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Székelykeresztúri Kistérségi Napok és Petőfi-hét

Július 31. és augusztus 6. között a Kistérségi
Napok és Petőfi-hét változatos programjai várták Székelykeresztúr főterére és a rendezvény
más színhelyeire a kikapcsolódni, szórakozni
vagy egyszerűen csak nézelődni kilátogató helyi és környékbeli lakosságot.
Már csütörtök este hat órától a labdarúgó
torna döntőivel egyidőben a Molnár István Múzeumban várták a sorra megérkező vendégek
csoportjait. A legnépesebb küldöttség Karcag
testvérvárosból érkezett, ez annak is tulajdonítható, hogy a tavaly, 2015-ben a Székelykeresztúr-Karcag testvérvárosi kapcsolat 25
éves évfordulóját a két város Karcagon ünnepelhette meg, és ennek folytatása volt az idén
városunkba látogató karcagi csoportnak a Székelykeresztúri Kistérségi Napok díszvendégévé
való minősítése. A másnapi ünnepi önkormányzati ülésen Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármester asszonya kifejezte, hogy mennyire
megtisztelőnek érzik, hogy rendezvényünknek
ők lehettek a díszvendégei.
Pénteken, augusztus 5-én az ünnepélyes
zászlófelvonást követően ünnepi önkormányzati ülésre került sor a Molnár István Múzeumban,
melynek keretében Pro Urbe kitüntetésben
részesült id. Szombatfalvi József unitárius lelkész, és Székelykeresztúr Gazdasági Fejlődéséért kitüntetést vehetett át Tiboldi József, a KTS
STONE Kft. ügyvezetője, valamint emléklap
átadására került sor a Karcag városával való
testvérvárosi kapcsolatok 25 éves jubileumi
évfordulója alkalmából. Az ünnepi önkormányzati ülésen fellépett Plósz Csilla karcagi tárogatóművész és Pál Orsolya Tímea, a Petőfi Sándor
Általános Iskola tanulója.
Közben a főutcán megnyílt a kézműves kirakodó vásár és kiállítás. Idén először az Erdélyi Ifjúsági Egyesület is képviseltette magát
a Székelykeresztúri Kistérségi Napokon. Az
ATA-sátor érdekes programokat kínált a kíván-

csi látogatóknak, többek között csillagászati tevékenység, festés, önismereti tesztek, társasjáték és az Európai Önkéntes Szolgálattal való
ismerkedés kötötte le az érdeklődőket.
Délután az unitárius templomban tartott
ökumenikus istentiszteletet követően „Mutassuk meg magunkat!” jelszóval a küldöttségek
és formációk a Polgári Fúvószenekar 1895 kíséretében felvonultak a főtéri színpadhoz, ahol
a zászlók elhelyezése után a polgármesterek
köszöntője hangzott el. Beszédet mondtak Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere és Kovács Szilvia karcagi alpolgármester.
A délutáni kulturális sokszínűséget változatos műsor idézte a főtéri színpadra. Felléptek a Polgári Fúvószenekar 1895, a Gyerekek
Klubja népi zenekar Sipos Dezső vezetésével, a
keresztúri fiatal tehetségekből alakult SWAG5
együttes, Plósz Csilla karcagi tárogatóművész,
és operettgálára, jazz-estre a Lengyel kávézóban, valamint a Bagossy Brothers Company
koncertjére is sor került. Az éjjelig tartó utcabálhoz a Megatone zenekar szolgáltatta a zenét.
Szombat reggel már a Zeyk Domokos Technológiai Líceum udvara népesült be.
A Magyar Ízek főzőversenyre tíz csapat nevezett be, üstökben rotyogtak a finom ételek,
tüsténkedtek a helyi, illetve vendégcsapatok.
Számos olyan fogás is készült, ami nem jellemző vidékünkre, például a budapesti, XIII. kerületi Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó- és Sportegyesület kecskeméti hideg gyümölcslevest
készített vaníliás fagylalttal és palacsintával,
a Hubertus Vadász és Sporthorgász Egyesület
halászlevet készített.
A csapatok igykezetét a zsüri is értékelte, figyelembe vették a felhasznált alapanyagokat,
ízeket, tálalást. A nagyon kis különbségeket
mutató pontozás eredményeként szoros rangsor alakult ki.
...folytatás a 7. oldalon

Sík Sándor

Nyár végi reggel

Aranyporos nyárvégi reggel,
Gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel.
Pedig a nyár
Lassan lejár.
A kardliliom kardja hegye sárgul.
Hull a szirom az öntözött virágrul;
Lassan elkezdi csomagolni már
Zöld poggyászát a fák alatt a nyár.
Nyár, szép arany nyár, jó meleg,
Engedd, hogy szépen kérjelek,
Csak egy nagyon nagyon picit
Lassítsd lehellet lépteid,
Hadd hallgassuk még egy picinykét
A vadgalambot meg a cinkét,
Hadd ültetünk még egynehány
Margarétát meg tulipánt.
Hadd legyen még egy csepp nyarunk,
Gyomlálni kócos udvarunk,
Fáradt szívünkbe gyűjteni,
Ami a nyárban isteni,
Hogy ködöt, esőt megelőzve
Suhannánk át a sárga őszbe,
A sárga csendbe,
Magunk körül piros tavaszt teremtve.
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Id. Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius esperes-lelkész laudációja

