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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Októberi megemlékezéseink sora évről évre
az aradi vértanúkra való kegyeletteljes megemlékezéssel kezdődik. Október 6-án a császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát
és egy ezredesét, akik a szabadságharc bukása
után kerültek az osztrákok fogságába.
Áldozatukkal a nemzet vértanúivá váltak és
minden évben kegyelettel emlékezünk rájuk.
A millenniumi emlékműnél tartott koszorúzást követően a Molnár István Múzeumban
folytatódott a megemlékezés. Ünnepi beszédet
mondott Rafai Emil polgármester. Sipos István tanfelügyelő 1849. október 6. történetét
ismertette, és a mártírhalált halt vértanú hősökről beszélt. Memento címmel zenés-verses

Beszámoló az októberi tanácsülésről

Az október 13-án tartott rendes havi tanácsülésen az alábbi napirendi pontokat vitatta meg
a képviselő testület:
Kialakult egy vita, ugyanis a székelykeresztúri unitárius egyház egy kérést adott be az önkormányzathoz, amely szerint komoly szándékuk szerint a lókodi öregotthon mintájára egy
öregotthont szeretnének megépíteni és működtetni Székelykeresztúron. Ez a létesítmény
nemcsak öregotthon lenne, hanem egy fizioterápiás kezelőbázist is létrehoznának ebben a
komplexumban, és ehhez a kezelőbázishoz sós
vízre lenne szükségük. E célból igényelnék annak a sós víznek a használati jogát, amelynek a
kútja gyakorlatilag a város magánvagyonában
van, és amelyet a 90-es években a medgyesi
Romgaz a székelykeresztúri önkormányzatnak
adott át. Ezt a kérdést egy kissé jobban körül
kell járjuk. Nagy valószínűséggel hogyha a kútnak a részleges használati jogát oda is ítéljük,
akkor attól a hivatalos szervtől, amely Romániában az altalajkincseket kezeli, és vannak különböző megyei kirendeltségei, engedélyt kell kérni ahhoz, hogy a sósvíz is, ami altalajkincsnek
számít, gond nélkül használható legyen. Ezért
addig, amíg mindent nem pontosítunk, több
képviselőnek az volt a véleménye, hogy napoljuk el ezt a beadványt és a döntéshozást. Az én
személyes véleményem szerint talán korai emiatt aggódni, mert egyelőre csak a dokumentáció elkészítése és a víz beminősítése végett lett
volna szükség egy ilyen határozatra, de sokan
már azért kezdtek el aggódni, hogyha majd elkészül a sóskúti gyógyfürdő, akkor ez a sós kút,
sós forrás, amely egy 400 méterre lefúrt kút a
fiatfalvi vágóhíd mögött, és természetes nyomással egy leszűkített csövön keresztül tör a
felszínre, vajon majd elégséges lesz-e mind a
két létesítmény szükségletét kielégíteni. Ilyen
hosszútávú aggodalmak mellett természetesen
már az elején jó döntést kell hozni.
Egy másik napirend alatt a Kossuth Lajos negyedben egy család egy garázshelyet igényelt,

ezt az önkormányzat elutasította, mert a terület zöldövezetként van nyilvántartva.
Egy másik napirendi pont kapcsán az RDE
Hargita, amely a szemétszolgáltatást végzi, egy
keretszerződés módosítását kérte az önkormányzattól, amit az gond nélkül el is fogadott.
Különböző munkaköri átalakítások voltak az
önkormányzatnál, és a köztisztviselők jegyzékének a 2016-os módosítására is sor került.
Az Aquainvest Közösségfejlesztési Társulásba, amelyen keresztül pl. Székelykeresztúron
legutóbbi a szennyvízhálózatnak a kibővítése
történt, az önkormányzat részéről újra képviselőt kellett kinevezni.
A városoknak kiírandó európai uniós pályázatok kapcsán például az energiatakarékosságra
van lehetőség, amelyen belül közvilágításra is
lehet pályázni. Farkaslaka kezdeményezésére a
kistérségnek egy része társult egy Gordon Adi
nevű kistérségi társulásba, mert csak úgy lehet
pályázni, ha a társulásban van egy kisváros is,
de így akár 5 millió euróig lehet pályázni például
energiatakarékos közvilágításra. Ebből a célból
társulunk, reméljük, hogy véghez is tudjuk vinni
ezt a gondolatot és konkretizálódik az erőfeszítésünk abban, hogy pályázatot nyerünk, és akár
az egész városban vagy annak nagyrészében
kicserélődnek ledes égőkre a most használatban
lévő közvilágítási lámpatestek.
A súlyosan sérült személyek gondozóinak az
első félévi helyzetéről készült jelentés bemutatására is sor került. Sajnos sok elsőfokú sérült van,
akik gondozóra szorulnak, és ezeket is az önkormányzat alkalmazásából látjuk el gyakorlatilag.
A különféléknél elfogadásra került az a két
személy, akik polgármesteri kinevezéssel már
részt is vettek azoknak a versenyvizsgáknak az
első szakaszában, amelyek az iskolaigazgatók
számára voltak kiírva az országos törvénykezés
módosításából kifolyólag.
Ugyancsak a különféléknél elfogadtunk egy
határozattervezetet, amely arról szól, hogy indul az országos lakásügynökségi fejlesztésnek

összeállítást adtak elő a Berde Mózes Unitárius
Gimnázium diákjai Lukács Éva, Székely-Tiboldi
Anikó tanárnők és Lakatos Sándor tanár irányításával.

Ady Endre:

		 Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
(ANL) egy olyan programja, amelyen keresztül
az önkormányzatoknak újabb szolgálati lakásokat lehet építeni, ezzel is a fiatal kollégákat
tudjuk motiválni és az önkormányzatnál tartani,
ehhez elsősorban terület kell és egy jól megalapozott kérés az ügynökség felé. Emellett
külön program van ugyancsak az ANL-nél az
egészségügyben és tanügyben dolgozóknak a
lakásépítésének a kezdeményezésére és megvalósítására. Továbbá a napokban voltunk Bukarestben, és nagy reményeket fűzünk ahhoz,
hogy ugyancsak a Dávid Ferenc lakónegyedben
egy újabb, 30 lakrészes ANL-s lakásnak az építése kezdődhet el a jövő év folyamán.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Közös tervek Maros megyei szomszédainkkal
Ülésezett a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség

„A jó szomszédság záloga a jó kerítés”mondta valamikor Robert Frost. Az amerikai
költő szavait székelyesíteni, és egyben felülírni
gondolták a keresztúri térség elöljárói, a megyei vezetőség egy olyan kezdeményezéssel,
mely Hargita megye és Maros megye néhány
szomszédos településével való együttműködés
kialakítását célozza.
Október 13-án a Molnár István Múzeum agrártörténeti és borászati pincéjében a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség meghívására és
Hargita Megye Tanácsának támogatásával találkoztak a marosi és hargitai szomszédok.
A gyűlésen részt vett Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond, a
megyei tanács alelnöke, Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Verestóy Attila szenátor,
valamint térségbeli községek – Nagysolymos,
Újszékely, Galambfalva, Etéd és Szentábrahám
– képviselői. Maros megyéből tiszteletét tette
Tóth Tivadar, Segesvár alpolgármestere, Gáll
Ernő tanácsos, Szabó József, a fehéregyházi
múzeum munkatársa, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Varga József, Gyulakuta
polgármestere, valamint Sagyebó István balavásári polgármester.
A tanácskozás során felmerült a megyék közti
kulturális együttműködés, iskolák közti kapcsolatok ápolása, turisztikai adottságok összesítése és közös turisztikai programok megvalósítása. Cél továbbá segíteni a helyi egyházak
ifjúsági és szociális programjait, ugyanakkor a
két megye közti átjárhatóság, utak helyzete, a
vad- és erdőgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás is megfogalmazódott.
A településeknek együttműködve nagyobb
esélyük van a fejlődésre, lakóiknak pedig ezáltal egy jobb életminőségre. Ezzel minden jelenlévő egyetértett, így a találkozó célja is világos
lett mindenki számára: a megyehatárhoz közeli
települések között állandó párbeszéd kezdődjön
el, és bővüljön a közös kapcsolati háló.
Elindult a párbeszéd a megyék közti kulturális együttműködés, iskolák közti kapcsolatok
ápolása, turisztikai adottságok összesítése,
kiaknázása, közös turisztikai programok megvalósítása, egyházak támogatása, ifjúsági és
szociális programok közös kivitelezése terén,
ugyanakkor terítékre került a két megye közti átjárhatóság, az utak helyzete. Az elöljárók
arra is választ kerestek, hogyan tudnának a
tömbmagyar települések és a szórványrégió
összedolgozni, milyen módon segíthetik egymást. Konkrét javaslatok hangzottak el például
a balavásáriak részéről, hogy szívesen tanulmányoznák a székelykeresztúri tejfeldolgozó sikeres modelljét, mert a Kis-Küküllő mentén leépülőben van a szarvasmarha-állomány, vagy a

gyümölcsfeldolgozásról is van, amit Székelykeresztúr térségétől tanulni. Ugyanakkor rávilágítottak arra is, hogy örömöt jelent a magyarság
számára fontos ünnepek együttes megélése,
a közös ünneplés is, külön kiemelték a 2016.
július 31-i történelmi fehéregyházi találkozót,
amelyen Székelyföld mindhárom megyéjének
tanácselnöke tiszteletét tette, és közel ötszáz
személy gyűlt össze, hogy a 167 évvel ezelőtt
elhunyt Petőfi Sándorra emlékezzen.
Javaslatok hangzottak el a két megye településeit összekötő, javítást igénylő utakról, mint
például a Gagy-keresztje–Bözöd, Siklód–Sóvárad, Szederjes–Székelymuzsna, Újlak–Székelyvécke szakasz. Rafai Emil polgármester
hangsúlyozta, érdemes odafigyelni arra, ami
összeköt, és jelentősnek tartja, hogy kultúránk,
nemzeti identitásunk, érzelmi kapcsolatok mentén egyáltalán elkezdődik a közös gondolkodás
az ügyek, gondok és problémák megoldásáról.
Verestóy Attila szenátor szerint be kell bizonyítanunk, hogy itt érdemes élni, „az út felénél
nem lehet megállni”, távlati célokat kell kitűzni,
erőt kell felmutatni, hogy van esély egy jobb
fejezetre.
– Vállaltunk egy feladatot, azt véghez kell
vinnünk, ehhez pedig erős RMDSZ-jelenlétre
van szükség – mondta a szenátor.
Borboly Csaba hozzászólásában kijelentette:
bízik abban, hogy mindig van lehetőség a többre, a jobbra, van lehetőség az új dimenziókra,
közös projektekre.
– Most kedvező a széljárás a megyeközi kapcsolatok megerősítésére. Nagyobb a nyitottság,
beszélhetünk LEADER-térségek együttműködéséről vagy akár kistérségi kapcsolatok kialakításáról. Nagyon sok ponton kapcsolódhatunk,
támogathatjuk egymás munkáját. Térségi
gondjaink megoldása közös érdek, ezért fontos
a helyi kapcsolatok kialakítása és megerősítése
– fejtette ki a megyeelnök reményét fejezve ki,
hogy az itt elindult párbeszédnek, a kapcsolatok
megerősítésének folytatása lesz, és meghozza
gyümölcsét mindkét megye lakói számára.
Úgy tűnik, hogy a kezdeményezés fontosságát kiemelő gondolatok beigazolódni látszanak:
mindannyian, akik hajlandóságot mutattunk
Maros és Hargita megye szomszédos települései közti együttműködésre határozottan állítjuk,
hogy a jó szomszédság záloga nem a jó kerítés,
hanem a megfelelő összeköttetés, az „út” és a
„hálózat” minden területen. Átjárhatóság a kövezett vagy aszfaltos, bicikli- vagy túrautakon,
átjárhatóság a művelődés, kulturális élet terén,
a történelmi múltunkon alapuló idegenforgalom
vagy akár hagyományőrzés kapcsán, de még a
két térséget érintő közös fejlesztések szintjén
is. A találkozót követően átfogó összegző készült a felvetett igényekről, javaslatokról, melyekre mindenki házi feladataikként fog tekinteni, munkálkodni rajtuk.
A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség azt
vallja, hogy az együttműködés és a „kerítésen”
való átnyúlás, kéznyújtás mindkét félnek hasznára válhat. A továbbiakban, mint jó szomszédok gondolkodni fognak a partnerek azon, hogy
miben tudnák egymást, közösségeiket, településeiket segíteni, előre vinni. Közösen. Együtt.
Miklósi Ildikó, Faluvégi Bartha Noémi

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
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HATÁROZ ATAI
107/2016-os HATÁROZAT az ülésvezető elnök megválasztásáról.
108/2016-os HATÁROZAT a szemétszállítási
keretszerződések elfogadásáról.
109/2016-os HATÁROZAT egyes szerződéses munkakörök átalakításáról.
110/2016-os HATÁROZAT a Polgármesteri
Hivatal keretében lévő munkakörök betöltésének 2017-ess évi tervéről.
111/2016-os HATÁROZAT a város képviselőjének szavazási megbízásáról az AQUA INVEST MUREŞ Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén.
112/2016-os HATÁROZAT Székelykeresztúr
város részvételéről a GORDON Fejlesztési
Egyesület létrehozásában.
113/2016-os HATÁROZAT egy kérelem
megküldéséről a Nemzeti Lakásügynökségnek szolgálati lakások építésére.
Székelykeresztúr, 2016. október 13.

