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2017.  június 8-án sor került a székelykeresz-
túri önkormányzat rendes havi ülésére, ame-
lyen a testület nyolc napirendi pontot vitatott 
meg.

Nem volt olyan nagy horderejű napirendi 
pont, amely különösebb magyarázatot vagy 
ismertetést igényelne, de ezeket szeretném a 
városlakók tudomására hozni.

Első napirend alatt a jegyző úr ismertette 
az előző tanácsülés jegyzőkönyvét, a máso-
dik napirendi pont kapcsán egy olyan határo-
zattervezet született, amely a Gordon-Küküllő 
Fejlesztési Társulásba való részvételét fogadta 
el a helyi önkormányzatnak. Itt arról van szó,  
hogy egy város és több község részvételével (a 
körülöttünk lévő majdnem összes község benne 
van) létrehoztunk egy olyan fejlesztési társu-
lást, amely pályázhat nagyobb értékű Európai 
Uniós forrásra, amely arra használható, hogy a 
közvilágítást fejlesszünk, módosítsuk, és főleg 
LED-es égőkre cserélődjenek a közvilágítást 
biztosító lámpatestek.

Ebben a pályázatban az egyik kulcsszereplő 
Farkaslaka, a másik Székelykeresztúr, de Parajd-
tól Korondig, Oroszhegy, Siménfalva és Homo-
ród menti községek is részt vesznek, és remél-
jük, hogy ez a tíz község együtt annyi pályázati 
pénzt nyer, amely 2-3 millió eurós nagyságren-
dű, és például Székelykeresztúr 1180 oszloppal, 
lámpatesttel szerepel ebben a pályázatban.

Ez még csak a kezdeti lépések, ezután még 
következik sok minden, előtanulmány és terv 
készítése, pályázati dokumentáció leadása Gyu-
lafehérváron, és csak ezután valósulhat meg a 
terv, hogyha nyert ez a pályázat, de ezeknek az 
előkészítési munkálatoknak készen kell lenniük. 

A polgármester határozattervezete volt egy 
Hargita negyedi játszótér megvalósítása. Itt 
elitt el kell mondani, hogy a tavalyi év vége felé 
több mint 800 aláírás érkezett az önkormány-
zathoz, és azt kérték, hogy egy olyan játszó-
teret valósítsunk, építsünk meg a városban,  
amely bezárható, lezárható, külön programmal 
működik, és mindenféle olyan újszerű, modern 
elemet tartalmaz, mind a játszótéri elemek 
kapcsán, mind a felnőtteknek való szabadtéri 
fitnesz gépeket tekintve, amelyek arra hasz-
nálhatók, hogy a szülők és gyermekek kelleme-
sen és hasznosan tölthesse el a szabadidejét. 

Ezirányba történtek lépések, tanulmányoztuk 
olyan játszótéri elemeket gyártó cégeknek a 
listáját, amelyek esztétikus, praktikus és hosz-
szabb élettartamú játszótéri elemeket gyárta-
nak. Veszprémben találtunk egy olyan céget, 
amelynek elég elfogadhatók mind az árai, mind 
a termékeik minősége. Ennek kapcsán – mivel 
közbeszerzésre kell ezt az egészet kiírni, meg 
kell terveztetni – elindítottuk a tervezési mun-
kálatok közbeszerzését, és ezt fogadta most el 
az önkormányzat. A helyszín a Hargita negyedi 
mostani játszótérnek a területe lenne. Az orto-
dox egyházzal van egy egyezségünk, ők átjá-
rást engednek a Főtérről a Hargita nagyedbe, 
tehát gyakorlatilag a Szitás leány kútja pihenő-
helyünktől lehetne kiindulni a játszótér irányá-
ba. Többször hangsúlyoztam, hogy a pénzünk 
erre megvan, még ezt a bürokratikus utat kell 
végigjárnunk, ami a közbeszerzés, terveztetés, 
kivitelezéssel jár, és azután épülhet meg a ját-
szótér. Én nagy reményeket fűzök, hogy az idén 
meg is épül, de mindenképpen minél hamarabb 
jó lenne, mert valóban nagy szükség van rá, 
csak be kell tartani a törvényes lépéseket. 

Egy másik napirendi pont kapcsán a külön-
böző tisztségeket betöltő közhivatalnokok,  kol-
légáink az idő elteltével előreléptek, promová-
lódtak, vizsgát tettek és ezáltal a beosztásuk 
és az ezzel járó fizetésük változott, ezeknek az 
előléptetéseknek a határozatát fogadta most el 
az önkormányzat.

Két napirendi pont volt, amelyben megváltoz-
tattuk a romákkal foglalkozó munkacsoport  és a 
helyi kezdeményezési munkacsoport összetételét.

Sor került a Timafalvi garzon tulajdonosi 
társulás adminisztrátori beosztásának a jóvá-
hagyására, egy személy megpályázta ezt az 
adminisztrátori tisztséget a Timafalvi garzon 
tulajdonosi társulásnál, és ezt jóváhagyta az 
önkormányzat. Itt folytonosan problémák van-
nak, mert ez a tulajdonosi társulás adósságo-
kat halmozott fel a különböző szolgáltatók felé, 
ebből kifolyólag ezek megszüntették a szolgál-
tatást. Nem nagyon vállalta senki, de most ör-
vendetes módon egy fiatal személy elvállalta. 
Sok sikert kívánunk neki, és reméljük, sikerül 
ennek a lakótulajdonosi társulásnak a dolga-
it megfordítani, persze ha a lakók is pozitívan 
állnak hozzá és rendezik a tartozásaikat, mert 

az bizonyára egyértelmű, hogy azt nekik kell 
rendezni, más nem teheti meg helyettük, nincs 
is miből, és a közköltség kifizetésénél mindenki 
csak saját magára számíthat.

A különféléknél a Petőfi Sándor Általános Is-
kolának volt egy beadványa, különböző elavult, 
elhasznált leltári tárgyakat, álló eszközöket java-
soltak leírásra, ezt is elfogadta az önkormányzat.

Nagyjából ezek voltak a napirendi pontok,  
de még említettem és felkértem a tisztelt tes-
tületet, hogy a hagyományok szerint idén au-
gusztus első hétvégéjén ismét megrendezésre 
kerülnek  a kistérségi napok, és pártállástól 
függetlenül erre jöjjenek jó ötletekkel, olyan  
programjavaslatokkal, amelyek kissé kimozdít-
ják a sablonos medréből ezt az ünnepi rendez-
vényt. Természetesen a városlakók meglátása-
ira, jó ötleteire is számítunk, akár olyanokra, 
amelyek más településeken működnek, mert 
pozitívan fogadjuk ezeket és igyekszünk kelle-
mesebbé, hangulatosabbá és sokszínűbbé tenni 
ezt a két-három napot, amely a keresztúri vá-
rosnapokat illeti.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

Június mozgalmas hónap volt a Polgári Fú-
vószenekar 1895 számára, és előre láthatóan a 
nyáron sem fognak tétlenkedni.