Van olyan sors, amelyben a ránk mért feladatok jutalommá válnak. Kiváltsággá, hogy éppen
bennünket jelöltek egy nagy feladat elvégzésére, és jutalommá, hogy Isten erőt adott mindazt
elvégeznünk, amire bennünket érdemesített.
Többszörös értelemben is igaz ez id. Szombatfalvi József esetében. Jutalom közösségünknek
az a kitartó és elszánt munkásság, amelyet ember- és hittársai javára végzett az elmúlt évtizedek során, és amely nem korlátozódott csak
arra a felekezetre, amelyben szolgált, hiszen
Székelykeresztúr város életében is számos jó
törekvés, megvalósítás kötődik személyéhez.
Úgy hisszük, jutalom számára, hogy Isten erre
az életpályára, hivatásra választotta, amelyen
megmutatkozhatott emberi és szellemi minősége, amely során saját elmondása szerint „Azzal
akart több lenni, hogy kővel sosem dob vissza.”
Az unitárius gimnázium küzdelmes történelméből tudjuk, hogy a mindenkori igazgató a tanítás szent hivatása mellett folyamatos építéssel, anyagi eszközök előteremtésével is terhelt
volt mindazért, hogy az ősi scholát, a tanodát
Erdély legjobb iskolái közé emelhesse. Hasonlóképpen a mindenkori keresztúri unitárius lelkésznek, így id. Szombatfalvi Józsefnek is elődei
nyomdokán, vagy Farkas Árpád-i gondolattal
fogalmazva: apáink hűlő, drága arcán járva, hasonló harcokat kellett megvívni, hogy az a városvégi, 200 éve még borjúlegelőként számon
tartott, bojtorjános telek virágokat teremjen.
Ma azt mondhatjuk, hogy id. Szombatfalvi
Józsefet a legjobb helyre rendelték. Úgy, ahogyan az egyik régi magyar egyházi énekben
szól, az „Uram, jó nekünk itt lenni!”. És biztosra
vehető, hogy a türelmes, szeretetet árasztó és
megbecsülést, tiszteletet vonzó unitárius papot
az sem zavarja, hogy katolikus egyházi énekből idéztem. A tiszteletes úr évtizedeken át az
erdélyi vallásszabadság gondolatiságával és a
megbékélés eszméivel ápolta az évszázadokkal
ezelőtt elvetett magból folyton nyíló virágokat.
Ki is Nt. Szombatfalvi József? Azontúl, hogy
az egyházi protokoll szerint az esperest illeti e
jelző, a szó értelmezéséhez elegendő, ha id.
Szombatfalvi Józsefre gondolunk. Őt nem csak
az egyházi protokoll szerint illeti, de sokszorosan rászolgált mindannyiunk „nagy tiszteletére”.
1952. november 8-án született Bözödújfaluban,
földművesek
gyermekeként.
Az erdőszentgyörgyi gimnáziumi évek
után,
a
Kolozsvári
Protestáns
Teológiai Intézetben tanult 1971–1975 között.
1975. szeptember 1-jétől lelkészi kinevezést
nyert a csehétfalvi unitárius egyházközségbe,

ahol 1997. december 31-ig szolgált. Csehétfalván szolgálatát a száz éves lelkészi lakás modernizálásával kezdte, majd a lelkészi életrenddel járó
többszöri templomjavítással folytatta. 1988-tól
beszolgáló lelkész a tarcsafalvi unitárius egyházközségben, ahol vezetésével és kétkezi munkája eredményeként is új lelkészi lakást építenek.
1988 karácsonyától 10 éven keresztül a csehétfalvi és tarcsafalvi szolgálatok mellett a balánbányai szórványban is lelkészi tevékenységet teljesít.
1993–1996 között a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör jegyzője, majd 1996-tól 12 éven
át, három ciklusban az Egyházkör esperese.
1998. január 1-jétől a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség megválasztott lelkésze,
2015. október 1-jéig, amikor nyugalomba vonul.
Jelentősen hozzájárult a város és a vidék
egyházközségi és kulturális életének alakításához, őrizve azokat az értékeket, amelyek a székely nép hagyományaiból, értékrendjéből fakadnak, az itt élők sorsát ma
is kedvezően befolyásolják és viszik előre.
Elmondhatjuk, hogy 17 év alatt egy unitárius
„birodalom” jött létre a gimnázium és unitárius templom körül. Ennek az ún. unitárius negyednek a folyamatos szépítés eredményeként
kialakult jelenlegi arculata a maga rendezettségével visszahoz valamit abból a hangulatból
és életérzésből, amelyet jellemzően Székelykeresztúr mezőváros, iskolaváros patinás védjegyeként ismerünk. A régen megszerzett tekintélyt és hírnevet a környék ma is hordozza
küllemében mindazonáltal, hogy a modernkori igényeknek megfelelően tölti be szerepét.
Az unitárius részből kisarjadzott egy új lakónegyed, amely létrehozásának gondolata szintén id. Szombatfalvi József tiszteletes
személyéhez kötődik. Ő volt ötletadója a Dávid Ferenc lakónegyednek, ahol felekezeti különbségre való tekintet nélkül lelhetnek
otthonra az itthonmaradást választó, gyerekeket, egyszóval a jövőnket itt vállaló családok.
A közelmúltban nevéhez kötődött Bözödújfalu rendes feltámadása. A Kopjafafalu vendéghívogató látványosság, de jóval több ennél.
Elmondása szerint: „abból a régi álmomból született, hogy jó lenne még egyszer végigjárni egykori szülőfalum utcáit – úgy, mint
régen, meg-megállva, beköszönve az udvarokra, megszólítva a szomszédokat, falus feleket,
hogy hogyan és miként élnek. Tudtam, nem
lehet – víz alatt már csak iszap fedte rom az
egykori szép falu. De talán mégis lehet! – jött
az ihlet. Faragjunk minden családi háznak egy
kopjafát, s állítsuk fel a falu kicsinyített alaprajzára, így újra bejárhatjuk az utcákat... És
nemcsak – virágot is tehetünk a házunk elé,
gyertyát is gyújthatunk, vagy éppen meghallgathatjuk a bánatát elsíró egykori szomszédot.”
Az álom megvalósult. A kopjafalu óriási jelképpé nőtt. Amellett, hogy az elárasztott Bözödújfalu emlékét őrzi, a nemzeti összetartozás, a
magyar megmaradásért való küzdelem jelképe
is. Hiszen a „harangszóra” megmozdult Szatmártól a Nyárád mentén át Háromszékig 64 kárpátmedencei fafaragómester. Összefogással,
közmunkával és Szombatfalvi József szervezésével és az ő kétkezi munkájával is, 164 kopjafa
készült. Az újjáépített haranglábban szól a ha-

rang, és a bejáratnál „Isten hozott Bözödújfaluba” felirattal székelykapu fogadja az ideérkezőt.
És figyelmezetet: mekkora érték egy falu, egy
közösség, az egymásra figyelés. Soha ne történhessen többé ilyen! És akkor megmaradunk!
Tamási Áront szoktuk idézni, miszerint azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne. Kell egy hely a világban, ahová HAZA lehet menni! S ha ezt a helyet elvették, akkor állítani kellett egy jelet! Sütő András a jelhagyás
fontosságát, értelmét életrajzi regényében rövid
párbeszédben fogalmazta meg: „- Ha már nem
vagy, számít-e a jel? - Akármi legyen az a jel,
mindig számít. Aki megmarad, a jelhez igazodik!”
Id. Szombatfalvi József közösségi munkássága, vállalása, tettei mind egy-egy jel azért, hogy
az utánunk jövőknek legyen, amihez igazodni.
A Székelykeresztúr város által odaítélt Pro Urbe-díj, amelyet most emberi döntés folytán ugyan,
de Isten kegyelméből átvehet, töltse el olyan örömmel és megelégedéssel, ahogyan ezt átadják Neki!
Felolvasta: Sándor-Zsigmond Ibolya