Tűzoltófelszerelések
átadása

Magda és Leo Witte már 25 éve rendszeres
visszatérői városunknak. Rendíthetetlen kitartással minden évben a rászorulók segélyezésére és a közhivatalok munkájának segítésére törekednek. Az idei évben lányuk Evelyn
és Co Wiskerke önkormányzati képviselő is
elkísérte őket erdélyi útjukra, használtruhát
hoztak a szociálisan hátrányos helyzetűek részére, valamint különféle virághagymákat a
városi kertészet számára. Október 11-én pedig tűzoltófelszereléseket (sisakokat, védőruhákat) adtak át a városi tűzoltóság részére.
Önzetlen munkájukat segítségüket ezúton is
köszönjük!
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HO TĂ R Â RIL E CONSIL IUL UI L OC A L
A L OR A ŞUL UI CRIS T URU SE CUIE S C
HOTĂRÂREA nr. 107/2016 privind alegerea
d-lui consilier Gálfalvi Gheorghe Alexandru ca preşedinte de şedinţă.
HOTĂRÂREA nr. 108/2016 privind aprobarea modelului Contractelor de prestări servicii publice de salubrizare, utilizate de S.C.
RDE Harghita S.R.L.
HOTĂRÂREA nr. 109/2016 privind transformarea unor funcţii contractuale.
HOTĂRÂREA nr. 110/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
pe anul 2017 în cadrul Primăriei oraşului
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 111/2016 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a
vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA
INVEST MUREŞ” modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru
sectorul de apă şi canal, referitoare la unele
unități administrativ-teritoriale ale judeţului
Mureş.
HOTĂRÂREA nr. 112/2016 privind aprobarea participării oraşului Cristuru Secuiesc la
înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „GORDON”.
HOTĂRÂREA nr. 113/2016 privind aprobarea, în vederea depunerii, unei solicitări către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru
construire de locuinţe de serviciu în oraşul
Cristuru Secuiesc.
Cristuru Secuiesc,
la 13 octombrie 2016.

Anyakönyvi hírek

Lépésről lépésre

Nemcsak gyakorlati idejüket töltik hasznosan, de a városi kertészek munkáját is segítik
a Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai. A
X. és a XI. évfolyam mezőgazdasági profilú osztályainak tanulói gyakorlatoznak a városban, általuk szépülnek az ágyások. Az iskola udvarán
és a város főterén tevékenykedtek, meghallgatták Hatos György előadását az almafajtákról, szedési technikákról. Az ágyásokba, illetve
a központi címerbe – amelyre minden évben
kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek – helyi nevelésű árvácskák kerültek.
Ezek után a tankertben és a központi útkereszteződésnél folytatják a munkát, szőlőtőkét,
tavaszi virágokat, tulipánhagymákat ültetnek.

A városgazdálkodási osztály szociális segélyben részesülő munkásai jelenleg a timafalvi temetőben tevékenykednek. Eltüntetik a
zöldhulladékot, a szemetet; rendezett helyszínt
igyekeznek biztosítani ahhoz, hogy november
1-jén megfelelő körülmények között adózhassunk elhunyt szeretteink emléke előtt.

Miután megépült a kerékpárút, amely Székelykeresztúr alsóboldogfalvi kijáratától a Mihai
Eminescu utcáig a Gagy-patak hídján át vezet,
majd az Orbán Balázs utcán keresztül kapcsolódik a Szécsi András utcai biciklis sávhoz, az
Eminescu és az Orbán Balázs utcákat összekötő, Gagy-patakán átívelő gyalogos és kerékpáros híd is elkészült és aszfaltozása is megtörtént. Ugyancsak leaszfaltozták az Eminescu
utcát. (Szeptember 29-én készült felvételek)

2016. szeptember 29-én Székelykeresztúr
Város Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében baleset- és bűnmegelőzési megbeszélésre
került sor, amelyen az önkormányzaton kívül a
városi rendőrség, a tanintézmények vezetői és
a lakószövetségek képviselői voltak jelen.

2016.09.15. – 2016.10.15.
Elhalálozások:
Barabás Áron		
Hegyi Sándor		
Ötves Erzsébet		
Hegyi Balázs		
Rozsa Imre		
Simó Benjamin		

2016.09.16
2016.09.22
2016.08.26
2016.10.04
2016.10.10
2016.10.13

Házasságkötések:
2016.09.23
Gagyi István és Márton Judith
2016.10.07
Zsidó Csaba és Pap Katalin

Székelykeresztúr város polgármesteri hivatala elindított egy új szokást, miszerint
köszönti az ezüst- vagy aranylakodalmukat
ünneplő házaspárokat. Az önkormányzatnak
csak a városban kötött házasságok adataihoz
van hozzáférése, viszont nem hagyna ki senkit
a kezdeményezésből. Így kérjük - akik szintén jubilálni fognak, de máshol kötötték össze
életüket - jelentkezzenek a hivatal anyakönyvvezetőjénél, Simó Katalinnál hétköznap 10-14
óra között a házasságot igazoló dokumentummal együtt, mert nem szeretnénk senkit kihagyni a felköszöntésből.

Hulladékgyűjtés
A székelykeresztúri polgármesteri hivatal
az Erdélyi Ifjúsági Egyesülettel és a Hubertus
Vadász- és Sporthorgász Egyesülettel közösen hirdetett szemétszedési akciót szeptember
24-én. Csaknem 15 személy fáradozott azon,
hogy a Küküllő partja, illetve a hídtól a volt lengyár közti 3,5 hektáros terület megtisztuljon a
szennyeződéstől. 11 köbméternyi szemét gyűlt
össze. A legfiatalabb környezetvédő nagycsoportos, a legkorosabb pedig már nyugdíjas volt.
Jodál Levente, a Hubertus Vadász- és Sporthorgász Társulat munkatársa elmondta, már 4.
éve végzik a tisztogatást, és jóllehet évről évre
kevesebbet gyűjtenek, még mindig sok a felelőtlen ember.
A gyűjtésben az említetteken kívül az RDE
Hargita Kft. is segített. Ezúton köszönjük a közreműködést azoknak a városlakóknak is, akik

önkéntesen jöttek el rendet tenni.
A lakosság figyelmét rá kell irányítani a (szelektív) hulladékgyűjtés fontosságára, ezt már
fiatal korban is el lehet kezdeni. Ezt tették a
Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjai, akik
Bölöni László és Demeter Annabella pedagógusok vezetésével négy köbméter szemetet szedtek össze az iskolától a Sóskútig tartó részen.

Fotó: Melody Cabrera Cruz

4.

oldal - 2016. október

Orbán Balázs Gimnázium

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
2016. szeptember 22-én iskolánk III. és
VIII. osztályos diákjai részt vettek a Let’s do
it Romania! szemételhárítási programban,
megtisztítva a Sóskút zöldövezetét.
Szeptember 23-án tartottuk végzős diákjaink nagykorúsítási ünnepségét, ahol az igazgatói beszédet a XI. osztályos diákok alkalomhoz illő verses-zenés összeállítása követte,
majd a végzős diákok táncában gyönyörködhettünk. Az iskola tanári kara, a városvezetés, valamint a diákok egykori tanárainak jókívánságai után fényképezés következett. Az
eseményt ünnepi vacsora és bál zárta.
Szeptember 30-án két eseményre is sor ke-

rült. Az egyik a Diáktanács szervezésében zajló
sóskúti kirándulás volt, sok jókedvvel, ötletes
próbákkal, focival, zenével, finom falatokkal,
egy kivételesen szép, napsütéses őszi napon.
A másik esemény a délután megtartott Gólyabál volt, a gólyahét méltó lezárásaként. A IX.
osztályos tanulók megmutathatták ügyességüket, rátermettségüket. A próbák végén gólyakirályt és királynőt választottak. Az V-VIII.
osztályos gólyabált október 13-án tartottuk.
Székelykeresztúr Város Önkormányzata
és a Molnár István Múzeum szervezésében,
a Berde Mózes Unitárius Gimnázium közreműködésével került sor október 6-án az aradi

