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	 ŐSZ	ELEJÉN

Üres már a fecskefészek
Itt az eszterhéj alatt,
Üres már a gólyafészek
Tetejében a kéménynek...
Vándor népe ott halad.

Ott a messzeség homályin,
Ott az égnek magasán.
Látom még, mint kis felhőket,
Vagy már nem is látom őket?
Csak úgy képzelem talán.

Elröpűlnek, elröpűlnek,
Tavasz s nyár vendégei,
És őket már nemsokára
A kertek s mezők virága
S a fák lombja követi.

Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt
Majd borul, majd kiderűl.
Ajka még mosolyg, s szemébe
Könny tolúl... ennek sincs vége,
S ajkán ujra mosoly űl.

Bús mosolygás és vidám könny!
Csodálatos keverék.
Észrevétlen karon fogja
És egy más világba vonja
A merengés emberét.

Órahosszat elmerengek,
És ha egy elejtett tárgy
Vagy harang, amely megkondul,
Fölriasztott álmaimbul:
Elmém, nem tudom, hol járt?

Szatmár, 1847. szeptember 1-7.

 Becsenget tek városunk iskoláiban
Egy felvidéki nyugalmazott pedagógus cso-

dálatos év eleji gondolatait akár egy székelyke-
resztúri kollégája is írhatta volna. Fontos idézni, 
hiszen a kisebbségi létben anyanyelvi oktatás-
ban dolgozók a legkiválóbb tiszteletet érdem-
lik. Kettős felelősség hárul pedagógusainkra. 
Ehhez a munkához kívánunk erőt, egészséget, 
sikeres tanévet!

„Becsengettek, elkezdődött az új tanév idén 
is, mint minden szeptemberben, melytől az ősz 
még vidámabb lesz, mert a fecskék búcsúzó 
csicsergése az örökké vidám gyermekzsivajjal 
elegyedik. Gyermekek ezrei indulnak el ismét 
a nyári szünidő után hátukon az iskolatáskával, 
kezükben virággal, csillogó tekintettel, türel-
metlen várakozással, őszinte gyermeki kíván-
csisággal az iskolába. Fogékonyan minden újra 
és szépre. Eddig megválaszolatlan kérdések ka-
varognak bennük.

Vajon milyen lesz újra az iskolában, lesz-
nek-e új tanítóik, osztálytársaik, ki mellett ül-
nek majd, mi változott meg nyár óta? Ehhez 
hasonló kérdések kavarognak a kis kobakok-
ban. Tudják, vagy inkább csak sejtik, kezdet-
ben ugyan kicsit nehéz lesz ismét korán kelni, 
több órát egy helyben ülni, újra tanulni, leckét 
írni. De mi tudjuk, fokozatosan megszokják a 
napirendet, és lassan minden a helyére kerül.

A legnehezebb dolguk biztosan a kis első-
söknek lesz. Számukra egy teljesen új élet 
kezdődik azzal, hogy iskolások lettek. Minden 
megváltozik körülöttük, de tanítóik és nevelőik 
mérhetetlen szeretete, türelme, gondoskodása, 
biztatása, elhivatottsága és odaadása bizto-
san átsegíti őket a kezdeti nehézségeken. Akik 
aztán majd elindítják őket a tudás felé vezető 
úton, melyen kezdetben talán még bizonytalan 

léptekkel, meg-megállva, 
de aztán egyre biztosab-
ban, határozottabban 
mennek a cél felé, a 
betűk, az írás, az olva-
sás és a számok birodal-
mába, egy csodálatos, számukra 
eddig még teljesen ismeretlen világba.

Becsengettek, de nem csak a kis- és nagy-
iskolásoknak, hanem a pedagógusoknak is. Ők 
sokkal korábban kezdték el a tanévet, nekik már 
nulladik napjaik is voltak, hiszen az új tanévre 
készülniük kellett. Sokan közülük még a nyár 
folyamán sem pihentek, nyári egyetemeken, 
továbbképzéseken vettek részt. Mások otthon 
készültek, új módszereket tanulmányoztak, is-
merkedtek az új tankönyvekkel, a tantervekkel 
dolgoztak, hogy felkészülten induljanak az isko-
lába, és a tanévkezdés zökkenőmentes legyen.

Mert egy vérbeli pedagógus nyáron sem tud 
igazán kikapcsolódni, pihenni, neki mindig ké-
szenlétben kell lennie, állnia azon a bizonyos 
„őrhelyen”, a magyar iskolában – „lármafa-
ként” példát kell mutatnia emberségből, ma-
gyarságból, felkészültségből, elhivatottságból, 
szakmai tudásból. A pedagógusok feladata 
nem könnyű, ez egyértelmű. Erős elhivatott-
ság, hit, szakmai tudás, küldetéstudat, és ren-
geteg többletmunka kell hozzá. Mindig, napon-
ta megfelelni, elsősorban önmaguknak, aztán 
a tanítványoknak, majd a szülőknek, a környe-
zetüknek és a közösség elvárásainak. Példát 
kell mutatniuk mindig, mindenkor és minden-
hol, mert: „A példa a leghatékonyabb tanítók 
egyike, noha szótlanul tanít.”