Anyakönyvi hírek
2016.07.15. – 2016.08. 15
Házasságkötések:
2016.07.22
Lovász László és Ilonka Laura
2016.07.28
Benedek Endre és Petrariu Indira-Elisabeta
2016.07.29
Gáll Tibor és Betegh Tünde
2016.07.30
Farkas István és Fazakas Katalin
2016.08.04
Andrási István és Kovács Abigél
Elhalálozások:
Veres Erzsébet		
Borka Ilona		
Hurubás Katalin		
Dodo József		
Gál Ilona		

2016.07.19
2016.07.24
2016.07.24
2016.07.29
2016.08.06
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Tiboldi József, a KTS Stone Kft. vezetőjének laudációja
Apró cseppekből lesz a zápor – tartja egy
latin szállóige. Ha nem az esőre gondolunk,
hanem megpróbáljuk hasonlatként alkalmazni
valakire, valakinek a törekvéseire, munkájára
és az ezek nyomán elért eredményekre, akkor
Székelykeresztúron egy jó példa Tiboldi József
következetesen és szívós kitartással felépített
vállalkozása.
Amit a külső szemlélő lát az annyi, hogy van
egy Nyári kertnek nevezett szórakozóhely, ahol
a keresztúriak évtizedek óta tudják, hogy kellemes mulatságokat lehet tartani, enni, inni, táncolni szokás.
Aztán van egy focirajongó és őmaga is aktívan sportoló Tiboldi Jóska. Ha még valamit mondani kellene róla, biztos szóba kerül, hogy társaságkedvelő, jó barát, amiért áldozni is képes,
testvértelepülési kapcsolatot építő és támogató
ember. És nem utolsó sorban szüleinek jó gyermeke, és gyermekeinek jó édesapja, családjának egy olyan biztosítéka, akinek köszönhetően
boldog és megelégedett életük lehet.
Tiboldi József 1968. február 24-én született
Székelykeresztúron. Elemi iskoláját az akkor
1-es számúnak nevezett Petőfi Sándor Általános
Iskolában végezte, és 1988-ban érettségizett az
Ipari Líceum esti tagozatán. Közben az asztalos
szakmát is megtanulta, elméletet a székelyudvarhelyi UCECOM-ban sajátított el, a gyakorlatot
a helyi Küküllő szövetkezetnél végezte.
1988 őszén már a katonaságnál találja magát, közben megnősül, 1989-ben megtörténik az
akkor „forradalomnak” mondott rendszerváltás,
és 1990 februárjában leszerel. Ekkorra már meg
is születik első gyermeke és még csak 22 éves.
1991-ben megszületik második gyermeke,
és a felelősség a családdal együtt gyarapszik.
Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet szüleinek, hálával tartozik nekik.
1994 nyarán egy baráti körből szerveződve
hárman megalapítják a KTS Stone céget, ami
egy kereskedelmi vállalkozásnak indult. A gazdasági élet instabilitása mindenütt éreztette
hatását, egyik társ kilépett, maradtak ketten
és 1997-ben jött az ötlet, hogy béreljék ki az
akkori szövetkezet adminisztrálásába tartozó
Nyári keretet. Két évig működtették hullámzó
eredménnyel, majd 1999-ben egyedül maradt
a cégben. Persze nem egyedül, hiszen mellette
állt a családja, elsősorban a felesége, aki nélkül, bevallása szerint, nem tudott volna így boldogulni, és rájuk valóban nagyon illik a mondás,

Lépésről lépésre
A kerékpárút részét képező új híd épül a
Gagyi-patak fölé, a régi palló szomszédságában.

amely szerint minden sikeres férfi mögött, ott
áll egy nagyszerű nő, feleség.
2003-ban a kerthelyiséget az eredeti tulajdonosoktól megvásárolták, 2004 őszétől 2005
áprilisáig teljeskörű felújítást végeztek. Itt
említésre méltó, hogy Tiboldi József eme vállalkozása a város értékeinek megőrzése szempontjából kulcsfontosságú. A több mint 100
éve működő, egykori Walter-féle kerthelyiség
átmentése napjainkra Keresztúr kultúrtörténetének egy fontos darabja. 2013-ban újabb
nagyjavításokat eszközöltek – deszkázat, tetőzet, aljazat kicserélése történt –, de az eredeti
arculaton lényegében akkor sem változtattak.
Megőrizve a helyiség hangulatát, de a 21. századi igényeknek megfelelően működik ma is, és
őrzi azt a kisvárosi légkört, amely olyan, mintha
az ember egy másik világba lépne és visszarepülne az időben. Talán ez a legfőbb vonzereje
és egyedisége a Nyári kertnek.
2015-ben egy új rendezvényterem megépítésének gondolata született meg. A református
egyháztól 10 évre bérbe vette a volt HOLDING
név alatt ismert termet, és nagyméretű beruházásba kezdett. Idénre, reményei szerin a munkálatok befejeződnek, és a városnak lesz egy
akár 300 személyt is befogadni tudó, modern,
légkondicionált, a legújabb követelményeknek
minden szempontból megfelelő rendezvényterme, a járulékos helyiségekkel együtt: konyha,
mosdók, térkövezett udvar.
A vállalkozás nagy érdeme Székelykeresztúr
szempontjából az, hogy 14 embernek munkát
biztosít, ezenfelül alkalmanként szezonális kereseti lehetőséget is jelent.
Mint már előljáróban elhangzott, a foci azért
fontos szerepet töltött és tölt be életében. Az
Egyesülésnél kiskorától már, az IFI-csapat tagjaként kitartóan járt edzésekre. A nyolcvanas
években id. Klein László edzősége alatt nevelkedett, felnézett rá, sokszor a D diviziós csapattal is mehetett az országban, ami akkor nagy
dolognak számított, és amire akkor – elmondása szerint – nagyon büszke volt. Az IFI sorból
kinőve a nagycsapathoz került, és néhányszor C
divíziós játékosként is pályára léphetett.
Az Egyesülés klubtól átkerült a volt baromfinevelde (AVICOLA) megyei osztályos csapatához, Pitó János edzőre emlékezik, és arra, hogy
nagyon jó csapat volt, bajnokságot is nyertek, jó
emberekkel és szép emlékekkel teli időszak volt.
1990-el a focikarrier megszakadt ugyan, egy
Útfelújítás a Hargita utca felső végénél. Aszfaltozást és parkolóhelyek kialakítását is magába foglaló útfelújítási munkálatok vannak folyamatban a Hargita utca felső végénél, a városi
temető bejárata közelében.

