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A Millecentenáriumi emlékmű melletti téren 
elhelyezett adventi koszorún vasárnap délutá-
nonként közösen gyújtottuk meg a hit, remény, 
öröm és szeretet gyertyáit.

Öröm és hála tölt el, hogy együtt vára-
kozhattunk, közösen hangolódhattunk a 

szent karácsonyi ünnepekre. Külön öröm, 
hogy kezdeményezésünkhöz ilyen sokan 
csatlakoztak, és köszönjük a vasárnapon-
ként kilátogatóknak az együtt töltött időt, 
az alkalmanként fellépő kórusoknak a fele-
melő közreműködést.

Közös advent i  gyertyagyújtássa l  vártuk a  karácsonyt

It t járt a Mikulás 
December 5-én csillogó szempárok, mosoly-

gós tekintetek és vidám gyerekzsivaj közepette 
érkezett meg a Mikulás városunk központjába. 

Amit ott látott, az büszkeséggel töltötte el 
a szívet, mert Székelykeresztúr lakosai példát 
mutattak egységből és városunk iránti szere-
tetből, hiszen idén, első alkalommal közösen 
díszítettük fel a város karácsonyfáját. 

Kicsitől nagyig mindenki kivette a részét, a 
végeredmény magáért beszél, hiszen a fa cso-
dálatos lett, és magában hordozza azt a vidám 

sokszínűséget, amely igazán jellemzi a székely-
keresztúriakat.

Külön köszönet illeti mindazokat, akik nélkül 
nem válhatott volna ilyen emlékezetessé ez a 
nap! Köszönet támogatóinknak: a Betfalváért 
Közösségi Egyesületnek, az Explocom Gk Kft.-
nek, a Print&dekor Kft.-nek, minden önzetlen 
segítőnek, a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sainak, Székelykeresztúr Város Önkéntes Tűz-
oltóságának, a Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek, továbbá mindazoknak, akik hoz-
zájárultak bármilyen módon, hogy feledhetet-
len nap legyen ez a Mikulás-nap.
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128/2022-es HATÁROZAT költségve-
tés-módosításra, a Napsugár Napközi otthon 
épületénél, az Oktatási intézmények épületei 
energetikai hatékonyságának növelésére nevű 
programban való részvételéről.

Székelykeresztúr, 2022. november 2.

129/2022-es HATÁROZAT egy Küküllő ut-
cai beltelek megvásárlásának jóváhagyásáról.

130/2022-es HATÁROZAT egy felülépíté-
si jog átruházásáról.

131/2022-es HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

132/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi 
helyi költségvetés kiigazításáról.

133/2022-es HATÁROZAT az erdők meg-

közelíthetőségét fenntartó alap létrehozásáról.
134/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-

gatási egységek belépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

Székelykeresztúr, 2022. november 17.
135/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-

gatási egységek kilépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

136/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-
gatási egységek belépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

137/2022-es HATÁROZAT a Maros 
megyei ivóvíz-szolgáltatás és kanalizálás 
2014-2020 közötti időszakára vonatkozó re-
gionális fejlesztési terv Ludas – Mezőmé-
hes szakasza árstratégiájának, valamint a 
22/202.662/05.03.2010 számú megbízási 
szerződés mellékaktájának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. november 23.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 138/2022 privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  al 
orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2022.

Cristuru Secuiesc, 8. decembrie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 139/2022 privind aproba-
rea nivelurilor de chirii pe anul 2023 pentru 
închirierea spaţiilor și terenurilor aflate în 
proprietatea publică și privată al orașului.

HOTĂRÂREA nr. 140/2022 privind aproba-
rea Protocolului de colaborare cu Asociaţia 
Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din 
orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 141/2022 privind lucrārilor 
de investitii al Cabinetului medical situat în 
P-ţa. Libertăţii nr. 10, Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 142/2022 privind constitu-
irea Fondului de accesibilizare a pădurilor pe 
anul 2023.

HOTĂRÂREA nr. 143/2022 privind reorga-
nizarea Creșei fără personalitate juridică 
în unitate de învăţământ cu personalitate 
juridică, cu denumirea „Creșe Cristuru Se-
cuiesc”, pentru care Orașul Cristuru Secu-
iesc are calitate de persoană juridică fon-
datoară.

HOTĂRÂREA nr. 144/2022 pentru modifica-
rea Hotărârii nr. 111/2022 privind aprobarea 
Regulamentului pentru reglementarea ca-
drului general de repartizare și închiriere a 
locuinţelor de tip A.N.L.

HOTĂRÂREA nr. 145/2022 privind apro-
barea Acordului de co-finanţare a Proiec-
tului ”Portrete de romi. Crearea unui film 
documentar și colecţia fotografocă pri-
vind coexistenţa între romi și neromi din 
microregiunea Cristuru Secuiesc (judeţul 
Harghita)”

HOTĂRÂREA nr. 146/2022 privind imple-
mentarea proiectului „Extinderea retea de 
alimentare apa potabila si canalizare mena-
jera in strazile Budai Nagy Antal, Tiglariei si 
Karahegy din Orasul Cristuru Secuiesc, jud. 
Harghita” și aprobarea documentaţiei tehni-
ce și a indicatorilor tehnico-economici faza 
Studiu de Fezabilitate (SF)

Cristuru Secuiesc, 15. decembrie 2022.

