Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

Beszámoló a júliusi tanácsülésről
Július 13-án sor került az önkormányzat rendes havi ülésére, amelyen a tisztelt testület 18
napirendi pontot vitatott meg, ezek közül a legfontosabbakról szeretném tájékoztatni a város
lakosságát.
Elsőként a testület elfogadta a múlt havi önkormányzati ülésről készült jegyzőkönyvet. Második napirendi pontként Barabás Vilmos doktor
úr kérelmét vitatta meg, amely szerint szeretné megvásárolni azt a területet, amelyen lakik,
amelyen a háza van. Ezt az önkormányzat jóváhagyta, tovább folytatódik ennek a hivatalos
procedúrája, felértékelődik, és annak rendje,
módja szerint le lehet bonyolítani az adásvételt,
miután az önkormányzat elfogadta.
A harmadik napirendi pontként, mivel közelednek az idei városnapok, a 2017-es Kistérségi
Napok és Petőfi-hét, készülődik az önkormányzat is azoknak a díjaknak az átadására, amelyek
évről évre ilyenkor szokásos módon kiosztásra
kerülnek, és megtörtént azoknak a személyeknek a nevesítése is, akik erre a díjra az idei évben a legérdemesebbek. Pro Urbe Díj odaítélését az önkormányzat Farkas Sándor doktor
úrnak javasolja, ezt egyöntetűen elfogadta az
önkormányzat, és személyesen is úgy gondolom, hogy Farkas doktor úr mind a munkássága, mind a szakmai téren kifejtette tevékenysége miatt is megérdemli. Volt önkormányzati
képviselő is, de a civil szférában kifejtett tevékenysége is jelentős, mindezek érdemessé teszik erre a díjra. Gratulálunk neki, és majd az
augusztusi ünnepi önkormányzati ülésen sor
kerül ennek a díjnak az átadására.
Egy másik díj, a város fejlődéséért járó díj,
ezt minden évben egy vagy több vállalkozónak
szokta az önkormányzat megítélni. Az idén a
Szinker Kft. és ennek az adminisztrátora, ügyvezetője Szabó Dénes úr volt erre a díjra javasolva, ezt is elfogadta az önkormányzat. Ezt
a díjat különböző szempontok figyelembe vételével szoktuk javasolni, és odaítélni: milyen
régi a vállalkozás, hány munkahelyet létesített
az évek során, és hány személyt foglalkoztat,
milyen a hozzáállása a város a dolgaihoz stb.
Én azt hiszem, hogy a Szinker Kft. és Szabó Dénes úr minden egyes kritériumnak maximálisan
megfelel, és neki is gratulálunk, és az ünnepi
önkormányzati ülésre szeretettel hívjuk és várjuk, hogy személyesen vegye át ezt a díjat.
Székelykeresztúrhoz tartozó Bözsefalva városrészben, utcában az egyik gond az út kiépítése, aszfaltozása terén az volt, hogy nem volt
közvagyonban az a terület, amelyet most útnak
használnak. Egy részét már átadták, bevettük
a köztulajdonba, a másik részét, amely magánszemélyek tulajdonában volt, be volt telekkönyvezve, most sikerült adomány útján átvenni a
város közvagyonába. Most már csak pénz kell
ahhoz, hogy Bözsefalván is (mivel ott már többen laknak, nemcsak nyaralóházak vannak,
hanem állandó lakosok is), hogy tényleg ott is
leaszfaltozzuk, és rendbe tegyük azt az utca-

részt, útszakaszt, amelyet az ott lakók napirenden használnak.
Az Ady Endre utcában egy új utca nyílt különböző kisebb parcellákból, amelyeket magánszemélyek adtak közhasználatba ugyancsak út
kialakítása céljából. Hogy ez egy összefüggő út
legyen egy telekkönyvi és egy kataszteri számon, különböző parcellákat egyesíteni kellett.
Ugyanez a helyzet a Sóskúton is, ahol a Sóskúti
út gyakorlatilag nem volt eddig még betelekkönyvezve, és gáz vezetése céljából egy egységes
telekkönyvön kell szerepeljen. Több telekkönyv
egyesítésével most már betelekkönyveződik, és
egy egységes útként fog szerepelni a város közvagyonában. Tehát az Ady Endre utcában nyílt új
utca és a Sóskúton létező út is, most kerülnek
technikailag és jogilag rendbe.
Költségvetés-módosításra is sor került, a Berde
Mózes Unitárius Gimnázium egy pályázati pénzt
nyert, amelyet be kellett vegyünk hivatalosan a
költségvetésbe, és természetesen az ők céljaik,
a pályázatban előírtak szerint fogják azt elkölteni.
Három napirendi pontban (9, 10, 11-es) technikai és gazdasági mutatók, dokumentációk elfogadására került sor. Az a terve az önkormányzatnak,
és nekem személyesen is, mint polgármesternek,
hogy jó lenne ebben a mandátumban akár önerőből is, a város keleti, tehát Udvarhely felőli bejáratát a nyugati bejáratig összekötni folytonos
bicikliúttal. Tudjuk, hogy a Lukács András sportcsarnokig ez megtörtént. Még van két szakasz:
az egyiknek, a sportcsarnok és a katolikus plébánia közötti szakasznak elfogadódott a dokumentációja, illetve a harmadik szakasz a katolikus
plébániától egészen fel a Timafalvi lakónegyedig,
a régi fonódáig haladna. Ennek a harmadik szakasznak is szeretnénk, ha a licitje, a közbeszerzése és szerződéskötése, valamint a munkálatok
elkezdése még idén megtörténne, és reményeink szerint a jövő esztendőben be is fejeződne. Ez
egy 1650 méteres szakasz, ami megoldaná a Timafalvi negyedben és a város azon részén lakók,
dolgozók városközponttal való kapcsolatát, de a
Timafalvi utcának a járdagondjain is enyhítene,
hogyha ezen az oldalon (Udvarhely felé menet a
jobb oldalon) egy bicikliút épülne. Ha ez befejeződik, egy-két éven belül a második szakasz is
sorrakerülhet, és ez azt jelentené, hogy az udvarhelyi, illetve a segesvári kijárat összefüggő bicikliúttal lenne összekötve. Én látom ennek a lehetőségét, látom az anyagi kereteket, amiből ez
megoldható, és hiszem, hogy meg is valósulhat.
A sóskúti diákszálló körüli egyeztetések egy
kissé hosszasabbra nyúltak, az Erdélyi Magyar
Néppárt tanácsosainak voltak észrevételeik,
akár kifogásaik, akár javító szándékú megjegyzéseik a dokumentáció elfogadásával kapcsolatban, főleg azért aggódnak, hogy leghatékonyabban és a legésszerűbben költődjön el az
a pénz, amelyet megnyertünk a magyar kormánytól, a Bethlen Gábor Alaptól.
folytatás a 2. oldalon...