álom foszlott szét, de azért nem fordított hátat teljesen, később Fiatfalván a falusi ligában
jászott, majd Betfalván szintén. Itt a Romániakupában még megyei győztesek is voltak. Ma
is tagja és támogatója a betfalvi Nagyküküllő
csapatnak. Ennek van egy másik hozadéka is,
ugyanis neki köszönhető a Betfalva-Lánycsók
testvértelepülési kapcsolat létrejötte, amelyet
azóta is, hogy már hivatalos szintre emelték,
támogat és ápol. Évek óta szervezője, támogatója a ROLLOTEC minifoci bajnokságnak, és nagyon jó kapcsolatokat ápol a derecskei és karcagi közösségekkel. Ezeknek a kapcsolatoknak
szintén támogatója, akárcsak a Székelykeresztúri városi rendezvényeknek.
Köszönettel és megbecsüléssel gondol volt
üzlettársaira (Kiss Józsefre és Sebők Leventére), volt és jelenlegi alkalmazottjaira. Köszöni a
keresztúri emberek bizalmát, akik nagyobb szabású ünnepségeiket, rendezvényeiket rábízzák.
Színes egyéniség, fiatalos lendület, szépen felépített és folyamatosan emelkedő vállalkozás,
tervek – ez jellemzi leginkább Tiboldi Józsefet.
Kívánunk neki és családjának további sikereket, Keresztúr gazdasági életének fellendítéséért is áldozó hosszú éveket!
Felolvasta: Köblös Domokos alpolgármester

A kórház épületéhez régi képek alapján készült el az új kovácsoltvas kapu, amely az eredeti, 1896-ban készült kapuhoz hasonló.
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma
iskolája.” (Szent-Györgyi Albert)
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium, valamint a Gyámszülői Közösség Alapítvány a
2015-2016-os tanévben is több sikeres pályázaton nyert el pénzösszegeket, 2 500 000 Ft.
értékben. A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott
pályázatok segítségével intézményünk több
pénzösszeget tud fordítani saját működésére,
iskolaépületeink állagmegőrzésére, modern
technikai eszközök beszerzésére, valamint

hagyományőrzésre.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium
által elnyert összegek:
1. Berdés iskolabusz 400 000 Ft (működésre)
2. Minőség az étkezdében 600 000 Ft (állagmegőrzésre)

zésre)
2. Együtt a népművészetért 600 000 Ft
3. Hagyományos és modern utazási eszközökkel, közösen 500 000 Ft
Reméljük, hogy a felsoroltak által is folytatni tudjuk a következő tanévben iskolánkban a
hagyományőrző tevékenységet és a minőségi
oktatást.

A Gyámszülői Közösség Alapítvány által elnyert összegek:
1. Jó itt lenni 400 000 Ft (eszközbeszer-

Petőfi Sándor Általános Iskola

Varró Margit

„Petőfi nyomdokain” – történelmi kerékpártúra
Vasárnap, július 31-én 9 órai
kezdettel a „Petőfi nyomdokain”
nevű történelmi kerékpártúrával
vette kezdetét a Székelykeresztúri Kistérségi Napok és Petőfi-hét
rendezvénysorozat. Különös hangulata és jelentősége van ennek
az emléktúrának, hiszen ugyanazt
az útvonalat követi, amelyet Petőfi Sándor is megtett 1849. július
31-én reggel, miután az éjszakát
városunkban töltötte. Ez az út emlékezés Petőfi Sándor utolsónak
vélt keresztúri estéjére, tisztelgés
a szabadságharc hősei előtt, köztük a fehéregyházi csatában eltűnt
nemzeti költőnkre. Elismerés illesse Nemes Sándor titkár urat, aki
hagyományt teremtett ezzel a sajátos történelmi kerékpártúrával,
amely évről évre nagy érdeklődésnek és sikernek örvend.
A zarándoklat, amely a Gyárfás-kúriától, a Petőfi körtefa mellől
indult, a héjjasfalvi Zeyk Domokos-obeliszk érintésével érkezett
végcéljához, a fehéregyházi Petőfi-emlékparkba. Héjjasfalván az
1901-ben felavatott Zeyk Domokos-emlékmű megkoszorúzására
álltak meg a túra résztvevői, és
rótták le kegyeletüket az ott pihenő hősök emléke előtt.
Ezután az Ispán-kúti emlékműnél, Petőfi valószínűsített halálhelyénél történelmi ismertetőre került sor, és csoportkép is készült
a kerékpáros zarándokokról. A
kerékpártúra résztvevői megérkeztek Fehéregyházára, ahol részt
vettek az emlékparkban tartott
megemlékezésen.
Székelykeresztúron
a
július 31-i ünnepség délután a főtéri
Petőfi-szobor
megkoszorúzásával kezdődött, miután a

Polgári Fúvószenekar 1895 kíséretével a Gyárfás-kertbe vonultak a
résztvevők, ahol megemlékezésre
került sor Petőfi Sándor halálának
167. évfordulóján. Megemlékező
beszédet mondott Rafai Emil polgármester, Pad Ferenc ajkai önkormányzati képviselő, imát mondott
Nagy Henrietta székelykeresztúri
unitárius teológiai hallgató. Az
ünnepi műsort a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum diákjai mutatták be, és fellépett az ajkai Borostyán férfikar.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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II. Székelykeresztúri fúvóstábor
A Polgári Fúvószenekar 1895 Egyesület 2016.
augusztus 8-12. között immár második alkalommal szervezett fúvóstábort, melynek helyszínét az Orbán Balázs Gimnázium biztosította.
Az egyhetes rendezvényen a zenekar jelenlegi
tagjai mellett új, fiatal érdeklődők vettek részt,
akik az utánpótlás-nevelés szempontjából elengedhetetlennek számítanak. A tavaly első ízben
megrendezett tábor létjogosultságát, hiánypótló jellegét mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy idén nemcsak helyi és kistérségi fiatalok
jelentkeztek a táborba, hanem tanulni vágyók
érkeztek távolabbról is: Homorodalmás, Oklánd, Korond, Monospetri településekről.
A több mint negyven résztvevő idén is magyarországi, valamint helyi tanároktól tanulhatta a fúvós hangszeren való játszás technikáját,
a következők szerint: Orosz János tuba, harsona, Horváth Adrián harsona, tenorkürt, Nagy
Levente tenorkürt, Lődi Bence ütőhangszerek,
Molnár Andor trombita, Siklódi Emese fuvola,
Palkó Csanád-Tamás szaxofon, Deák Szabolcs

