, Szilágyfőkeresztúr, Tótkeresztúr.

A települések nevének Keresztúr utótagja 
abból a középkori nyelvszokásból ered, mely 
szerint abban az időben „a szenteket meguraz-
ták”, például Szent Péter úr, Szent Mihály úr, 
tehát Szent Kereszt úr = Dominus Sancta Crux. 

Ismereteink szerint a történelmi Magyar-
ország több mint negyven települése viseli a 
Szent Kereszt nevet, amelyeket előtagjuk alap-
ján különböztettek meg egymástól. 

Sándor-Zsigmond Ibolya
Forrás: www.kereszturiszovetseg.hu
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