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Arany János

A lkalmi ver s 
(részlet)

Az új évet (ócska tárgy!)
Kell megénekelnem,

Hálálkodva, ahogy illik,
Poharat emelnem.

Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? -

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Olcsó legyen a kenyér,
A gabona áros;

Jól fizesse a tinót
S nyerjen a mészáros,

Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Senkinek a nyakára
Ne vigyenek kontót;
Valaki csak ráteszen,
Nyerje meg a lottót;

Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Szegény ember malacának
Egy híja se essék;

Messze járjon dög, halál,
Burgonya-betegség;
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;

Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;

Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,

Ez új esztendőben.

Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál

És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,

Ez új esztendőben.

Zenebona, babona,
Huzavona vesszen!

Visszavonás, levonás
Minket ne epesszen.

Legyen egység, türelem,
Hit a jövendőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.

Csodálatos tűzijátékkal kös zöntöt tük az új évet
Koncz Hunor-János polgármester úr meg-

hívására 2021. december 31-én éjfél előtt pár 
perccel ünneplő tömeg gyülekezett Székelyke-
resztúr főterén, a Millecentenáriumi emlékmű-
nél, hogy többéves szünet után újból közösségi 
élményként élhesse meg az óév búcsúztatását 
és a 2022-es új esztendő köszöntését. 

Bár nem volt hóesés, inkább eső szemerkélt, 
a jelenlevőket bőven kárpótolta a csodálatos lát-
vány, amelyben a káprázatos tűzijáték által volt 
része. Az égi parádé nyújtotta ámulat mellett jó 
érzés volt újból együtt lenni, imerősökkel, bará-
tokkal találkozni, hogy a kalendáriumi esztendő 
e fontos pillanatában, amikor az ember számot 
vetve tekint az óévre és reménységgel tekint az 

újra, köszöntse egymást, megfontolt vagy épp 
könnyelmű ígéreteket tegyen, és kéz a kézben 
átsétáljon egy teljesen új évbe. 

A visszaszámlás alatt érezhetően egy ütemre 
vert a szívünk, a reménység, a hit és szeretet 
ütemére! Adja Isten, hogy egész évre elegendő 
legyen az a sok jó és szép kívánság, ami mind-
annyiunkban kimondottan vagy kimondatlanul 
megfogalmazódott. Teljesüljenek vágyaink, 
váljanak valóra álmaink és legfőképpen legyünk 
emberek – egymásért!

Városunk minden lakójának a hagyományos 
régi magyar köszöntéssel kívánunk bort, búzát, 
békességet az új esztendőben!

Sándor-Zsigmond Ibolya
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ÖNKORMÁNYZAT

Koncz Hunor-János polgármester úr 202 1-es évér tékelő beszámolója

December 31-én Székelykeresztúr polgár-
mestere, Koncz Hunor-János a közösségi mé-
dián keresztül szólt Székelykeresztúr polgára-
ihoz. Beszámolójában visszatekintett az elmúlt 
esztendő megvalósításaira, és összegezte az év 
legfontosabb eredményeit. Az alábbiakban ezt 
az évértékelő polgármesteri számadást tesszük 
közzé írott formában is.

„A 2021-es esztendő végén fontosnak talál-
tam azt, hogy felelős városvezetőként számot 
adjak arról a tevékenységről, amelyet az elmúlt 
évben végeztünk. Fontos felsorolni azokat a 
megvalósításokat, amelyeket 2021-ben város-
vezetőként sikerült véghez vinni, de azokat a 
projekteket is megemlíteni, amelyeket elin-
dítottunk. Sok esetben ezek olyan projektek, 
amelyek nemcsak Székelykeresztúr, hanem a 
történelmi fiúszék lakóinak életét is kedvező-
en befolyásolják. Fontos ezeket összefoglalni, 
hogy Önök minderről az első és leghitelesebb 
hírforrásokból szerezzenek tudomást, akár egy 
polgármesteri beszámoló által.

Megpróbáltatásokkal és bizonytalanságokkal 
teli esztendőt tudunk maguk mögött, mégis jó-
néhány igazán pozitív eredményről beszélhetünk.

Ha csak az egészségügyet tekintjük, fon-
tosnak látom kiemelni, hogy közel másfél éves 
inaktivitás után, Székelykeresztúr városi kór-
háza újraindult. Ez azért is különösen jelentős, 
mert ez a kórház nemcsak Székelykeresztúrt 
szolgálja ki, hanem a fiúszék településeinek la-
kosságát is, és alapvetően fontos, hogy a  vá-
rosnak kellő és jó egészségügyi ellátása legyen. 
Az is kiemelendő, hogy a megyében elsőként 
hoztunk létre oltóközpontot, mert számunkra 
fontos, hogy önöknek meg legyen az az egész-
ségügyi biztonságérzetük, amely hozzájárul 
ahhoz, hogy jól érezzék magukat itthon, Szé-
kelykeresztúron.

Mindezek mellett 2021-ben bebizonyítottuk, 
és bátran ki lehet jelenteni, hogy az a gazdasági 
bizonytalanság, amely az előző években jelle-
mezte a várost, – hogy nem mertek vállalkozni 
az emberek, nem mertek azok a Keresztúrról 
elszármazott fiataljaink hazajönni, akik vállal-
koztak volna, vagy nem merték a vállalkozók 
betenni a lábukat Székelykeresztúrra – ez most 
változott. Több új vállalkozás is sikeresen elin-