vértanúkra való megemlékezésre. Rafai Emil
polgármester úr ünnepi beszéde után Sipos
István tanfelügyelő úrnak, iskolánk tanárának
megemlékező beszéde következett. A gyásznapi megemlékezést diákjaink teljes átéléssel
bemutatott zenés-verses összeállítása zárta.
Október 12-én gimnáziumunk Vadrózsák
Néptánccsoportja ismételten telt ház előtt mutatta be Sírjaik hol domborulnak? című táncjátékát a VII. Székelyföldi Napok keretében.
Október 14-én a X. évfolyamos diákok egy
csoportja részt vett a Gyulafehérvári Caritas
által szervezett Egymillió csillag a szegényekért
karitatív rendezvényen, ahol gyertyát gyújtottak
és adományaikkal támogatták a rendezvényt.
Október hónapban iskolánkban többször is
megfordultak a Duna TV munkatársai. Lefilmeztek egy, az 56-os forradalom és szabadságharcról szóló rendhagyó történelemórát
és egy ehhez kapcsolódó ünnepi műsort. Itt
jártak a Fölszálllott a páva versenyzőinek bemutatásakor is.
Székely-Tiboldi Anikó

Az elmúlt napokban változatos programok,
tevékenységek zajlottak a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Olvasás, szövegértés A könyvtárban kicsik, nagyok közösen, szívüket, lelküket beleadva dogoztak Töklámpás Jankón, közben
töklámpásról szóló történeteket is meséltek
egymásnak. Ugyanitt ünnepeltük meg Benedek
Elek születésnapjához fűződő magyar népmesék napját az I. A, II. A, III. A, IV. A, V. B, VI.
C osztályosokkal. Meseírásra is sor került: október 3-án iskolánk IV. osztályos tanulói részt
vettek a nagyváradi Pertinax Egyesület és a
Prolog Kiadó mesealkotó, meseíró versenyén.
Infrastruktúra Két évvel ezelőtt a Garden
Proiect által meghirdetett versenyen elnyertük

a fődíjat: a timafalvi iskola egy játszóteret és
az udvart díszítő fákat, cserjéket és virágokat
nyert. Most e játszóteret az iskolába járó gyerekek szüleinek köszönhetően gazdagítottuk,
bővítettük egy egyensúlyozó akadálypályával.
Kapcsolatok I. B osztályos tanulóink testvérosztályukat, a székelyudvarhelyi Bethlen
Gábor Általános Iskola I. B osztályosait látogatták meg, tanulmányi sétával fűszerezve a
viszontlátás örömétől már amúgy is sikeres
napot. Megnézték a Székelytámadt várat, beléphettek a Székelyföldi Legendárium Stúdiójába, ahol megismerkedtek a rajzfilmkészítés
apró lépéseivel, közösen barangoltak Székelyföld tájegységein, találkoztak régi idők hőseivel, az őket segítő tündérekkel, óriásokkal.
Nagyok és kisebbek kapcsolata A VIII.
osztályosok szorgosan szervezték az V. osztályosok számára a gólyabált. Szeptember 23án a gólyatánccal vette kezdetét, majd próbák
következtek, amelyek alapján a gólyakirályt
és gólyakirálynőt választotta ki a zsűri. Az ezt
követő buliban együtt táncolt a két évfolyam.
Kirándulás Az európai autómentes nap al-

kalmából iskolánk III. B és IV. B osztályos tanulói, tanítóik és szüleik társaságában, 2016.
szept. 22-én és 23-án biciklitúrán vettek
részt. Közlekedési-környezetvédelmi mozgalmukat
Székelykeresztúr–Csekefalva–Szentábrahám távolságra tervezték. Itt dalolták
vígan: „Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli…”!
Felhívások, projektek A 2016/2017-es tanévben, októbertől kezdődően, folytatódik a SZÉL
MOB Kft. által támogatott program. Az elmúlt
tanév márciusától 4 óvodás és 8 elemi tagozatos
kisdiák délutáni programjának a finanszírozását
vállalta a cég. Köszönjük a támogatást!
A mese fontos a mi iskolánkban, nem véletlenül vagyunk szervezői a Mesék Világa országos rajzversenynek, mely az iskolai könyvtári
világnaphoz kötődik, ugyanakkor a művészeti
alkotásokat szövegértéshez, meseszeretethez
kapcsolja a diákokat. Iskolánk alsó tagozatos,
nagycsoportos tanulói már bekapcsolódtak
ebbe a projektbe, melynek eredményeit december végén ismerjük meg. A versenyfelhívás honlapunkon is elérhető: www.petofiai.ro .
Jakab Enikő

Magyar népmese napja: szeptember 30-án iskolánk könyvtárában Benedek
Elek születésnapjára emlékeztünk. Alsó
tagozatos diákjaink mesefelolvasáson vettek részt, korosztályuknak megfelelően. A
legkisebbek az Ugorjunk árkot! című népmesét hallgatták meg, majd ehhez készítettek rajzokat. A nagyobbak feladatlapot
töltöttek ki a Nem fogadott szót a kiskakas című meséhez, míg a legnagyobbak
a Furulyás Palkó mesével ismerkedhettek
meg. További feladat volt egy fogalmazás
elkészítése, a mesefőhős külső és belső
tulajdonságainak bemutatásával, belefoglalva a hallott történetet.
Bolyai-verseny: október 14-én iskolánk négyfős csapata: Zsidó Tímea,
Bíró-Bedő Kristóf, Komporály Tamás és
Orbán Lehel vett részt a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolában
megrendezett Bolyai matematikai csapatversenyen. Ebben a tanévben a verseny
Magyarországon kívül Kovászna, Hargita,
Bihar és Kolozs megyében is megszerve-