2017. július – 178. lapszám

Július
Július az év hetedik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. A római
naptárban kezdetben ez az ötödik hónap
volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg
Quintilis („ötös”) volt a hónap neve, csak
később Julius Caesarról nevezték át júliusra. A 18. századi nyelvújítók szerint a
július: kalászonos, de az Áldás hava megnevezés is ismeretes. A népi kalendárium
Szent Jakab havának nevezi.

Petőfi Sándor:
A VIRÁGNAK MEGTILTANI NEM LEHET...
A virágnak megtiltani nem lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet;
Kikelet a lyány, virág a szerelem,
Kikeletre virítani kénytelen.
Kedves babám, megláttalak, szeretlek!
Szeretője lettem én szép lelkednek Szép lelkednek, mely mosolyog szelíden
Szemeidnek bűvösbájos tükrében.
Titkos kérdés keletkezik szivemben:
Mást szeretsz-e, gyöngyvirágom, vagy
engem?
Egymást űzi bennem e két gondolat,
Mint ősszel a felhő a napsugarat.
Jaj ha tudnám, hogy másnak vár csókjára
Tündér orcád tejben úszó rózsája:
Bujdosója lennék a nagy világnak,
Vagy od’adnám magamat a halálnak.
Ragyogj reám, boldogságom csillaga!
Hogy ne legyen életem bús éjszaka;
Szeress engem, szívem gyöngye, ha lehet,
Hogy az isten áldja meg a lelkedet.
Debrecen, 1843. december
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...folytatás az első oldalról
Én hiszem, hogy közös gondunk, hogy törvényesen, hivatalosan és a leghatékonyabban
költsük el ezeket a pénzeket. Meg is egyeztünk,
hogy mindenkinek célja, hogy ez a diákszálló
megépüljön, és ha a látószög egyik-másik székből nem is azonos, nem jelenti, hogy nem egy
irányba húzzuk a szekeret, és ha közös a cél, én
hiszem, hogy ez sikerülhet.
Most indul a tervezéssel és munkálattal kapcsolatos licit, fel lesz téve a közbeszerzési honlapra, ide bárki jelentkezhet, örülnénk, hogyha
helyi vállalkozások jelentkeznének, és ők is
nyernék meg. Természetesen itt bizonyos feltételeknek meg kell felelni, gazdaságosság szempontjából, és minőségi feltételeknek is eleget
kell tenni, de ezúton is hívok minden székelykeresztúri, építkezésben jártas vállalkozót, hogy
akár jöjjenek be konzultálni a hivatalba, akár
figyeljék a közbeszerzési honlapot és jelentkezzenek ezekre a munkálatokra, amelyek hamarosan kiíródnak.
Egy munkakör átalakításáról is döntött az
önkormányzat, a hivatali kollégáink munkaköreivel kapcsolatos döntések az önkormányzat
asztalán vannak.
A timafalvi garzon adminisztrátori állása elég
gyakran volt már napirenden, hol jelentkezett
valaki, hol visszalépett valaki, szóval eléggé
zűrzavaros a helyzet, sajnos az ottlakók sem
tudnak összefogni, akár fizetésképtelenek is
egyes családok, és ebből kifolyólag a jól fizetők
isszák a levét ennek a helyzetnek, de általában
a közös lakásokban ez gyakran előfordul.
A Hargita negyedben egy garázst adott vis�sza az eddigi leszerződött tulajdonos fél, ez a
garázs eladásra kerül, a létező ANL-s tömbház

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 78/2017 privind acordarea
distincţiilor onorifice ale oraşului Cristuru
Secuiesc în anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 79/2017 privind acceptarea
unei donaţii.
HOTĂRÂREA nr. 80/2017 privind aprobarea
unificării parcelare a terenurilor intravilane
din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Ady Endre.
HOTĂRÂREA nr. 81/2017 privind aprobarea
unificării parcelare a terenurilor intravilane
din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Sóskút.
HOTĂRÂREA nr. 82/2017 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 83/2017 privind aprobarea

alatti garázsok egyikéről van szó.
Tizenötös napirendi pont kapcsán elfogadtuk
a város közvagyonának a listáját, tizenhatos
pont kapcsán a temetők működési rendszabályzatát módosítottuk, ugyanis olyan országos előírások születtek, akár kormányrendeletek szintjén, hogy a halottszállítást ezentúl nem
akárki végezheti, ennek feltételeit helyi szinten
is szabályozni kell és ezért volt szükséges a temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos helyi
rendszabálynak a módosítása.
Ugyancsak országos törvény szerint szükséges volt, hogy a helyi ANL-s béreket egy önkormányzati döntéssel mi is módosítsuk, ezek
a bérek 35 év alatt és 35 év fölött jelentősen
változnak. 35 év alatti bérlőknek kevesebbet
kell fizetni, viszont a 35 év fülöttiek már szinte piaci béreket fizetnek az általuk bérelt ANL-s
lakásokra, úgyhogy mindenki meg kell fontolja,
hogy marad-e vagy esetleg elmegy egy másik
lakásba, ahol kedvezőbb a feltétel, mivel most
változtak ezek a bérek.
Utolsó napirendi pont kapcsán az önkormányzat egy leltári bizottságot nevezett ki a
város vagyonára.
Végül szeretném megragadni az alkalmat és
a közelgő Petőfi-hét és Kistérségi Napok eseménysorozatára tisztelettel és szeretettel hívok
mindenkit, akár aktív résztvevőnek, akár pas�szív szemlélőnek. Ez egy jeles esemény a város életében, számos érdekes és hasznos, szórakoztató programmal készülünk, vegyék ki a
részüket belőle minél többen!
Rafai Emil beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya

Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea de
investiţie „Realizare pistă pentru biciclişti în
oraşul Cristuru Secuiesc – tronson 2.”
HOTĂRÂREA nr. 84/2017 privind aprobarea
Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici şi valorici pentru lucrarea de
investiţie „Realizare pistă pentru biciclişti în
oraşul Cristuru Secuiesc – tronson 3.”
HOTĂRÂREA nr. 85/2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici şi valorici
pentru investiţia „Rebilitarea imobilului cu
48 de apartamente în scopul amenajării locurilor de cazare pentru copii în oraşul Cristuru Secuiesc.”
HOTĂRÂREA nr. 86/2017 primarului privind
aprobarea transformării unei funcţii de muncitor, ca urmare a promovării.
HOTĂRÂREA nr. 87/2017 primarului privind
aprobarea retragerii atestării a administratorului Asociaţiei de proprietari Timafalvi –
Garzon.