dult Székelykeresztúron, ami egy év alatt közel 
száz új munkahely létrejöttét eredményezte. Ez 
jelentős szám egy tízezres lakosú városban, és 
ez bizonyítja azt, hogy azok az elszármazott szé-
kelykeresztúriak is haza mernek jönni, akik az 
előző években elhagyták a várost. Azok a kör-
nyékbeli, akár nagyobb településeken élők, vagy 
akár a körülöttünk lévő kisebb településeken élő 
vállalkozók is be mernek jönni Székelykeresztúr-
ra, hogy itt vállalkozzanak, és ezáltal itt terem-
tenek munkahelyet. De mint ismert, nagyobb 
romániai vagy nemzetközi vállalkozások is mer-
tek amellett dönteni, hogy eljöttek Székelyke-
resztúrra és vállalkoztak, vagy az elkövetkezen-
dőkben vállalkozni fognak, hiszen mindez mind 
azt a célt szolgálja, hogy ezáltal új munkahe-
lyeket teremtenek, és ezeket a munkahelyeket 
a városunkban, illetve annak vonzáskörzetében 
élők töltik be, akik a keresetüket itt költik el, ez-
által is segítve azt a gazdaságot, amelynek nap 
mint nap szerves részei vagyunk mi, akik itthon 
igyekszünk jobbá tenni azt a világot, amelyet el-
képzeltünk és építünk gyermekeink számára. 

Fontos ezeket kiemelni, hiszen ezeknek tük-
rében is terveztük ezt a 2021-es évet. Tudni 
kell, hogy az Európai Uniós pályázati rendszert 
tekintve a 2021-2027-es periódusra, a 2021-es 
évben még nem voltak kiírások, de tervezvén 
azt, ami a városnak fontos lehet, mégis van már 
idén két olyan pályázatunk, amely igazán ko-
moly tőkét tud bevonzani a városba, és talán 
nem is az anyagi tőke, ami nagyon fontos, ha-
nem a lehetőség. Azt már sokan tudják, és mind 
Udvarhelyszék, mind Erdély jórésze értesült 
róla, hogy Székelykeresztúrnak uszodája lesz. 
Méghozzá nem is akármilyen, hanem egy olyan, 
amely a tanulási lehetőség, tehát a tanuszodai 
minőség mellett  kikapcsolódáshoz is lehetősé-
get biztosít, mind a Székelykeresztúron, mind 
a zónában élőknek. Ha csak a mellettünk lévő 
két nagyvárost nézzük, azokban sincs hasonló 
uszoda. Ez egy óriási lehetőséget nyújt a város 
és lakossága számára, egy harminc millió lejes 
befektetésről beszélünk, ami igazán tetemes 
összeg, egy ilyen kisváros életében egy egész 
éves költségvetést tesz ki.

Idén volt rá lehetőségünk és az előző pá-
lyázati ciklusból visszamaradt a Központi Fej-
lesztési Régiónál bizonyos összeg, amelyet in-
kubátorházak építésére, kialakítására lehetett 
megpályázni, és a júniusban letett pályázatunk 
nyertes pályázat lett még 2021-ben, és itt mu-
tatkozik meg, hogy az évvégi értékelőben mek-
kora szerepe tud ennek lenni, hiszen  december 
végén volt rá lehetőség és alkalom, hogy alá-
íródott a finanszírozási szerződés. Ezt közösen 
Hargita Megye Önkormányzatával pályáztuk 
meg, viszont itt is egy nyertes pályázatot tud 
a város felmutatni, ami ha számokban beszé-
lünk, gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy év alatt 
közek 37 millió lej értékben sikerült olyan le-
hetőségeket megragadnunk, amelyek kisebb 
régiónk életszínvonalát képesek megemelni. 
Egy megvalósuló inkubátorház lehetőséget tud 
teremteni azoknak az ifjú vállalkozóknak, akik 
két éven belül alapították meg vállalkozásaikat, 
és ezáltal tudunk hazacsalogatni azokból a fia-
taljainkból is, akik valamilyen okokból kifolyólag 
külföldre szorultak, hogy anyagi biztonságukat 
megteremthessék. 

Bár, mint mondtam, nagyon kevés pályázati 
lehetőség volt a 2021-es évben, mégis csapa-
tommal együtt azt láttuk helyénvalónak, hogy 
amire lehetőség kínálkozik, azokat meg kell ra-
gadni. Három iskolaépületnek a teljes felújítá-
sára, környezetbaráttá és energiahatékonnyá 
tételére való tekintettel tettünk le pályázato-
kat, és ezeknek várjuk az elbírálását. Pályáza-
tot tettünk le városunk teljes közvilágításának 
a korszerűsítésre, ami egy okos rendszerben 
működve, gyakorlatilag tíz év alatt vissza tudja 
hozni azt a szintű befektetést, amelyet igényel.  
Itt közel három millió lejről van szó. 

Még egy nagyon fontos pályázati lehetőség 
adódott, és teljes egészében éltünk is vele, hogy 
megnyílt az Anghel Saliny vagy PNDL 3-ként is-
mert pályázati kiírás, amelynek keretein belül 
26 keresztúri utcának a felújítási tervét tettük 
le, ami azt jelenti, hogy azokat az utcaszaka-
szokat, amelyek már megrongálódtak, vagy 
nem éppen az aktuális  21. századi normáknak 
felenek meg, megterveztettük. Jelenleg is né-
hány utcának folyik a tervezési folyamata an-
nak érdekében, hogy Székelykeresztúron az 
utcahálózat, az az infrastruktúra, amely kiszol-
gálja a lakosságot, vállalkozókat, megújulhas-
son, és ne csak tessék-lássék módra, hanem 
igazán komolyan és terv szerint megvalósuló 
teljes felújítás legyen az eredmény. Fontosnak 
láttam, hogy ez megtörténjen, hiszen ez mind 
azt szolgálja, hogy az életünk ezáltal is köny-
nyebbé váljon az elkövetkezendő években.