Sándor-Zsigmond Ibolya
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107/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

108/2022-es HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

109/2022-es HATÁROZAT Székelykeresz-
túr város csatlakozásának jóváhagyásáról 
a Harghita Business Center Közösségi Fej-
lesztési Egyesülethez.

110/2022-es HATÁROZAT egyes területek 
átadásáról Székelykeresztúr város köztulaj-
donából a Román Állam köztulajdonába.

111/2022-es HATÁROZAT az ANL típusú la-
kások kiosztásának és bérbe adásának ke-
retrendszerét meghatározó szabályzat elfo-
gadásáról.

112/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intéz-
mények Vezetőtanácsába.

Székelykeresztúr, 2022. szeptember 15.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 107/2022 privind aprobarea recti-
ficării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 
Cristuru Secuiesc pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 108/2022 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc 
nr. 1, Bl. 2 sc. A ap. 4., județul Harghita

HOTĂRÂREA nr. 109/2022 privind constitu-
irea  Asociației de Dezvoltare Intercomuni-
tară Zona Odorheiu Secuiesc – Székelyud-
varhely Térségének Közösségi Fejlesztési 
Társulása

HOTĂRÂREA nr. 110/2022 privind aproba-
rea trecerii unor terenuri din domeniul public 
al oraşului Cristuru Secuiesc, în domeniul 
public al Statului Român.

HOTĂRÂREA nr. 111/2022 privind aproba-
rea Regulamentului pentru reglementarea 
cadrului general de repartizare şi închiriere 
a locuințelor de tip A.N.L.

HOTĂRÂREA nr. 112/2022 privind numirea 
unor consilieri ca reprezentanți a Consiliului 
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consi-
liile de administrație al unităților de învăță-
mânt din oraşul Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 15. septembrie 2022.

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

 Anyakönyvi	hírek
 2022.08.15-2022.09.15

Elhalálozások 
DEMETER MOISE 24.08.2022
KINDA NORBERT 30.08.2022
BÁLINT PAVEL  03.09.2022
GYÖRFI ANNA  10.09.2022
VÁRADI ALEXANDRU 11.09.2022
FIRTOS LÁSZLÓ  12.09.2022

Házasságkötés:
  19.08.2022
Firtos Szende - Balazs Nándor
 19.08.2022
Kont Annabella - Birtalan Róbert 
 31.08.2022
György Márta - Kozma Lajos
 02.09.2022
Benedekfi Emőke-Kinga - Sorosán Dénes
 02.09.2022
Gergely Andrea-Eszter 
   - Fazakas Ferenc-Attila

	 Az	Orbán	Balázs	utcai	padok	újrafestése
Bízunk a közösség teremtő erejében.
Az elmúlt másfél év során egyre több szé-

kelykeresztúri lakos csatlakozott meghirde-
tett önkéntesi munkálatokhoz, melyek a város 
szépítését, tisztán tartását vagy épp állagmeg-
őrzését szolgálták. 

Mivel az érdeklődés töretlen és egyre többen 
jelzik is, hogy szívesen részt vennének hasonló 
jellegű munkákban, e hónapban az Orbán Ba-
lázs utcában sorra kerülő kisebb javító munká-
latokhoz kerestünk lelkes jelentkezőket.

Eredeményes volt a felhívásunk, mert szep-
tember 6-án több mint 25 lelkes önkéntes ér-
kezett az Orbán Balázs utcai padok újrafestési 
munkálataiban részt venni. 

Örömunkre szolgált látni, hogy megannyi lel-
kes gyerek és szülő érezte úgy, hogy tenni sze-
retne ezáltal egy kicsit a közösségért is.

Sok mosollyal, nevetéssel, jókedvvel sikerült 
befejezni a tervezett padok festését, szebbé és 
időtállóbbá téve azokat. 

Külön köszönetünket fejezzük ki a lelkes kis 
cserkészcsapatnak (143. gr. Almásy László Cser-
kész Csapat - Keresztúri Raj), a vezetőiknek és 
szüleiknek, a képviselő uraknak, hölgyeknek és 
mindazon lakosoknak, akik munkájukkal hozzá-
járulva, szabadidejüket erre áldozva eljöttek és 
segítettek nekünk. 

Külön értékelendő, hogy a résztvevők egyik 
legfiatalabbika alig múlt 5 éves, de a korát meg-
hazudtoló lelkesedéssel és tenniakarással vé-
gezte a rá bízott feladatokat. 

Közösen, együtt továbbra is!
Első a város!

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala
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Tisztelt érintettek!
Székelykeresztúr város Polgármesteri Hiva-

tala tisztelettel kéri mindazon lakosokat, akik 
kérést adtak le ifjúsági (ANL) lakás igénylésére, 
hogy 2022. október 21-ig aktualizálják a leadott 
adatokat, napirendre hozva a benyújtott irat-
csomót a jelenlegi helyzetüknek megfelelően.