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
78/2017-es HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2017-es évben.
79/2017-es HATÁROZAT egy ajándékozás
elfogadásáról.
80/2017-es HATÁROZAT a sóskúti parcellák
egyesítésének elfogadásáról.
81/2017-es HATÁROZAT az Ady Endre utcai
parcellák egyesítésének elfogadásáról.
82/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
83/2017-es HATÁROZAT a „Kerékpárút megvalósítása Székelykeresztúron – 2. szakasz”
megvalósíthatósági tanulmányának és technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
84/2017-es HATÁROZAT a „Kerékpárút megvalósítása Székelykeresztúron – 3. szakasz”
megvalósíthatósági tanulmányának és technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
85/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti 48 lakrészes ingatlan felújítási munkálata” technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
86/2017-es HATÁROZAT egy munkás munkakör átalakításáról.
87/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi - Garzon Tulajdonosi Társulás adminisztrátori jóváhagyásának visszavonásáról.
88/2017-es HATÁROZAT a 12/20.05.2004
számú adásvételi szerződés 2/2004 számú
kiegészítő irata visszavonásának elfogadásáról.
89/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről.
90/2017-es HATÁROZAT a 94/2012 számú, a
városi temetők ügykezelésére és használatára vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló
határozatának kiegészítéséről.
91/2017-es HATÁROZAT az ANL típusú lakások bérleti díjainak módosításáról.
92/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát alkotó javak leltározására létrehozandó
bizottság kinevezéséről.
Székelykeresztúr, 2017. július 13.
HOTĂRÂREA nr. 88/2017 privind aprobarea rezilierii actului adiţional nr. 2/2004
la contractul de vânzare-cumpărare nr.
12/20.05.2004.
HOTĂRÂREA nr. 89/2017 privind completarea şi însuşirea inventarului care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 90/2017 pentru modificarea HCL nr. 94/2012 privind aprobarea Regulamentului de administrare şi utilizare a
cimitirelor din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 91/2017 privind aprobarea
modificării cuantumului chiriilor pentrue locuinţele ANL din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 92/2017 privind numirea
comisiei speciale pentru reactualizarea inventarelor buburilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului.
Cristuru Secuiesc, la 13. iulie 2017.
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Útjavítás
A 13C jelzésű főút karbantartását, rehabilitációját végzi a Nemzeti Útügyi Hatóság.
A megbízott kivitelező cég alkalmazottai Székelykeresztúr alsóboldogfalvi végén javították
az aszfaltot, a központ felé haladva felmarták,
majd betömték a nagyobb gödröket, a lyukas
kanálistetőket pedig szintén kijavítják.

Tisztítási akció
A tavaszi fertőtlenítés után újabb klóros tisztítási akcióra került sor Betfalván, a Küküllő
partján - a közösségi asszisztensek jóvoltából.
Az országos kanyaró- és szamárköhögési járvány elérte a településünkön élő, oltatlan lakosságot, ezért is fontos, hogy a Székelykeresztúri
Polgármesteri Hivatal részéről mi is megte-

gyünk mindent, hogy lokalizáljuk a gócpontokat
és mérsékeljük a lakókra leselkedő veszélyt, a
Hargita megyei tanács és a Közegészségügyi
Igazgatóság segítségével. A Delfi pincében tartott találkozón a Közegészségügyi Igazgatóság
képviselői kihangsúlyozták, a szamárköhögés
és a kanyarójárvány nem veszélyes a beoltott
lakosságra nézve.
Sportcsarnok
A Városgazdálkodási osztály munkatársai
újítják a sportcsarnok év közben „elszenvedett”
sérüléseit. Az öltözők és a vizesblokkok újulnak
meg, vakolat is kerül a megfelelő helyekre, és
frissítő, tisztító meszeléssel frissülnek fel a falak.

Gyermekmosoly
A Hargita megyei tanács Gyerekmosoly
programja tanegységek, kórházi gyerekosztályok, elhelyezőközpontok kifestését támogatja.
A támogatás falak reklámgrafikus által tervezett és kivitelezett illusztrációkkal, mesefigurákkal, mesehősökkel, mesejelenetekkel való
dekorálását finanszírozza.
A program elnevezése Gyerekmosoly, és ré-

sze Hargita Megye Tanácsa 2010-ben indított
Családprogramjának, amelynek célja a családeszmény, a családban való gondolkodás terjesztése.
Játszótér
Továbbra is gondolunk a kisebbekre. Munkatársaink azon dolgoznak, hogy újabbá varázsolják a zöldövezeteket, parkokat. Az Orbán Balázs negyedi belső játszótéren található hinta új
tartógerendát kapott. Ezúton hívjuk fel a használók figyelmét, hogy ügyeljenek a környezet
tisztaságára és az elemek épségére, köszönjük!

Kegyeleti munkálatok
Az elmúlt években új ravatalozók épültek,
illetve korszerűsödtek Székelykeresztúron és
a hozzá tartozó településrészeken. A városgondnokság munkatársai minden hónapban
eszközölnek apróbb javításokat, festéseket,
fűnyírást ezeken a helyszíneken. A megrongálódott városi ravatalozó, a tetőzet cserepei,
eresze megérett a cserére, sok a rozsdafolt,
rengeteg kisebb-nagyobb pótlás, javítás vár
az épületre.

Anyakönyvi hírek
2017.06.15. – 2017.07.15.