Alig járt le a Múzeumok Éjszakája, ahol az 
idén már hagyományt követve, harmadik ala-
kalommal töltötték be az udvart hangulatos 
térzenével, a hónap utolsó vasárnapján, 25-én 
sor került a XXXVI. Fúvószenekarok Nemzetkö-
zi Fesztiváljára, amelyet a Polgári Fúvószene-
kar 1895 Egyesület partnerségben a székely-
keresztúri Polgármesteri Hivatallal szervezett 
meg.

	 Beszámoló	a	júniusi	tanácsülésről Június
Június az év hatodik hónapja a Ger-

gely-naptárban, és 30 napból áll. Nevét 
Junóról (római istennőről) kapta, aki Ju-
piter felesége volt. A 18. századi nyel-
vújítók szerint a június: termenes. A népi 
kalendárium Szent Iván havának nevezi. A 
hagyomány szerint június 29-e, Péter-Pál 
napja, az aratás kezdete.

Radnóti Miklós: 
  Június

Nézz csak körül, 
most dél van és csodát látsz,
az ég derüs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testü nagy szitakötő.
(1941)

X X X V I.  Fúvós zenekarok Nemzetközi Találkozója

folytatás a 7. oldalon...
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HOTĂRÂREA nr. 70/2017 privind aprobarea 
participării oraşului Cristuru Secuiesc la A.D.I 
GORDON Târnava.

HOTĂRÂREA nr. 71/2017 privind aprobarea 
Notei conceptuale şi a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiţii „Amenajare te-
ren de joacă şi relaxare în cartierul Harghitei”.

HOTĂRÂREA nr. 72/2017 privind transforma-
rea unor funcţii publice de execiţie ca urmarea 
promovării.

HOTĂRÂREA nr. 73/2017 privind aprobarea 
constituirii Grupului de lucru local pentru in-
cluziunea cetăţenilor aparţinând minorităţii 
romilor.

HOTĂRÂREA nr. 74/2017 privind aprobarea 
modificării Grupului de Iniţiativă locală.

HOTĂRÂREA nr. 75/2017 privind aprobarea 
retragerii atestării a administratorului Asoci-
aţiei de proprietari Timafalvi – Garzon şi ates-
tarea noului administrator.

HOTĂRÂREA nr. 76/2017 privind aprobarea 
inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale „Petőfi 
Sándor” şi lista mijloacelor fixe şi obiectelor de 
inventar propuse pentru casare.

HOTĂRÂREA nr. 77/2017 privind alegerea 
d-nul consilier Demeter Levente ca preşedinte 
de şedinţă.

Cristuru Secuiesc, la 08. iunie 2017.  

ÖNKORMÁNYZAT

70/2017-es HATÁROZAT Székelykeresztúr vá-
ros részvételéről a Gordon Fejlesztési Társulat 
létrehozásában.

71/2017-es HATÁROZAT a „Hargita negyedi 
játszótér megvalósítása” elnevezésű beruhá-
zás megtervezésének elfogadásáról.

72/2017-es HATÁROZAT egyes közhivatalnoki 
munkakörök átalakításáról.

73/2017-es HATÁROZAT a roma nemzetiségű 
lakosság támogatását célzó Helyi Munkacso-
port átalakításáról.

74/2017-es HATÁROZAT a Helyi Kezdeménye-
zési Csoport átalakításáról.

75/2017-es HATÁROZAT a Timafalvi garzon 
tulajdonosi társulás adminisztrátori jóváha-
gyásának visszavonásáról és az új adminiszt-
rátor kinevezéséről.

76/2017-es HATÁROZAT a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola leírandó vagyontárgyai listájának 
elfogadásáról.

77/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök 
megválasztásáról a 2017. július – szeptember 
közötti időszakra.

 
Székelykeresztúr, 2017. június 08.
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Színpad
A Kistérség Szövetség – amelynek Székely-

keresztúr is tagja – egy 6x8 méteres, könnyen 
felépíthető mobilszínpadot készíttetett, így a 
városi nagyszínpad mellett egy másikkal gya-
rapodott a készlet. Újszékely, Szentábrahám, 
Siménfalva, Románandrásfalva, Galambfalva és 
Etéd községek, vagyis a tagok használhatják a 
színpadot a nyári falunapok és fesztiválok ideje 
alatt.

Útjavítás
Folytatódtak az útjavítási munkálatok a vá-

ros mellékutcáin. A Városgazdálkodási osztály 
tájékoztatása szerint 600 négyzetméternyi te-
rületen kátyúznak. Ez az alábbi utcákat érinti: 
Fürdő, Malom, Hargita, Budai Nagy Antal, Varga 
Katalin, Gyár, Temető, Állomás, Vasút, Stadion, 
Arany János, Fiatfalva, Kossuth és Orbán Balázs 
negyedek.

A kivitelező cég munkatársai betömik a göd-
röket: először a meglévőket kimarják, ezután 
aszfaltot raknak rá, lehengerlik, tömörítik. A javí-
tások várható befejezése nagyban időjárásfüggő.

A városon áthaladó DN 13C jelzésű nemze-
ti út a brassói útfelügyelőség hatásköre, ennek 
karbantartásába a hivatalnak nincs beleszólása.

A Jegenye utca végén, a Gyár utcában na-
gyon megrongálódott, süllyedt, törött volt és 
tönkrement az átereszek teteje, így a város-
gondnokság munkatársai a teljes út szélessé-
gében kicserélték azokat.

A József Attila szobornál és a külső napközi-
nél lévő járdaszegély nagyon megszakadozott, 
esetenként hiányzott, így a városgondnokság 
munkatársai 6 méter hosszan pótolták és ki-
javították a sérült területet. Gránit szegélykő 
került a beton helyére.

Küküllő utca aszfaltozása
Rákerült az első réteg aszfalt a Küküllő ut-

cának a Dávid Ferenc lakónegyed felé vezető 
részére, csaknem 300 méter hosszan. Hama-
rosan még egy koptatóréteget is öntenek rá, 
miután az aknákat beállítják. A következő sza-
kaszt – a Petőfi Sándor utcától a műfűig tartó 
részt – is befejezik várhatóan a nyár végére, itt 
most a szegélyköveket helyezi el a kivitelező.