A kötelező akták listája továbbra is ki van 
függesztve a hivatal bejáratánál, a kapualjban 
lévő hirdetőtáblán.

Ugyanakkor kollégáink is a rendelkezésükre 
állnak az eligazodásban, adatszolgáltatásban 
és az iratcsomó adatainak aktualizálásában.

Érdeklődni a 0266/242190-es telefonszámon 
is lehet, ahol Fazakas Ibolyát keressék.

Kérjük, mielőbb pótolják az esetlegesen hi-
ányzó aktákat, hisz ha ez nem történik meg a 
kijelölt határidőig (október 21.), a törvény ér-
telmében az érintett kérés nem vehet részt az 
elbíráláson.

Felhívás	 az 	 ANL-s 	 lakást 	 igénylők	 aktáinak	 aktualizálására

	 Karcagi	barátaink	
	 Székelykeresztúron

Szeptember 7-én Karcagi barátaink, F. Ko-
vács Sándor és Szepesi Tibor urak tettek láto-
gatást Székelykeresztúron. 

Településeink között nagyon erős és gyümöl-
csöző kapcsolatot tartunk fent. Fontos, hogy 
a testvérvárosi kapcsolataink építkezzenek a 
múlt tapasztalataiból, hogy ezáltal egy új és 
biztos jövőt tudjunk kialakítani városaink lako-
sai számára.

Éljen soká a Karcag–Székelykeresztúr közti 
testvérvárosi kapcsolat!

	 A	Nagy-Küküllő	medrének	szabályozása

Szeptember 2-án a Nagy-Küküllő medersza-
bályozási munkálatait tekintettük meg Vincze 
Lóránt, európai parlamenti képviselővel, akinek 
a támogatásának köszönhetően is sikerült neki-
fogni Székelykeresztúron a közel 2 kilométeres 
szabályozó munkálatoknak.

A mederszabályozási munkálatoknak kö-
szönhetően sikerül megvédenünk a partszaka-
szokat, hogy a kiszámíthatatlan időjárás okozta 
veszélyek ne okozhassanak gazdasági károkat 
és ne követeljenek emberi életet. 

A projekt befejezésével olyan lehetőségek is 
megnyílnak minden keresztúri és környékbeli 
számára, amelyek turisztikai, sport és kikap-
csolódási potenciállal bírnak, úgy ahogyan még 
régről élnek emlékeinkben a Küküllő-parti csa-
ládias hangulatú kempingezések.

Első a város!

	 Tűzoltó	Szakmai	Nap	
	 Balatonföldváron

Szeptember folyamán a Magyar Tűzoltó 
Szövetség meghívására az Erdélyi Önkéntes 
Tűzoltók Szövetségének küldöttsége Magyar-
országra utazott, ahol szakcégeket, szakmai 
újításokat, beavatkozási technikákat mutattak 
be. Ezenkívül lehetőségük nyílt régen látott ba-
rátokkal való találkozásra is.

Az Erdélyi Önkéntes Tűzoltók Szövetségét a 
színvonalas rendezvényen mások mellett a Szé-
kelykeresztúri Villám ÖTE is képviselte.
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Tanévkezdő gondolatok, avagy tanév- kez-
dőgondolatok

Gyorsan elkezdődött az idei tanév, naptári-
lag és az oktatásszervezést, tudásátadást il-
letően is. Hirtelen léptünk a nyárból az őszbe, 
jelképesen is.

Az első iskolai napokban gyakran feltet-
tem, pedagógusként, de nemcsak, a kisebb, 
illetve nagyobb diákoknak azt az egyszerű, 
elnyűtt, sokat használt kérdést, hogy vár-
ták-e az iskolai élet kezdetét, az iskolábajá-
rást. Őszinte, sokatmondó válaszokat kaptam 
arra vonatkozóan, hogy miért nem. Az igenek 
száma elenyésző volt. Nem a tanári szigorra, 
az infrastruktúrára, a felszereltségre, a falak 
hivalkodó díszítettségének hiányára, a multi-
médiás eszközök gyakoribb használatára vo-
natkoztak a negatív töltetű válaszok. Sokkal 
inkább valami megfogalmazhatatlan nyugta-
lanságra: a megfelelni vágyásra, a beillesz-
kedés nehézségére, a helyzetek teremtette 

megoldási készségek, képességek hiányára, 
a türelemre. Minden válasz mögött a rohanás, 
a befogadás gyorsaságának, terjedelmének 
hiányosságai, a gyors és pillanatnyi, gyakran 
ellenőrizetlen elvárásrendszer hatástalansá-
ga fogalmazódott meg, továbbá az ide-oda 
bedobott információk tömkelege.

Spontának voltak a kérdések, iskolaudva-
ri beszélgetések, a válaszok is azok voltak, 
csiszolatlanok, cenzurázatlanok.