H o t ă r â r i l e 
C o n s i l i u l u i  L o c a l
a l  o r a ş u l u i 
C r i s t u r u  S e c u i e s c

S z é k e l y k e r e s z t ú r
V á r o s
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
h a t á r o z a t a i

 Anyaköny vi hírek
 2022.11.15-2022.12.15

 HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
 18.11.2022
Farkas Bálint - Simó Szidónia Dóra
 25.11.2022
Velcz András-Botond – Gergely Éva

 Elhalálozások:
Gergely Márta  2022. 11. 17.
Kálmán János  2022. 11. 18.
Hanzi Dávid László 2022. 11. 16.
Sipos Lőrincz Levente 2022. 11. 25.
Timár Estera  2022. 12. 11.
Péter Rozália  2022. 12. 11.

Karácsony közeledtével minden ember érzi, 
hogy igenis jó adni, jó adni azoknak akikkel az 
élet nem volt túl kegyes, és minden nap nélkü-
lözésben kell élniük. 

Éppen ezért, hasonlóan mint tavaly, idén is 
meghirdetésre került, hogy a karácsonyi vásár 
keretein belül tartós élelmiszert lehet adomá-
nyozni a rászorulók számára.

Mivel többet szerettünk volna adni, mint 
ajándékcsomagok, ezért megszületett az ötlet, 
hogy idén első alkalommal megfőzzük és kiszál-
lítjuk azt az ételt, amely elengedetlen az ünnepi 

asztalról, a töltelékes káposztát. 
Az ötlet kivételezéséhez gyorsan partnerek-

re találtunk, és jó érzéssel tölt el a tudat, hogy 
közel 30 család asztalára sikerült ízletes kará-
csonyi ebédet készíteni. 

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki 
adományával, legyen az élelmiszer vagy anyagi 
juttatás, hozzájárult ahhoz, hogy ezáltal is har-
minc családnak legyen boldogabb a karácsonya. 

További köszönet illeti meg a főbb adomá-
nyozókat: Tommy’s Pizza, Rip-Rop Pékség, Ba-
rabás Húsüzlet.

Jót  tenn i  másokért  a  legnagyobb öröm
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Lassan mérföldkőhöz érkezünk, ugyanis 
idén már negyedik alkalommal készítettük el 
a 2019-ben életre hívott Minden székelyke-
resztúri naptárát.

Évről évre, újabb és újabb tematikája van 
városunk kalendáriumának, éppen ezért 2023 
minden hónapjában a Székelykeresztúr büsz-
keségének számító Molnár Istvan Múzeumba 
nyerhetünk egy kis betekintést.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is 1000 
darab kerül kiosztásra a város lakói számára, 
amelyet hétköznapokon délelőtt 10 órától át-
vehetnek a városunk központjában található 
Demokrácia Központban (Honosítási iroda).

Fogadják sok szeretettel!

A naptár hátoldalán olvasható a szerkesz-
tők ajánlása: 1946-ban dr. Molnár István, az 
unitárius gimnázium tanára az iskola gazdag 
gyűjteményeiből megalapította az 1997 óta 
alapító-igazgatója nevét viselő múzeumot, 
amely az elmúlt évtizedek során a Székelyföld 
egyik leggazdagabb és legrangosabb intézmé-
nyévé fejlődött. 

A múzeum elsődleges jellege – alapítójának 
szándéka szerint – tájmúzeum, de számos 
régészeti, történelmi, természetrajzi és kép-
zőművészeti tárgy gazdagítja a gyűjteményt.

A múzeumlátogatók a szabadtéri néprajzi 
részlegen fedezhetik fel a mára nagyrészt el-
tűnt hagyományos népi életmód régi emlékeit, 
amelynek ritkaságai e naptár lapjain is hónap-
ról hónapra visszaköszönnek.

HÁZUNK TÁJA

Két nagyon jó hírrel szolgálhatunk Önöknek.
A 2021-es év végén benyújtottunk egy pályá-

zatot a Környezetvédelmi Alap Igazgatóságához 
(AFM), amely Székelykeresztúr és csatolt tele-
püléseink közvilágításának a teljeskörű felújítá-
sát célozza meg.

Örömünkre városunk pályázata jóváhagyás-
ra került! Ez a következőket jelenti:

– 825 lámpatest cseréje fog megtörténni
– egy olyan új, intelligens és gazdasá-

gos rendszert építünk ki, amely az éjjeli 
órákban okosan szabályozni fogja a lám-
patestek fényét

Az erre a célra előirányzott és jóváhagyott 
összeg 2.357.820 lej!

A másik jó hír az, hogy újabb három sikeres 
pályázatot jelenthetek be Önöknek.

Múlt év végén, egyeztetve iskoláink veze-
tőségeivel, három tanintézmény felújítására 
tettünk le pályázatot a Környezetvédelmi Alap 
Igazgatóságánál (AFM): a városi bölcsőde, a fi-
atfalvi Ugri-Bugri Napközi és a Napsugár Nap-
közik rehabilitációjára.

Az AFM összesen 4.684.732 lejt hagyott jóvá 
városunknak, amely összeget arra fordíthatjuk, 
hogy a 21.század követelményeinek megfelelő 
körülményeket tudjunk biztosítani a következő 
generációk számára.

Biztos jövőt gyermekeinknek!
Első a város!