László klarinét, míg Orosz Jánosné zeneelmélet
területén igyekezett a legtöbbet hozzáadni a tábori résztvevők tudásához.
Idén érdekességnek számított, hogy a napi
hat órás diákokkal való egyéni foglalkozás mellett esténként zenekari próbák folytak. A zenekar összességében rengeteget tanult és nagyon sok fontos információval lett gazdagabb
Horváth Adrián és Orosz János karnagy urak
jóvoltából. Négy nap alatt öt művet sikerült kicsiszolni, színpadképessé tenni. Erről megbizonyosodhattak azok, akik részvettek a táborzáró
koncerten.
Természetesen a komoly munka mellett volt
idő tábortűzre, bográcsozásra, szakmai beszélgetésekre, amelyek mind elengedhetetlen kellékei egy fúvóstábornak. A résztvevő tanárok
és diákok egyaránt arról számoltak be, hogy
szakmailag egy nagyon hasznos és magas színvonalú tábor részesei lehettek, ahol emellett
még nagyon jól is érezték magukat.
Elismerés illeti a tanárok munkáját, valamint
a résztvevő diákok kitartását. Külön köszönjük
a házigazda Orbán Balázs Gimnáziumnak és
Demeter Levente igazgató úrnak, hogy ezúttal
is rendelkezésünkre bocsátotta az iskola tantermeit, alkalmas helyszínt biztosítva az oktatásra.
Köszönjük a Communitas Alapítvány, valamint a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatását, és ígérjük, hogy jövőre is megszervezzük a
népszerűségnek örvendő fúvóstábort.
Nagy Levente

Néptáncgála
A Székelykeresztúri Néptánctalákozót 13. alkalommal szervezte meg Székelykeresztúron
a Pipacsok Néptáncegyüttes, augusztus 5-8.
között. A néptánctalálkozó illeszkedik a Székelykeresztúr Kistérségi Napok rendezvényeihez, amelyet a város évente rendez, és amely
immáron hagyománnyá nőtte ki magát. A rendezvényt több ezren látogatják, s mind ilyen a
környék egyik jelentős idegenforgalmi attrakciója. A szombati néptáncgála pedig a kistérségi
napok egyik kiemelkedő vonzereje. A fellépők

között voltak a csíkszentdmokosi Elevenek, egy
dinamikus ifjúsági néptáccsoport, akik gyönyörű népviseletükkel, saját falujuk táncaival kápráztatták el a közönséget. A debreceni Hajdú
Táncegyüttes a fesztivál különleges színfoltja
volt, hisz egy olyan együttes mutatkozhatott
be Székelykeresztúron, amely számos magyarországi és nemzetközi díj, kitüntetés mellett megkapta a Népművészet Európa Díját,
melyet eddig Magyarországon összesen három
együttes érdemelt ki. A Debreceni Hajdú Táncegyüttes több mint 60 éve alakult, és jelenleg
több mint 300 tagot számlál az óvodás kortól a
szenior korosztályig. Népes csapatuk feketela-

ki, szilágysági, rábaközi és hajdúsági táncokat
mutatott be igényes előadásban. A táncpaletta
további képviselői a kistérségünkből kerültek
ki, a Vadrózsák Kis-Küküllő-menti és sóvidéki
táncokkal, a Mákvirágok kalotaszegi, a Kései
Mákvirágok vajdaszentiványi, a Picurpipacsok,
Kispipacsok és Forgórózsák mezőségi, a házigazda Pipacsok pedig mezőpaniti, nyárádselyei
és marossárpataki táncokkal gyönyörködtették
meg közönségüket. A néptánctalálkozót támogatták: a Székelykeresztúr Önkormányzata,
Nemzeti Kulturális Alap és a Communitas Alapítvány.
László Csaba

6.

oldal - 2016. augusztus

KULTÚRA

Hagyományőrző Tűzoltóverseny Székelykeresztúron
Augusztus 6-án a Kistérségi napok alkalmából került megrendezésre a hagyományőrző tűzoltóverseny, amely a székelykeresztúri Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság és az Önkéntes
Tűzoltók Szakmai Egyesülete Székelykeresztúr
és Térsége közös szervezésében zajlott le. A
versenyen hét meghívott Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság: Parajd, Korond, Farkaslaka,
Szentegyháza, Zetelaka, Lövéte, Bögözön kívül
egy Tűzoltó Egyesület a homoródszentmártoni
,,Szikra’’ képviseltette magát. A verseny három
versenyszámból állt: tekedobás, tűzoltó készü-

lék dobása, szerelési próba. A leglátványosabb
természetesen a szerelési próba volt, amelyet
az 1892-ben gyártott tűzoltópumpák beüzemelésével kellett végrehajtani, és egy bizonyos
magasságban elhelyezett célpontot eltalálni. Jó
érzés volt látni és működtetni ezeket a hajdani berendezéseket, és visszagondolni, hogy a
kezdetekben milyen is volt a ,,modern” tűzoltás. A tekedobás és a tűzoltó készülék dobása
is igénybe vette a tűzoltók szakmai tudását, valamint rátermettségüket.
Az Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete

Székelykeresztúr és Térsége az idén is egy jelentősebb összeget nyert pályázaton keresztül
Hargita Megye Tanácsától. A megnyert összegből mind az előző években is az Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóság tűzoltói részére vásároltunk egyéni védőfelszerelést. A felszereléseket
ünnepélyes keretek közt Rácz István, Hargita
Megye Tanácsosa adta át.
Köszönet ezúton is Hargita Megye Tanácsának és elnökének, Borboly Csaba úrnak.
Péter Levente