Sokféle közegből, más-más tárgyi, intel-
lektuális, érzelmi megélésekkel érkeznek a 
tanulók. Nem tudhatjuk (pedagógusként, szü-
lőként, emberként, barátként…), hogy mely 
szavakkal, mondatokkal, cselekedetekkel va-
gyunk hatással rájuk. Egy bizonyos, fontos 
lenne, hogy az iskolai mindennapok, melyek a 
diákok idejének nagy részét kitöltik, élménye-
ket nyújtsanak. Az élmény lehet egy kedves 
szó is, nem feltétlenül óriási csillagesőre vagy 
kivágható papírsárkányra kell itt gondolnunk.

A tananyag – elvárásrendszer, elsajátítás, 
társas kapcsolatok, problémamegoldás pók-
hálójában ott vannak azok a tanulók, akik 
hallgatnak, csak befele, önmagukkal beszél-
nek (a csendesek, a kevésbé törtetőek, a 
bántalmazottak, a bántalmazók, a tanulásban 
elmaradottak, azok, akik otthon délutánon-
ként dolgoznak, a nagyon tehetségesek!)

Jó lenne lassított felvételen visszanézni 
egy-egy tanórát, vagy akár szünet közbe-
ni pillanatképeket, megvizsgálni az arcokat, 
gesztusokat, kérdő, rémült, figyelő, unott stb. 
tekinteteket. Visszajelzést adni egy bátorító, 
kérdő, mosolygó gesztussal a szituációk függ-
vényében, megállítani a krétát a táblán és nem 
rohanni (az idővel, határidőkkel, tantervvel, a 
falióra ketyegésével, a „csak itt tartok” érzé-
sével). A figyelem, a visszajelzés, az élmény, 
a siker átélése a leghatalmasabb mozgatóerő. 
Legyen ez a siker egy betű írásának a meg-
tanulása (bármikor, bármely életkori szakasz-
ban), egy szó helyes kiolvasása, egy verse-
nyen való részvétel, egy csapat tagjává válás, 
egy kedves mondat, visszajelzés másoktól.

Szomorú, hogy oly gyakran későre, az is-
kolai évek végére, vagy másik iskolába törté-
nő átkerülés után derül ki egyik-másik diák-
ról, hogy tehetséges valamely területen, hogy 
szándéka van bizonyos tevékenységekben 
részt venni. Hogy vannak területek, melyek 
élményt nyújtanak a számára. Nagyon fontos, 
hogy mindenkiben meglássuk azt, amiben a 
segítségére lehet a közösségének.

Kedves pedagógusok, diákok, kívánok erre 
a tanévre, sok örömteli percet, élményeket, 
sikereket és számos kreatív kihívást!

Kornis Melinda
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Hűvösre fordult az idő, hullnak a falevelek, 
elrepültek a gólyák, fecskék. Az utcák reg-
geli csendjét a gyerekcsapatok csilingelése 
töri meg. Óvodások, iskolások igyekeznek 
napközibe, iskolába. Szeptember van, meg-
kezdődött a tanév. Idén kicsit korábban, mint 
máskor. Dr. Simó Ildikó igazgatónő tanévnyitó 
gondolataival vette kezdetét szeptember 5-én 
iskolánkban a 2022-2023-as tanév: „A tanév 
első napja ünnep, mindannyiunk életében je-
len van valamilyen formában: vagy diákként, 
vagy szülőként/nagyszülőként, vagy ha más-
ként nem emlékképként, volt diákként… évről 
évre megéljük az újjászületés, az új kezdet 
és új remény élményét. És így van ez, még 
akkor is, ha tudjuk, nem lesz könnyű, ha tud-
juk, hogy újabbnál újabb kihívásokkal kell is 
szembenéznünk…

Minden új tanév új lehetőség arra is, hogy 
az oktatással kapcsolatos gondolkodás hang-
súlyosabb legyen a magyar közösségben, 
hogy a döntéshozók, tanárok és szülők váll-
vetve tegyenek azért, hogy a gyermekek is 
fontosnak, értéknek tekintsék azt, hogy anya-
nyelven szerezhetik meg a tudást.” Az idei 

évben 550 óvodásnak, kis- és nagyiskolásnak 
nyitotta meg intézményünk a kapuit. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy így a tavalyihoz ké-
pest egy osztállyal több indult az intézmény-
ben. Az évnyitó ünnepségen kiemelt szerep 
jutott az iskola legkisebbjeinek, az előkészítő 
osztályosoknak, 61 izgatott, csillogó szemű 
kisdiáknak, akik az ünnepségen vehették át a 
8. osztályosoktól az iskolai közösséghez való 
tartozás szimbólumát, az iskolanyakkendőt. 