Naptár a 2023-as évre Jó  h íreink az  új  esztendore˝
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DIÁKVILÁG
2022. november 22-én Tolerancia napi 

vetélkedőre került sor a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumban. A vetélkedőre 9 csa-
pat nevezett be a IX., XI. osztályok tanulói 
közül. A sorra következő kérdések közt krea-
tivitást, véleménynyilvánítást, szövegmagya-
rázatot igénylő feladatok szerepeltek.

A feladatok közül a legnehezebbnek a szö-
vegmagyarázatot igénylő feladat tűnt, mely-
nek szövege, akár a vetélkedő és az egész 
hónap mottója is lehetne.

„Ha nem vagyunk meggyőződve a mi is-
mereteink, módszereink magasabbrendűsé-
géről, ha komolyan el tudjuk képzelni, hogy 
másokéi ugyanolyan értékűek lehetnek, ak-
kor a tolerancia értelmét veszti, és helyére a 
kíváncsi érdeklődés lép a másfajta bölcses-
ségek, másfajta viselkedések, másfajta gon-
dolkodásmódok másfajta mondanivalói iránt.” 
(Mérő László)

A vetélkedő lényege a toleráns viselkedés 
iránti, illetve viselkedésre irányuló érzéke-
nyítés volt, pontosabban azoknak a tőlünk, 

valamint felénk jövő viselkedésmódoknak a 
tudatosítása, amelyek az elfogadás érzését 
erősíthetik bennünk a tolerancia hónapjában, 
az ünnepek előtt és mindenkoron.

Fotópályázat a Zeykben
Iskolánk diákjai számára fotópályázatot 

hirdettünk, amelynek témája Az ősz volt.
A pályázaton részt vehetett minden isko-

lánkban tanuló diák, az adott témát feldolgoz-
va. A téma szabadon értelmezhető és újra-
gondolható volt. Feltétel csak az volt, hogy az 
adott témához kapcsolódnia kellett.

Minden pályázó 3 képpel indulhatott a ver-
senyen. A képeket színes vagy fekete-fehér 
formában lehetett beküldeni a szakmai zsű-
rinek. A beérkezett képek mobiltelefonnal 
vagy fényképezőgéppel is készülhettek, erre 
vonatkozó megkötés nem volt.

Az elbírálásban és pontozásban László 
Csongor fotós, dr. Zsidó Ferenc magyar sza-
kos tanár/író és Kornis Melinda magyar sza-
kos tanár, iskolai tanácsadó vett részt.

A szakmai zsűri értékelése után a legszebb 
képekből kiállítást szerveztünk iskolánk dísz-
termében, melynek megnyitóján, a László 
Stúdió jóvoltából, értékes nyereményekkel 
díjaztuk a nyerteseket.

Gratulálunk a dobogós helyezéseket elért 
diákoknak: Szőcs Zsuzsánnának, Simó Pa-
lomának, Bálint Boglárka Tündének és Fülöp 
Csilla Szidóniának és az összes vállalkozó ked-
vű, a pályázathoz csatlakozó résztvevőnek.

Adventi Koncert
December 8-án került sor iskolánk hagyo-

mányos adventi koncertjére. A szervező diá-
kok és tanárok zenés összeállítással ajándé-
kozták meg a jelenlevőket, meghitt ünnepi 
hangulatot teremtve. 

A diákok kilenc dalt adtak elő Balázs Mihály 
és Zsidó Ferenc tanárok vezetésével, a kon-
certet pedig a tanárok meglepetésprodukció-
ja zárta. Áldott karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új évet kívánunk mindenkinek!

Balázs Mihály

A hagyományos Matematika Körverseny 
LIV. fordulójának megszervezése idén ismét 
az Orbán Balázs Gimnázium feladata volt, 
amelyen összesen 203 V-XII. osztályos tanuló 
vett részt, Brassó, Kovászna, Maros és Har- 
gita megye kilenc különböző iskolájából. 

Támogatóink jóvoltából harminchárom díjat 
sikerült kiosztani. Az Orbán Balázs Gimnázium dí-
jazott diákjai: Zsidó Szabolcs, VI. osztályos diák, 
III. díj, (tanára Constantinescu Ágnes), Tamási 
Csaba, X. osztályos diák, III. díj, (tanára Nagy 
Lajos), Józsa-Buzogány Anna, XI. osztályos diák, 
dicséret, (tanára Nagy Lajos), Bán Barbara, XII. 
osztályos diák, II. díj, (tanára Nagy Lajos), Gratu-
lálunk minden résztvevő diáknak és tanáraiknak!

Az iskola honlapjáról
Öröm látni, hogy számos énekversenyre 

adnak lehetőséget különböző egyesületek, 
iskolák, amelyekre fiatal dalos pacsirtáink 
lelkesen jelentkeznek, még akkor is, hogyha 
mellette ezer más fontos elfoglaltságuk is van.

Egy ilyen versenyzőnk iskolánk egyik büsz-
kesége, aki már számos éve képviseli az Or-
bán Balázs Gimnáziumot. Pál Orsolya-Tímea 
XII. A osztályos tanulónk a „Nem úgy van 
most, mint volt régen…” III. Székelyföldi on-
line népdalversenyen vett részt, amelyen 
a Kiemelt Arany Fokozat mellett a Verseny 

Nagydíját is megnyerte.
Kívánunk Orsolyának erőt és egészséget, 

hogy a benne rejlő talentumok mindig leljék 
meg helyüket a nagyvilágban, énekhangja 
pedig mindig legyen egy olyan forrás, amely 
enyhíti lelki szomjúságát mindazon emberek-
nek, akiknek szükségük van a népdalok gyó-
gyító erejére.