Játszóterek
A város játszóterein folytonosak az apróbb 

javítgatások, léc- és lánccserék, de munkatár-
saink a rongálások után is rendbeteszik a kör-
nyéket. Ezek mellett egyéb munkálatokat is 
eszközölnek, füvet nyírnak, festenek. Vannak 
időszakok, amikor nehéz utolérni a tennivaló-
kat, főleg esős időszakban akár heti kétszer is 
kaszálni kellene a füvet.
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A nyaköny v i hírek
2017.05.15. – 2017.06.15. 

Születések:
Bokor Kincső  2017.05.12
Pap Zsuzsánna-Sára 2017.05.15
Demeter Léna  2017.05.16
Hegyi Tamara  2017.05.16
Naghy Janka  2017.05.30

Házasságkötések:
2017.05.17

Bábi Csaba és Fülöp Erika
2017.04.26

Demeter Alpár és Zsombori Emőke-Éva
2017.05.02

Györfi Levente és Fülöp Szilvia 
2017.05.10

Ötves Károly és Hamzi Ramóna
Elhalálozások:

Birton Ioan  2017.05.16
Fazakas Dezső  2017.05.18
Ferencz Zsuzsánna-Katalin 2017.04.27
Márkos József  2017.04.27
László József  2017.04.29

ÖNKORMÁNYZAT

Épületfelújítás
Elkezdődött a főtéri jelentős épületek felújítá-

sa. Elsőként a „Cigánybáróné házaként” ismert 
– a Könyvtárnak, Kulturális irodának és a Kistér-
ség Szövetségnek helyet adó ingatlan frissül fel. 
A kivitelezők renoválják, újrafestik a homlokzati 
részt, és a nyílászárók is megújulnak.

Lengő híd 
A lakossági bejelentésekre figyelve, egyre 

több hiányosságra igyekszünk megoldást ta-
lálni. Az egyik bejelentés a Küküllőn átvezető 
lengőhíd rossz állapotára vonatkozott. A te-
repszemlén kiderült, hogy sok deszka törött 
vagy éppen hiányzik, és a palló allatt húzódó 
biztosítóvezeték is elszakadt. A munkálatokat a 
városgondnokság dolgozói végzik, a javításhoz 
szükséges faanyagot a Timafalvi Közbirtokos-
ság szolgáltatta.

Parkrongálás
Jázmin, rózsa, büdöske, szálvia, jégvirág dí-

szeleg a központban és a város által felügyelt 
parkok, zöldövezetek területén, és a levendulák 
is virágoznak. A szökőkút környékén egy éjjel 
randalírozók kitépték a fiatal mályvatöveket és 
a Szitás leány kútjába dobták azokat. A tette-
sek felelősségre lesznek vonva! Kérjük, vigyáz-
zunk együtt a városra, ha valaki rongálást ta-
pasztal, ne hagyja szó nélkül, vagy jelentse a 
helyi rendőrségnek.

Kertészet
Sok lakossági bejelentés érkezik, hogy hol 

nagy a fű a város területén. A kertészek és a 
szociális munkások folyamatosan nyírják a fü-
vet, elvégezték az Orbán Balázs utcát (a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium, a patakmellék, az 
óvoda és a Szécsi András utca nagykanyarig 
tartó szakaszt), a Hargita negyedi park és ját-
szótér környékét, Katustava és az ott található 
játszótér is megtisztult, a Gyárfás kertnél  is fo-
lyamatos a jelenlét. Ezek mellett munkatársa-
ink ültetnek, palántáznak, vágnak, metszenek, 
öntöznek, tanítják az utánpótlást, mindenféle 
nyári munkálatokat végeznek.

Kertészeink segítségével frissülnek a városi 
zöldövezetek. A koránkelők locsolnak, bokro-
kat, fákat nyírnak, mások irtják a gyomot, ka-
pálnak, hogy a rózsák, lobéliák, napranyílók és 
a büdöskék is minél szebben virágozzanak. 

A kertészet dolgozói – kiegészülve a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum diákjaival – a 
héten is folytatják az igen látványos fűnyírást. 
Délelőtt Timafalvában és a rugonfalvi kijárónál 
lett kisebb a növényzet, ezzel párhuzamosan 
a város másik kijáratánál, Boldogfalva felé is 
tevékenykednek: szárazságtűrő kövirózsákat 
ültetnek a kerékpársáv, a kerítés és a főút közé.

A Hősök napi irodalmi pályázat nyertese 
Mátéffy Kund, a Petőfi Sándor Átalános Iskola 
7. osztályos növendéke lett, akinek Rafai Emil 
polgármester adta át a fogalmazásáért járó ju-
talomkönyvet. A nyertes mellett elismerés illeti 

Sorbán Laurát, Pálfi Anitát, Szász Zsanettet és 
felkészítő tanárukat, Kacsó Annát. A munkákból 
kiderült, hogy a dédszülők, nagyszülők élete, 
példája, történetei mekkora hatással is vannak 
a mostani gyerekekre. Az elődök világháború-
ban történő helytállása, sebesülése, fogsága, a 
családjuk iránt érzett szeretete mind megjelenik 
az írásokban. A múlt különleges meséi mindig 
ott lesznek velük. 

Mit gondolnak a fiatalok a hőseinkről?
„Az én hősöm az édesanyám. Megtanított 

emberül élni és másokat megbecsülni.”
„Déditatámat egy fontos cél vezérelte, ezért 

képes volt kiállni minden megpróbáltatást. Ké-
pes volt reménykedni, hogy újra láthatja a csa-
ládját, képes volt hinni önmagában, hogy sike-
rülhet a terve. Nem veszítette el a bátorságát, 
amikor már minden szüntelennek tűnt.”

Gratulálunk a nyertesnek!

Próbaterem át adása
Székelykeresztúr város polgármesteri hiva-

tala átadta a Polgári Fúvószenekar 1895-nek 
azt a Fürdő utcában található épületet, amelyet 
a zenekari próbák számára megfelelővé felújí-
tott, és amely egyféle székházként is működ-
het ezentúl. Az új épület és próbaterem hozzá 
járul, hogy a zenekar tagjai méltó környezet-
ben tudjanak felkészülni a különböző zenei és 
kulturális eseményekre.