Mindegy, hogy milyen nap van, hétköznap  
vagy ünnepnap, december 24-e, vagy 31-e, szá-
momra továbbra is az a szlogen, amit a maga-
ménak tudok, és már egy éve használok, hogy 
Első a város! Ahhoz hogy mindannyiunknak 
könnyebb legyen az élete, ténylegesen úgy kell 
mi tegyünk a dolgunkat, és úgy kell én tegyem a 
dolgomat, hogy a városnak elsőnek kell lennie.

Látván ezeket a projekteket, lehetőségeket, 
amelyek az elkövetkezendőkben adódni fog-
nak, bízom abban, hogy 2022 év végén ezt a 
listát már azzal tudjuk bővíteni, hogy mik azok 
a munkálatok, amelyeket az előzőekben felso-
rolt pályázatokból megkezdtünk, milyen stádi-
umban állnak, és akkor ahhoz mérten tudunk 
majd ismételten olyan számot adni  Önöknek, 
amelyet Székelykeresztúr lakossága megérde-
mel. Székelykeresztúr lakossága megérdemli, 
mindannyian megérdemeljük azt, hogy tisz-
tességesen bánjanak velünk, és tisztességesen 
számoljanak be arról, hogy melyek azok a fej-
lesztések, lehetőségek, amelyeken dolgozunk, 
vagy éppen mi az, amivel foglakozik Székely-
keresztúr városának vezetősége, a székelyke-
resztúri városvezetés és maga a székelykeresz-
túri polgármester.

Évértékelőm végén szeretném mindenkinek 
megköszönni azt az éves támogatást, amelyet 
számomra, csapatom számára és a városveze-
tés számára biztosítottak, és köszönöm azt a 
helytállást, amelyet 2021-ben tanúsítottak.

Kívánok egy, az ideinél is boldogabb és még 
sikeresebb új évet, és kérem a jó Istent, hogy 
adja mindannyiunk számára azt, ami az éle-
tünkben a legfontosabb: jó egészséget!”

Koncz Hunor-János polgármester úr beszá-
molóját lejegyezte: 

Sándor-Zsigmond Ibolya 
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164/2021-es HATÁROZAT a Székelykeresz-
túr város közvilágítási rendszerének moder-
nizálása beruházás kivitelezési tervének, va-
lamint a technikai és gazdasági mutatóinak 
elfogadásáról. 

165/2021-es HATÁROZAT a Székelyke-
resztúr város kilépéséről a Hargita megyei 
településeknek való gázszállításról szóló 
101/2003 számú átengedéses bérbeadási 
szerződésből.

166/2021-es HATÁROZAT a 2021-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

Székelykeresztúr, 2021. december 07.

167/2021-es HATÁROZAT a 2022-as évi helyi 
adók és illetékek elfogadásáról.

168/2021-es HATÁROZAT a Székelyudvar-
hely Térségének Közösségi Fejlesztési Társu-

lása létrehozásának elfogadásáról.
169/2021-es HATÁROZAT a taxis szállítás, il-

letve az autó bérbeadásos szállítás maximá-
lis díjszabásának elfogadásáról.

170/2021-es HATÁROZAT a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövetséggel kötött 
957/2021 számú bérleti szerződés meghosz-
szabbításáról.

171/2021-es HATÁROZAT a Nagy Csil-
la Terézzel és Keresztes Ildikóval kötött 
4277/2005 számú bérleti szerződés meg-
hosszabbításáról.

172/2021-es HATÁROZAT a gyulafe-
hérvári CARITAS Egyesülettel kötött 
1687/881/24.03.2021 számú szerződés 1. 
számú kiegészítő iratának elfogadásáról.

173/2021-es HATÁROZAT a Hargita utca 2 
szám alatti terület felértékelésének elfoga-
dásáról.

174/2021-es HATÁROZAT a Hargita utca 
PO/A szám alatti 14. számú garázs felértéke-
lésének elfogadásáról.

175/2021-es HATÁROZAT az Orbán Balázs 
utca J2 tömbház 4. számú lakás közvetlen el-
adásának elfogadásáról.

176/2021-es HATÁROZAT egy 60 m2-es te-
rület közvetlen bérbe adásáról a Timafalvi 
utca 50 szám alatt.

177/2021-es HATÁROZAT a 2021-es évi helyi 
költségvetés kiigazításáról.

Székelykeresztúr, 2021. december 16.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 164/2021 privind aproba-
rea documentaţiei DALI şi a indicatorior teh-
nico-economici pentru obiectivul de investi-
ţii „Modernizare sistem de iluminat public în 
oraşul Cristuru Secuiesc”.

HOTĂRÂREA nr. 165/2021 privind aproba-
rea rectificării bugetului local pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 166/2021 privind aproba-
rea eliminării oraşului Cristuru Secuiesc din 
Contractul de concesiune nr. 103/2003 pent-
ru serviciul de distribuţie a gazelor natirale 
în localităţile judeţului Harghita

Cristuru Secuiesc, 07. decembrie 2021.

HOTĂRÂREA nr. 167/2021 privind apro-
barea taxelor şi impozitelor locale pe anul 
2022.

HOTĂRÂREA nr. 168/2021 privind apro-
barea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Odorheiu Secuiesc 
- Székelyudvarhely Térségének Közösségi 
Fejlesztési Társulása.

HOTĂRÂREA nr. 169/2021 privind aproba-
rea tarifelor maxime aplicabile la transportul 
în regim de taxi sau transportul în regim de 
închiriere

HOTĂRÂREA nr. 170/2021 privind aproba-
rea prelungirii contractului de închiriere nr. 
957/2021, încheiat cu Uniunea Democrată 
Maghiară din România.

HOTĂRÂREA nr. 171/2021 privind aproba-
rea prelungirii contractului de închiriere nr. 
4277/2005, încheiat cu Nagy Csilla Teréz şi 
Keresztes Ildikó.