Születések:
Demeter Dorka		
Balázs Dóra		
Koncz Levente-Erik
Pap Krisztiána		

2017.05.07
2017.06.09
2017.06.11
2017.06.11

Házasságkötések:
2017.06.16
Kántor Norbert és Salat Dalma
2017.04.26
Bálint Károly és Gábor Matild
2017.06.17
Gál Barna-László és Biró Edit
2017.06.20
Bálint Róbert és Biró Enikő
2017.07.06
Imecs Zoltán és Márton Éva
2017.07.07
Szécsi Zsolt és Hrehorovici-Hujber Judit
2017.07.07
Kiss Csaba és Fazakas Zsófia
2017.07.08
Barabás József és Marosi Krisztina
Elhalálozások:
Kibédi Miklós		
György Rozália		
Orbán Erzsébet		
Kibédi Ferenc		

2017.06.22
2017.06.28
2017.07.06
2017.07.11

Sajtótour - Hajdúnánás
Idén június 9–10. között második alkalommal szervezte meg Hajdúnánás Város Önkormányzata a Sajtótour elnevezésű kétnapos
programját, ahová a jó baráti kapcsolatok révén Székelykeresztúr küldöttei is meghívást
kaptak. A rendezvény célja, hogy a média bevonásával vigyék a gyors ütemben fejlődő település jó hírét a világba, határokon innen és túl.
Az ünnepélyes megnyitón Halász János, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke, országgyűlési képviselő, Székelykeresztúr díszpolgára is
köszöntötte a csaknem 20 egybegyűltet, mellette Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere
kiemelte, hogy a „siker élményét át kell adni

Fotó: Hatos György

másoknak is; mindent támogatni kell, ami egy
közösséget fejleszteni tud.”
A jó gyakorlatokkal nemcsak elméletben,
hanem gyakorlati úton is ismerkedhettünk,
amelyeket Hajdúnánás az elmúlt évek során
megvalósított a közfoglalkoztatás, a szociális
földprogram, vagy éppen a közösségi művelődés terén. Végigjártuk a város nevezetességeit, játékos módon ismerkedtünk a helyi
kultúrával: a Kendereskerttel, szokásokkal,
gasztronómiával, gyógyfürdővel, termelői piaccal, kézművességel, néptánccal, valamint
a helyi fizetőeszközzel: a Bocskai Koronával.
Szép kezdeményezéseket megismerve, jó ötleteket, gondolatokat csíphettünk el a programok során, amit talán a vidékünkön is érdemes
hasznosítani.

Fotó: Hatos György
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Zeyk Domokos Technológiai Líceum

Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Balatoni táborok: Kalocsa és Ajka városokkal ápolt testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhetően iskolánk 10-10 általános iskolás diákja vehetett részt városi jutalomkiránduláson
Kalocsán és Balatonszepezden.
Érettségi vizsgák: az elmúlt időszak legjelentősebb megmérettetéseire, a VIII. osztályosok kisérettségijére és az ennél is jelentősebb érettségi vizsgákra, került sor a gimnázium
végzős diákjai számára. Örömmel tapasztaltuk, hogy diákjaink
többsége sikerrel vette ezeket a megmérettetéseket. A VIII.
osztályosok kivétel nélkül felvételt nyertek a város IX. osztályaiba, míg a XII. osztályosaink 82,60%-a volt sikeres a júniusi
vizsgákon. Reményre ad okot, hogy diákok majdnem kivétel
nélkül csak egy tantárgyból kell javítsanak az őszi vizsgákon,
így a végleges eredmények sokkal jobbak lehetnek a diákok,
szüleik, tanáraik s mindnyájunk örömére.
Örülünk minden sikeresen vizsgázott diákunknak, örülünk
a sikeres iskola- és egyetemválasztásoknak, mert mindez azt
bizonyítja, hogy nem voltak hiábavalóak az utóbbi négy év erőfeszítései.
Minden diákunknak, munkatársainknak a megérdemelt pihenéshez kellemes nyaralást, feltöltődést kívánunk!
Demeter Levente
obg.ro,
facebook.com/obg.szekelykeresztur

Fakivágástól a gyalupadig
Partneriskolánk a karcagi SzC. Varró István Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiumának jóvoltából, iskolánk asztalos diákjai
számára 2016-2017-es tanév sem múlhatott
el Határtalanul pályázat nélkül. Így június 1722. között került sor a Fakivágástól a gyalupadig című projekt első szakaszára, melynek
keretében 12 diák Vass Ibolya és Dávid Ferenc tanárok kíséretében Karcagra utazott.
A programban nagy hangsúlyt kapott az,
hogy a tanulók ismerkedjenek leendő szakmájuk alapanyagával, a fával, valamint annak
felhasználási területeivel. A miskolci Borsod-

wood Kft. látogatása során betekinthettünk
egy fejlett eszközparkkal rendelkező fűrészüzem működésébe. Az újkígyosi Bek-Holz
Kft.-ben a műszaki furnérgyártás folyamatát
figyelhettük meg. A szakmai tevékenységek
keretében a két iskola tanulói közösen fali
szekrényeket, állítható és fix szerkezetű videóprojektor-állványokat készítettek, amelyeket átadó ünnepség keretében a karcagi
Kováts Mihály Általános Iskolának adományoztunk. A szakmai tevékenységek megvalósításában nagy segítségünkre volt a karcagi Kun-Span Kft. képviseletében Dobrai Imre
asztalosmester.

A projekt megvalósítása során igyekeztünk
megtalálni az egyensúlyt a szakmai és kulturális programok között. Így lehetőségünk volt
üzemlátogatás után meglátogatni a gyulai,
valamint a diósgyőri várakat és fürdeni a gyulai várfürdőben. A karcagi programok során
az akácligeti fürdőzés volt a diákok számára a
legnagyobb élmény.
A programban résztvevő diákok baráti kapcsolatokkal, tapasztalatokkal és élményekkel
gazdagodva tértek haza, s a fárasztó tanév
után következhet a jól megérdemelt vakáció.
Vass Ibolya

Vakációs élményeink
Iskolánk tanulói tagjai voltak a július 1-8.
között Kalocsán táborozó 40 fős székelykeresztúri diákcsoportnak. A kirándulás testvérvárosunk jóvoltából valósult meg idén is.

Egy másik, székelykeresztúri általános
iskolásokból álló kirándulócsoport a balatonszepezdi táborban nyaralt július 4-17.
között, Ajka város vendégeként. A jutalomtáborozáson diákjaink is részt vettek.