Keresztúr nevű települések XVII. nemzetközi találkozója
2015-ben városunk, Székelykeresztúr volt
házigazdája a Keresztúr nevű települések XVI.
nemzetközi találkozójának, amely azzal a bejelentéssel ért véget, hogy jövőre, azaz 2016ban Rákoskeresztúr fogadja a sokféle Keresztúr
küldöttségeit. Ez a bejelentés megvalósult, és
idén 17. alkalommal rendezték meg a találkozót,
melynek ezúttal Rákoskeresztúr volt a házigazdája. Az Önkormányzat negyedik alkalommal
adott otthont a kétnapos rendezvénynek, melyet nemzeti ünnepünkhöz kapcsolva, augusztus
19-20. között rendeztek meg. Az eseményen 25
Keresztúr nevű település delegációja képviseltette magát, köztük Székelykeresztúr is.
Az esemény a települések zászlós felvonulásával vette kezdetét, majd a Pesti úti sportpályán ünnepi megnyitó várta a megjelenteket.
Elsőként Riz Levente polgármester köszöntötte
a vendégeket. A városvezető kiemelte: a találkozó célja az emberi kapcsolatok, valamint a
magyarság és a nemzeti összetartozás erősítése. Az eseményen dr. Kovács Zoltán, területi
közigazgatásért felelős államtitkár és Dunai Mónika, országgyűlési képviselő is megosztották
gondolataikat a megjelentekkel, a folytatásban
pedig Kovács József, Balatonkeresztúr polgármestere, a Keresztúr Nevű Települések Szövet-

ségének elnöke emlékezett vissza a kezdetekre.
A beszédeket követően a delegáció képviselői elhelyezték a településükről hozott lisztet
az összetartozást szimbolizáló új, közös kenyér elkészítéséhez, majd a XVII. találkozó
szalagja is felkerült a vándorzászlóra, mel�lyel hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény. A nap további részében kiállítások, kézműves programok és vásári forgatag is fogadta
az érdeklődőket. A színpadon a településekről
érkezett művészi csoportok mutatták be tudásukat. A székelykeresztúri Mákvirágok néptánccsoport szombaton, augusztus 20-án lépett színpadra és a mindenkori sikert aratta.
A programsorozat másnapja a „Tiszta Udvar,
Rendes Ház” és a „Legszebb Előkert” városszépítő versenyek díjkiosztójával kezdődött a Vigyázó
Sándor Művelődési Házban. Ezt követően a Kertbarát Mozgalom 100. születésnapja alkalmából
tartott ünnepségre várták a vendégeket, melyhez kapcsolódva terménybemutatón és burgonyafesztiválon is részt vehettek az érdeklődők.
A rendezvény ökumenikus kenyérszenteléssel folytatódott a történelmi egyházak képviselőivel, melynek során Hegyi László, egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mondott
köszöntőt. Kiemelte: a fizikai léthez szükséges

Ide egyszer el kell jutni!
Történelmi időutazásaim legjelentősebb állomása 2016 nyarán a Vereckei szoros volt.
„Verecke híres útján jöttem én,
Fülemben még ős magyar dal rivall…” írta
Ady Endre. A lenyűgöző természeti környezetben szinte nincs olyan magyar turista, akit ne
érintene meg a hely mitikus ereje.
Verecke a Kárpát-medencei jelenlétünk kiindulópontja, történelmünk és irodalmunk, kultúrtörténeti örökségünk szerves része.
A magyar honfoglalásra emlékeztető mai
emlékművet 2008-ban avatták fel. Matl Péter,

munkácsi szobrász alkotása egy hét tömbből
álló kapu, ahol a tömbök a hét honfoglaló magyar törzset szimbolizálják. A régi emlékmű az
ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban
található.
Felemelő érzés volt ott lenni, és megerősödni, újra átélni, hogy milyen nagy kiváltság magyarnak lenni. Kis csoportunk koszorút és székely zászlócskát helyezett el az emlékműnél.
Aki arra jár, feltétlenül keresse fel ezt az emlékhelyet!
Biró Anna

legalapvetőbb szükségletek megteremtése mellett, lelki táplálékra is szüksége van az embernek, amelynek tökéletes színtere ez a találkozó.
A délután folyamán sor került a Keresztúr Nevű
Települések Szövetségének közgyűlésére is,
ahol Kovács József elnök köszönetét fejezte
ki a találkozó színvonalas megszervezéséért.
Este a nemzetközi találkozó zárásán bejelentették a közgyűlés határozatát, mely szerint
a XVIII. találkozó megrendezését Sajókeresztúr vállalja 2017. augusztus 10–13. között.
A kétnapos rendezvény a Ghymes zenekar koncertjével folytatódott, majd a hagyományokhoz
híven tűzijáték zárta a találkozót.
Sándor-Zsigmond Ibolya
Forrás: rakosmente.hu
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Kiss Tamara Macedóniában

A székelykeresztúri Gyermekek Klubja ifjúsági versenyzője Kiss Tamara képviselte Romániát 2016. július 30-án a Prilep szabadon repülő
Világkupa modellező versenyen Macedóniában,
és augusztus 1-8. között az ugyancsak ott megrendezett, ifjúsági Világbajnokságon. Tamara
mindkét versenyen a középmezőnyben végzett. Ezáltal szeretnénk köszönetet mondani,
mindazon cégeknek és magánszemélyeknek,
akik támogatták a versenyen való részvételt:
Székelykeresztúr
Polgármesteri
Hivatala,
Bethlen Gábor Alap, S.C. Avicoopex S.R.L.,
S.C. Brutăria Bachus S.R.L., S.C. Primo Servi-

ce S.R.L., S.C. Rollotec S.R.L., S.C. Szél-Mob
S.R.L., S.C. Szinker S.R.L., S.C. Kvarc S.R.L.,
S.C. Spectrum Center SPC-Group S.R.L., S.C.
Oţeluri pt. Scule S.A., S.C. Netter System
S.R.L., S.C. Montplast S.R.L., S.C. Szilvester
Comprod S.R.L., S.C. Amigo&Intercost S.R.L.,
S.C. Perfect S.R.L., Barabás Levente, Dobos
Albert, Fülöp Jenő, Kovács Dezső, Marosi János,
Simó Zoltán, Barabás Zoltán, Popovics Ervin,
Bardócz Albert, Molnár István, Kandó Csaba,
Borbély Sándor. Szeptember folyamán részt
veszünk két-két Világkupa versenyen Lengyelországban és Bulgáriában, és két nemzetkö-

zi versenyen, a Hortobágy Kupán és az Árva
János Emlékversenyen, amelyeket a magyar
modellezők szerveznek Földesen és Nagyszalontán. Ezeken a versenyeken való részvételt a
Bethlen Gábor Alap támogatja.
Kiss István

Székelykeresztúri Kistérségi Napok és Petőfi-hét
folytatás az első oldalról...