HOTĂRÂREA nr. 172/2021 privind aproba-
rea actului aditional nr. 1 la contractul pen-
tru acordarea de servicii de îngrijire la do-
miciliu nr. 1687/881/24.03.2021, încheiat cu 
Asociaţia CARITAS Alba Iulia.

HOTĂRÂREA nr. 173/2021 privind aprobarea 
Raprotului de evaluare a terenului situat în 
oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 2.

HOTĂRÂREA nr. 174/2021 privind aproba-
rea Raprotului de evaluare a garajului nr. 14, 
situat in Cristuru Secuiesc, str. Harghitei nr. 
3, bl P0, scara A.

HOTĂRÂREA nr. 175/2021 privind aproba-
rea vânzării directe al apartamentului cu 2 
camere, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, 
str. Orban Balázs nr. 9. bl J2, ap. 4.

HOTĂRÂREA nr. 176/2021 privind aproba-
rea închirierii directe a unui teren.

HOTĂRÂREA nr. 177/2021 privind aproba-
rea rectificării bugetului local.

Cristuru Secuiesc, 16. decembrie 2021.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2021.11.15. – 2021.12.15.

 Elhalálozások 
Kádár József  17.11.2021
Szécsi Juliánna  18.11.2021
Varga András  19.11.2021
Krisán Sándor  20.11.2021
Simon Ilona  22.11.2021
Bágyi Mihály  28.11.2021
Kubanek Zoltán 30.11.2021
Bokor Anna  03.12.2021
Majláth Vilma  05.12.2021
Szász Jolán  09.12.2021
Molnár Ilona  09.12.2021
Furi Margit  12.12.2021
Fodor Csaba  12.12.2021
Menyhárt Lajos László 15.12.2021

Karácsony előtt Koncz Hunor-János polgár-
mester úr örömmel adta hírül városunk lakó-
inak, hogy Székelykeresztúr Önkormányzata 
idén is sikeresen elkészítette városunk naptárát 
a 2022-es évre. Ugyanakkor köszönetét fejez-
te ki Czire Alpár fotóművésznek, aki csodálatos 
képeivel hozzájárult a naptár létrejöttéhez.

A naptárat bárki, – aki igényt tartott rá – 
megkaphatta ajándékba, és átvehette a De-
mokrácia Központban (Szabadság tér 22 szám).

Őszintén reméljük, egész éven át szívesen 
tekintenek rá mindazok, akiknek otthona falát 
egy-egy ilyen szép naptár díszíti.

„Czire Alpár a fotóival közöl, mesél, megmutat 
és továbbad valamit, ami néha egyszerű üzenet, 
máskor erőteljes mondanivaló. Érzésekké, han-
gulatokká formálja az általa látottakat, melyben 
olykor önmagát is keresi. Képei minden rafinéria 
nélkül valók. Jellemzőjük a természetes egysze-
rűség, sugárzik róluk az őszinteség. Fotói meg-
szólítják a szemlélőt, néha kacagnak felénk, 
máskor dúdolnak nekünk, olykor mélyen hallgat-
nak...” ezekkel az ajánlósorokkal indul a 2022-es 
évi csodálatos fotókat tartalmazó falinaptár.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 A jándék naptárak a 2022-es esz tendőre
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A Petőfi Sándor Általános Iskolában az ün-
nepek és hagyományok jegyében zajlanak 
tevékenységeink az év végén is.

Gál Tünde, Szurkos Hajnalka és Szász An-
na-Melinda óvónők beszámolója szerint no-
vember 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet „jó 
szívéről” szólt minden tevékenység, melyek 
során a gyermekek örömmel kapcsolódtak 

be a „kenyér és rózsa” középkori magyar 
szentjének megünneplésébe. A Rózsacso-
da legenda bemutatása által Szent Erzsébet 
példájával ismerkedtek meg. Ennek kapcsán 
a jóságról, szeretetről, segítségnyújtásról 
beszélgettek. A gyermekek gyakorolták is a 
jó cselekedeteket: műanyag szív kupakokat 
gyűjtöttek, amelyeknek a leadása eredmé-
nyeként majd a beteg gyermekek is része-
sülhetnek különböző jótéteményekben. 

Hasonlóan a jóságról és az ajándékozás-
ról szolt a Mikulást váró időszak is, mialatt, 
a szegényeket segítő és gyermekeket meg-
ajándékozó Szent Miklós legendájával ismer-
kedtek meg a gyermekek a papír színházban. 
A közös éneklés, verselés, mondókázás, szá-
molás és alkotás mellett, lehetőség kínál-
kozott a Szent Miklós püspöki süvegét és 
köpönyegét is magukra ölteni, és megfogal-
mazni, hogy mivel segítenék a szegényeket. 
A ráhangolódás és várakozás nagy örömben 
ért révbe, hiszen a jóságos Mikulás az idén is 
megérkezett krampusza kíséretében a tűzol-
tó terepjáróval. Hála és köszönet a Székely-
keresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület csapatának a feladatvállalásért!

A Luca napjához kapcsolódó népszokások 
szintén megelevenedtek az elmúlt hetekben. 
Az óvodánkban játékosan ismerkedtek meg 
a gyermekek a naphoz köthető néphagyo-
mányokkal, szólásokkal, közmondásokkal, 
kotyolóval, időjárásjóslással. Mondókával ta-
nulták meg a Luca székének elkészítési mód-

ját. Énekeltek Luca-napi rigmusokat, ültettek 
Luca-napi búzát cserépbe, megszámolták a 
napokat karácsonyig. Só-liszt gyurmából ké-
szítették el a lányok a Luca-pogácsát, amely-
be szerencsepénz helyett most gyöngyöt rej-
tettek el, a fiúk Luca-széket formáltak.