A beszámoló teljes változatát 
László Attila zenepedagógus készítette

Nálunk járt a Mikulás!
Hétfőn, december 5-én délelőtt a kisiskolá-

sok zsivajától, boldog kiáltozásaitól volt han-
gos az iskola épülete, hiszen nagy izgalommal 
várták a Mikulást.

Szokásához híven el is jött a várva-várt 
Mikulás, és ajándékokkal lepte meg a kisgye-
rekeket, akik cserébe gyönyörű mikulásos da-
lokkal, versekkel kedveskedtek neki. Nagyon 
kellemes, hangulatos délelőtt volt, és remél-
jük, hogy még sok éven keresztül meglátogat 
minket.

A tanítók munkaközössége
Adventi irodalmi kávéház
Adventet élünk: adventben gondolkodunk, 

adventben cselekszünk, adventi várakozással 
teli időket élünk. Miközben várakozunk, a Meg-
váltóra várunk, egyenként próbáljuk „gyújto-
gatni” a szebb, a reményteljesebb élet gyer-
tyáit diákok, szüleik és tanáraik egyaránt. 

Innen a továbbvitt gondolat, hogy adven-
ti irodalmi kávéházba hívjuk az öt-nyolcas 

tagozat diákságának szüleit és kollégáinkat, 
ahol ötven önkéntes, lelkes diák versekkel, 
prózával, dalokkal, „fűszerezett” vagy 
inkább ízesített kávét, teát, süteményt, 
mézeskalácsot kínált. 

Az Orbán Balázs Gimnázium Nyelvek mun-
kacsoportja lelkesen dolgozott azon, hogy egy 
minőségi, igazi mélységeket és magasságokat 
érintő négynyelvű zenés irodalmi műsort hozzon 
létre, mely az adventi és karácsonyi ünnepkör-
höz kapcsolódott tematikailag. Az eseményre 
december 16-án délután öt órakor került sor, 
és a közel 150 vendég az erre az alkalomra 
kávézóvá alakított díszteremben időrendi 
sorrendet követve hallgathatott magyar, 
román, német és angol klasszikusoktól vagy 
ismeretlen szerzőktől sok szép verset, prózát, 
élő zenét, melyek az adventi várakozásról, a 
fények jelentőségéről, a karácsonyi történetről, 
a megszületett kis Jézusról, a szentestéről, 
valamint újév éjszakájáról üzentek. A menülapról 
nem hiányzott a meglepetés desszert sem, 
hisz a Fundamentum vendégzenekar is 
megörvendeztetett bennünket muzsikájával. 

Reméljük, hogy aki eljött kávézónkba, az 
ünnepek elteltével is hordozni fog magában 
egy kis karácsonyi csodát, lelkesedést, örö-
met, szeretetet, jó szót, akár az elfogyasztott 
finomságok ízét idézi majd fel, akár egy-két el-
hangzott vers vagy dallam üzenete cseng majd 
vissza szívében. Adja Isten, hogy így legyen!

Páll Emese
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Advent a várakozás időszaka, amikor 
mindannyian Jézus születésére készülődünk. 
Ilyenkor iskolánk mindennapjait is belengi az 
ünnepi hangulat. Csendes hétfői együttléte-
inkkel, karácsonyt váró rendezvényeinkkel, 
tevékenységeinkkel készítgetjük lelkünket 
a nagy örömre. Ennek a várakozásnak egy 
mozzanata zajlott a díszteremben 2022. de-
cember 13-án, a középiskolás diákjaink és 
magyartanáraink rendezte verses-zenés ad-
venti kávéházban. A zene és ének, az adven-
ti/karácsonyi versek meghitt, bensőséges 
hangulatot teremtettek. 

Iskolánk névadója, Berde Mózes születé-
sének 207. évfordulójára készülve decem-
ber 14-én megtartottuk a már hagyomá-
nyosnak számító Ki mit tud Berde Mózesről? 
elnevezésű vetélkedőt az V. osztályos tanu-
lók részvételével. December 15-én, meg-
emlékező nap keretében, az ötödikesek és 
a kilencedikesek jelenlétével megkoszorúz-
tuk az iskolánk udvarán álló Berde Mózes 

és Orbán Balázs mellszobrokat. Ugyanezen 
a  napon került sor idén második alkalom-
mal Napközi Otthonunk karácsonyi vásá-
rára, amelyre lelkesen készültek szülők, 
gyermekek, óvodapedagógusok egyaránt. 
Nemes Annamária tanárnő a dalok betaní-
tásában, a székelykeresztúri népzenetano-
da diákjai pedig a hangszeres kíséretben 
nyújtottak segítséget. A legkisebbek, szü-
leik és az óvodapedagógusok segítségével, 
adománygyűjtést is szerveztek rászoruló 
gyermekek számára.

A Városi Könyvtár által meghirdetett Hó-
fehér varázs irodalmi pályázat díjátadójára 
pénteken, december 16-án került sor  a Szé-
kelykeresztúri Molnár István Múzeumban, ahol 
diákjaink számos díjat, elismerést vehettek át.