zésre került. Diákjaink lelkesen készültek,
ahol első próbálkozásra szép eredményt
értek el. Gratulálunk és további sikeres,
tapasztalatokban és élményekben gazdag
versenyeket kívánunk.
IV. Székelyföldi IT&C és Innovációs Konferencia és Lego Robot demo:
október 14-én Szovátán, a IV. Székelyföldi
IT&C és Innovációs Konferencia keretén
belül diákjaink Tánczos Barna szenátorral közösen mutatkoztak be, ahol programozható robotokkal mutattak be saját
ötleteket. Hurubás Dávid, Mózes Botond
és Szabó Balázs legórobotokból építettek
és programoztak egy szintetizátoron játszó, zenélő robotcsoportot. Balázs Róbert
pedig egy saját építésű, arduino által működtetett rajzológépet mutatott be. Mindkét csapatnak sikerült magával ragadnia a
konferencia résztvevőit, és ezzel igazolnia
a Lego Mentor Program létjogosultságát,
melynek immár 4 éve részese iskolánk.
Hatos Melinda, Szávuly Emese,
Simó Margit
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Névadójára emlékezett a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
Zeyk Domokos 48-as huszárszázados születésének 200. évfordulója alkalmából emlékünnepséget szervezett a székelykeresztúri
Zeyk Domokos Technológiai Líceum. Az október 14-i rendezvény koszorúzással kezdődött
az intézmény előtt található Zeyk-szobornál,
aztán a díszteremben folytatódott a műsor.
Pávai Gyöngyvér igazgatónő köszöntő beszédében azt emelte ki, hogy Zeyk Domokos sem
hősnek készült, hisz filozófiát és mezőgazdasági tudományokat tanult, béke esetén modern gazda, tudós, közíró lehetett volna, de
fel tudott nőni a szabadságért, a nemzetért
való önfeláldozás gondolatához. Az igazgatónő arra is kitért, hogy a mostani rendezvénnyel és az iskola honlapján (www.zeyk.
ro) található, számos Zeykhez kötődő írással,
versennyel, kvízjátékkal azt kívánja elérni a
munkaközösség, hogy a diákok számára emberközelbe kerüljön a 48-as hős. Rafai Emil,
a város polgármestere is méltatta Zeyk Domokos és sorstársai hősiességét, legfőbb értékként az összetartást, a közösségben való
gondolkodást, az önfeláldozást emelte ki. Az
emlékünnep rangját emelte Zeyk Domokos
két, Erdélyben élő leszármazottja, ükunokája
jelenléte: Vita Etelről és Török Gáspárról van

Délutáni iskola

Kalendarisztikus fennállásának 10. évébe
lépett a Délutáni iskola, amely a fiatfalvi hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását
segítő program. Ennek örömére október 11én ünnepséget szerveztek a Barátság házban
mindazoknak, akik valamilyen formában bekapcsolódtak a munkába. Bartha Márta tanítónő ismertette a 2005 óta folyamatosan zajló
tevékenységeket, és oklevelet adott át, köszönetét fejezte ki a Ház a Holnapért Egyesület,
a Gondviselés Segélyszervezet, a fiatfalvi iskolát működtető Orbán Balázs Gimnázium és
a városvezetés felé mindazokért a támogatásokért, amiket eddig kaptak. Kiemelte Péter
Annabella, Takács Enikő, Burszán Erika, Zsidó
Csaba, Gagyi Dénes és Bartha Alpár segítségét, akik az elmúlt években csaknem 45 hátrányos helyzetű fiatalnak segítettek a tanulásban. Emléktáblát is avattak Bartha Alpár,
Siegfried Gratsch és Dwight Cramer, az iskola
megálmodóinak emlékére.
Az elmúlt 10 év során a Délutáni iskola nemcsak a házi feladatok megírását jelentette, hanem hosszantartó barátságok születtek, és tanulás iránti vágyat, jövőképet is itt kaphattak
a fiatalok.
Az iskola jelenlegi diákjainak nagy része is
jelen volt az eseményen, őket az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei kötötték le ügyességi játékokkal, tánccal, arcfestéssel.

szó, utóbbi bensőséges hangulatú beszédében felidézte Zeyk Domokos alakját, a család,
az utódok történetét, és tájékoztatott arról is,
hogy idén nyáron a Castellum Alapítvány közreműködésével Zeyk Domokos Héjjasfalván
található emlékoszlopánál egy háromnyelvű
információs táblát helyeztek el. Ezt követően a
diákok bemutatták az iskola tanára, Zsidó Ferenc Zeyk Domokos utolsó estje című színpadi jelenetét (Antal Erzsébet és Tekeres Imola
tanárnők rendezésében). A diákoknak sikerült
azonosulni a megformált szereplőkkel: a darab
a Gyárfás-kúriában elfogyasztott utolsó vacsora főbb momentumait vázolja, Petőfivel és a
kúriát lakó Varga családdal. Az előadás hiteles
forrásokból kiindulva, megpróbál információkat is közölni Zeyk Domokosról, ugyanakkor
a karaktert is igyekszik bemutatni, vázolni,
milyen gondolatokkal, érzésekkel készültek a
résztvevők a másnap esedékes fehéregyházi
csatára, melyről sejtették, hogy életük ütközete lesz. Szívükben ott van a családféltés, de
mindannyian felnőnek a feladathoz: vállalják,
amit megkíván a haza és becsület.
A rendezvény záró mozzanataként az iskola zenekara, a Zeyk Band egy saját dalt adott
elő Zeyk Domokosról, zenében is tisztelegve a
jeles névadó előtt.
Zsidó Ferenc

200 éve született Zeyk Domokos

Zeyk
Domokos honvéd
százados, Bem
József
segédtisztje az egyik
legősibb erdélyi
nemesi családban
született.
1848.
október
16-án részt vett
az
agyagfalvi
székely nemzeti
gyűlésen, majd
belépett a székely haderőbe. 1849 februárjától Bem törzsébe
került. 1849. augusztus 30-án, a segesvári ütközetet megelőző estén Székelykeresztúron Petőfi
Sándort ő vitte a kúriába vacsorára. Felesége,
Kemény Júlia testvére volt Gyárfás Domokosné
Kemény Polixéniának. Zeyk Domokos többször
is járt Székelykeresztúron, és a Gyárfás-kúria
vendégszobájában sem először hajtotta álomra
fejét.
Másnap a fehéregyházi csata után a rendezetlen menekülésben Zeyk Domokos volt a menekülők közt az utolsó. Többen is látták 16-18
lovas ellen harcolni s lefordulni lováról. Zeyk
Domokos ekkor harminchárom éves, hatalmas
testalkatú, ritka erejű bajvívó, daliás férfiú volt,
az erdélyi magyar tábor egyik legerősebb, legvitézebb katonája. Lüdersz végignézte a párbaját, s mikor agyonlőtte magát, a mellette álló
Heydte felé fordult mondván: „Kár érte, nagyon
jó katona!” Pedig nem annyira katona volt, mint
bajnok, talán az utolsó, aki ezt az ősi férfirangot
joggal viselte.
Halálának körülményeit Lengyel József a
következőképpen írta le: „Már a csata bevégződött; a dsidások – és nem kozákok – az üldözésből már tértek vissza, mikor Lüders orosz