Az első iskolai napokban, szeptember 16. 
és 18. között Szepsiben (Szlovákia) képvisel-
ték iskolánk diákjai és pedagógusai, Simon 
Géza Áron és Lázár Zsolt Székelykeresztúr 
városát a Testvérvárosok fiataljainak találko-
zóján. „Pénteken dél körül érkeztünk Szepsi 
településére, ahol ebéddel fogadtak. Ezt vá-
rosnézés, majd Játékok határok nélkül csa-
patverseny követte. Este a gyerekek egy 
szórakoztató kvízjátékban vettek részt, majd 
egy filmvetítés zárta a napot.

Másnap délelőtt a Szepsi futballstadionban 
sportprogramokat szerveztek mindenki szá-
mára. Délután a Lake festen vettünk részt a 
Bodollói halastavaknál, ahol a gyerekek előa-

dásokat tekintettek meg, kajakoztak, vásá-
roltak és tiroli pályán ereszkedtek a halastó 
fölött. Este a bulié volt a főszerep. 

Vasárnap reggel búcsúzkodtunk és elindul-
tunk haza. Köszönjük vendéglátóinknak a nagy- 
szerű fogadtatást és szervezést, valamint Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzatának, hogy 
részt vehettünk a találkozón.” (Lázár Zsolt)

A kis ötödikesek beavató ünnepsége, a gó-
lyabál szeptember 23-án került megrendezés-
re. „A gólyatánccal kezdődött az ünnepség, 
melyet az ötödikesek eskütétele követett. A 
nyolcadik osztályos szervezők nem feledkez-
tek meg az iskolába újonnan érkezett taná-
raikról sem, őket is humoros esküvel avatták 
be az iskola közösségébe. Ezután 22 kisgólya, 
11 fiú és 11 lány szállt harcba a gólyakirálynő 
és a gólyakirály címekért. A megméretteté-
sek után Farkas-Krisán Anna és Gál Tamás 
került ki győztesnek. A játékok után tombo-
lahúzás, majd fergeteges buli következett.” 
(Lázár Zsolt)

Szeretettel kívánunk kicsiknek és nagyoknak 
sikeres, eredményekben gazdag új tanévet!

Összeállította Szőcs Hedviga
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2022. szeptember 5-én 9 órai kezdettel meg-
kondult a tanévnyitó kezdetét hirdető harang-
szó. Ünnepélyünkön örömmel köszönthettük 
Nt. Lőrinczi Lajos közügyigazgató urat, Nt. Csáki 
Levente esperes urat, Bíró Barna Botond urat, 
Hargita Megye Tanácsának alelnökét, illetve vá-
rosunk alpolgármesterét, Sebestyén Zsolt urat, 
akik megtisztelték ünnepélyünket jelenlétükkel.

Dr. Lakatos Sándor igazgató úr beszédét 
követően az iskola személyzetének új tagjait 
köszöntöttük: Farkas Evelin, matematika sza-
kos tanárnőt, Gagyi Tamás, testnevelés sza-
kos tanár urat, valamint Palkó Zalán Koppány 
gondnok urat, akik az igazgató úrtól vehették 
át az iskola nyakkendőjét. 

Szívünk legmélyebb örömével üdvözöl-
tük az óvodai ciklus legkisebb csoportját, a 

21 kispajtást, akiket Péter Annabella, illetve 
Máthé Irma óvópedagógusok vettek gondja-
ikba. Ezt követően a 25 előkészítős kisdiák 
vette át a tizenkettedikesektől az iskolanyak-
kendőt, valamint a tanító nénitől a messze 
földön híres Berde-cipót. Az előkészítősöket 
Bíró Mária tanító nénit ünnepi szavakkal bá-
torította, Bartha Iringó kisdiák pedig Sal-
ló István: Kopogtató című versét szavalta.  
A népes V. osztályos csapatot Szakács Emília 
földrajz szakos tanárnő osztálynevelőként fo-
gadta. Végül név szerint köszöntöttük közös-
ségünkben az 51 kilencedikes diákot, akiket 
ünnepélyesen Ladó Orsolya magyar szakos 
tanárnő, illetve Zsidó Csaba matematika sza-
kos tanár úr osztálynevelői gondjaira bíztunk. 

Az évnyitót Bartha Alpár unitárius lelkész 

áldáskérése zárta. Ezek után a diákság és a 
tanári kar a városi stadionba vonult, a nagy 
iskolakép elkészítésére. Mindenkinek sikerek-
ben gazdag iskolai évet kívánunk!

Forrás: az intézmény Facebook oldala

Bár a szokottnál korábban kezdődő tan-
év kevesebb időt hagyott mindnyájunknak 
a felkészülésre, az Orbán Balázs Gimnázium 
idén is tiszta, jól felszerelt tantermekkel és 
rendezett környezettel várta régi és új diák-
jait, pedagógusait. A szeptember 5-én tar-
tott évnyitón 34 előkészítős, 17 ötödikes és 
53 kilencedikes új diákot, valamint 6 új kol-
légát köszöntöttünk abban a reményben, 
hogy mindannyian otthonra találnak intézmé-
nyünkben, és értékes, aktív tagjaivá válnak 
közösségünknek. 