	 A z	én	hősöm
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2017. június 15-én tartottuk a nap-
közinkben évzárói játszóházunkat. Az 
eseményt megelőző napon a Napraforgó 
csoport gyerekközössége meglátogatta az 
önkormányzat kertészetét, és Hatos György 
kertész úr megajándékozta a gyermekeket 
egy-egy szép ültetni való virággal. A virágok 
ültetését a napköziben a Pipacsok csoport, 
Gyöngyvirág csoport, Tulipán csoport és Ha-
rangvirág csoport vállalta el. A virágok szép-
pé és ünnepélyessé varázsolták a játszóház 
hangulatát, és a kertész bácsi azt is megta-
nította, hogy a szépség nem egyedül a virág-
ban, hanem a gondozásában is rejlik.

Ebben a tanévben 57 nyolcadikos diák 
ballagott el a Petőfi Sándor Általános Is-
kolából. Simó Ildikó igazgatónő a követ-
kező szavakkal, gondolatokkal biztatta 
őket: „A vég a kezdet ösvénye, mondta Szent 
Benedek. Lépjetek hát rá erre az ösvényre!

Kívánom, hogy jó eredménnyel adjatok 
számot tudásotokról a közeli vizsgákon, majd 
a későbbi próbatételeken.

Higgyetek önmagatokban és soha ne ad-
játok fel álmaitokat! Váljatok tudósokká, jó 
szakemberekké, kiváló sportolókká, vagy vál-
jék belőletek bármi, a lényeg, hogy dolgoz-
zatok becsületesen, és soha ne feledkezzetek 
meg arról, hogy honnan indultatok, kik segí-
tettek benneteket oda, ahová eljutottatok!

A mi szívünkben itt maradtok, mindene-
kelőtt az, ahogy a mindennapi életetekkel 
alakítottatok minket.

Kassák Lajos szavait pedig bizonyára tud-
játok, hát ne feledjétek: „Aki elment, az el-
ment, de aki egyszer nálunk volt, az többé 
sohasem mehet el tőlünk egészen.”

A 2016-2017-es tanév végéhez köze-
ledve, tantestületünk két kiváló pedagó-
gusától is elbúcsúzik: 

Feleki Edit óvónőtől, aki 41 év munkából  
27 éven át volt mostani intézményünk, a 
hosszú ideig önállóan működő Napsugár Nap-
közi Otthon pedagógusa, és Demeter Miklós, 
testnevelés szakos tanár úrtól, aki 37 év pe-
dagógusi tevékenységéből huszonhetet intéz-
ményünkben töltött.

Sok szeretettel búcsúzunk Tőlük, kívánunk 
még hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas 
éveket, erőben, egészségben! 

Kunszentmiklósiak látogatása, különböző 
kirándulások, erdei iskolák, múzeumlátoga-
tások tették élményszerűbbé a tanév utolsó 
heteit, napjait, amelyekről részletesebb be-
számolót olvashatnak a www.petofiai.ro hon-
lapon.

Minden kedves diáknak, szülőnek, pedagó-
gusnak, olvasónak tartalmas és élménydús 
nyarat kívánok!

Páll Emese

Az iskolai év utolsó hetei számtalan érde-
kes eseményben és tevékenységben bővel-
kedtek. 

Június 7-én az V-VIII. osztályos tanulók 
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumba 
látogattak, ahol az Erdélyi panoráma, illetve 
a Jégkorszak című kiállításokat tekintették 
meg.

Iskolánk VIII. osztályosai június 8-án, az 
unitárius templomban tartott ünnepségen 
búcsúztak.

Június 9-12. között a X. A osztály kellemes 

hétvégét töltött Ivóban, míg a XI. évfolyam 
nyíregyházi kiránduláson vett részt. 

Június 11-én a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában sor került a Bölcs diákok vetélkedő 
döntőjére, ahol iskolánk Virgonc dédi uno-
kái elnevezésű csapata III. helyen végzett.

A BEMUGRI színjátszócsoport június 12-én 
mutatta be Mircea Eliade A lányoknál című 
műve alapján készült előadását.

Az utolsó iskolai héten délutánonként zaj-
lottak az E-IV. osztályosok évzáró műsorai a 
díszteremben.

Június 15-én iskolánk részt vett a VI. Mú-
zeumok Éjszakája rendezvényen, ahol tárlat-
vezetésben segédkeztünk és a közös éneklés 
zenekíséretét biztosítottuk.

 A Berde Mózes Unitárius Gimnázium év-
zárójára június 16-án 9 órától került sor. Kö-
zösségünk minden diáknak és pedagógusnak 
kellemes vakációt kíván!

Székely Tiboldi Anikó
Fotók: Molnár István Múzeum, BMUG



2017. június - 5.   oldal

DIÁKVILÁG/KULTÚRA
Or

bá
n 

Ba
lá

zs
 G

im
ná

zi
um

Iskolánkban az elmúlt időszak legjelentő-
sebb eseményeit a ballagási és évzáró ün-
nepségek képezték. Ilyenkor visszatekintünk 
az év közben elért eredményekre, sikeres 
megmérettetésekre. Idén is jólesően nyug-
tázhattuk, hogy diákjaink nagyon jól teljesí-
tettek a tanév során. Büszkék lehetnek ma-
gukra, és büszkék lehetnek rájuk szüleik is. 
Ugyanakkor az eredményekre való visszate-
kintés nekünk, pedagógusoknak is elégtételt 

jelent, hiszen azt mutatja, hogy a befektetett 
munka meghozza gyümölcsét. 

Ha számba vesszük azon diákjainkat, akik 
a különböző versenyek megyei, regionális, 
országos, esetenként nemzetközi szakaszain 
értek el szép eredményt, hosszú lista alakul 
ki. Így Bertalan Tímea, Páll Zalán, Kántor Ist-
ván, Kendi Csenge Napsugár, Karsai Brigitta 
Ilona, Mihálydeák Annamária magyar nyelv 
és irodalom, Busch Szabó Anna, Szabó Ani-

ta, Zoltáni Nikoletta a német nyelv, 
Szali Kincső Noémi, Szabó Renáta, 
Bán Barbara a matematika, Bodó 
Balázs a matematika, fizika és ké-
mia, Fodor Beáta a fizika, biológia 
és logika, Jakab Ágota Anett, Balázs 
Beáta, Mózes Botond, Bíbó István At-
tila, Mátéffy Sára, Simó Anett Kamil-
la, Solymosi Izabella a fizika, Lőrinczi 
Johanna a biológia, Mózes Tímea, 
Szász Nóra Barbara az állampolgá-
ri nevelés, Balázs Nikoletta, Pável 
Csenge a technológiai nevelés, 
Kendi Orsolya, Jakab Hortenzia Nelli, 
Ferenczi Péter, Buzogány Bendegúz 
Atanáz a vallás, Tamási Csaba, Dobos 
Szabolcs, Fodor Emőke a földrajz, 

Ágoston Dénes Lóránt, Vári Gabriella a tör-
ténelem, Tódor Andrea, Mihálydeák Anna-
mária az éneklés területén ért el kiemelkedő 
eredményt. De meg lehet említeni iskolánk 
focicsapatait, népdalosait, néptáncosait 
is, akik ugyancsak kiemelkedő eredménye-
ket értek el, vagy nagyszámú színjátszó és 
önkéntes diákjainkat, akik számtalan városi 
rendezvény sikeréhez járultak hozzá.

