Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

Örömteli pillanatok a játszótér avatásán

Május 4-én átadásra került az új játszótér,
amely a Szitásleány kútja és a Hargita-negyed
közti területen épült. Köszönet és elismerés jár
a támogatóknak, kérvényezőknek, kivitelezőknek, gyermekes családoknak és a városunkban működő napközi otthonoknak, óvodáknak
és iskoláknak, hogy közösségi összefogással
szép, EU-konform játszóterünk lett, amelyet
legszebb reményeink szerint rendeltetésszerűen fog használni minden kedves városlakó kis-

gyermek és fiatal.
Az új játszótér avatásán a gyönyörű napsütéses időben a Napsugár Napközi Otthon kis lakói népi játékokat mutattak be, majd birtokba
vették a játszóteret, kipróbálták a mászókákat,
hintákat.
Örömünk közös: használják jó kedvvel,
egészséggel, hozzon derűt, kikapcsolódást
mindennapjainkba, hiszen ezért készült!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Beszámoló a májusi tanácsülésről
Május 10-én sor került a rendes havi tanácsülésre, amelyen 13 napirendi pontot vitatott
meg a tisztelt testület.
Az első két napirendi pont arról szólt, hogy
az előző két ülés – egy rendkívüli tanácsülés,
illetve az előző rendes havi tanácsülésnek a
jegyzőkönyvét fogadta el a testület.
A harmadik napirendi pontban egy listát fogadott el, amelyben leírandó vagyontárgyak
szerepeltek az Orbán Balázs Gimnázium elévült
vagy használati időből kiment vagyontárgyai,
ezeket a testület tagjai elfogadták leírásra.
A költségvetés változtatásról szólt a negyedik napirendi pont, itt egyik kapitólusról áthelyeztünk pénzt más kapitólusokra, illetve plusz
összeg is jött be, amely a Berde Mózes Unitárius Gimnázium pályázati pénze és ezt a megfelelő helyre kellet tegyük.
Egy garázst adtunk bérbe már régebben,
most meghosszabbítottuk 5 évvel a bérleti

szerződést a Hargita-negyedben.
A hatos napirendi ponttal egy 6,75 m2-es területet adtunk 5 évre bérbe. Kezdték megvásárolni az ANL-s lakásokat, az elmúlt tanácsülésen
is volt egy olyan határozat, amely arról szólt,
hogy az eddigi bérlő úgy gondolta, hogy van
lehetősége és kedvezőbbek lettek a feltételek,
mint a piacról vásárolni lakást, és elindította a
folyamatot. Most is egy eddigi bérlő, egy mostani lakója az ANL-s lakásnak, egyik kollégánk
kéréssel fordult ide, hogy meg szeretné vásárolni, ezt az önkormányzat el kell fogadja és el
is fogadta.
A zatai szerződéseket, amelyek a szociális lakásokra és az azt körülvevő területekre
szólnak, amelyek rendben vannak, és amelyek
tényleg fizetve is vannak, azokat a szerződéseket meghosszabbítottuk, ugyancsak egy ötéves
ciklusra.
folytatás a 2. oldalon...