December 17-én a Vadrózsák Néptánccso-
port, a Kedves és Lelkes Zenekar, valamint  
meghívottaik közreműködésével karácsonyt 
váró néptáncelőadást mutatott be Csillagok 
tornácán címmel.

December 21-én iskolánkba látogatott Ft. 
Kovács István püspök úr, Nt. Andrási Bene-
dek főjegyző, Nt. Lőrinczi Lajos közügyigaz-
gató, valamint Nt. Csáki Levente esperes 
kíséretében. A tanári karral való ünnepi han-
gulatú találkozót követően az iskola kórusa 
Nemes Annamária karnagy vezetésével kará-
csonyi koncerttel örvendeztette meg közös-
ségünket,  ünnepi áhítat keretében. A temp-
lomi szertartást követően egy hangulatos 
munkaközösségi vacsorára került sor iskolánk 
étkezdéjében.

December 22-én, karácsonyi vakációra ké-
szülve, nem maradhatott el a hagyományos 
angyaljárás, amikor  az unitárius templomban 
a nagyobb diákok, a diáktanács segítő mun-
kájának köszönhetően ajándékot adtak át 
elemis diáktársaiknak. 

Közösségünk békés, boldog karácsonyt és 
boldog új esztendőt kíván!

Forrás: az intézmény Facebook-oldala
Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

Az adventi készülődés és várakozás idő-
szakában lelkünket a fenyőillat, szívünket a 
gyertyák fénye ünnepi hangulatba öltöztette. 

November 28-án ismét sor került, idén 15. 
alkalommal,  az  adventi koszorúkészítésre. 
Iskolába készülő óvodásaink és kisiskolás di-
ákjaink jöttek el szülők, nagyszülők kíséreté-
ben hangolódni az ünnepre, örökzöld ágakból 
készíteni koszorúkat, díszítve a hit, remény, 
öröm és szeretet gyertyáival.

A Napsugár Napközi Otthonban az advent 
beköszöntével ünnepi díszbe öltöztettük nap-
közi otthonunkat, és a sok szép ünnepi deko-
ráció és adventi történet segítségével igyekez-
tünk ráhangolni a gyerekeket és a szülőket is a 
téli ünnepek közeledtére, a meghitt, örömteli 
érzések, a várakozás izgalmának megélésére.

Minden gyerek nagy szeretettel és izga-
lommal készülődött a Mikulás érkezésére, 
Mikulással kapcsolatos mesékkel, versekkel, 
énekekkel ismerkedtek meg, kézműves alko-
tásokat készítettek. A várakozás hangulatát 
fokozta az óvó nénik előadása, a Mikulásnak 
fáj a foga címmel, amely során felhívták a 
gyermekek figyelmét az egészséges táplálko-
zásra, az édességfogyasztás korlátozására és 
a fogápolás fontosságára.

A ráhangolódás és várakozás meghozta 
várva várt gyümölcsét, december 5-én meg-
érkezett a hófehér szakállú, piros köpenyes 
Mikulás bácsi, a gyerekek nagy örömére. Há-
lával telt szívvel köszönjük meg a Székely-
keresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület lelkes tagjainak, hogy megörven-
deztették az óvodások szívét. 

(A Napsugár Napközi Otthon 
óvodapedagógusai)

Az Előkészítő A osztály tanulói nagy iz-
galommal, őszinte gyermeki lelkesedéssel 
készültek a karácsonyi ünnepkör egyik jeles 

napjára, Szent Miklós ünnepére. Apró jócse-
lekedeteik mellett, kis ünnepi műsorral vár-
ták a Mikulás megérkezését. Mindannyiunk 
nagy örömére, végül csengőszó jelezte, hogy 
a jóságos Mikulás valóban meglátogat. Zsák-
jából finomságok és érdekes társasjátékok 
kerültek elő, melyet nagy örömmel vettek 
birtokukba a gyerekek.

A Mikulás valóban nálunk hagyta a szívét, 
reánk szórta örömét… féltve őrizzük meg 
ezeket a kincseket! Hálás köszönet a szülők-
nek az együttműködésért!

(Karda Margit)
Karácsonyra hangoló rendezvényeink mel-

lett nem maradtak el a megmérettetések sem, 
ahol iskolánk diákjai szép eredményeket értek 
el. December 10-én a Mesék szárnyán mese-
értő verseny második fordulóján, előző ered-
ményeiknek köszönhetően, iskolánk Vackor 
(II. B), Szélike (III. B), valamint Néma tulipá-
nok (IV. B) csapatai vehettek részt.  Mindany-
nyian ügyesen dolgoztak, ám ezúttal csak a 
Szélike csapatnak (András Réka, Joó Nóra, Ka-
tona Hanna, Lörinczi Fanni) sikerült továbbjut-
nia a januárban sorra kerülő megyei döntőre. 
Gratulálunk nekik és eredményes felkészülést 
kívánunk! Felkészítők Berei Enikő, Győri Zsu-
zsánna, Göllner Orsolya tanítónők voltak.

A Hófehér varázs irodalmi pályázatra isko-
lánk több diákja benevezett, így is hangolód-
va az ünnepre. Igazán büszkék vagyunk Vass 
Nórára, aki 3. díjban, Lörinczi Fannira, aki 
különdíjban részesült az E-IV. osztályos kate-
góriában. Az V-VIII. osztályosok között Szász 
Sarolt 1., Csifó Kincső Vivien 3., Szilveszter 
Attila, Mátéffy Anna különdíjat vehettek át. 