A hagyományos adventi koszorúkészítés 
sem maradt el az idén. Bár a járványügyi 
helyzet online térbe szorította, így is szá-
mos gyerek, szülő és pedagógus vett részt 
ebben az ünnepre hangoló tevekénységben 
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Az adventi várakozás heteit számtalan ese-
mény tette tartalmassá, bensőségessé. 

Az Orbán Balázs nyomdokain elnevezésű 
regionális versenyre népmesék témakörében 
nevezhettek be a tanulók. Képzőművészeti 
alkotásaikkal díjban részesültek: Bajkó Lilla 
(előkészítő oszt.) I. díj; Kiss Dorka (I. oszt.) 
Különdíj; Kovács Zsolt (II. oszt.) Különdíj. A 
Microsoft Power Point segítségével való be-
mutató készítés díjazottja: Lakatos Anna (IV. 
oszt.) II. díj. A román nyelvű irodalmi alkotás 
kategóriában díjban részesültek: Kovács Noé-
mi (VI. oszt.) I. díj, Patakfalvi Andrea-Viktória 
II. díj. Irányítóik Bálint Rozália, Pap Katalin, 
Bartha Márta, Biró Mária tanítónők és Vornicu 
Monica román szakos tanár voltak.

A Nem úgy van most, mint volt régen…II. 
Székelyföldi Online Népdalversenyen iskolánk 
népdalénekesei minden korosztályban jelen 
voltak, szép eredményeket érve el: Marthi 
Buzogány Flóra II. osztály, Nagy Nikoletta IX. 
osztály - Kiemelt Arany minősítésben; Kiss 
Anita I. osztály, Tódor Rebeka III. osztály, La-
katos Réka VI. osztály, Nagy Fanni VI. osztály, 
Salat Anita X. osztály, Bálint Imola XI. osztály 
- Arany minősítésben; Tódor Panna VI. osztály 
- Ezüst minősítésben, Lakatos Réka és Nagy 

Fanni VI. osztály – Arany minősítésben része-
sült. Felkészítő tanár: Nemes Annamária. 

December 10-én első alkalommal került 
megrendezésre napközi otthonunk udvarán 
a karácsonyi vásár. A napközi apraja-nagyja, 
szorgos felkészüléssel, hatalmas izgatottság-
gal várta a különleges napot. A gyerekek és 
óvodapedagógusok karácsonyi dalokkal lep-
ték meg hozzátartozóikat, a hangszeres kí-
séretet dr. Lakatos Sándor aligazgató, Nagy 
Levente óvodapedagógus és felsőbb osztá-
lyos diákok biztosították. A karácsonyi dalok 
elhangzása után, a kellemes vásári hangu-
latban, az óvodapedagógusok által készített 
portékákból lehetett válogatni. 

December 15-én az ötödik osztályosok 
részvételével iskolánk névadójáról, Berde 
Mózsáról emlékeztünk meg. Iskolánk igaz-
gatóinak, tanárainak, Bán Eszter osztályne-
velőnek a jelenlétében diákjaink arról tettek 
tanubizonyságot, hogy iskolánk névadójának 
és jótevőjének élettörténetét részleteiben is 
ismerik. A rövid megemlékezést koszorúzás-
sal zártuk. December 22-én a Ki mit tud Ber-
de Mózesről?  nevet viselő vetélkedőn ismét 
az ötödikesek adhattak számot tudásukról, 
ügyességükről, kreativitásukról, ezáltal va-

lóban berdés diákokká válva. Az események 
szervezője és a diákok felkészítője Szőcs An-
namária történelem szakos tanár volt.

Idén újra imádsággal és dallal indultunk 
karácsonyi szünetre. December 21-én délután 
az unitárius templomban sor került iskolánk 
karácsonyra hangoló adventi istentiszteleté-
re, melynek keretén belül fellépett kórusunk, 
a Lelkes zenekar és Tódor Panna kíséretében. 
Az öröm és meghatódottság pillanatai lélek-
ben közelebb hozták egymáshoz közösségünk 
tagjait. A szószéki szolgálatot Farkas Orso-
lya, unitárius lelkész-vallástanár végezte, 
karvezető Nemes Annamária, zene szakos 
tanár volt. December 22-e az adakozás nap-
ja volt. Gyertyát gyújtottunk, meghallgattuk 
Jézus születésének történetét, közösen imád-
koztunk, majd dallal köszöntöttük az angyalfi-
át. Az ünnepi dallamokhoz az iskola zenekara 
biztosította a kíséretet, az angyalnak az isko-
la diáktanácsosai segítettek. Köszönjük, hogy 
az idősebb diákok idén is az angyal segítségé-
re voltak a kisebb diáktársaknak szánt aján-
dékok elkészítésében és az örömszerzésben. 

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
közössége áldott, békés karácsonyt és 
boldog új esztendőt kíván!
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óvodától az 5-8-as tagozatig. A pedagógusok 
vezetésével és szülők segítségével elkészült 
munkákat a diákok be is mutathatták egy-

egy fotóval, mely az iskola honlapján hozzá-
férhető közös ünnepi albumba került. 

Minden iskola, így a miénk is, a jövőt épí-
ti. Ennek érdekében a környező világ meg-
ismerésére és megértésére törekedünk. A 
környezet megismerése nem korlátozódik 
csak a környezetismereti órákra, foglalkozá-
sokra, hanem átfogja az egész iskolai életet. 
Olyan szokások, szokásrendszerek, nevelési 
formák kialakítását tűztük ki célul, melyek a 
környezettel való harmonikus együttéléshez 
szükségesek, valamint hozzájárulnak tanu-
lóink környezettudatos életviteléhez. E cé-
lok megvalósítása érdekében már több éve 
gyűjtjük az újrahasznosítható hulladékot. 
Fontossá vált megismerni, megismertetni és 
betartani a szelektív hulladékgyűjtés szabá-
lyait, a hulladék keletkezésének megelőzését 
és az újrahasznosítást. Ez a törekvésünk idén 
segítő partnerre talált: sikerült a timafalvi 
alegység hátsó udvarán egy gyűjtőpontot ki-
alakítani a Keresztúri Vállalkozói és Közössé-
gi Alap támogatásával. A KVKA három darab, 
szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas kukát 
adományozott intézményünknek. A TIMA-

FALVI alegység tanítói nevében Göllner Enikő 
tanítónő számolt be, és mond köszönetet a 
KVKA tagjainak.