2018. május – 188. lapszám

Májusi jeles napok
Május a tavasz legszebb hónapja, a természet kizöldül, a kertek gyönyörű színekben
pompáznak.
Májusban több ünnepet, jeles napot tartunk
számon, és sok kedves, régi eredetű népszokás is kötődik a hónap egyes napjaihoz.
Május 1-je: 1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. Régen az egyház Fülöp és Jakab
apostolokat ünnepelte e napon, később Szent
Józsefre, Jézus nevelőapjára emlékeztek e napon. Ehhez a naphoz kapcsolódik a májusfa
állítása.
Május 12. – Pongrác, Május 13. – Szervác, Május 14. – Bonifác napja: Fagyosszentek. Ókeresztény vértanúk napja. A népi megfigyelés szerint a tavaszi meleg napok ezeken
a napokon hirtelen hidegre változnak, nem ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a fiatal palánták
ne károsodjanak, az uborkát, paradicsomot,
babot általában csak a fagyosszentek elmúltával ültették el, s védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor füstölnek.
Május 25. – Orbán napja:
A kocsmárosok, kádárok, szőlészek védőszentje. Sokfelé szobrot állítottak neki és ünnepi körmenettel járultak hozzá kérve tőle a
bőséges szőlőtermést.
Pünkösd
Időpontja változó (húsvét utáni 50. napon
tartják) május 10-e és június 13-a közé eshet.
A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli e napokon.
Számos népszokás kapcsolódik hozzá pl.
a „hesspávázás”, „törökbasázás”, „rabjárás”,
a pünkösdi királyné járás, pünkösdi királyválasztás, amelynek során ügyességi játékokkal,
lóversennyel választották meg a pünkösdi királyt, akinek aztán egy évig különféle privilégiumai voltak. Meghívták a lakodalmakba,
mulatságokba, ingyen ihatott a kocsmában, a
többi legény kiszolgálta, kedvében járt.

Dsida Jenő: Tündérmenet
A tücsök ciregve fölneszel.
Testem hűs álmokat iszik.
Apró, csillagos éjtündérek
a szívemet hozzád viszik.
Parányi szekérre fektetik,
pihék, mohák közé, puhán,
befödik zsenge nefelejccsel,
s lehelnek rá éjfél után.
Húzzák lassú, nyüzsgő menetben
- szemükben harmat, áhitat csigák s iszonyú nagy füvek közt,
a sárga holdvilág alatt.
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Beszámoló a májusi tanácsülésről
A Kossuth Lajos-negyedben a Szilveszter
Kft.-nek adtunk 12 m2-t hosszútávú bérbe, itt
szeretné kiegészíteni az üzletét és modernizálni
úgy, hogy ezáltal a városkép is javuljon, illetve
a vásárlóknak is a civilizált kiszolgálása megtörténhet ebben az üzletben is.
A tizes napirendi pont kapcsán egy garázsnak
szánt területet adtunk bérbe, 5,51 m2 területet, tehát a tulajdonosnak ott már van területe,
csak meg akarta szélesíteni, és ezt elfogadta az
önkormányzat.
Volt két olyan napirendi pont, amelyekkel
kisebb felületeket, 100-200 m2 közötti felületeket adtunk tulajdonjogba Fiatfalván és Székelykeresztúron. Ezek már régről olyan területek,
amelyek államosított házak körül terülnek el, és
a tulajdonosok az épületnek és 2,5 ár területnek
tulajdonosai, de a használatukban még minden
esetben nagyobb terület van. Most fogadtuk el,
hogy ezeket küldjük fel prefektusi jóváhagyásra,
mert egy jogi űr van ott, hogy a város kezelésében, de állami vagyonban lévő területeket eddig