I. helyezett a Ludas Matyi csoport Ludasok
módra készített csülkös töltöttkáposztája lett, a
II. helyezést a Hubetus Vadász és Sporthorgász
Társulat keresztúri módra készített halászléje
érdemelte, míg a III. helyre az Újszékelyi Önkormányzat Új-székelykáposztáját sorolták.
Különdíjat kapott a Rolotec csapatának csülökpörköltje, Karcag város önkormányzatának
kunsági birkapörköltje és a székelykeresztúri
önkormányzat finom pörköltje.
A kellemes hangulatot csak fokozta Kádár
Péter és zenekara muzsikája.
A főzőversennyel egy időben borverseny is
zajlott. Székelykeresztúri, rugonfalvi, szentábrahámi, alsóboldogfalvi borok mérettettek meg
az „In vino veritas” versenyen. A gazdák szívesen hallgatták a szakértők véleményét a helyi
borokról, különösen, hogy a zsüri elnöke Flaskay
István úr, az Európai Borlovagrend és az Egri Bikavér Lovagrend tagja, a Trezor Borbarátok Társaságának elnöke volt. Jóllehet Székelykeresztúr nem a borászatról híres, de az éghajlatnak
és a bőséges napsütéses óráknak köszönhetően mégis lehet finom, nemes borokat készíteni,
és mindennek több évszázados hagyománya
is van. A verseny végén az alábbi helyezéseket hirdették ki: I. helyezett: Sándor Ferenc,
II.
helyezett:
Sófalvi
László,
III.
helyezett:
Benyovszki
László
Különdíjban részesült: Kornis István.
Érdekes színfoltot jelentett a délelőtti programokban az ERŐ-OLIM-PIA teljesítményvetél-

kedő, amelynek ötletgazdája és főszervezője
Klein László volt, aki elmondta, hogy a megmérettetésben 5 próba volt: kocsihúzás, gumiabroncs-görgetés, hordó megtartása (emelése)
időben mérve, hot-dog evés, sörivás. A benevezők derekasan helytálltak: I. helyezett: Varga
Zsolt, II. helyezett: budapesti XIII. kerület-Villám ÖTE közös csapata, III. helyezett: Csoma
József lett.
Magasból való mentési bemutatót tartott a
Villám Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A kistérségi napok zárómozzanata volt a Republic-koncert. Jó választás, köszönjük Karcag
testvérvárosunknak ezt a szép ajándékot, hiszen az együttes általánosan kedvelt, minden
dal ismerős volt a közönség számára, így semmi akadálya nem volt a közös éneklésnek és
tombolásnak. Bár Bódi László „Cipő” mindenkinek hiányzott, az együttes derekasan helytállt,
a koncert minősége így is a maximumot hozta.
A kistérségi napok 2016-ban is tűzijátékkal zá-

Kispályás
Petőfi Labdarúgó Torna

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A 2016. évi Petőfi-hét, testvérvárosi találkozó és kistérségi városnapok rendezvénysorozatot Székelykeresztúr Város Önkormányzata szervezte partnerségben a Petőfi Sándor
Művelődési és Kutatási Egyesülettel, a Székelykeresztúr Kistérsége Önkéntes Tűzoltóinak Szakmai Egyesületével, az Erdélyi Ifjúsági
Egyesülettel és a Székelykeresztúri Kistérség
Szövetséggel. Médiapartner volt a Vox Fm
rádió. A rendezvénysorozat fő támogatói: a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Hargita Megye
Tanácsa, RMDSZ-Communitas Alapítvány. Fővédnöke dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi
miniszter, védnökök Dobos László, Karcag polgármestere, illetve Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere voltak.
Őszinte köszönet mindazoknak, akik a rendezvénysorozat megszervezését támogatták!

rult, és a marosvásárhelyi Defender-koncert még
azután is a főtéren tartotta a mulatni vágyókat.
Sándor-Zsigmond Ibolya

KARCAG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, BETLEHEN GÁBOR
ALAP, HARGITA MEGYE TANACSA, AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, HEINEKEN ROMANIA, COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY, GAS TOURS ALAPÍTVÁNY, ING SERVICE, KONT
ILONA II., TÁMPILLÉR Kft., EGA PROSERV Kft., FOREXIMP
Kft.-BONFINI, PERFEKT ÜZLET, OSSA Rt. - ACÉLMŰ, DOLLY
IMPEX Kft., NETTER SYSTEM Kft., PRESTERN SOLUTIONS
Kft., UNICONS Kft., BIANKA Kft., SZINKER Kft., FORMULA
PRIMA Kft., NARCIS E.J GYÓGYSZERTÁR Kft., SZÉLMOB Kft.,
ROLLOTEC Kft., CRISGUM Kft., AVICOPEX Kft., BI-RO PLAST
Kft., KUTI LAJOS, MEDUZA ELECTRO PONT GROUP, COMKIM INVEST S.R.L., DYNAMIC Kft., SZASZI SERV Kft., KVARC
Kft., IBOLYA VIRÁGÜZLET, ÉVA VIRÁGÜZLET, KALA VIRÁGÜZLET, KÉKIRINGÓ VIRÁGÜZLET, KUBI Kft., HARMOPAN,
CONLOG EAST S.R.L., HALUPEX, RDE HARGHITA, KRISTÁN
ZOLTÁN.
Székelykeresztúr Város Önkormányzata