tábornok fényes táborkar kíséretében kijött Fejéregyházán felül a kis-buni út és országút szögellésénél levő dombra, honnan a völgy területe
mind alá, mind felfelé belátható. Míg itt állottak,
szemcsövét a tábornok a fejéregyházi tanorok
közepe felé irányozza, hol egy huszár nagy sárga telivér lován száguld. A szállongó, s őt megtámadó dsidásokat egyenkint levágja, s néha
3-4 közöl is egykettő megsebzése, s a többiek
megszalasztása által kivágja magát. Már átugratott a tanorok sáncán, a táborkartól alig volt
100 lépésre, mikor egy fiatal tiszt a táborkarból
kiugrat, Zeyket megtámadja. Ez hatalmas pallosszerű kardjával első vágásra homlokán olyat
vág, hogy koponyafedél és sisak messze ugrott.
Mikor ezt Lüders látta, szemét táborkarán végig
jártatta, mintegy kérdezve, ha látták-e e hatalmas vágást? Azonnal parancsot adott, hogy e
huszárt ne bántsák, hanem fogják el élve. Ezen
parancsszóra egész dsida-erdő fogta körül Zeyket, de ő minden megadási felszólításra vágással felelt. Ez támadóit felbőszíté. Lovát és őt is
már több dsida átfúrta. Végerejét megfeszíté
ekkor, pisztolyát elővonta s magát főbe lőtte.”
Zeyk Domokos július 31-e hajnalán a riadó által kiváltott reggeli sietségben a Gyárfás-kúria
vendégszobájának éjjeliszekrényén felejtette a
mindig magánál viselt méreggyűrűjét, amely
1956-ban még özv. Gyárfás Pálné tulajdonában
volt. Ha akkor magával viszi, talán szegényebbek lennék egy igazi hős legendájával.
1901. október 20-án, 115 éve leplezték le a
héjjasfalvi honvédemléket, melyet Zeyk Domokos és honvédtársai emlékére állított a nemzet
kegyelete. Székelykeresztúron emlékét őrzi nevében a Zeyk Domokos Technológiai Líceum,
valamint az iskola előtti parkban 1993-ban felállított kőszobor.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Az aradi vértanúk emlékezete

Egymillió csillag a szegényekért

(Elhangzott az október 6-án tartott megemlékezésen)
Tisztelt emlékezők!
1849. június elején megindult a császári
és cári hadsereg összehangolt támadása a
forradalmi Magyarország ellen. A 170 000,
részben még kiképzés és fölszerelés előtt álló
honvéd, 360 000 sorkatonával nézett szembe. A császári hadsereg új főparancsnokot
kapott, az olaszországi kegyetlenkedéseiről
hírhedt „bresciai hiénát”, Haynaut.
A kormány a rendelkezésére álló katonaságot megpróbálta összpontosítani. De
a Bem vezette erdélyi hadsereg teljesen felmorzsolódott. Dembinski harc nélkül föladta
Szegednél a jól kiépített sáncokat. A helyzeten már semmi sem segíthetett. Kossuthés Szemere-kormány augusztus 11-én lemondott, ezzel a parlamenti kormányzás helyét a
katonai diktatúra vette át. Görgey a tejhatalom birtokában augusztus 13-án, Világosnál
az orosz csapatok előtt, feltétel nélkül letette
a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az
oroszok megvédelmezhetik őket a vérszomjas Haynautól, de csalódniuk kellett. Augusztus 22-én az oroszok elvették fegyvereiket,
majd másnap átadták őket az osztrákoknak.
Augusztus 25-én érkeztek Aradra, s még aznap megkezdődtek a kihallgatások.
167 évvel ezelőtt, október 6-án, nemzeti gyásznapunkon, Aradon kivégzik a
1848‒1849-es szabadságharc 12 tábornokát
és egy ezredesét. Kilenc főtisztet, mint a gonosztevőket, kötél általi halálra, négyet „kegyelemből” golyó általi halálra ítéltek. Ugyanazon a nap vetettek véget gróf Batthyány
Lajos, első magyar felelős miniszterelnök
életének Pesten.
Tizenhárom
vértanúra
emlékezünk,
de sajnos előttük és utánuk is tombolt
a Habsburg császári önkényt képviselő
eszelősen gátlástalan Haynau. Egy 1851-es
osztrák beszámoló szerint 1848 novembere
és 1850 vége között 4628 magyar rebellis
ügyét tárgyalták. Az ellentmondó statisztikák szerint mintegy 500 halálos ítélet
született, s ebből körülbelül 110-et hajtottak
végre. A bosszúhullám csupán akkor kezdett
mérséklődni, amikor az európai felháborodás
miatt az osztrák kormány 1850 júliusában
nyugdíjazta a hatáskörét túllépő Haynaut.
Mintegy 1500 embert ítéltek sokévi börtönre
vagy változtatták erre a halálos ítéletet, a
honvédsereg állományának 25-30 százalékát
besorozták a császári és királyi hadseregbe, s
hétéves szolgálati időt kellett eltölteniük távol
a hazától. Valamennyi állami hivatalnokot igazolóbizottság elé idézték, és a legkisebb terhelő adat felmerülése esetén elbocsátották.

1851-ben az emigránsokat is perbe fogták,
majd a legismertebbeket elítélték, és távollétükben felakasztották, azaz nevüket egy
akasztófára szögezték Pesten.
Most, 167 év távlatából, fel kell tennünk
a kérdést: hiába való volt-e haláluk? Mi, az
utókor tanultunk-e példájukból? Használt-e
önfeláldozásuk? Ma, amikor az individuumot,
az ént mindenek elejébe helyezzük, hajlandók
vagyunk-e lemondani, alkalomadtán, szabadságunk egy kis részéről a közjó érdekében?
Képesek vagyunk-e áldozatot hozni azért,
hogy a közösségünk, székely népünk hasznára tegyünk és legyünk? Ezért van szükségünk példaképekre. Olyan hősökre, akik
életvitele, tettei követendő példa lehet mindnyájunk számára. Olyan hősökre, akik nem
félnek kilépni a mindennapi megszokottból.
Akik képesek akár a legnemesebbet, a legértékesebbet is feláldozni az általuk képviselt
értékekért, célokért. Ilyenek voltak az aradi
13-ak! A szabadság, népük boldogulása lebegett a szemük előtt. Szembeszálltak a mindennapi rutinnal, ki mertek lépni, mai modern
szóval élve, komfortzónájukból. Ilyen példa
Vécsey Károly élettörténete. Gróf Vécsey
Károly apja a magyar nemesi testőrség kapitánya, császár-királyi altábornagy volt, aki
1848‒1849-es szabadságharc idején is a király hűségén maradt csakúgy, mint két másik
fia, ellentétben Károllyal, aki meggyőződésből, elveit felvállalva nemzete szabadságáért
küzdött. A szabadságharc leverését követően
az apa járt közben, hogy fia büntetését úgy
súlyosbítsák, hogy ő legyen az utolsó kivégzett, nézze végig társai halálát. Vécseyt saját
családja nem siratta meg. Apja azt üzente,
hogy örvend fia kivégzésének, mert a császár
ellen merészelt lázadni. De egy egész nemzet
siratja, emlékezik rá. Emberi nagyságáról tett
tanúbizonyságot akkor is, amikor a megbocsátás erényét gyakorolta. Mivel Vécseynek
már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egymást, most megcsókolta Damjanich
kezét. Jelzés értékű gesztus. Jelzés családjának, jelzés nemzetének.
A szabadságharc nem volt sikertelen,
áldozatuk nem volt hiábavaló. Mindezt bizonyítja, hogy itt vagyunk és emlékezünk.
A szabadságharc vértanúira emlékezünk lehajtott fővel és hálával a szívünkben. Hálásak vagyunk hőseinknek önzetlen hazaszeretetükért, bátor kiállásukért és a nemzet
sikerébe oltott hitükért.
Emlékezzünk hát Reájuk kegyelettel, Palágyi Lajos költő 1899-ben írott megrázó, de
a mának is szóló gondolataival:
„S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni s hogy lehet meghalni.”
Sipos István

Már hagyományosnak számít, hogy a Gyulafehérvári Caritas minden év októberében megszervezi az
Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót. Mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret,
ahol minden egyes meggyújtott gyertya jelképes
sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki
számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és
pénzbeli adományával láthatóan is kifejezze: minden
nehézség ellenére fontos számunkra a közösségünk,
és érdekel bennünket a szegény emberek sorsa.
Október 14-én felragyogtak a szolidaritás gyertyái Székelykeresztúr központjában. A parkolóban
csillag alakzatban elhelyezett gyertyák mutatták
az utat az adakozóknak. A megmozdulás nyolcadik
kiadásán a helyszínen elhelyezett perselyekben
városunk lakói összesen 1265 lejt helyeztek el,
cserébe finomságokat kóstolhattak és örömzenét
hallgathattak. Csaknem kétszázan gondolták úgy,
hogy adományaikkal a rászoruló családoknak és az
egyedül élő idős személyeknek segítenének.
Ezúton köszönjük a Gyulafehérvári Caritas munkatársainak mindazt a segítséget, amit a település
időseiért, rászorulóiért tesznek napról napra!