Ez alkalommal, habár nem említjük név 
szerint, büszkék vagyunk azon diákjainkra, 
akik ugyan nem lettek osztályaik legjobbjai, 
de önmagukhoz képest fejlődést értek el, lel-
kesedésükkel segítették társaikat, osztály- és 
iskolai közösségüket. 

Habár június 16-tal véget ért a tanév, a va-
káció a végzősök számára még nem érkezett 
el. A XII. osztályosok számára javában zajla-
nak az érettségi, a VIII. osztályosok számá-
ra pedig az országos értékelő vizsgák, mely 
minden vizsgázó diák számára sorsdöntő a 
továbbtanulás szempontjából. Mindnyájuk-
nak sok sikert kívánunk! 

Iskolánk eseményeit részletesen interne-
tes oldalainkon követheti: obg.ro, facebook.
com/obg.szekelykeresztur 

Demeter Levente

Június 14-én vehették át a Mesevár Napkö-
zi Otthon óvodásai a mesekertet, mely a Mol 
Románia és a Polgártárs Alapítvány által 
meghirdetett Zöld Övezet programban a Kis 
környezetvédők a Mesekertben a 2017-es év-
ben sikeres pályázatot nyert. A projekt során 
sikerült kialakítani egy szeméttároló helyet, 
komposztáló gödröt, terápiás ösvényt, bicikli 
tartókat az udvaron. Ültettünk szülők, gyere-
kek segítségével bokrokat és fákat: gesztenye-
fát, ezüstfenyőt, hársfát, törpelucot, cukersü-
vegfenyőt. Óvodazöldítő napunk alkalmával 124 
tő virágot ültettünk: szegfűt, verbénát, napra 
nyílót, kőrózsát. A feltört betonrész helyére föld 
került, melyet a nagy csoportos gyerekek se-
gítségével elegyenlítettünk, fűmagot szórtunk, 
meglocsoltuk. Megszépült az udvarunk minden 
kis szeglete. E munka során nagyon sokan se-
gítettek: a gyerekek, szülők, Székelykeresztúr 
Polgármesteri Hivatala, a polgármester és al-
polgármester urak, akik a betonfeltörésbe se-

gítettek, az Unicons csapata, a szeméttároló 
helység, a terápiás ösvény kialakításában és 
még sok-sok apró munkában nyújtott segít-
séget, az Édenkert a virágokkal, növényekkel 
kapcsolatos kérdésekben, Papp Ferenc a fa-
munkálatok terén, valamint Mihálydeák Antal a 
fotók, nyomtatnivalók elkészítésében. 

A program során, különböző tevékenységek 
által, a spontán játékok alatt, az udvari élet 
pillanataiban, beszélgetésekben, megfigyelési 
sétákon, kirándulásokon a környezet megisme-
rése, környezettudatos magatartás formálá-
sa volt a célunk. A Jeles zöld napok tevékeny 
megélésével olyan örökérvényű értékeket kí-
vántunk közvetíteni, mely által a gyermekek 
kellő információkat gyűjthettek a környezetük-
ről, a körülöttük lévő élővilágról, azok szépsé-
géről és védelméről. 

Az életünk minőségét, valamint egészségün-
ket alapvetően befolyásolja és meghatározza a 
bennünket körülölelő természeti és társadalmi 

környezet minősége, állapota. A 21. sz. társa-
dalmi és globális problémái ismertek, az ember 
lakóhelye, környezete nem előnyére változott. 
A környezetben visszafordíthatatlan, legtöbb 
esetben kedvezőtlen változások indultak el – 
klímaváltozás, élőhelyek eltűnése, fajok kiha-
lása. Mindennapjaink tervezésénél és megva-
lósításánál alapvető célunk, hogy a szülőkkel 
együttműködve ideális ‒ „ahová szeretünk jár-
ni, ahol jó lenni” ‒ életteret alakítsunk ki.

Hintz Katalin

 K is ker tés zek a Meseker tben

Május 30-án a Molnár István Múze-
umban borkóstolóra került sor, ahol 
Rafai Emil polgármester fogadta a 

megyei tanács küldöttségét, élén Borboly Csaba elnökkel, 
valamint a Zeyk Domokos Technológiai Líceum képviselőit. 
A patinás, hűvös pincében a jól ismert, neves borok mellett 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceum kertész szakosztálya-
inak segítségével készült, a keresztúri hegyközségből szár-
mazó, fehér félédes bor is asztalra került. Pávai Gyöngyvér 
igazgatónő megköszönte a várostól és a megyei tanácstól 
kapott segítséget, hogy létrejöhetett a tankert és a présház, 
de - mint elhangzott - van még teendő. Az eszközparkot bő-
víteni, az iskolát népszerűsíteni kell a pályaválasztók között.

Borboly Csaba a helyi értékeket, a szakoktatás szerepét 
hangsúlyozta, és a fiatalokban való tudatosítását annak, 
hogy egy szép szakma a kézben kitűnő lehetőség a megél-
hetéshez, a szülőföldön való megmaradáshoz.

Emellett felmerült egy szülőknek, nyolcadik osztályo-
soknak szóló kampány, amely a továbbtanulást, az iskolát 
népszerűsíti egy kifejezetten helyi boroknak szóló, keres-

let-kínálat összefogását segítő platform létrehozása, ahol a 
székely bortermelők és vásárlók találkozhatnának, továbbá 
borversenyek szervezése, amely ösztönzően hatna a Ke-
resztúr térségi bortermelésre.

Hatos György főkertész ismertette a különböző borokat, 
és utat mutatott a mértékletes borivóknak.

Bándi-Keszey Judit

 Borkóstoló
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Június 12-én a Molnár István Múzeum fogadta 
a székelyföldi múzeumok szakembereit az éves 
rendszerességgel tartott Múzeumok Majálisán.