A Fűrkész helyesírási és nyelvhelyességi 
versenyen Bedő Anita (II. B), Szurkos László 
(III. A), Katona Hanna és Lörinczi Fanni (III. 
B) továbbjutottak a verseny megyei szaka-

szára. Gratulálunk nekik!
Örömteli várakozást, áldott ünnepet és 

boldog új évet kíván a Petőfi Sándor Általános 
Iskola munkaközössége mindenkinek!

Összeállította Szőcs Hedviga



2022. december

6. oldal 
Keresztúri 

Kisváros

A Hófehér varázs irodalmi pályázat díjátadójá-
ra került sor december 16-án a Molnár István Mú-
zeumban. Gratulálunk a pályázóknak, köszönjük, 
hogy megosztották velünk legbensőbb érzései-
ket, hogy betekintést engedtek belső, varázsla-
tos világukba, és megmutatták az irodalom iránti 
rajongásukat. Nagyon hálásak vagyunk Pál Orso-
lya Tímea, László Szabolcs Attila, László Bence, 
Dombi Zalán diákoknak, hogy művészi előadá-
sukkal ünnepi hangulatot teremtettek.

Köszönjük Illyés Izabella tanárnőnek, Sán-
dor-Zsigmond Ibolya muzeológusnak, Szom-
batfalvi Klára tanárnőnek a pályaművek elbírá-
lását. A zsűrinek ezúttal sem volt könnyű dolga, 
hiszen 66 irodalmi mű érkezett a pályázatra. 
Díjazottak:

E – IV. osztály: I. díj: Bölöni Orsolya, Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium; II. díj: Bálint Ben-
ce, Berde Mózes Unitárius Gimnázium; III. díj: 
Vass Nóra, Petőfi Sándor Általános Iskola.

Különdíj: András Réka, Lörinczi Fanni, Kovács 
Zsolt

V – VIII. osztály: I. díj: Szász Sarolt, Petőfi 
Sándor Általános Iskola; II. díj: Ötvös Katalin-Hen-
rietta, Kőrispataki Általános Iskola és Patakfalvi 
Andrea-Viktória, Berde Mózes Unitárius Gimná-
zium; III. díj: Csifó Kincső Vivien, Petőfi Sándor 
Általános Iskola és Jakab Sarolta-Borbála, Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium.

Különdíj: Udvari Sára, Lázár Zselyke, Nagy Máté, 
Pap Nikolett, Szilveszter Attila, Lakatos Anna, De-
meter-Török Barbara-Ágnes, Lukács Gyopár, Antal 

Zsófia, Hegedűs-Szép Andrea, Vitos Adél, Kovács 
Noémi, Márton Botond, Mátéffy Anna.

IX – XII. osztály: 
I. díj: Fülöp Orsolya Jácinta, Tamási Áron 

Gimnázium; II. díj: Kendi Csenge-Napsugár, 
Orbán Balázs Gimnázium és Murzán Zoltán, Ta-
mási Áron Gimnázium; III. díj: Nistor Orsolya, 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium.

Különdíj: Máthé Etelka Gabriella, Andrási 
Zsófia, Domokos Botond, Biró Andrea.

Felnőtt műkedvelők: 
I. díj: Kecskés Emőke, II. díj: Csiszér-Rajti 

Orsolya-Aranka és Szőcs Anita.
Különdíj: Lévai Attila, Györfi Katalin
Felnőtt szakmabeliek: 
I. díj: Derzsi Pál, II. díj: Szilveszter Andrea, 

III. díj: Karácsony Tünde.
A díjnyertes alkotásokat ezzel a lapszámmal 

kezdődően folytatásban közöljük.

KULTÚRA

 Hófehér varázs irodalmi pályázat eredményhirdetés

Lilia nagyon várta a karácsonyt. Csak sajnos 
ezen nem osztozott mindenki. Testvére csak 
azért várta, hogy minél több csomagolópapírt 
téphessen szét. Álomnapló sem nagyon oszto-
zott ebben az örömben. 

- Mégis mi értelme van annak, hogy így 
örülsz a karácsonynak? - kérdezte. Talán csak 
azért, hogy megint egy csomó ajándék legyen a 
fa alatt, ami neked szól?

- Hát nem is…- tiltakozott Lilia.
- De igen, ne is tagadd!
- Jó, bevallom, azért. 
- Miért kell neked ennyi ajándék? Nem, va-

gyok neked elég Én?
- De igen, csak végül is te egy napló vagy, 

és…
- Mi a baj?
- Nekem mindenki azt mondta, hogy a kará-

csony az ajándékokról szól.
- Ebben mindenki tévedett, Lilia! Tudod, a 

karácsony a szeretet ünnepe, és nem az aján-

dékoké. Aki mást mond, az nem tud semmit a 
karácsony igaz történetéről.

És Álomnapló elkezdte mesélni a karácsony 
igaz történetét Liliának.