Egy kirándulás emléke

Nótáskedvű csapat kelt útra, hogy vidám hangulatban töltse el szeptember utolsó napját. A
megyei tanács által fenntartott Hargita Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság támogatásával a székelykeresztúri önkormányzat kirándulást szervezett nehezebb anyagi helyzetben
élő időseknek, s most ők indultak el „világot látni”.
A program célja, hogy a szépkorúak is részesüljenek nem mindennapi élményekben, kalandokban.
Az eredeti elgondolás szerint huszonnyolc kisnyugdíjas számára terveztek egy kellemes napot, de a
szentegyházi Zita Serv-Com busztársaság jóvoltából ez a szám jócskán emelkedhetett és végül
ötven fiatfalvi, betfalvi és keresztúri polgártársunk
indult el a csodálatos Vajdahunyad vára felé.
A kirándulás már hagyománnyá vált, az előző
években bebarangolták Torda, Sinaia környékét,
a mostani egynapos túra során pedig Segesvár,
Medgyes, Szászsebes és Déván keresztül jutottak
el Vajdahunyadig.
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Hangos, mocskos, adrenalindús szombat
Október 15-én burrogástól, dübörgéstől volt
zajos a Gagy pataka szentábrahámi szakasza,
ugyanis sikeresen megszervezték a helyi és
a térségben élő motorosok, krosszosok a III.
Szentábrahámi Enduro Versenyt.
Az extrém sportok eme válfajának hódolók
Hargita, Maros és még Kovászna megyéből is
érkeztek a megmérettetésre. Mint kiderült,
a helyiek a pálya és a környék ismeretében,
sportszerűen kimaradtak a versenyzésből, de
nem az egész eseményből, ugyanis pályabírókként, kisegítőkként, szervezőkként a legtöbben
jelen voltak közülük. Nagy odaadással, a sport
iránti tisztelettel, önzetlenül segítették az endurós összejövetel lebonyolítását.
A Villám Önkéntes Tűzoltók, a keresztúri
mentősök is vigyázták a bátor és elszánt versenyzők biztonságát.
A vetélkedő két kategóriában zajlott: hobbi (amatőr), illetve expert (profi). A nehézségi

Őszi hálaadás

A székelykeresztúri unitárius egyházközség
életében igen fontos esemény az őszi hálaadás
ünnepe. Szeptember 25-én az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten tömött sorok mutatták, hogy kiemelkedő a rendezvény.
Az „Ez termett Isten áldásával” mottójú esemény városi ünneppé nőtte ki magát, idén is
legkevesebb 400 ember látogatott el az unitárius templomba és a Barátság ház udvarára,
hogy gyönyörködjön és részesüljön azokban
a finomságokban, amelyet a lelki feltöltődés
után kínáltak. Az otthon termett zöldségekből,

fokozatokat a két szint között a pálya bonyolultsága adta. Megadott idő (egy és másfél óra)
alatt kellett teljesítsék a korssz-motrokon száguldók minél többször a pályaköröket. A két
kategóriában összesen több, mint 30-an jelentkeztek, viszont nem mindenkinek sikerült az
akadályokkal megküzdeniük. Végül azok, akik
célba értek, és azok, akik időközben feladták a
versenyt, mind nagyszerűen érezték magukat.
A legfiatalabb közülük mindössze 8 évesen merészkedett az egyáltalán nem egyszerű pályára.
Az eseményen jelen volt Szentábrahám község polgármestere, Simó Dezső-Szabolcs is,
aki szintén hódol hasonló tevékenységeknek,
hobbiknak. Elmondta, nagyon fontosnak tartja
a hagyományápolás és kulturális élet mellett az
ilyen jellegű, újszerű sportok promoválását is a
térségben, főként, hogy földrajzi adottságok és
a helyi, környékbeli motorosok ambíciója mindezt igencsak támogatja.
gyömölcsökből szép kiállítást lehetett látni, az
üstökben hagyományos székely ételek készültek, amelyeket meg lehetett kóstolni. Volt lecsipecsi puliszkával, babgulyás, lecsós csirke,
grillezett csirkecomb krumplipürével, valamint
gombás finomságok kerültek az asztalokra. Az
étel és ital megáldását követően a Vadrózsák
Néptáncegyüttes kulturális műsort adott, majd
a jó hangulatról Nagy Levente és zenekara
gondoskodott.
A szervezők elmondták, a rendezvény arról szól, hogy a hívek elhozzák éves munkájuk
gyömölcsét, bemutatják és hálát adnak érte.
Ennek az a hozadéka, hogy közösségben az
együtt (l)evéssel sokszorozódjon az öröm, hi-

Kuti Lajos és Szőcs Loránd a szervezők nevében elmondták, hogy a közeljövőben elképzelhető ennek a vetélkedőnek egy kibővített
verziója, akár egy kétnapos rendezvény formájában, amelyen a négykerekű terepjárgányok is
megmérettethetnek. Látványos és pörgős volt
az idei Szentábrahámi Enduro Verseny, amelynek sikeréhez hozzátett a közös bográcsolás és
az egész nap dübörgő zene.
Köszönet mindazoknak, akik napokat, heteket szántak arra, hogy az eseményt megszervezzék, köszönet a támogatóknak.
Faluvégi Bartha Noémi

Fotó: Szőcs Szilárd

szen nemcsak magának termel az ember, hanem boldog attól, hogy megoszthatja másokkal, amit előállított és amiben bővelkedik.
A tombolán a szerencsések terménykosarakat nyertek, az unitárius egyházközség a befolyt összegből az ifjúsági egyletet támogatja.