...folytatás az első oldalról

mi közvetlenül tudtunk tulajdonba adni, de most
amelyeknek azt írja a telekkönyvében, hogy a
román állam tulajdona, az csak prefektusi kirendeléssel adható tulajdonba.
Ugyancsak egy 50 áras területet bérbaadását fogadtuk el a megyei önkormányzat részére a kórházkertben. Ha nyerne a pályázat,
egy szociális központot alakítanánk ki a megyei tanáccsal, a megyei gyermekvédelemmel közösen, és tulajdonképpen a halmozottan fogyatékos gyermekeknek a székhelye, a
központja átkerülnének a Gyárfás-kertből ide,
hogyha tényleg sikerül leadni és nyerni is fog
ez a pályázat. Ez mindenképpen jó volna, úgy
a gyermekvédelemnek, mint akár a városnak,
mert akkor a Gyárfás-kertbeli ingatlannal más
célokat is lehetne szolgálni, akár turisztikait, de
mindenképpen felszabadulna a város javára.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
43/2018-as HATÁROZAT a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak
listájának elfogadásáról.
44/2018-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.
45/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő szolgálati lakások bérleti díja számítási módjának elfogadásáról.
46/2018-as HATÁROZAT egy 12 m2-es terület közvetlen bérbeadásának jóváhagyásáról.
47/2018-as HATÁROZAT a Hargita utca
P5/12 szám alatti szolgálati lakás kiutalásáról.
48/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
49/2018-as HATÁROZAT egy belterület
megosztásának elfogadásáról.
50/2018-as HATÁROZAT 3 parcella egyesítésének elfogadásáról.
51/2018-as HATÁROZAT A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron
program keretében a 2018-as évben kiutalt
összegek elfogadásáról.
52/2018-as HATÁROZAT a Fiatfalvi Bürkény
utca felújítása beruházási munkálat technikai
és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.
53/2018-as HATÁROZAT a Hargita utca felújítása beruházási munkálat közbeszerzés
utáni technikai és gazdasági mutatóinak az
elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2018. április 12.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC

Egyházi pályázat
Meghosszabbították az egyháztámogatási
program leadási határidejét – Hargita Megye
Tanácsa június 4-ig várja a pályázatokat.
Az idei kiírás keretében alapeszközöket, melyek használati ideje nagyobb egy évnél és egységáruk (beleértve az ÁFÁ-t is) nagyobb mint
2500 lej, nem tudnak finanszírozni a pályázat
keretében, viszont ezek önrészként elszámolhatóak (pl. kazán, harang, toronyóra stb.). A
fűtésrendszerekre vonatkozó pályázati kérések
esetén támogatást nyújtanak a beszereléshez
vagy felújításhoz szükséges anyagvásárlásra és
munkálatokra. A támogatás kiterjed meglevő
orgonák, valamint toronyórák felújítási munkálataira, tervezési munkálatokat viszont nem áll
módjukban támogatni. A pályázati kiírás templomok és más egyházi épületek építésére és felújítására, valamint az egyház tulajdonában lévő
ingóságok karbantartására és állagmegóvására
vonatkozik.
A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának iktatójába (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám),
vagy a területi irodáknál (Székelykeresztúr,
Szabadság tér 55. szám, II. emelet) lehet benyújtani.

A gagyi unitárius templom, 1935
fotó: Nagy Béla

HOTĂRÂREA nr. 43/2018 privind aprobarea
inventarului bunurilor Liceului Teologic Unitarian „Berde Mózes” și lista mijloacelor fixe
şi obiectelor de inventar propuse pentru casare.
HOTĂRÂREA nr. 44/2018 privind aprobarea
inventarului bunurilor Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor” și lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru casare.
HOTĂRÂREA nr. 45/2018 privind aprobarea
modalităţii de calcul al chiriei pentru apartamentele de serviciu aflate în proprietatea
oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 46/2018 privind aprobarea
închirierii directă a unui teren cu suprafaţa
de 12 mp, din domeniul public al oraşului
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 47/2018 privind aprobarea
repartizării apartamentului de serviciu situat
în oraşului Cristuru Secuiesc, str. Harghitei
Bl. P5/12.
HOTĂRÂREA nr. 48/2018 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz,
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Bl. nr. 1, sc. B, apartament 8, jud Harghita.
HOTĂRÂREA nr. 49/2018 privind aprobarea
dezmembrării a imobilului teren intravilan din
oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 50/2018 privind aprobarea
alipirii parcelelor intravilane din oraşul Cristuru Secuiesc, str. Kordaberek.
HOTĂRÂREA nr. 51/2018 privind aprobarea
sumelor acordate pentru proiectele depuse
de cultele religioase în cadrul „Programului
anual de finanțare a activităților de tineret și
a cultelor religioase din oraşul Cristuru Secuiesc”, pe anul 2018, al Consiliului Local Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 52/2018 privind aprobarea
indicatoriilor tehnico-economici și a scenariului ales pentru investiţia „Reabilitare strada
Filiaş-Bürkény din oraşul Cristuru Secuiesc,
jud, Harghita”.
HOTĂRÂREA nr. 53/2018 privind aprobarea
indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi în
urma procedurii de achiziţie, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Harghita
din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.
Cristuru Secuiesc, la 12. aprilie 2018.