Örülünk, hogy a testvérintézményekből (szé-
kelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, a csíksze-
redai Csíki Székely Múzeum, a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeum, a kézdivásárhelyi 
Incze László Céhtörténeti Múzeum, a cserná-
toni Haszmann Pál Múzeum, a zabolai Csángó 

Néprajzi Múzeum, a baróti Erdővidék Múzeuma, 
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Mú-
zeum és a házigazda székelykeresztúri Molnár 
István Múzeum) ilyen szép számban, mintegy 
120-an látogattak Székelykeresztúrra. A talál-
kozás és kikapcsolódás, sütés-főzés mellett a 
nap folyamán vendégeink meglátogatták múze-
umunkat. Többségük még egyáltalán nem járt 
nálunk, vagy csak nagyon régen, így az újdon-

ság erejével hatottak kiállításaink.
Az unitárius egyház udvara, a filagória kelle-

mes környezetet biztosított számunkra. Köszönjük 
Lakatos Sándor tanár úrnak, hogy a gimnázium 
aulájában a szakembereknek bemutatta az isko-
latörténeti kiállítást, valamint az iskola könyvtárát. 

A visszajelzések alapján úgy érezzük, hogy 
sikeres napunk volt, és emlékezetes marad 
mindannyiunk számára! 

Köszönjük Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatta a rendezvényt!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Az idén hatodik alkalommal megrendezett 
Múzeumok Éjszakája idén sem okozott senki-
nek sem csalódást. Kiállításaink, foglakozásaink 
és az egész délutánt betöltő programok (film-
vetítés, könyvbemutató, koncertek, néptánc, 
közös éneklés) mindenki számára nyújtottak 
élményt, kikapcsolódást. Örömmel állapítottuk 
meg, hogy az érdeklődés az előző évekhez ké-
pest csak nőtt, a nap folyamán több százan tér-
tek be a múzeumba. 

Köszönjük a Berde Mózes Unitárius Gimnázi-
um és az Orbán Balázs Gimnázium diákjainak, 
hogy helytálltak tárlatvezetői minőségükben, 
kiemelten a Zeyk Domokos Technológiai Lí-
ceumnak a rendezvény előkészítésében nyúj-
tott hathatós segítséget.

Köszönjük az Erdélyi Ifjúsági Egyesület ön-
kénteseinek és Gagyi Rékának, hogy partne-
reink voltak a szervezésben és színesítették 
programjainkat; a Kerekudvar Közösségi Ház-
nak, Péter Ildikó nemezelőnek és Szilágyi Ildikó 
bútorfestőnek a kézműves programok vezeté-
sét; Jakab Mónikának, hogy kétszer is láthat-
tuk a Kopjafa a házunk helyén című, Bözödúj-
faluról szóló, megrendítő dokumentumfilmet, 
amelynek Mónika az operatőre és riportere 
volt; Csinta Samu, sepsiszentgyörgyi írónak, 
hogy elhozta Székelykeresztúrra a széles olva-
sóközönséget vonzó Arisztokraták honfoglalása 
című legújabb könyvét, dr. Zsidó Ferenc, szé-
kelykeresztúri írónak, hogy bemutatta a szer-
zőt és művét.

Megállapítást nyert, hogy a Polgári Fúvósze-
nekar 1895 szabadtéri koncertje aligha szólt 
máshol szebben, mint a múzeum udvarán, dr. 
Molnár István szobra körül, a Kései Mákvirágok 
fellépésén már mozdulni is alig lehetett a zsú-
folt udvaron. Mindannyiuknak köszönjük, hogy 
velünk voltak.

Köszönjük Lakatos Sándor és Szász Csa-
ba tanár uraknak és gitáros tanítványaiknak, 
hogy idén is a megszokott rend szerint, közös 
énekléssel zárhattuk az éjfélig tartó események 
sorát; köszönjük munkatársaink segítségét a 
Polgármesteri Hivatalból, valamint a székelyke-
resztúri Kistérség Szövetségnek a lebonyolítás-
ban nyújtott segítséget.

Végezetül köszönjük Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának, hogy támogatta a rendez-
vényt, amelynek több százan voltak élvezői.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A Múzeumok Éjszakájának rendkívüli prog-
rampontja volt a Bözödújfaluról készült do-
kumentumfilm levetítése, amely a siménfalvi 
Jakab Mónika, a film egyik készítője jóvoltá-
ból kerülhetett a nézők elé. A filmet kétszer is 

bemutattuk, a múzeum pincekiállításának na-
gyobbik terme, ahol előzetesen már eddig is 
voltak könyvbemutatók, alkalmas helyszínnek 
bizonyult erre is. Bár nem túl tágas a tér, telt 
ház volt mindkét előadáson, a filmben megszó-

laló bözödújfalusi interjúalanyok közül is jelen 
voltak néhányan, akárcsak a film operatőre és 
egyik riporter, Jakab Mónika.

A történet mindenki számára jól ismert, hi-
szen a közvetlen környezetünkben történt ez 
a jóvátehetetlen tragédia. A film Bözödújfa-
lu történetét mutatja be, amelyet 1989-ben 
Ceauşescu elárasztatott egy víztároló kiala-
kítása érdekében. Ma a falu helyén már csak 
egy tó áll. Régi fényképek és a volt lakók tör-
téneteivel, interjú formában mutatja be a falu 
múltját. A film szereplői a falu életéről, szemé-
lyes élményeikről mesélnek, valamint az ott-
honuk elvesztéséről és a fájdalom feldolgozá-
sáról. Változatos helyszínfelvételek, illetve egy 
nagyméretű makett az egykori Bözödújfaluról 
alkalmat nyújt a volt lakóknak visszamenni az 
időben és újralátni egykori otthonukat.

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Székelyföldi	Múzeumok	Majálisa

	 Kopjafa	a	házunk	helyén

 V I .  Múzeumok É js zakája
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Kitűnő eredményeket értek el az elmúlt idő-
szakban a székelykeresztúri repülőmodellezők. 
Kiss Tamara három versenyen vett részt F1A 
ifjúsági kategóriában és mindhárom versenyen 
az első helyen végzett. Megnyerte a gyerme-
kek országos bajnokságát és a Románia Kupát, 
majd a leigazolt sportolóknak szervezett Romá-
nia Kupa fordulón is az első helyen végzett. Világ 
Kupa összesítésben jelen pillanatban a harmadik 
helyen áll. Következik július közepén a leigazolt 
sportolók országos bajnoksága, majd július vé-
gén az ifjúsági Európa Bajnokság Makedóniában. 

