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A Zű1,5.máius 4-9. között Széke}ykeresztúron megrendezett Keresztúr nevű telePÜlések VL NemzetkÖzi lfiúsági

Ta|álkazőja során olyan ismereiek, impulzusok c"rtet a fiatalokat - a széke|y emberek közvetlensége, szeretete,

történelmi ismeretek, kőzösen énekelt nemzeti imádságok az emlékhelyeken, koszor&zásak - amelYek

n-rg}*e.,exuen hozzáiárultak nemzeti összetartozásunk érzésének erősítéséhez,

A határon tuli magyariag kutm.a;a.rak megismerése, a természeti tái szépsége is minde_zt erősítette,

A történelmi tanulmányok során szerzett ismer"tek, azok helyszínei személyes, kézzelfogható taPasztalattá váltak

a diákok és a felnőttek számára is,

Az esemény lelentős mértékben hozzáiárult a Keresztúr Nevű Telepűtések SzÖvetségének erősítéséhez, annak

mondanivalójána§ eszmerendszerének a fiatalokkal való megismerteiéséhez, valamint a kiilÓnbÖző telePÜléseken

élő diákok k aztibaráÁágot t irt"t oH sáhaz.Felkeltette érdekúdésriket egymás telepúléseinek megismerése iránt,

A szövetség éves működ éséhez a magyarországl tagte|epülések lakosJágszám aiánYában iárulnak hazzá tagdíj

befizetéseikkel, A határontuli tagjainktól sem iasaíjat, i"* " talátkozók kÖltségeihez va|Ő hozzájálrrlást nem

kérünk. A tagok tagdíjukat minden évben rends""i"..., *"gfizetik A működésre fordítandó Összegen tril minden

forintot a találkozókrá, a határontúli tagtelepülések és kuldittségeik támogauisára fordítunB hogy anyagi oka ne

lehessen, annak, hogy nem tudnak részi venni a találkozókon, elsősorban a gYermekek ifiúsági találkozÓ|án- Mint

minden évben ez évben ielentős számú segítő vesz részt a találkozók szervezéiében, ÍgY a rendező telePÜlések civil

szervezetei, intézményei.

A szövetség elkötelezett a magyarság tudat, identitás megőrzésében, annak 
. 
fiatalok szívében történő

,,elültetésében,,, és a ,"oo"areg szeitámise"genug hrgyo-ányainaklovábbvitetében,Ezértfontos cél, hogY azévente

megrendezésre kenilátetepliiési találkozók etőit a Íatalot< számára biztosítsuk a találkozás lehetőségét kúlÖn is, JÓ

példa erre ismét a ,ret 
"lÍt "r"rzturi 

ifiúsági találkozó, abo| 12 hazai telepÜlés gYermekei vettek részt, Ismét

barátságok szóvődtek a gyermekek kózött, aáety nem csak erTe az időszakrakorlátozódik, hanem későbbiekben is

fenntartott kapcsolatokáaradnak. Ezen keresztril reméIiü§ hogy szövetségünk összetartozása határok néllail a

jövőben is fennmarad, erősödik,

Május 4_én városnézésre kenilt sor Nagyváradon, majd út közben folyamatos idegenvezetésben volt részÜnk

fKirályhágó, Kortlsfő, Tordai_hasadék), tvt-álus 5-én a helyi retőfi Sándorlskolában kenilt sor az ifiúsági találkozó

hivatalos megnyitására és a Ki Mit Tud Európáról vetélÉdő első részének lebonyolítására. A versenYzők fÖldraizi

ismereteikből adtak számot informatikai eszközök bevonásával. Május 5-én meglátogatfuk a Gyárfáskertben

-található ,,Vén kórtefáí, ahol a Székely himnusz eléneklésével és koszorú elhelYezésével tisztelegttink nagY

költőnk e|őtt,Eztkövette a Molnár zo|tánMúzeum megtekintése, ahol a helyi múltbéli emlékekkel ismerkedhettek

me' a résztvevők Máius 6_án folytatódott a tanuló-k versengése, oélelátt mindenki bemutathatta telePÜlése

nevezetességei! híres embereit, a áétután folyamán több mint 4 arankeresztiil versenYzett 14 csaPal SzéleskÖrű

ismeretről és tudásról tettek tanúbi"onyra§ot a versenyzők, az Európai UniÓ, illewe a KárPát-medencében

található Keresztúrok témakörében. A vöseny helyezettjei: 1-. Székelykeresztúr. 2, Balatonkeresztúr 3,

Rákoskeresztur. Május 7_én Székelykereszlúr kárnyezetében levő településekkel [Galambfalva, SzékelYderzs,

székelyszentlélek, székelyudvarhely, Máréfalva- széÉely kapuk.J ismerkeáflink. Ezt követőn utunkat az ezeréves

határ irányába vettük, Erdély minden szépsége elénk. tárult. dyimesbrikkre érve helYi idegenvezetéssel rÖvid

történelmi ismertetőt kapfunk, majd gyalogtura keretében megiekintettrik az ezeréves határon álló Kontumáci

kápolnát, aRákőczi-váá, 
^remléke#s 

yJp;"rait, valamini a vasúti Őrházat és a toronYhazvezető léPcsőt, A

p,rogr^m'zárásaként szejkefürdőn orbán Balázs síqánálróttuk le tiszteletünket,

Május 8_án a Zetelaki viztáraző vo1t az első úti cé].. Ezt kÖvetően a Gyergyói-medencébe indultunk majd

következett Gyilkos_tó és a Békás-szoros. A természet alkotta monumentális elemeket tekintetnik meg, Visszaúton'

a Bucsin_tetőn át utazva érkeztünk Korondra, ahol a népi művészet alkotásait csodálhattuk meg, Vásár}ási

lehetőség is volt a csoport tagiai részére, A szabadidőt követően Farkaslakán volt utolsó megáilónk, ahol Tamási

Áron sírjánál emlékeztrint. ez est folyamán a fiatalok számára egy zenés búcsúestet szerveztek a rendezők,

2015, |úIius 30- auguszíus Z. kózött Székelykeresztúron rerrdezttik meg a 16, NemzetkÖzi éshazai találkozót,

melyen 20 Keresztu. ;;ii;.ér,"r", Apát, BiÁ,B4llg", Y_oaly* 
ueir-, vtisvi,-J Yí:^":5:?]:":ff],_o_i1:?;

állítottak az Eurőpa,park bejáratához a részwevők,

JóÉsef
elnöke