E kellemes nyári pillanatokról szól a képes
beszámoló.
Székely Tiboldi Anikó
Forrás: Facebook
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Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG
Éljen a Nyár!
Minden évben Kalocsa testvérvárosunk megörvendeztet negyven keresztúri diákot egyhetes
táborával. Idén sem volt ez másként: a keresztúri iskolák ötödik osztályaiból az első tíz tanuló
érezhette magát szerencsésnek, mert július 1-7.
között részt vehetett egy tartalmas kalocsai táborban. A fiatalok megismerkedhettek Kalocsa
nevezetességeivel: strandolhattak a Városi Uszodában, meglátogatták az Érseki Múzeumot, érseki
kincstárat, érseki kastélyt és könyvtárát, a város
székesegyházát, ahol orgonakoncertet hallgattak,
megnézték a Schöffer Múzeumot, betekinthettek
a városi önkormányzat épületébe, a Viski Károly
Múzeumba. Ezen kívül fürödtek a Balaton és a
Szelidi-tó vizében, illetve Budapesten megcsodálhatták a Parlamentet, vonatoztak a Budán található erdei vasúton, valamint csodálatos képeket
készíthettek a Gellért-hegyről. A Duna-parton
lévő önkormányzati üdülő udvarán vetélkedtek,
illetve a Chilli Trainen elvonatoztak a Bátyán található paprikafeldolgozó üzembe. A hétvégén szervezett nemzetközi Duna menti Folklórfesztiválon
részt vehettek a Csík zenekar koncertjén, meg-

Tábor a mesék világában
A Marosi Gergely Általános Iskola hét éve
szervezi meg a Mesetábort. A tábor a népmesék és a népi kultúra világával gazdagítja az 5-6.
osztályos résztvevőket. Helyszíne Ivó, Tündérkert panzió, ahol idillikus környezetben kerülhetnek közelebb a természethez a tanulók. A cél,
hogy hagyományos értékeinkkel fejlesszük a
tanulók szociális és kommunikációs képességeit.
A táborban több település diákjai (Siménfalva,
Rugonfalva, Kobátfalva, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Nyárádmagyaros) vettek részt,
ezáltal megismerhették egymás népmesekincsét,
szokásait, nyelvváltozatát. A tábor minden évben
megadott mese köré épül, amely a tábor prog-

tapsolhatták többek közt a keresztúri Mákvirágokat, majd úton hazafele Kiskunmajsán élményfürdőzhettek,valamint a nagy hőségben fagyizhattak
Soltvadkerten. Minden résztvevő számára tartalmas és feledhetetlen élményekben gazdag hét
volt bizonyára. Köszönjük Kalocsa!
Páll Emese tanárnő
2017. július 9-16. között Székelykeresztúr 3
iskolájából hatodikos, hetedikes diákokként jutalomtáborozáson vehettünk részt Ajka testvérvárosunk jóvoltából a balatonszepezdi üdülőtáborban, tanulmányi eredményeink díjazásaként.
Az egyhetes táborozás gazdag programokat kínált, megismertük a Balaton északi partvidékét,
kirándultunk Veszprémben, meglátogattuk Ajka
testvérvárosunkat, csónakáztunk a tapolcai tavasbarlangban, körbejártuk a Sümegi várat.
Persze nem maradhatott el a rengeteg fürdőzés
sem a Balatonban. Szerintem ez egy fantasztikus tábor volt, jó kísérőtanárokkal, új barátságokkal, sok-sok élménnyel. Minden pillanatát
élveztem, köszönet érte a szervezőknek.
Baksa Andrea, VII. C
Iskolánk negyedikeseivel ‒ már mondhat-

ramjainak az alapját képezik. Első nap ismerkedős
játékokkal várjuk a gyerekeket, majd kialakítjuk
a csapatokat, amelyek a tábor ideje alatt együtt
küzdenek a mesetallérokért. Az összegyűjtött
tallérokra kellékeket vásárolnak a csapatok a mesedramatizáláshoz. Második nap a mesetémának
megfelelő kirándulást szervezünk, harmadik nap
szövegértési feladatok, mesék alapján kvízjáték
várja a tanulókat. Negyedik nap kellékárverés
előzi meg a gyerekek előadásait. Minden este tábortűz mellett meséket mondanak, népdalokat
énekelnek a diákok. Idén Békés Pál A kétbalkezes
varázsló című meseregénye szolgáltatta a keretet, ehhez a meseregényhez kapcsolódtak kreatív
és szövegértési feladatok, illetve meglátogattunk
szekeres kirándulás keretében egy esztenát, ahol

Az SzKC-Petőfis gyerekek Spanyolországban

A Petőfi Sándor Általános Iskolában, az SzKCval közösen működő ifi IV-es kézilabdacsapat
meghívást kapott Zaragozába 2017 tavasza folyamán egy nagyméretű kézilabdatornára. A torna június 24-27. között zajlott, eddig kellett az
adminisztrációs dolgokat elintézni (útlevél, szülői
beleegyezések, repülőjegy stb.).
Csapatunk olyan szerencsés helyzetben volt
az idéni szezonban, hogy a nagy útnak tudtunk
egy hónappal az indulás előtt tartani egy főpróbát, tudniillik, ugyanez a korosztály Alsóörsre
(Magyarország) volt hivatalos egy kisebb felkészítő jellegű barátságos tornára. Itt a petőfis
fiúk 6 csapatból a 3. helyet szerezték meg.
De térjünk vissza Spanyolországba. Hogyan
is jutottunk mi ide? Az tudott dolog, hogy azért
viseljük az SzKC nevet, mert a Székelyudvarhelyi Kézilabda Klubbal közösen dolgozunk utánpótlás-nevelésen. Lehet, már nem mindenki

tudja azt, hogy a felnőtt csapatnak kapcsolatot
sikerült kiépíteni a Barcelona kézilabdacsapatával. Az évek során Xavi Pascual, a Barca edzője, többször is megfordult Udvarhelyen, segítve
a felkészülést a felnőtt csapatnál. Időközben
ugyanez az edző lett a román válogatott edzője
is, így még szorosabbá vált a kapcsolatrendszer.
Így került az ifikhez Zaragozából Julio Rodriguez Denamiel, aki egy teljesen más alapokon
nyugvó kézilabda-oktatást ismertetett meg velünk. Hogy ez mennyire más és mennyire működőképes, akkor láttuk át, mi is edzők, mikor
meghívtak Barcelonába egy 5 napos edzői felkészítőre. Itt Xavi Pascual és stábja tartott nekünk
edzőknek előadásokat, beszélgetéseket. Megmutatták mindazt a La Masiától a Palau Blaugranáig, amiről itthon csak olvashattunk.
Mint kiderült Julio, aki játékosként a Ciudad
Real kapusa volt, Pascual személyes jó barátja,