 Közösségépítő tevékenységekben nem 
volt hiány az utóbbi néhány röpke hétben. 
Kilencedikeseink augusztus 31. és szeptem-
ber 2. között a parajdi Urbán Andor Reformá-
tus Konferenciaközpontban gólyatáboroztak, 
melyről ők maguk így vallanak: 

„Rengeteg érdekes programon vehettünk 
részt, ahol kis és nagy csoportokban kellett 
együtt dolgoznunk. Ez idő alatt nem csak job-
ban megismerhettük egymást, hanem megta-
nultunk együtt dolgozni és összetartani. Reg-
gelente a gólyatáncunkat gyakoroltuk, később 
pedig következtek a csoportos tevékenységek. 
Minden program alatt nagyon jól éreztük ma-
gunkat, de szívünkhöz legközelebb a kaszinó 
került, ahol különböző ügyességi feladatokat 
teljesítettünk, az esti Just Dance a lányokkal, 
az esti dézsázások vagy a pingpong … A csa-

patvezetőink nagyon kedvesek és aranyosak 
voltak, velük is jókat lehetett beszélgetni. Na-
gyon jó volt a hangulat, a tábor alatt mindenki 
szerzett új barátokat. Rengeteget kacagtunk 
és szórakoztunk, sikerült még iskolakezdés 
előtt megtalálnunk az összhangot.” (Isciuc 
Andreea-Viktoria-Katrinel, IX. A osztály) 

„Számomra a gólyatábor sok élményt 
nyújtott, hiszen rengeteg csodás embert 
megismertem, és új barátra leltem ben-
nük. Úgy gondolom, hogy mindenki nevében 
köszönhetem ezt a tábort a szervezőknek, 
tanároknak, osztálytársainknak és 
évfolyamtársainknak; köszönjük, hálásak 
vagyunk! :)” (Nagy Brigitta, IX. B osztály) 

Végzős évfolyamunk diákjai szeptember 
9-11. között tanulmányi kiránduláson vettek 
részt a gyimesi Borospataki Skanzenben a 
ROSE program keretében. 

„A skanzen házaiban aludtunk, amelyek 
úgy voltak berendezve, akár dédszüleink ott-
honai. Belépve a házakba, egy kisebb időuta-
zást élhettünk át. A központi csűrben étkez-
tünk, ahol a szakács néni vendégszeretete 
mindig meghozta az étvágyunkat. Hagyomá-
nyos ételeket ettünk: puliszkát, szalonnát, 
friss házi tejet…

Napközben programokon vettünk részt. 
A tanáraink igyekeztek játékosan ráhangolni 
minket az ismétlésre és a tanulásra. Előve-

hettük nyelvtudásunkat, a matek képleteket, 
valamint kulturális ismereteinket is. A be-
rozsdásodott agytekervényeink újra dolgozni 
kezdtek, megnyugvással töltött el, hogy ma-
radt meg az emlékezetünkben a tavalyi ma-
tekképletek közül. Deriváltunk a friss levegőn, 
a filológia osztályosok német órát is tartot-
tak.” (Pál Orsolya-Tímea, XII. A)

„Egy felejthetetlen élmény, mely egy életre 
szól, egy tábor, melyet magunkkal viszünk az 
életbe és hasznosítani tudunk a sikereink felé 
vezető úton. Rengeteg kaland és segítség ah-
hoz, hogy életünk egyik legnagyobb megméret-
tetése sikeresebb legyen.” (Berei Tamás, XII. B) 

Reméljük, hogy az idei tanév még sok szív-
melengető közösségi együttlétet, élmény-
szerű tanulást és pozitív tapasztalatot nyújt 
mindannyiunknak. 
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Hatalmas lelkesedéssel zajlanak az Erdélyi 
Ifjúsági Egyesület és a Székelykeresztúri Városi 
Könyvtár közös projektjének a Papír mesevi-
lág-nak a tevékenységei.

Vidám gyerekcsapat, a Mesevár Napközi 
Otthon Babszem Jankó vegyes csoportja Hintz 
Katalin és Török Tünde óvónők vezetésével lá-
togatott el a könyvtárba szeptember 20-án. 

A könyvtárosok bemutatták a gyerekeknek 
az intézményt, és felhívták a figyelmüket a 
napköziseknek meghirdetett könyvtárlátoga-
tási versenyre. 

Isztojka Máté mesemondó elvarázsolta az 
apróságokat egy papírszínház előadással. Ez 
az esemény nyitotta meg a Papír mesevilág-
projekt tevékenységeit. Ennek a programnak 
köszönhetően a könyvtár papírszínház mese-
tára 24 új mesével bővül. Ezeket felhasznál-
va, óvodások és elemi iskolás diákok számára 
biztosít a könyvtár  mesedélelőttöket, amelyek 
során népszerűsítik a klasszikus és magyar 
népmeséket. A pályázat Hargita Megye Taná-
csa segítségével valósul meg. 