A magyar gazdatársadalom önzetlen, se-
gítő szándékú összefogása egy egész éven 
átívelő program. A gazdálkodók Magyaror-
szág teljes területéről és a Kárpát-medence 
magyarlakta településeiről egyaránt ajánla-
nak fel búzát a rászoruló gyermekeket se-
gítő szervezeteknek. Búza adománygyűjtés 
nyomán a SZÉKELY GAZDASZERVEZETEK 
EGYESÜLETE révén iskolánk/egyesületünk 
2021 decemberében 130 kg liszt és 1550 lej 
támogatásban részesült. Hálásan köszönjük!

Összeállította Buzogány Anna-Zsuzsánna

DIÁKVILÁG

„Mikulás és karácsony ajándékot hoznak,
Gyermekszívnek mindenhol örömet okoznak…”

A december talán a gyermekek szívéhez 
legközelebb álló hónap, a legörömtelibb, hi-
szen az adventi időszak a készülődésről, a 
várakozásról, a szeretetről szól, ekkor láto-
gatja meg a gyerekeket a jóságos Mikulás 
bácsi és az angyalka is.

Óvodás életünkben az adventi időszak 
szintén a várakozásról, az ünnepre való ké-
szülődésről szól, az  ünnepvárás pedig nagy 
örömmel tölt el bennünket. 

Idén is hosszas készülődés előzte meg a 
Mikulás bácsi érkezését: festettünk, barká-
csoltunk, majd ünnepi díszbe öltöztettük a 
csoportszobánkat. Megismertük Szent Mik-
lós legendáját, aki mindig segítette a szegé-
nyeket és minden évben megajándékozta a 
gyerekeket december hatodikán. Beszélget-
tünk a szeretetről, a jócselekedetekről, az 
ajándékozásról, a gyerekek pedig megértet-
ték, hogy ajándékot kapni és adni is jó érzés.

A délelőtti játéktevékenységek során el-
látogattunk a Mikulás házába, felpróbáltuk 
a sapkáját, felültünk a szánjára. Ünnepváró 
dalokat, verseket tanultunk, így vidáman tel-
tek napjaink és kellőképpen ráhangolódtunk 
az ünnepre.

December hatodikán délelőtt végre meg-
érkezett a jóságos Mikulás bácsi, aki a szé-
kelykeresztúri Katolikus Egyház keretén belül 
működő Kolping család jóvoltából bőségesen 
megajándékozta a gyerekeket.

Bálint Lidia és Kelemen Éva- Beáta

Kivel, mivel szemben lehetünk toleránsak?
A mindennapi életben szinte nem is tuda-

tosul bennünk, hogy naponta gyakoroljuk a 
megértést, az elfogadást még olyankor is, 
amikor úgy érezzük, hogy nem tudunk azo-
nosulni egy elvvel, eszmével, emberi meg-
nyilvánulással.

Ha befele tekintenénk egy-egy nap végén, 
azonban, mindig találhatnánk az időgörbén 
egy olyan pontot is, ahonnan lehetett vol-
na másként, más életérzéssel, más vonalon 
sodródni az aznappal. Jobban meghallgatni, 
meghallani, kihallani a lényeget. Csendben 
figyelni, vagy másra figyelni, a szavak közt 
megragadni a csendet, esetleg egy-egy sza-
vunkban máshol, máshogy nyomatékosítani 
a hangsúlyt. Elgondolkodni, előre megfontol-
ni a kimondandó szót, a már kimondottakat, 
pedig felülvizsgálni. Olykor suttogni, máskor 
artikulálva hangosan fogalmazni meg a vé-
leményt.

Oly sok minden hangzik el a TOLERAN-
CIA témakörében: a vallási, etnikai, nemzeti, 
identitásbeli elfogadás fontossága. Mindezek 
gyökere azonban a magunk, szűkebb (tár-
gyi, személyi) környezetünk elfogadásával, 
helyzetek meg- és átélésével kezdődik. Hogy 
mit jelent szeret-
ni vagy lenézni, 
esetleg kibeszélni, 
kigúnyolni vagy 
elfogadni, eluta-
sítani, őszintének 
lenni, megelé-
gedni. Mindeze-
ket mind a primer 
kö r nye ze t ében 
sajátítja el a gyer-
mek, olyan tudat-
talanul is feltörő 
és mindennap je-
len levő példák, 
hétköznapi szitu-
ációk megélésé-
vel, érzékelésével, 
melyekben benne 
él. Emberi atti-

tűdöket, fellépő, mindig elénk kúszó szituá-
ciókat, hirtelen jött változásokat fogadunk, 
illetve utasítunk el. Egyértelmű a dicséret és 
egyértelmű a megvetés. Azonban mindket-
tőnek árnyalatai vannak és időkorlátai: van, 
hogy éppen jókor jön, és van, hogy sokáig 
elkíséri azt, aki kapja… olykor azt is, akitől 
származik. Megesik, hogy aki mondja, éppen 
egy csoport előtt szeretne tetszelegni, akiről 
mondja, az egy csoport előtt fog szorongani, 
csendben.