juk hagyományosan ‒ a kunszentmiklósi
Varga Domokos Általános Művelődési
Központ, testvériskolánk, meghívásának köszönhetően 2017. júl. 9-14. között újra részt
vehettünk a Töröksíp alkotótáborban.
Idén 26 tanulóval reggelente népdalokat
tanultunk, majd kézügyességünket, kreativitásunkat tehettük próbára. Nagyon változatos
kézműves műhelyekben alkothattunk maradandót, készíthettünk ajándékot családtagjainknak. Kipróbálhattuk a szövést, gyöngyfűzést,
fafaragást, gyertyamártogatást, makramézást,
márványozást, tojásfestést, fürdőbomba-készítést, textilfestést, batikolást, fonalgrafikát,
gipszfestést, hímzést, mézeskalácssütést, bőr
használati tárgyak készítését, de a citera kipróbálására is jutott időnk.
Délután nem maradhatott el a felüdítő
strandolás sem. Diákjaink esténként pedig
táncházban ismerkedtek, alakíthattak ki új
barátságokat testvériskolánk diákjaival.
Köszönjük, hogy ilyen csodás élményekkel
gazdagodhattunk!
Táncos Mónika tanítónő

a gyerekek megismerkedhettek a sajtkészítéssel.
A közel 40 gyerek és kísérő pedagógusaik izgalmas hetet tudhatnak maguk mögött. Reméljük, hogy jövőre újra találkozunk!
A tábor megvalósítását támogatta az RMDSZ
és a Communitas Alapítvány.
Szőcs Hedviga

egy fenomenális tudású, ugyanakkor egy végtelenül közvetlen és szerény ember. A munkában nincs apelláta, nincs megállás. Így kerültünk
kapcsolatba ezekkel a nagyszerű emberekkel,
aminek a lecsengése az lett, hogy 12 gyereket
vittünk Keresztúról és 24-et Udvarhelyről Zaragozába kézilabdázni.
Szeretném megköszönni a klubnak az anyagi
hozzájárulást, ugyanis a repülőjegyeket teljes
egészében a klub állta, és hogy kapcsolatrendszert sikerült idáig fejleszteni.
Simon Géza Áron
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Dr. Farkas Sándor laudációja

Úgy tartják, életünk
ésszerűen
meghozott
döntések és
véletlenek
sorozata. Dr.
Farkas Sándor sem a
válaszokat
keresi, a dolgát tette, a
legtöbbet, amit sokezer éve, amióta csak orvoslás létezik, ember tehet egy másik emberért:
gyógyított. Türelemmel, emberséggel, szakmai
hozzáértéssel, és mindeközben vajon jutott-e
eszünkbe, hogy az orvos is ember, gyarló és
törékeny, fájhat a feje, lehet fáradt, vagy csak
egyszerűen bal lábbal kelt fel.
Dr. Farkas Sándor 1952. november 18-án
született a közeli Agyagfalván. Szülőfalujában
járt elemi iskolába, majd 1968-72 között Segesváron végezte a középiskolát.
1973-79 között a marosvásárhelyi orvostudományi egyetemen orvosi diplomát szerzett, és
a tanulmányai utolsó évében családot alapított.
Gyakorló orvosként Gyergyószentmiklósra került, és elmondása szerint igencsak megszerette
a várost, olyannyira, hogy saját szakmai pályáját
és családja életét is el tudta oda képzelni, főleg,
hogy a család gyarapodott és két fiúk született.
Egy Bukarestből irányított és országosan végrehajtott kihelyezés felülírta a kezdetben szövögetett terveket. Szerencsésnek mondja magát,
hogy a meghirdetett állások közül sikerült elkapnia az egyik erdélyi helyet, mert az utána választó orvosok már szinte mindannyian a „hegyen
túlra” kerültek. Dr. Farkas Sándor Szatmárnémetire került, ahol három hónapot töltött, majd

sikerült hazafelé jönni, és a következő állomás a
közeli Săcel, ahol mintegy félévig dolgozott.
1983 októberétől Székelykeresztúrra került és
innen kezdve szó szerint éjt nappallá téve munkálkodott mindannyiunk karbantartásán. Elmondása szerint, volt olyan időszak, amikor a város
lakosságának 60 százalékát ketten látták el.
Azt, hogy száz százalékosan a munkájának
tudott élni, és ilyen megfeszített időbeosztással
dolgozhatott, mindenekelőtt családjának, feleségének, Manyikának tulajdonítja. Ő és a család
biztosították számára azt a rendíthetetlen családi hátteret, amelybe Ő pihenni, regenerálódni
térhetett haza nap mint nap, hogy egy új nap
kezdetén, vagy éppen éjszakai hívószóra készen állhasson az újabb feladatok vállalására.
Szakmai munkája mellett a város közéletében
is jelentős szerepet vállalt. 1992-2008 között önkormányzati képviselőként négy mandátumot
is vállalt, főként mint az egészségügyi szakbizottság elnöke. Az 1990-es évek elején nagy
szerepet játszott a testvérvárosi kapcsolatok
kialakításában, főleg a nyugati (Svájc, Hollandia)
országokkal, amelyeknek elsősorban a város
egészségügyi ellátottságára volt jótékony hatása. Közbenjárása folytán vagy másokkal együttműködve, számos segítség érkezett Székelykeresztúrra, pl. így került városunkba a francia
Albertvillből 1993-ban az első ekográf készülék;
Karcag testvérvárosból két művese (dialízis) készülék a megyeközpontba, Csíkszeredába.
Akár helytörténeti adat lehet, hogy ő hozta
létre az első magánpoliklinikát a környéken,
ez akkoriban nagy eredménynek számított,
ugyanakkor merész lépésnek is, egyrészt mert
1-2 évvel megelőzte a többit, másrészt, az emberek még nem tudták hová tenni a jelenséget,
gyanakvóak voltak a magánrendelő iránt, amely
az Állomás utca sarkán található sarokházban