A kistérségi napok keretében szervezett
kispályás Petőfi Labdarúgó Torna döntő mérkőzéseire augusztus 4-én, csütörtökön du. hat
órakor került sor a műgyepes pályán. Sipos
Zoltán, a torna főszervezője elmondta, hogy
hét csapat nevezett be a bajnokságba, amelyen az alábbi végeredményt könyvelhették el:
I. helyezett: Laminker
II. helyezett: Old boys
III. helyezett: Bázis
A legjobb játékosnak Kandó Csabát (Old
boys) nevezték ki, a legjobb kapusnak Galateanu Péter (Old boys) bizonyult, míg a gólkirály
Murvai István (Laminker) lett. Gratulálunk a
győzteseknek!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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GYÁMOLÍTÓ GYÓGYÍR, KÚRÁLÓ PIRULA
Fenti címmel nyílt kiállítás 2016. augusztus 20án, szombaton a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum új székhelyén, a Haberstumpf-villában.
A kiállítás a gyógyszerészet történetének
fontosabb állomásait mutatja be: a népi gyógyászat, a hagyományos gyógyszertárak, valamint
az ipari gyógyszergyártás világába kalauzolja
az érdeklődőket. Betekintés nyerhető a népi
gyógyító praktikák és a gyógynövények széleskörű alkalmazásába, a 18–19. századi erdélyi
patikák működésébe és szerkezetébe, a 19–20.
századi székelyudvarhelyi gyógyszertárak, valamint a modern gyógyszergyártás világába. A
látogatók kipróbálhatják a kézi tablettázógépet,
megismerhetik a modern gyógyszergyár laboratóriumi műszereit és azok működését.
A kiállítást, amely 2017. január 15-ig látogatható, mindenképpen ajánljuk az érdeklődők
figyelmébe, hiszen értékes kiállítási anyagot
kölcsönzött a székelykeresztúri Molnár István
Múzeum a kiállítás céljára. A valamikori Ja-

eger-féle gyógyszertár hagyatékából, amelynek egy része a keresztúri múzeum tulajdonába
került, többek között csodaszép gyógyszertári
színes üvegeket, mérleget, mikroszkópot, tablettázó masinát 29 fém alkatrészével együtt,
továbbá eredeti gyógyszerészeti aprónyomtatványokat, címkéket, Steinbuch Ármin 1914ben kiadott gyógyszerészeti képes árjegyzékét,
gyógyszerészeti zsebnaptárokat és egy igazi levéltári ritkaságot, Zeyk Borbára 19. század eleji
füveskönyvét láthatjuk a Haáz Rezső Múzeum
kiállításán. A természetrajzi gyűjteményünkből
a kiállításhoz hangulati elemként használt formalinos állatpreparátumokat (hüllőket) kölcsönöztünk.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Molnár István
Múzeum helytörténeti gyűjteménye annyira
gazdag és színes, hogy egy ilyen szakirányú kiállításhoz is színvonalas anyaggal képes hozzájárulni.
Sándor-Zsigmond Ibolya

A „Székelycímer” gyógyszertár Székelykeresztúron

Jaeger F. József

Városunkban a legkorábbi, név szerint ismert gyógyszertár 1833-ig vezethető vissza.
Előző tulajdonosát és alapítóját nem ismerjük,
de tény, hogy az 1837-ben Brassóban született
Aescht Adolf patikus 1861-ben Bécsben szerzett gyógyszerészi oklevelet, és 1867-ben jött
Székelykeresztúrra, ahol átvette a már 1833
óta létező Székelycímer gyógyszertárat. Hogy
az 1849-ben Székelykeresztúron működő Lengyel Sámuel gyógyszerésznek, – akit gyakran
tévesztenek össze Lengyel Józseffel, a Petőfi-szemtanú orvossal, pedig pusztán névrokonok és két különböző Lengyel családról beszélünk – mennyi köze volt ehhez az első keresztúri
gyógyszertárhoz, azt egyelőre nem tudjuk.
A gyógyszertár gazdasági erejét mutatja,
hogy 1872-ben Aescht Adolf Székelykeresztúr
második legnagyobb adófizető polgára volt. Az
ő gyógyszertárában kezd segédeskedni az első
munkahelyét itt találó Jaeger F. József 1875-

ben. Még abban az évben, december 27-én végrendelet nélkül hirtelen elhalálozott a 38 éves
Aescht Adolf patikus két kiskorú árvát hagyva
maga után. Az addig csak segédként működő
Jaeger F. József 1876-ban feleségül veszi özv.
Aeschtinét, Schwartz Saroltát, és az árvák fölött a továbbiakban ő gyámkodik, és ő a gyógyszertár vezetője is.
Jaeger F. József szintén Brassóban született
1850-ben, 1875-ben szerzett gyógyszerészi
diplomát Kolozsváron. Az Aescht Saroltával kötött házasságból három gyermek született: Viktor (született Székelykeresztúron 1879-ben),
Jenő (született Székelykeresztúron 1881-ben)
és Mariska, későbbiekben Lengyel Gyula keresztúri tanítóképző intézeti zenetanár fiatalon
elhunyt felesége.
Jaeger F. József fontos közéleti szerepet töltöt be a 19. század végi, 20. század eleji polgárosodó Keresztúron. A városi képviselőtestület
tagja volt, 1898. szeptember 1-jétől 1899. május 1-jéig községi főbíró, a Székelykeresztúr hetilap szerkesztője, számos polgári szervezetben
és társulatban töltött be vezető szerepet.
1906-ban gyógyszertárát átadta fiának, Viktornak, aki mindvégig vezette apja patikáját, és
az államosítás után a városi gyógyszertárban
dolgozott. Öccse, Jaeger Jenő szintén gyógyszerész volt, bátyjával együtt dolgozott apjuk
patikájában, majd az államosítást követően a
kórházi gyógyszertárban dolgozott.
A Jaeger-féle patika hagyatékából maradtak
tárgyi emlékek, ezekből néhány a Molnár István Múzeum tulajdonát képezi. A gyógyszertár
dokumentumanyaga a csíkszeredai állami levéltárban található és kutatható. Ezek között
igencsak értékes az a többszázoldalas, kézzel
írt gyógyszerészeti recepteskönyv, amelyet Jaeger F. József vezetett és a személyreszabott
orvosságok, kencék, pilulák, porok és pomádék
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a korabeli keresztúri lakosság egészségügyi és
higiéniai szükségleteire is rávilágítanak: Gyárfás Domokos-féle Dörzsölő, Ugron János-féle
Camphor Puder, Főtisztelendő Varga Ferenc úr
Fekete viasz pomádé-ja, Ferenczy Gyula úr Bajuszpedrő-je, Sándor János igazgató úr Tyúkszemirtó-ja, Haller gróf Pomádé-ja stb.
Jaeger Ferenc József 1925. április 21-én 76
éves korában hunyt el, 1926-tól a gyógyszertár
tulajdonjoga az örökösöké lett, Jaeger Viktor és
Jaeger Jenő gyógyszerészeké. A Jaeger család
családi sírhelye a Timafalvi temetőben van.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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