Világnapokkal van tele a naptár. Novem-
ber 16-a a tolerancia nemzetközi napja. Min-
den egyes világnap eshetne minden napra. 
Miért nézzem, ha valakit bántanak, miért 
hallgassam, ha sértegetik, miért javítsak ki 
valakit mások előtt porig alázva Őt, miért be-
széljek olyan valakiről, aki nincs jelen, hogy 
megvédje a saját igazát, miért ne keresném 
meg a másikban rejlő értéket, és ez az érték, 
miért nem érték másban, máskor, egy nem 
elfogadható szituációban, pillanatban? Mind-
ezekhez hasonló kérdéseket vitattunk meg a 
tolerancia napján, és azóta is folyamatosan a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum fiatfalvi 
alegységének V. osztályos tanulóival.

Kornis Melinda 

Ze
yk

 Do
mo

ko
s T

ec
hn

ol
óg

ia
i L

íce
um



6.   oldal - 2021. december

A kéthetes kényszervakáció után, novem-
ber 8-ától ‒ személyzetünk magas átoltottsá-
gának köszönhetően ‒ fizikai jelenléttel foly-
tatódhatott az oktatás intézményünk minden 
alegységében. Bár a járávnyügyi korlátozások 
miatt még mindig nem térhettünk vissza a 
normális kerékvágásba, diákjaink, pedagógu-
saink igyekeznek kihasználni minden lehető-
séget tudásuk, tehetségük gyarapítására és 
kamatoztatására. 

Ezúton gratulálunk Pál Orsolya Tímea XI. 
osztályos diákunknak, aki a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem Zeneművészeti Tanszéke 
által szervezett énekversenyen I. díjat nyert 
Népdal kategóriában. 

November első felében 3 kolleganőnk (Ha-
tos Melinda, dr. Király Emőke és László La-
ura) a portugáliai Amarantéba utazott, hogy 
részt vegyenek az Emotional Management: 
Tool to Fight Social Media Dependency elne-
vezésű Erasmus+ projekt soronkövetkező 
eseményén. Tapasztalataikat, élményeiket 
december 16-án élőben osztották meg isko-
lánk pedagógusaival. Részletes beszámolójuk  
honlapunkon (www.obg.ro) olvasható. 

Kihasználva a hosszú hétvége adta le-
hetőséget, Hatos Melinda könyvtáros és 

Szávuly Emese tanítónő szervezésében 
sor került az őszi szünetről elhalasztott ol-
vasótáborunkra is húsz III-IV. osztályos kis-
diák részvételével. 

„A tábor ezúttal is pályázati alapból 
valósult meg, 400 ezer forint támogatást 
nyertünk az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt pályázaton. Népmesék 
segítségével gyakoroltuk az önálló, hangos, 
csoportos olvasást, majd az olvasottakhoz 
egyéni, páros, illetve csoportos feladatokat 
társítottunk. A drámajátékok, a mozgásos 
játékok, valamint a kézműves tevékenységek 
segítségével sikerült fenntartani a jó hangula-
tot, derűs légkört. A tábor mindenkori célja az 
olvasóvá nevelés, az olvasási szokások kial-
akítása, fenntartása. Ennek érdekében olyan 
könyveket vásároltunk a könyvtár számára, 
amelyek felkeltik a gyermek olvasás iránti 
érdeklődését, elkötelezettségét. A vásárolt 
könyveket már a tábor ideje alatt használhat-
ták a diákok.”  

Elkezdődött a közelgő ünepekre való han-
golódás is. Negyedikeseink bethlehemes já-

tékát kívülállók is megcsodálhatták a Kará-
csonyi Vásáron. Idebent pedig elkötelezett 
pedagógusaink, osztályfőnökeink, Diáktaná-
csunk tagjai gondoskodnak arról, hogy eljus-
son mindenkihez a dalban, képben, őszinte 
emberi szóban megfogalmazott ünnepi üze-
net. Ezt továbbítjuk mi is minden volt és je-
lenlegi tanítványunk és munkatársunk felé.
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… a nagy szögletes asz-
talnál, a rádió stúdiójában, 
a táblánál, a padokban, a 
videókban, a projektötletek 
kidolgozásában. A KIFITUD 
ifjúsági programsorozat a 
lehető legszínesebbé tette 
az októberi és novemberi 
hetek sulis hétköznapjait… 
pontosabban a diákok tet-
ték az elképzeléseket felül-
múlóan tartalmassá. 

Elgondolkodtató komoly-
sággal, döbbenetes rálátással világítottak és 
közelítettek meg olyan témákat, problémákat 
és szemléleteket, melyekről ki gondolta volna, 
hogy érdekelheti őket. Településfejlesztés, he-
lyi értékek, vidéki élet nehézségei, szépségei, 
előnyök és hátrányok, modern kultúra kontra 
hagyományőrzés, oktatási rendszer szidása 
meg lájkolása, jövőkép itthon vagy idegenben, 
természettudatosság vs. nemtörődömség, a 
fast fashion virágkora mellett a retró és a ha-
gyományőrzés csillaga leáldozóban-e vagy épp, 

hogy nem… ezek és hasonló kibeszélnivalók ke-
rültek terítékre. 

Több héten keresztül kiscsoportos foglal-
kozásokon, fórumokon és műhelymunkákon 
vettek részt a fiatalok, ugyanakkor kreatív és 
interaktív csapatversenyekben mutathatták 
meg rátermettségüket, de nem utolsó sorban 
az ügyességi sportjátékok vetélkedőjén is bizo-
nyíthattak a diákok. A projekt több mint 100 ak-
tív, többnyire vidéki résztvevőt mozgatott meg, 
köztük középiskolásokat, 5-8. osztályos tanuló-
kat, de néhány 35 év alatti szociális szférában 
és önkéntességi programokban jártas fiatal is 
jelen volt az egyes tevékenységeken. 