működött mintegy 3-4 évig. Mondhatjuk, hogy
abban az időben ez a magánpoliklinika már jelezte, hogy a közelgő átszervezéssel merre fog
tartani az egészségügyi ellátás.
1994-ben svájci segítséggel POLIMED néven létrehoztak Fiatfalván egy olyan szakrendelőt, amelyben különböző szakorvosok látták
el a betegeket. A rendelő 12 éven át működött,
az Ő szervezése alatt állt, Ő tartotta a kapcsolatot, és látta el a létesítmény mindennapos
ügyes-bajos dolgait.
1999-től, amióta a biztosító pénztár átszervezte az egészségügyi rendszert, családorvosként működik.
Ahogy mind a mai napig emlegetik az egykor Székelykeresztúron munkálkodó és azóta
a város ikonjaivá vált, híres orvosokat: kezdve
a Petőfi-szemtanú Lengyel József kirurgussal,
a századfordulón itt élt és gyógyító dr. Jankovich Pál körorvoson át az 1930-40-es években
működő, csak névrokon dr. Farkas Sándor iskolaorvosig, úgy biztos vagyok benne, hogy
Székelykeresztúr egészségügy-, orvos- és várostörténetébe örökre belevésődött dr. Farkas
Sándor személye és munkássága, hiszen ezekben az évtizedekben nem csupán a városban,
hanem az emberi sorsok, gondok világában is
élt. A megtapasztalással, folyamatos tanulással gyarapodó tudása évtizedeken át egyszerű,
többnyire nehézsorsú emberek gondjait-bajait
szolgálta.
Az orvosi rendelő előtt autójából kiszálló, orvosi táskás alakja, amint jellegzetes tartásával
eltűnik a kapualjban – örökre beépült Székelykeresztúr városképébe.
Boldogítsa az a tudat, hogy közel negyven év
hűséges munkája árán magáénak tudhatja az
itt élő emberek tiszteletét és bizalmát.
Gratulálunk a kitüntetéshez, kívánunk jó
egészséget, további eredményes munkát!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Szabó Dénes, a SZINKER Kf t . ügy vezetőjének laudációja

Ha
valakire igaz,
hogy minden
k ülönö s e bb
feltűnés nélkül dolgozik,
akkor
ezek
egyike biztosan ifj. Szabó Dénes. A
szerény
és
kevésbeszédű cégvezetőnek pedig jócskán lenne, amivel
dicsekedni, hiszen az elmúlt közel két és fél évtized alatt felépített egy erőteljes magánvállalkozást, amely Székelykeresztúr gazdasági életéhez szervesen hozzátartozik.
A beszélgetés útját Szabó Déneshez a családján keresztül lehet megközelíteni. Ennek és
az elődöknek a felemlegetése őszintén meghatja. Nem csoda, hiszen tiszteletre méltó, dolgos
felmenői vannak. Szentábrahámon a valamikori
gyerekek gyerekkorukat a Szabó Dénes nagytatája, szintén Szabó Dénes bácsi – taxijának
és színes meséinek a bűvöletében élték. Tudtommal Dénes bácsinak volt az első gépkocsija
a községben a hatvanas években. De a nagyapa
már jóval korábban is fuvarozással foglakozott,
akkor még szekérrel szállította a vajat Székely-

keresztúrra. Mi ez, ha nem az a vállalkozó szellem, amely a késői utódokban is testet ölt?
De több is van ennél a családtörténetben.
A két világháború alatt id. Szabó Dénes mint
katona a román királyi udvar automobil-parkjában dolgozott, és munkájából adódóan gyakran érintkezett a királyi család tagjaival. Sokat
és jóízűen emlegette, hogy az akkor kisgyerek
későbbi Mihály király „erősen hitvány gyermek
volt, de nagyon okos”.
Ifj. Szabó Dénes bevallása szerint azt a pontosságot és igényességet, amely közismerten jellemző rá, a szülői házból hozta. Kiskoruktól fogva
rendre, fegyelemre, pontosságra szoktatták a
Szabó gyermekeket.
Ebben a családban született a család első
gyermekeként Szabó Dénes 1964. május 22-én,
Székelykeresztúron. Itt végezte iskoláit, 1982ben érettségizett, és itt lépett először munkába. Az öntődében helyezkedett el, mint annyi
sokan azokban az időkben. Családot alapított,
és feleségével két fiút neveltek fel. A következő
munkaállomás 1991-92-ben a helyi villamossági
vállalatnál volt, ahol autóvezetőként dolgozott.
A 90-es évek elején a gazdasági élet fellendülésével egy időben a kínálkozó lehetőségek őt
is csábították és 1994-ben családi vállalkozást
hoztak létre. Az önerőből alapított Szinker Kft.
nemzetközi áruszállítással foglalkozik immár 23

éve folyamatosan, töretlenül. Az első teherszállító járműve egy háromtonnás rakterű autó volt.
A kezdetekben egymaga volt sofőr, szerelő, vállalkozó, ügyintéző. A család, a feleség nem csak
a családi háttérben, de a vállalkozással együtt
járó mindennapos munkában is igazi társnak bizonyult. 1995-től 2006-ig kisteherautókkal fuvaroztak, a gépkocsipark folyamatosan bővült.
Ma 27 teherautóval szállítanak belföldön és az
európai piacon. A Szinker Kft. a jelenleg foglakoztatott 39 személy által, ennyi családnak
nyújt megélhetést itthon a szülőföldön.
Szabó Dénes a város és a közélet iránt sem
közömbös. Állandó támogatója a különböző
városi, kulturális rendezvényeknek; a sportéletnek, pl. a fiatfalvi focicsapatnak, de a keresztúrinak is; a különböző civilszervezetek
tevékenységét is felkarolja, pl. A Domus Egyesület köszönhet sokat neki.
Szabó Dénes örömét leli a munkájában, szereti, amit csinál, másképp nem is vihette volna
sikerre a vállalkozását. Nagy elégtétel számára,
hogy mindkét fia, Zsolt és Hunor Dénes is a családi vállalkozásban dolgozik, fuvarszervezést és
javítást végeznek, így a családi hagyomány, reményei szerint, általuk is folytatódni fog.
Mindehhez kívánunk neki jó egészséget, további sikereket, szerencsés utakat!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Petőfi vacsorája

„A virágnak megtiltani nem lehet...”