A június 11-én Brassóban szervezett F3K Ro-
mánia Kupa II. futamon a Sándor-Zsigmond Dé-
nes és Zsidó Ferenc alkotta felnőtt csapatunk a 
második helyen végzett. Sándor-Zsigmond Dé-
nes egyéniben második, Zsidó Ferenc az ötö-
dik helyen végzett. Június 25-én az ugyancsak 

Brassóban lebonyolított országos bajnokságon 
és a Románia Kupa harmadik fordulóján, ahol a 
csapat kiegészült Péter Lászlóval, mindkét ver-
senyen a második helyen végeztek. Egyéniben 
Sándor-Zsigmond Dénes mindkét versenyen, a 
harmadik helyen végzett.

Kiss István

Homoródalmáson rendezték a labdarúgó Ro-
mán Kupa Hargita megyei szakaszának döntő-
jét, melyre nagyon sok néző volt kíváncsi, Ok-
lándról, Szentegyházáról, Székelykeresztúrról 
és Csíkszeredából is érkeztek érdeklődők. A 
találkozó végére Keresztúr-Homoródalmás 6–2 
eredmény született. A döntő végén díjazták a 
győztes csapatot és a játékvezetőket. Harg-
ita megyét a 2018-as labdarúgó Román Kupa 
országos szakaszának első fordulójában a ke-
resztúriak képviselik, erre a mérkőzésre a ter-
vek szerint júliusban kerül sor. Az Egyesülés el-

lenfelét még nem jelölte ki a Román Labdarúgó 
Szövetség.

Június 24-én, szombaton este 8 órától a Pol-
gári Fúvószenekar 1895 meghívására Székely-
keresztúrra érkezett pápai fúvósok egy nem 
mindennapi koncerttel örvendeztették meg 
mindazokat, akik kilátogattak a város központ-
jába. Pápa Város Fúvószenekara, élén Horváth 
Adrián karnagy vezénylésével rendkívül színvo-
nalas koncertet adott. A minőségi zenén kívül 
volt születésnapozás, lánykérés is. Ezek után 
kezdődhetett vasárnap a 36. Fúvószenekarok 
Nemzetközi Találkozója, ami szintén sok zene-
kedvelőt vonzott. 

Idén rendkívül kedvező időjárásban volt ré-
szünk, a Sóskútra látogatók kellemes levegőt, 
fantasztikus hangulatot, sört, flekkent, miccset, 
kürtőskalácsot, lángost, csemegekukoricát él-
vezhettek, és mindezek felett az elmaradha-
tatlan jó zenét. Hargita Megye Tanácsa részéről 

Biró Barna Botond köszöntötte a zenekarokat 
és a közönséget.

A szervező-házigazda a székelykeresztúri 
Polgári Fúvószenekar 1895 mellett jelen voltak: 
Pápa Város Fúvószenekara Horváth Adrián kar-
nagy vezénylésével, a székelyvarsági fúvószene-
kar György Sándor vezetésével, Alsósófalva fú-
vószenekara és Korond fúvószenekara egyesítve 
Molnár Andor karnagy irányításával, a barátosi 
fúvószenekar és a szentegyházi Gold Band. 

Igazi zenei élményt jelentett az a pillanat, 
amikor Horváth Adrián karnagy vezetésével 
mintegy 150 zenész együtt játszotta a feszti-
vál nyitódalát, a Losonci indulót. Aki jelen volt 
az érezte a hatását, és nagyban hozzájárult a 
fesztivál színvonalának emeléséhez. 

Krisán Csaba 
Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Díjazták	a	repülőmodellezőinket

 X X X VI.  Fúvószenekarok Nemzetközi Találkozója

Május 27-én a Hubertus Vadász és Sport-
horgász Egyesület Csekefalván székelykaput 
avatott. Gálfalvi Gábor vadászíró avatóün-
nepségi beszédében a következőket mondot-
ta: „…a kapun kifaragva látható az a legen-
dai szarvas, melynek  agancsai közt ragyogó 
kereszt jelent meg, és a látomás hatására 
Hubertus, aki addig pogány volt, felkereste 
Lambertust, megkeresztelkedett, kolostor-
ba vonult és hét éven át szigorú böjtben élt. 
Ezután Rómába ment, hogy a pápától kérjen 
útmutatást. Ezalatt Lambertus meghalt, de 
III. Sergius pápa egy álombeli látomás után 
Hubertust nevezte ki a tongeri egyházmegye 
püspökévé.  Az űzött szarvas agancsai között 
megjelenő kereszt az alapja annak, hogy a va-
dászok patrónusának tekintik őt.” 

A Hubertus Egyesület mintegy 25 000 
hektár területet felügyel, ma már a modern 
vadászat szerves részét képezik a területe-
in felépített vadászházak, melyek közül egy 
Nagysolymosban, egy Kőrispatakon és a har-
madik itt, Csekefalván épült fel. A csekefalvi 
vadászlak előtt felállított székelykapuba Vajda 
Csaba-Levente vadászjelölt, kapufaragó fara-
gott lelket. Elmondása szerint: „Igazi kihívás 
volt ez a munka, hiszen nem éppen a hagyo-
mányos székelykapuról van itt szó. Itt a szer-
kezeti elemből szándékosan hiányzik a ga-
lambdúc. Ez a kapu a keletről hozott ősiséget 
szimbolizálja, domborított részekkel,  hogy túl 
azon amit megmutat, amit szimbolizál, a ter-
mészeti elemeknek is ellenálljon. A két zábé 
magasabb, közte kapott helyet a csillag, a 
mára szinte elfeledett ék-rovásos faragásban 
mutatkozik, mint a honfoglalás előtti korokból 
hozott emlékünk a szarvas, megtestesítve ez-
zel a szent és profán teret.” 

A székelykapuk tekintélyt növelő méltósá-
gukkal minden időkben kivívták és ma is kivívják 
az alkotójuk iránti tiszteletet és elismerést. Ezt 
pedig csak úgy lehet érezni, ha úgy a szívünk-
kel, mint a lelkünkkel is látunk, mert a mítoszok 
mögött a sors áldása, a teremtett világban igazi 
áldás – summázta Tőkés Lóránt, unitárius lel-
kész, aki megáldotta a székelykaput. 

Hogy örök emlék legyen, a kapunál egy 
tábla ezt hirdeti: „A székely vadászok és a vad 
tiszteletére állíttatta Fazakas Attila, a Huber-
tus Vadásztársaság igazgatója 2017. május 
27. Faragta: Vajda Csaba-Levente. 