Konklúzióként: ha azt hinnéd, hogy a mos-
tani generáció érdektelen, tunya és komolyta-
lan, elkényeztetett és pofátlan, akkor hallgasd 
meg legközelebb rádióműsorukat, vagy figyeld 
az őszinte, lelkes tekinteteket és mosolyokat a 
Székelykeresztúri Kistérség Facebook-oldalán.

Reméljük, közelebb kerülnek, kerültek a fia-
talok a közigazgatáshoz, bátran részt vesznek 
majd diákokként is a községeik, városuk fej-
lesztési folyamataiban, kezdeményezni fognak 

projekteket, követelni fogják az elképzeléseik 
kivitelezését helyi, térségi szinten, csapni fog-
ják az asztalt, ha épp szükséges. Hisszük, hogy 
ők innovatív, friss ötleteikkel hasznos, értékes 
szereplői már most a közösségnek, közösségi 
szerepvállalásuk a jövőnk, jövőjük kulcsa.  

Mert nekik maradniuk kell itthon vagy haza 
kell térniük a sok tapasztalattal! #reméljük-
megtérül #bennetekajövő #veletekvanjövő 
#itthonis #falunis #kisvárosbanis #keresztúr-
térségben #akárhogyis  #legyenhangotok #ál-
modjatok #nagyot #hozzatokhazamindenjót

A KIFITUD támogatói: Hargita Megyei Ifjúsá-
gi és Sport Igazgatóság, valamint a Communi-
tas Alapítvány.

A projekt a Székelykeresztúri Kistérség Szö-
vetség szervezésében és lebonyolításában va-
lósult meg. Köszönet a pozitív hozzáállásért és 
partnerségért a Berde Mózes Unitárius Gimnázi-
umank, az Orbán Balázs Gimnáziumnak, a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceumnak, a rugonfalvi 
Makkai András Általános Iskolának és a kissoly-
mosi Augusztinovics Pál Általános Iskolának, va-
lamint az Erdélyi Ifjúsági Egyesületnek! 

... to be continued ...
Faluvégi Bartha Noémi

Hangot kapt ak a térségi fiat alok …
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KULTÚRA

Szombat
Lukács Gabriella: Kerekítő mondókás móka 

(zenés foglalkozás 1-6 éves gyerekeknek)
A Petőfi Sándor Általános Iskola előkészítő B 

osztálya, Sata Annamária tanítónő  
A Petőfi Sándor Általános Iskola I. B osztá-

lya, Berei Enikő tanítónő  
A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség 

kórusa, karvezető Tódor Éva

Az Orbán Balázs Gimnázium IV. osztálya, 
Deák Pitó Irénke és Szávuly Emese tanítónők

A betfalvi iskolások és óvódások csoport-
ja, Pásztor Viola, Lőrinczi Juliánna és Kelemen 
Éva-Beáta pedagógusok

A Székelykeresztúri Református Egyházköz-
ség kórusa, karvezető Kiss Vilmos

Vasárnap
Székelykeresztúri Katolikus Egyházközség 

ifjúsági zenekara
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium III. osz-

tálya, Bölöni László tanító
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusa 

a Lelkes zenekar kíséretével, karnagy Nemes 
Annamária

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum zene-
kara és énekkara, irányítótanárok Balázs Mihály 
és Zsidó Ferenc.

Köszönet a Karácsonyi Vásár fellépőinek, akik műsoraikkal magukkal ragadták a közönséget

A 13.  S zékelykeres z túri Karácsonyi Vásár 
feledhetetlen pillanat ai

December 18-19-én, szombat-vasárnap Szé-
kelykeresztúr főtere igazi karácsonyi vásártérré 
alakult. Rengeteg árus kínálta szebbnél szebb, 
változatos és minden igényt kielégítő kézműves 
termékét. Szerencsére vásárlókban sem volt 
hiány, vevőre talált a portéka legjava. Az ínyen-
cek sem lehettek csalódottak, hiszen megannyi 
finomságot, enni és innivalót lehetett kóstolni. 
A kicsiknek állatsimogató, Mancika (a szamár), 
Rózsika (a kecske) és a 2 juhocska, valamint 
szalmabála labirintus szerzett örömteli perce-
ket. Mindvégig „üzemelt” a könyvturi, a könyv-
tár kapualjban bárki kedvére válogathatott az 
ingyen elvihető könyvekben.

Az önkormányzat nem feledkezett meg a 
karácsonyi ünnepre jellemző jótékonyságról 
és a rászorulók megsegítéséről sem, bárkinek 
lehetősége volt tartós élelmiszert ajándékoz-
ni nehezebb sorban élő embertársainknak. Jó 
volt tapasztalni, hogy nem veszett ki az embe-
rekből a jóság és szeretet kinyilvánítása, sőt 

a megpróbáltatásokkal teli két esztendő mint-
ha felerősítette volna ezeket az érzéseket. Az 
összegyűlt adományok célba juttatása a pol-
gármesteri hivatal szociális osztályán dolgozó 
kollégák vállalt feladata volt. A vásár igazi han-
gulatát a mindkét délutánt kitöltő, gazdag és 
színvonalas kulturális műsor tetézte.

Köszönet minden fellépőnek, diáknak, felké-
szítő tanárnak, illetve felnőtt szereplőnek, akik 
még szebbé tették ezt a két, mindannyiunk szá-
mára csodálatos napot. Köszönet az árusoknak, 
akik kitartottak, a vásárlóknak és nézelődők-
nek egyaránt.

Végezetül köszönet illeti a polgármesteri hi-
vatal minden munkatársát, aki részt vállalt a 
szervezésben, előkészületekben és a rendez-
vény sikeres lebonyolításában.

Vásárunkat azzal a reménységgel zártuk, 
hogy 2022-ben ugyanitt találkozunk a 14. Szé-
kelykeresztúri Karácsonyi Vásárban! 

Sándor-Zsigmond Ibolya
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