1849. július 30-án este a Gyárfás-kúria kertjében, a körtefa alatt ezzel a Petőfi-dallal kezdődött az a közös éneklés, amelyre a kúriában
elfogyasztott vacsora után került sor. Az est
eseményeinek hiteles leírását Varga Zsigmond
Gyárfás Endre földbirtokosnak 1899-ben írt leveléből ismerjük. Barabás Endre gazdasági szakíró 1904-ben vallatóra fogta a már szintén idős
ifjabb Varga Zsigmondot, az egykori bérlő fiát,
és az alábbiakat írta erről a Vasárnapi Újságban:
„A július 30-iki estéről Varga Zsigmond,
negyvennyolczas honvéd, aki a Makk-féle ös�szeesküvésben való részesség miatt több évig
raboskodott, s onnan kiszabadulva végig szolgálta Garibaldit is és most közbecsülésben él
Fiatfalván, a következőket adta elő: 1849 július
30-ikán érkezett Bem tábornok kis táborával
Székelykeresztúrra, s édesapámhoz, ki akkor
a jelenleg Gyárfás Endre birtokában levő udvarházat bírta bérben, — a tisztek közül többen szálltak be, közöttük Zeyk Domokos is, ki
másnap oly hősi módon fejezte be életét Héj-

jasfalva közelében. Estefelé híre szaladt, hogy
Petőfi is megérkezett, s fent van a piactéren.
Ezen hírre apám rögtön felsietett a piacra, s ott
Novák Antal kereskedése előtt másokkal együtt
beszélgetve, megtalálta Petőfit, kit meghívott
vacsorára: bivalytejes és túrós puliszkára. Petőfi a meghívást szívesen és örömmel fogadta
el. Nyolcz órakor már javában folyt a vacsora,
melyen többen vettek részt, így a polgári elemből az 1854-ben Marosvásárhelyen kivégzett
Gálfy Mihály is jelen volt. Vacsora után nővérem, Vargha Róza felkérésére Petőfi elszavalta egyik költeményét, s később újabb kérésére
emlékkönyvébe három versszakos költeményt
írt, melyben a vacsora kedélyes hangulatáról
s a bivalytejes és túrós puliszka ízletességéről
volt szó. Sajnos, az emlékkönyv később, mikor
a házunk leégett, odaveszett. Petőfi a vacsora alatt egy zöld aranyozott poharat használt.
Ez a pohár, bár nem ép állapotban, ma is Varga Zsigmond birtokában van. Asztalbontás
után kimentek a kertbe, s ott letelepedtek az
egyik nagyobb körtefa alatti padokra, hol igen
vidám társalgás közepette csakhamar énekre
gyújtottak. (Bolyai Gergelyné, a Varga-család
jelenlevő rokona és a házi leány, Róza, csinosan tudtak énekelni). Az énekelést „A virágnak
megtiltani nem lehet” című dallal kezdték meg.
Ilyen hangulatban maradt a társaság 12 óráig,
mikor mindenki szállására távozott. Búcsúzáskor Petőfi megígérte, hogy ha a harc szerencsés
kimenetelű lesz, még ide vissza fog térni.
Varga Zsigmond édesapja a református
templomig kísérte a távozó Petőfit, ki aztán a
piac felé távozott. A körülményeket egybevetve, a legvalószínűbb az, hogy Petőfi Varga Zsigmondtól eltávozván, a tisztek mulatozásától za-

EZÜST minősítés a Pódiumnak!
Mátészalka kulturális életében az egyik kiemelkedő rendezvény az az amatőr színjátszó
találkozó, amelyet tizenhatodik alkalommal rendeztek meg július 21–22-én a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színházban.
A mára már hagyománnyá vált program célja,
hogy a csoportok bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget kapjanak, és természetesen
az, hogy játékukkal szórakoztassák Mátészalka
és a térség színházkedvelő közönségét.
Régi ismerősként üdvözölhette a publikum a
debreceni Kuckó Művésztanya Utcaszínházat,
a vásárosnaményi Kontársulatot és a Börvelyből (Szatmár megye) érkező Lápi Lidérceket. A
rendező Mátészalkát a Gondolat Kamaraszínház
képviselte. Új fellépőként köszöntötték a Székelykeresztúrról érkező Pódium Színpad tagjait.
Színtársulatunk sikeresen szerepelt a fesztiválon, telt ház előtt mutatta be dr. Zsidó Ferenc
színművét, a Simogatórium című abszurd komédiát. A csapat (Zsigmond Csaba, Orbán Lívia

Borbála, Vajda Lehel, Varró Szabolcs, Gindella
Ilona) remekelt, a darab, a játék, Kiss László
rendezése nagyszerű volt, nagyon sok elismerést kaptak és dicsőséget szereztek ezáltal is
városunknak. Jutalmuk a rangos EZÜST minősítés volt, ami tekintettel arra, hogy nagyon fiatal
társulatról (alig három éve működnek) van szó,
és első megmérettetésükön ezt elérték, óriási
eredmény.

jos Szakál-féle korcsma felé tartott...”
Eddig tart Varga Zsigmond szóbeli beszámolója, amelyet a kutató, Barabás Endrének
mondott tollba. Tartalma megegyezik a Gyárfás Endre földbirtokosnak 1899-ben írt levélben
foglaltakkal, annyi kiegészítéssel, hogy a vacsora részeként a bivalytejes puliszka mellett
túrós puliszkáról is említést tesz.
Ennek az utolsónak vélt vacsorának az emléke, úgy érezzük, sohasem mehet feledésbe. Éppen ezért idén július 31-én Székelykeresztúron
először kerül sor a Petőfi-megemlékezés keretében a költő 1849. július 30-án a Gyárfás-kúriában elköltött és utolsónak vélt vacsorájának a
megidézésére azáltal, hogy alkalmunk lesz közösen elfogyasztani a jelképes és üzenetértékű
vacsorát, amely minden jelenlévőnek fel lesz kínálva és túrós-tejfölös puliszkából fog állni. Szeretnénk, ha ebből akár hagyomány teremtődne,
és a jövőben Székelykeresztúrra látogatók, Petőfi-zarándokok is részesülhetnének belőle.
A „Petőfi-vacsora” Székelykeresztúrnak mint
Petőfi-emlékhelynek kuriózuma lehet, amely
egyedi és a helyi értékek egyik legfontosabb
elemét képezi.
Ne hagyják ki ezt a jelentős alkalmat július
31-én este!
Alkalmunk lesz közösen Petőfi-dalokat énekelni úgyanúgy, mint ahogy 168 évvel ezelőtt
énekelt Petőfi és az őt vendégül látó társaság a
Gyárfás-kúria kertjében, a körtefa alatt.
Sándor-Zsigmond Ibolya

A bíráló zsűri neves szakemberekből állt
Upor László dramaturg, műfordító és Tóth Miklós színházi rendező személyében.
Dr. Zsidó Ferenc Simogatórium című darabját a székelykeresztúri közönség a Kistérségi
Napok alkalmával láthatja a helyi művelődési
házban augusztus 3-án, pénteken este 20.00
órától. Érdemes megnézni!
Gratulálunk a Pódiumnak és kívánunk még
sok sikeres előadást!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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