Elismerés Simó Béla tanár úrnak

Új egyenruha a Polgári Fúvószenekar 1895-nek

Október 22-én, szerdán ünnepélyesen felölthették a 121 éves Polgári Fúvószenekar
1895 tagjai az új, zsinórozott, vitézkötéses
egyenruhájukat. A 40 kabátot Hargita megye
és Székelykeresztúr tanácsa pályázati úton támogatta, és az Edit Model készítette el. A sajtótájékoztatóval egybekötött örömzenén, próbán
felszólalt Rafai Emil polgármester, Rátz István,

megyei tanácsos, Nagy Levente karnagy és Demeter Levente, a zenekari egyesület elnöke.
Beszédükben hangsúlyozták, hogy hamarosan
elkészül a Polgári Fúvószenekar 1895 felújított
próbaterme, elegánsan bővült a ruhatáruk is,
most itt az idő, hogy új hangszereket szerezzenek be és az utánpótlás-nevelést is tovább
folytassák.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Sportiskola Dunakeszi 1990 óta élő kapcsolatot tart a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával, évente több találkozáskeretén
belül - ősszel a Néptánc Gála alkalmával Dunakeszin, júniusban a Sóskút Fesztivál alkalmával Székelykeresztúron. A két iskola tantestülete is több ízben találkozott pedagógiai céllal
és iskolazászló adományozására is sor került. A
kapcsolat tehát elmúlt 25 éves, ennek alkalmából Dunakeszin Erdész Zoltán alpolgármester
elismerésben részesítette Simó Béla székelykeresztúri, illetve Kollár Albin dunakeszi tanár urakat a kapcsolat kialakítása, ápolása és erősítése
érdekében végzett tevékenységükért.
Gratulálunk a díjhoz!
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Filmvetítés – VII. Székelyföld Napok
A VII. Székelyföld Napok alkalmából október 13-án a III. Székelyföldi Dokumentumfilm
Szemlére beérkezett 15 alkotásból kettőt vetítettek az Erdélyi Ifjúsági Egyesület székházában. Elsőként Daczó Katalin és Berszán-Árus
György: Kőrispatak: péntek-vasárnap című al-

Októberi kulturális krónika
Október hónap bővelkedett kulturális eseményekben. 11-én délelőtt a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági És Gyermekszínház a Tűzmadár
című előadásával örvendeztette meg a keresztúri gyerekeket. A kicsik számára izgalmakkal
teli délelőtt folyamán kétszer telt meg gyerekzsivajjal a kultúrház. Ugyancsak október
11-én este Berecz András mesemondó a Láttam a holdat előttem című előadását láthatta
a közönség. Október 12-én este a Vadrózsák
néptáncegyüttes újra bemutatta a „Sírjaik hol
domborulnak?” című táncjátékot, amelynek
végkicsengése, hogy a katonák elsősorban nem

kotását tekinthették meg az érdeklődők, pillanatképek tűntek fel az Etéd községi település
cigány és magyar lakóinak életéből.
Az est második felében Szabó Károly: Kismértékben gyógyszer című filmje a székelyföldi
pálinkafőzés hagyományait mutatta be. Fontos
kiemelni azt a dokumentarista munkát, amely
székelyföldi manufaktúrákat járt körbe, az ősitől a
modern felé haladva. Utána Szabó Károly beszélgetett a közönséggel. A Kismértékben gyógyszer
kulisszái mögött történt pálinkakóstolás is szóba
került, de az érdeklődők azt is megtudhatták,
hogy miért nyílnak meg nehezebben az idősebbek a kamera előtt, miért is van meglepően sok
nő a pálinkafőzdék élén és melyek a különböző
tájegységek íz(le)lésbeli hasonlóságai, eltérései.
Bándi-Keszey Judit
hősök akarnak lenni, hanem túlélők.
Október 17-én a Nagyvárad Táncegyüttes
Shakespeare: A makrancos hölgy című komédiájának feldolgozásából született Kata-történet
című táncjátékával lépett fel. Az előadást László Csaba rendezte és a táncosok közt a Pipacsok Néptáncegyüttes egykori tagjait is ott találjuk Kerekes Dalma-Gabriella és Kacsó Bálint
személyében.
Október 20-án Felméri Péter és a Szomszédnéni Produkciós Iroda látogatott városunkba, a
Nemdisznóláb, című humoros előadással.
Október 22-én pedig a klasszikus zenét játszó Grazioso Vonósnégyes és F. Chripkó Krisztina népszerű slágerekkel szórakoztatta a székelykeresztúri közönséget.

Október 23 – a szabadság napja
Október 23-án az 1956-os forradalom 60.
évfordulójára emlékezett Székelykeresztúr. A
katolikus templomban tartott ökumenikus istentiszteleten a város három felekezetének vezetője - Kovács Péter, Tódor Csaba és Antal Zoltán
- hirdette az igét. Ezután a gyertyás felvonulás
résztvevői a Millenniumi emlékműhöz vonultak,
ahol koszorúzásra került sor. Az ünnepi beszédek sorát Rafai Emil polgármester kezdte, és
hangsúlyozta: a magyar történelemben számtalan esetben megmutatkozott, hogy egységben
az erő. Dr. Verestóy Attila szenátor a szülőföldön való boldogulást szorgalmazta. Csézár Lajos
veterán életútját osztotta meg a szép számban
összegyűlt közönséggel: tizenévesen írt egy
verset, amelyért meghurcolta, és előmenetelét akadályozta a hatalom. Kárpótlást jelentett

számára, hogy Székelykeresztúr önkormányzata
Pro Libertate-díjjal tüntette ki helytállásáért.
A vasárnap esti megemlékezésen az Orbán
Balázs Gimnázium diákjai mutatták be a megemlékező műsort, amelyért illesse köszönet
őket és Ivácson Sándor felkészítő tanár urat.
Bándi-Keszey Judit
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Adomány a múzeumnak
Értékes tárgyakkal gazdagodott a Molnár
István Múzeum néprajzi gyűjteménye. A felajánlást tevő Schervenka Endre figyelmét nem
kerülte el, hogy az agrártörténeti jelentőséggel
bíró gazdasági eszközöknek megfelelő helyük
lenne a városi múzeumban. A felajánlást szívesen fogadtuk, hiszen ezek az eltűnőben lévő
eszközök, amelyek vidékünk huszadik század
eleji mezőgazdaságának tárgyi emlékei, már
nagyon ritkán fellelhetőek. Az adományozott
tárgyak között egyebek mellett nagy örömmel
vettünk át lóvontatású ekét, taligát, boronát és
még egy kisebb méretű, vásározó szekeret is.
A tárgyak a betfalvi Szécsi-féle gazdaságból
maradtak fenn, tisztításuk és konzerválásuk
után a múzeum néprajzi kiállításában fognak
helyet kapni. Köszönet érte az adományozónak!
Molnár István Múzeum

November 1-jén ki-ki elhunyt szeretteire
gondol, gyertyát gyújt, virágot visz a temetőbe, emlékezik szokásos vagy sajátos módon.
Halottak napjára
A vég
(Az elhunyt fiúnk emlékére)
Gálfalvi Gábor
Sziszeg, pattog a kályhában a tűz.
Künn zúg a szél, ködfoszlányokat űzve.
Harmatkönnyel borított levelek,
Hamvadnak el a tüzben.
Már az utolsó is lángra lobbant,
Az utolsó, a fonnyadt, a szürke,
Egy asszony, görnyedt, fáradt,
Könnytelen belebámul a hamvadó tűzbe.
Aztán a sír mellé térdel,
Elmondja imáját,
Miközben visszafojtott könnyel kéri,
Az ott pihenő csendes nyugalmát.
2016.okt.4.
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