Egyszer régen egy hideg, zord téli estén 
történt, hogy három kislány készülődött a ka-
rácsony ünnepére. Egyszer csak kopogtattak 
ajtójukon. Ők éppen a mézeskalácsot készítet-
ték. Az egyik gyúrta, a másik formázta, a har-
madik díszítette. Amikor a kopogást hallották, 
aki gyúrta, elment ajtót nyitni. Egy kislány állt a 
küszöbön. Didergett szegény a csípős szélben. 
Megkérdezte, bemehet-e, mert nagyon fázik. 

Behívták a kislányt a szobába, és kifaggatták, 
ki ő, és honnan jött. Mire ő bemutatkozott, és el-
mondta azt is, hogy ő a karácsony lelkét keresi. 
Ugyanis ő sosem ismerte szüleit, mindig kívánt 
egy szerető családot, de eddig még nem teljesült 
a kívánsága. Pedig minden karácsonykor elmond-
ta a kívánságát. Ajándékot sem kapott soha.

A lányok összenéztek, és egyszerre mondták 

ki egymás gondolatát: 
-Leszünk mi szívesen a családod. Testvéred, 

barátod...
A kislány meghatódva nézett rájuk. De iga-

zán akkor sírta el magát, amikor a lányok át-
nyújtottak neki egy házi készítésű ajándékot: 
egy mézeskalács szívet.

Valami furcsa érzés kerítette hatalmába. 
Ilyet még sosem érzett. Egyszerűen boldog 
volt. Nem az ajándék tette boldoggá, hanem 
az, hogy valahová, valakihez végre ő is tartozik. 
Valaki szeretettel gondol rá. 

Aznap éjjel az angyalok is meghatódva néz-
tek le rájuk, és megajándékozták őket egy cso-
dálatos ajándékkal, a szeretet varázserejével.  
Mikor befejezte, Álomnapló azt mondta:

-Ez a karácsony igaz története. Most már tu-
dod pontosan, hogy mit is jelent a karácsony.

Lilia aznap este boldogan aludt el. Tudta, 
hogy Álomnapló mindig tudja, mit mond, és 
hogy ez lesz élete legboldogabb karácsonya.

Bölöni Orsolya
Berde Mózes Unitárius Gimnázium

A cigid füstjét éreztem kifele szállni.
Az erkélyen ültem és merengtem.
Úgy szállt el a füst, akár az irántad való érzésem.
A jeges ablak tükrében megpillantottalak,
Ahogy a vállamról lecsúszott pólót bámulod.
Félmeztelen tested rossz döntésemre emlékeztet.
Nem vagy te rossz ember.
Talán a kaméleonhoz tudnálak leginkább 
hasonlítani...
Ugyanúgy vágysz az elismerésre,
Holott igazi éned legbelsőbb éne
Fontosabb lenne.
A lelked erős jég fogalmához kapcsolnám.
Csendet szeretnél és nyugalmat.
De mégis azt mutatod, mintha a számodra
A legfontosabb lenne az uralmad,
És persze az emberek feletti hatalmad.
Kijössz mellém és együtt nézzük a havat,
Ahogy mellettünk felolvad.
Minden házban karácsony van,
Mi mégis itt kuksolunk egy szegény kunyhóban.
Elragadott a varázs, amikor részegen a bárban 

megpillantottalak.
Mindig fontos lesz számomra ez a pillanat.

Szász Sarolt 
Petőfi Sándor Általános Iskola

Kilenc évig vándoroltam Kínában azt a fe-
hér homoksivatagot, amíg ismerősnek mer-
tem magam nevezni vele. A homok és a hó 
hosszú szakálla minden éjfélkor mesélt, em-
lékezett és néha verset írt, mint régen a bölcs 
édesapám. Tudod, egyik éjjel elmesélte azt a 
réges-régi üzbég legendát, miszerint a világ 
egy éjjelen teremtetett egy óriási, gyönyörű, 
sötét semmiből. Ezért mindig, mikor emlékez-
ni akarok az Istenre, megvárom, míg a min-
denséget betemetik az apró, fehér csillagok. 
Míg Barátomra várok, általában főzök ma-
gamnak egy bögre teát és velük beszélgetek. 
Több közös van bennünk, mint hittem volna - 
olyanok nekem, mint szirének, kik éneklik és 
dúdolják: azért lettek ők és azért lettem én, 
hogy megismerjük egymást. Ezért illően be 

is mutatkozom mindeniknek - meghallgatom 
őket, és ők is engem.

Mikor belenézek a teámba, visszapislognak 
rám, és én ekkor újból elgondolkodom  a ho-
moksivatagon, a Nagy Üzbég Semmin, és még 
véletlenül sem rajtad. Szerintem Isten azért 
késik mindig a randevúnkról, hogy végre gon-
doljak rád. De azt nem tehetem, mert félek 
meginnám a világ összes levendulamezejét és 
még mindig gondolkodnék, egészen addig, míg 
nem leszek a Tejút szakállában egy kis pödör.

Ezért nem gondolok rád. Hanem inkább elvisz- 
lek korcsolyázni minden vasárnap, és töltök ne-
ked olyan fekete kávét, mint a szemed, mint a 
teremtés, mint a belőlünk kifakadó nevetés és 
a kis pehely az orrodon, a legőszintébb hófehér 
varázs. 

Fülöp Orsolya Jácinta 
Tamási Áron Gimnázium

 Hófehér varázs  Szerelmes levél (vázlat)

 Álomnapló: A karácsony története
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2022. december 21-én életének 104. évében 
elhunyt Székelykeresztúr város legidősebb la-
kosa, özv. György Jánosné, született Simó Ju-
liánna.