A tevékenység befejezéseként a napközisek 
lelkesen fedezték fel a gyerekkönyv- sarkot és, 
érdeklődéssel lapozva a könyveket.

Szeptember 26-án a Mesevár Napközi Ott-
hon Csizmáskandúr csoportja érkezett Csifó 
Judith és Demeter Ibolya óvónők vezetésével. 

A gyerekek a Magyar népmese hete alkalmából 
látogattak el a könyvtárba, ahol papírszínház 
előadáson vettek részt, majd ők is nagy érdek-
lődéssel ismerkedtek a gyerekkönyv-sarok me-
séskönyveivel.

27-én a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
napközijének Mosolymadárkák csoportja Bulz 
Rebeka és Fazakas Annamária óvónők vezeté-
sével vett részt a programon, szintén a Magyar 
népmese hete alkalmából vettek részt egy pa-
pírszínház előadáson, és ismerkedtek a könyv-
tár gyereksarkának a kínálatával. 

28-án a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
napközijének Mosolymanók csoportja Major 
Katalin és Nagy Levente óvodapedagógusokkal 
látogatott el a könyvtárba. A gyerekek Györgyi 
Réka papírszínház előadását hallgatták meg 
nagy-nagy figyelemmel, majd színeztünk, raj-
zoltunk, és a gyönyörű mesés-képeskönyveket 
nézegettük.

Délután régi ismerősként üdvözöltük néhá-
nyukat. Máris beiratkoztak szüleikkel a könyv-
tárba. Hogy jusson mese mindenkinek!

A program lapzárta után is folytatódik, ezek-
ről a következő lapszámban adunk hírt.

KULTÚRA/SPORT

	 Mozgalmas	napok	a	Városi	Könyvtárban

	 Edzések	az	új	Dojoban
Lelkes csapattal kezdődtek az edzések az új 

Dojoban. Kezdőket, haladókat egyaránt várnak. 
Jelentkezni lehet Székelykeresztúron kedden, 
csütörtökön délután 17 órától. 

Tel: 0745-598684

	 Múzeum
Szeptember 29-én népes, érdeklődő cso-

port látogatta meg a Molnár István Múzeumot.  
Az oroszhegyi Petőfi Sándor Általános Isko-

la V-VIII. osztályos tanulói Petőfi nyomdoka-
in haladva érkeztek Székelykeresztúrra, és a 
Gyárfás-kert, Petőfi-körtefa felkeresése mel-
lett a múzeum értékeire is kíváncsiak voltak!



2022. szeptember - 7.   oldal

KÖZÉLET

Szeptember 20-án egy nagyon kedves meg-
hívásnak tettünk eleget Sebestyén Zsolt alpol-
gármesterrel és Györgyi Attila megyei képvi-
selővel együtt. 

A Lila akác egyesület két helyszínen köszön-
tötte a szépkorúakat. Az egyesület megalakulá-
sa óta ez volt az első alkalom, hogy idősek napi 
rendezvényt szerveztek. 

A szervezésért külön köszönet illeti Csiki Irma, 
önkormányzati képviselő asszonyt, aki az egye-

sület élére állva sikeresen pályázott az önkor-
mányzat által meghirdetett pályázati kiírásra.

Az első helyszínen, a fiatfalvi közösségi ház-
ban a város részéről egy kis meglepetéssel ké-
szültünk minden fiatfalvi számára. Bemutattuk 
annak a projektnek a látványtervét, amelynek 
az első fázisa már idén megvalósul: Fiatfalva új 
játszóteret kap modern játszóelemekkel. Terve-
ink szerint a következő két évben teljesen át-
rendeződik a közösségi ház udvara, és egy való-

ban korszerű közösségi térré válik, amit minden 
generáció tud majd használni, akár kisebb vagy 
nagyobb rendezvények szervezésére is.

A második helyszínen, a Randevú kert rendez-
vényteremben a székelykeresztúri idősek vártak 
minket nagy szeretettel, és igazán jól esett látni 
az arcokon a közös találkozások örömét.

Kedves szépkorúak! Önök alapozták meg a 
jelent, amire mi jövőt kell építsünk. 

Köszönjük! 

	 A	szépkorúakat	köszöntötte	a	Lila	Akác	Egyesület

Házunk	tája	
Ütemterveknek megfelelően zajlanak/zaj-

lottak városunk közigazgatási területén az 
előirányzott munkálatok. 

Többek közt gázvezetékek cseréje zajlott/ 
zajlik az alábbi utcákban:

Ady Endre utca

Fürdő utca - teljes hosszában!

Vasút utca 
Ugyanakkor egy régen óhajtott munkálat, a 

Timafalvi járda I. szakaszának munkálatai is 
elkezdődtek az elmúlt napokban.