Szente B. Levente

S zékelykaput avatot t
a	Hubertus	Csekefalván

A S zékelykeres z túri Egyesülés csapata nyer te 
a labdarúgó Román Kupa Hargit a megyei s zakas zát

...folytatás az első oldalról
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FELHŐTLENÜL

A pünkösdi hétvégén, június 4-én zajlott a 
Sóskúti Néptánctalálkozó. Székelykeresztúr 
önkormányzata minden évben pályázati úton 
támogatja a szervező Gyerekek Klubját a nagy 
múltra visszatekintő esemény lebonyolításá-
ban. Június 4-én csaknem 400 fő állt színpad-
ra és mutatta meg zenei, tánc-, és énektudá-
sát. Óriási sikere volt a testvértelepülésekről 
érkező csoportoknak, de környékbeli és helyi 
táncosok is kitettek magukért. Felléptek a du-
nakeszi Kőrösi Csoma Sándor és Radnóti Miklós 
iskola tánccsoportjai, a baróti Gyermekek Klub-
ja, a székelyudvarhelyi Kékiringó, a segesvári 
Kikerics együttes, a Vadrózsák, Mákvirágok, 
Kispipacsok, Picúrpipacsok, a talpalávalóról 
pedig a Fiatal Tehetségek Népi zenekara és a 
Lelkes zenekar gondoskodott. A Dunakesziről 
érkezett táncosoknak különösen nagy sikerük 
volt, és különleges tartalmat adott az időpont, 
június 4-e is, hogy közösen néptánccal ünne-
pelhettük a nemzeti összetartozás napját. A 
dunakeszi fiatalokkal, akik négynapos erdélyi 
körutazáson vettek részt, a székelykeresztúri 

Sóskút Fesztiválon való fellépésükkel koronáz-
ták meg útjukat.

Dunakeszi a Hargita megyei településsel 
több évtizedes tartalmas együttműködést ápol, 
melynek első – ám rendkívül szilárd - alapkö-
vét a ’89-es román forradalom utáni történelmi 
időszakban a dunakeszi Kőrösi iskola helyezte 
el azzal, hogy vendégül látta a székelykeresz-
túri gyerekeket, akik egy csodálatos néptánc-
bemutatóval viszonozták a kedves fogadtatást.

Nagy Lajos, székelykeresztúri népzenetanár, a 

Sóskút Fesztivál megálmodója még ma is könnyes 
szemmel beszél erről a találkozásról. A történelmi 
időben létrejött találkozás hosszú, immár több év-
tizedes együttműködést indított útjára, melynek 
ápolásában nagy szerepe van Kárpáti Zoltánné-
nak, aki a kezdetekkor pedagógusként, ma pedig 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola igazgató-
jaként továbbra is szívügyének tartja a gyerekek 
számára rendkívül fontos, hagyományos találkozó 
támogatását, a néptánckultúra ápolását.

Az idén 45. alkalommal megrendezett talál-
kozót Székelykeresztúr Város Önkormányzata 
támogatta.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Június 4 .  -  a nemzeti ös z-
s zet ar tozás napja

A városi egyházközségek híveikkel ünnepel-
ték a nemzeti összetartozás napját és együtt 
emlékeztek meg június 4-ről, a trianoni diktá-
tum aláírásának évfordulójáról. 

A prédikációkban történtek utalások Tria-
nonra és szavalatok hangzottak el. Párhuza-
mot vontak a pünkösdi történések és a nem-
zeti összetartozás napja között, miszerint egy 
tragédia kellett ahhoz, hogy egymásba ka-
paszkodjunk, megérezzük az egymáshoz való 
kötődésünket. Rafai Emil polgármester Csur-
gó testvértelepülésen koszorúzott és mondott 
ünnepi beszédet.

A Múzeumok Éjszakáján Székelykeresztúrra 
is megérkezett Csinta Samu, sepsiszentgyörgyi 
író, újságíró, közíró. Az erdélyi arisztokráciáról 
megjelent két kötetét Erdély-szerte sok helyen 
bemutatták már, városunkban is sokan ismerik 
műveit, igazolta ezt az is, hogy az érdeklődők 
mind „témában” voltak a bemutatott könyve-
ket illetően. Aki mégsem, az a bemutató vé-
geztével szó szerint „lecsapott” a könyvekre. 
Az íróval dr. Zsidó Ferenc, székelykeresztúri író 
beszélgetett, a beszélgetést a kötetből vett, ki-
vetített gazdag illusztrációs képanyag kísérte.

Csinta Samu Sepsiszentgyörgyön született 
1960-ban, 1992-ben diplomázott Budapesten a 
Bálint György Újságíró Iskolában, 1999 szeptem-
beréig különböző magyarországi napi- és hetila-
poknál dolgozott sportújságíróként. Azt követő-
en 2008 tavaszáig a Krónika című erdélyi napilap 
főszerkesztője, 2015-ig pedig az Erdélyi Napló 
című hetilap szakmai irányítója volt. 2014-ben, 
illetve 2016-ban két nagy sikerű könyvet – Erdély 
újranemesítői, illetve Arisztokraták honfoglalása 
– publikált az erdélyi arisztokrácia újrakezdett 
történetéről. Az Erdély újranemesítői című mun-
kának a folytatása, az Arisztokraták honfoglalá-
sa című könyve, amelyben újabb négy főnemesi 
család – a Kemény, a Bánffy, a Csávossy és a 
Barcsay – sorsa és perspektívái kínálnak érdek-
feszítő olvasmányt. Erdély újranemesítése, az 
erdélyi arisztokrácia leszármazottainak jelenkori 
honfoglalási „csatája” élő, szinte naponta változó 
folyamat. Rájuk irányuló figyelmünk révén fenn-
maradásuk „haszonélvezői” lehetünk. Ha megis-
merjük a múltjukat, megéljük a jelenüket, részt 
veszünk a jövőjükben.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Június 24-én, szombaton a zsúfolásig telt székelykeresztúri Mű-
velődési Házban Szász Csaba tanár úr kezdeményezéséből és szer-
vezésében nagyszabású jótékonysági előadásra került sor ifj. Balázs 
Dávid, 8 éves kisfiú megsegítésére. A kis Dávidnak kezelésekre és 
egy Budapesten végzendő végtagmegőrző műtétre van szüksége, 
amelynek költsége 30.000 euró. Összefogással, szeretettel, aminek 
Székelykeresztúr már többször is volt bizonyságtevője, tudjuk, hogy 
meglesz a szükséges pénz, és Dávidkának boldog gyermek- és fel-
nőttkora lesz. 

Minden segítségért hálás köszönet! Sikerülni fog!
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Jótékonysági	előadás	
ifj . 	Balázs	Dávid	megsegítésére