December 8-án születésnapi felköszöntésére 
hivatalosan is sor került, amikor városunk pol-
gármestere, Koncz Hunor-János és Gáspár-Ba-
bos Etele, református lelkipásztor megláto-
gatták otthonában az ünnepeltet. Ki gondolta 
volna, hogy kevesebb mint két hét múlva a még 
jó kedélyű Juliska néni csendesen távozik ebből 
a világból.

A születésnapi köszöntés december 8-án 
még így hangzott: 

„Kedves Ünnepelt! Öröm és megtiszteltetés, 
hogy egy ilyen ritka eseménynek lehetünk ré-
szesei, mint az Ön 103. születésnapja. Székely-
keresztúr város történetében nagyon kevesen 

értek meg ilyen magas életkort, ezért is tartjuk 
személyes ünnepét egy kicsit a közösség ünne-
pének is.

Hisszük, hogy küzdelmes, de szép és boldog 
évszázadot tudhat maga mögött. Ön megélője 
és szemtanúja volt azoknak a sorsfordító idők-
nek, amit mi csak történelemként ismerünk. 
Hosszú élete során olyan tapasztalatok és tu-
dás birtokába került, amelyre emberi minősé-
günkből eredően mindannyian vágyunk, hogy 
teljes, értékes és hasznos életet élhessünk. 
Köszönjük a jó példát, és kérjük Istent, tartsa 
még sokáig közöttünk jó egészségben családja 
és városunk örömére. Kívánunk Önnek áldott 
ünnepeket, boldog 103. születésnapot!

Tisztelettel és szeretettel: Koncz Hunor-Já-
nos polgármester, Székelykeresztúr”

Sajnos csak annyit tehetünk hozzá: kevesek-
nek adatik meg ennyi év.

Az eltávozott Juliska néni nyugodjon béké-
ben, legyen csendes síri álma, emléke áldott!

Karácsony közeledtével mintegy 160 kis 
sportolónak okoztunk örömet ajándékcsomag-
jainkkal, amelyek átadása igazi élmény volt.

Köszönetemet fejeztem a Székelykeresztúri 
Egyesülés Sportklub szakmai stábjának a 2022-

ben végzett lelkiismeretes munkájáért, és min-
den szülőnek a kitartásáért, a sok meghozott 
áldozatért a gyermekeik jövőjének érdekében.

Az elmúlt két évben folyamatosan növelni 
tudtuk a sporttámogatások értékét, idén viszont 

sikerült két nagyon fontos fejlesztést is elindí-
tani, amely eredményként egy komplett futball-
pálya öntözőrendszerrel leszünk gazdagabbak, 
és lehetőséget kaptunk, hogy csatlakozzunk a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémia rendszeréhez.

Feladatunk, hogy mindent megtegyünk gyer-
mekeink biztos jövője érdekében.

Koncz Hunor-János polgármester

Hargita Megye Tanácsa az egyik fontos támoga-
tónk – hangzott el az Egyesülés Sport Klub repü-
lőmodellező szakosztályának december eleji sajtó-
tájékoztatóján. Kiss István menedzser elmondta: 
idén, a „Hargita megyéért versenyzünk” mottóval 
megvalósuló pályázatok keretein belül a repü-
lőmodellezőink 15.000 lej vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatásban részesültek a megyei ön-
kormányzattól. Ezt az összeget országos és nem-
zetközi versenyek, Európa- és világbajnokságok 
benevezési, utazási, szállás költségeire, kis értékű 
sportfelszerelések vásárlására költhettük.

Klein László elnök úr megjegyezte, hogy a 
legjobban azzal tudjuk meghálálni a kapott se-
gítséget, ha egy összetartó csapat alakul ki, 
amely jó eredményekkel, méltón tudja képvi-
selni a várost, a megyét, az országot. Végül 
Kiss Tamara, legeredményesebb sportolónk 
biztosította a jelenlévőket, hogy sportolóink 
minden tőlük telhetőt megtesznek idei és jövő-
beli céljaink elérése érdekében.

Köszönjük a megyei önkormányzatnak a tá-
mogatást!

Kiss István

Újabb színvonalas versenyen vettünk részt csa-
patunkkal 2022. december 10-én Gyergyószent-
miklóson a „Szentmiklós Kupán”. A verseny egy 
nagyon komoly egyéni vállalás a karatékák számá-
ra, amely tele van kihívásokkal, örömmel, csaló-
dással, elégtétellel. Méltósággal a győzelem, emelt 
fővel a veszteség, tisztelettel a versenypartnerrel 
szemben, mindent a karate-do szellemében.

Versenyzőink ezúttal is szépen teljesítettek, 
gratulálunk nekik ! Jó tapasztalás volt, tanulni-
való és még sok munka marad! Oss!

Köszönet a szervezőknek, a versenypartne-
reknek, a bíróknak, szülőknek!

Kimondott köszönetünket fejezzük ki Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzatának az idei 
évben nyújtott támogatásért, amely hozzájá-
rult a 2022-es évi programjaink megvalósításá-
hoz, sportfelszerelések vásárlásához.

Fazakas István

 A jándék a  k is  sportolóknak

 Karate

 Sajtótá jékoztató

 In  memoriam
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