	 Őszi	hálaadás Az unitáriusok minden év szeptember utol-
só vasárnapján úrvacsorával egybekötött is-
tentiszteletet tartanak. Ebből az alkalomból 
hálájukat és köszönetüket fejezik ki Istennek 
a mindennapi kenyérért és az életért. A szé-
kelykeresztúri unitárius egyházközségben is 

szeptember 25-én megtartották a Hálaadási 
istentiszteletet, amelyet Hálaadási ünnepség 
követett, amely során a Vadrázsák Néptánc- 
csoport kis táncosai szerepeltek a népes asztal-
közösség előtt.

„Legyen bőven gabona az országban, a he-
gyek tetején hullámzó kalászok legyenek olya-
nok, mint a Libánon, virágozzanak a városok, 
mint földön a fű!” (Zsolt 72,16)
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Szeptember 24-én, szombaton a Városi Mű-
velődési Házban kettős ünnepet ült a székely-
keresztúri néptáncos társadalom. Városunkat 
joggal nevezhetjük a néptánc egyik székelyföl-
di fellegvárának, hiszen a Pipacsok 35 éves, a 
Mákvirágok Néptánccsoport 20 éves múltra te-
kinthetnek vissza.

Több évtizedes értékmegőrző munkájuk so-
rán generációk százait tanították hagyománya-
ink tiszteletére, csepegtették gyermekeink és 

fiataljaink lelkébe a székely identitástudatot az 
egyik legkiválóbb eszköz, a néptánc és népzene 
segítségével.

A Pipacsok „atyjának” László Csabának, illet-
ve Mátéffy Csabának és Mátéffy Zitának a Mák-
virágok Néptánccsoport alapítóinak kívánunk 
még számos sikeres évet, sok-sok teltházas 
színpadi produkciót és erőt, egészséget a mun-
ka folytatásához.

Isten éltesse Mindannyiukat!

Szeptember 25-én délután a Molnár István 
Múzeumban sor került a nagygalambfalvi Csíki 
Margit ny. magyartanár Belső utakon című ver-
seskötetének bemutatójára.

Öröm, hogy ilyen szép számban érdeklődtek 
az esemény iránt, egykori kollégák, barátok, 
„falusfelek”, megtisztelő volt az alkotóval való 
találkozás, és igazi élményt jelentett a felemelő 
irodalmi műsor, amelyben Szabó József (Jocó), 
Szakács Andrea és Zongor Botond részesítették 
a közönséget.

A szerző így vall magáról: „Nagygalamb-
falván, a szülőfalumban élek, Erdélyben. Éle-
tem három legfontosabb pillére: a tanítás, az 
értékmentés és az írás. Hálás vagyok, hogy a 
legszebb hivatást gyakorolhattam: évtizede-
kig magyar nyelvet és irodalmat taníthattam 
kisebbségi sorsban élő gyermekeknek. Egy-
kori tanítványaimmal összegyűjtöttük szülőfa-
lum tárgyi néprajzkincsét. Rendszereztük is az 
anyagot, lerakva így az iskolai múzem alapjait. 
Szakdolgozatot írtam a falu földrajzi neveiből, 
megfejtve a múlt sok üzenetét. 1992-ben id. 
Nagy Gábor tiszteletes úrral megjelentettük 
az Első Nagygalambfalvi Kalendáriumot, mely 
a falu régi világának keresztmetszete. Közben 
írtam: verset, haikut, apevát és lírai hangvételű 
prózát. Számomra az írás vallomás az embe-
ri és az erdélyi létről. Egyfajta küldetés: tisz-
taságot, szépséget, őszinteséget hozni ebbe 
a meggyötört világba. Írásaim antológiákban 
(Szavakból kazlat, Lélekkapocs, Szerelmes-
könyv),  internetes magazinokban, rovatokban, 
csoportokban, a Facebook – és a Szerzői olda-
lamon jelentek/jelennek meg. Idén jelent meg 
Belső utakon c. verseskötetem.”

Összességében egy nagyszerű irodalmi dél-
után volt, szép versekkel, zenével, egy őszinte 
és finoman megnyíló alkotóval, érdekes történe-
tekkel, egy életút minden szépségével, feltett és 
megválaszolt, illetve nyitvahagyott kérdésekkel. 
A szerzőnek kívánunk még számos élménygaz-
dag találkozást és újabb kötetet olvasói asztalára!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Csíki Margit 

	 	 NEM	BŰVÖL	EL . . .
nem bűvöl el
az ősz varázsa
és el se szomorít
úgy járkálok a hervadásban
mint aki semmit nem veszít
úgy őrizem 
az őszt magamban
mint aki tudja
csak a tél jöhet
mint kinek az a dolga
hogy befogja és szerteszórja
a rá hulló fényeket.

	 Először	Székelykeresztúron	
Szeptember 30-án és október 1-én elhoz-

zuk városunkba a híres német sörfesztivál, az 
Oktoberfest hangulatát. 

Az Avicola pályán ismét sátrak állnak majd, 
amelyekben ezúttal a sör lesz a főszereplő.

 Könyvbemutató

Ünnepeltek	a	Pipacsok	és	a	Mákvirágok