Anyakönyvi hírek
2018.04.15. – 2018.05.15.
Születések:
Kereső Antónia		
Máthé Viktor		
György Beáta-Kincső

2018.01.05
2018.01.07
2018.03.06

Házasságkötések:
2018.04.16
Forgács Lajos-Róbert és Simény Ilona-Juliánna
2018.04.25
Derzsi Hunor és Kobori-Lőrinczi Beáta
2018.04.27
Lőrinczi Zsolt és Kacsó Tímea
2018.04.27
Simó Lóránt és Alupei Bianca
2018.05.11
Fodor Csaba és Simó Izabella
2018.05.11
Szilveszter András és Szombatfalvi Tünde
Elhalálozások:
Szécsi Imre		
Berei László		
Kaiser József		
Szávuly Miklós-István

2018.04.22
2018.04.29
2018.05.07
2018.05.07

Házunk tája

Bicikliút
A lakosság türelmét és megértését kérjük,
valamint előre is köszönjük a főút mellett végzett munkálatokért, forgalomkorlátozásokért.
Mindez azért van, mert elindult az új kerékpárút
építése. A nagyjából másfél kilométer hosszú út
a rugonfalvi eltérőtől indul – a timafalvi városrészen át – és egészen a katolikus templomig
tart. Innen az Arany János utcára átkerekezve
hamar elérhetjük a tavalyelőtt átadott festő
Szécsi András utcai kerékpársávot. Nem kell
már sokáig várni és biztonságosan, kerékpáron
tehetjük meg az utat a város egyik végétől a
másikig.

Karresz-malom
Az önkormányzat mindent megtett, amit
a hatásköre megengedett: drót- és védőháló
került a „Karesz-malom” épületének oldalára
és sarkára, oda, ahol omlik a vakolat, de a törött cserepeket is eltávolították a csatornából
Székelykeresztúr város önkéntes tűzoltói a Villám Önkéntes Tűzoltóegyesület lánglovagjaival
együtt. A romos műemléképület egy magáncég
tulajdona, ami többszöri felszólítás után sem
tette biztonságosabbá a helyszínt, ezért, illetve
lakossági kérésre kellett beavatkoznunk. Kérjük
önöket, az ingatlan környékén elővigyázatosan
közlekedjenek!

Erzsébet-kút
A 115 éves Erzsébet-kút a keresztúriak kedvenc vízlelő és kiránduló helye. A polgármesteri
hivatal munkatársai a kút körül tevékenykedtek, lefestették a forrás kőalapját, megigazították a járdát, a lépcsőket, rendezték a környezetét.

Terepszemle az új sportpályák helyén
A marosvásárhelyi kivitelező cég felmérte
azt terepet, ahol hamarosan elkezdik építeni
az új sporttelepet. A városi sportcsarnok, az
Orbán Balázs Gimnázium és a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum által határolt részen olyan
komplex pálya készül, ahol a minifocisták, kézilabdázók, teniszezők és kosárlabdázók is megtalálhatják a helyüket. A tervek szerint éjszakai
világítás is lesz a szintetikus gumiszőnyeggel
borított sportpályán.

Környezetünk szépítése
A városgondnokság és a kertészet munkatársai sohasem tétlenkednek: a településünkhöz tartozó nyilvános tereket folyamatosan
szépítik. A Szitásleány kútjának környezetét
ültették be virágokkal, és a város végi füves területeket is lekaszálták.
Sajnos, néha a szép környezetet szándékos
rongálás éri. A festő Szécsi András utcai sétány
mellett lévő ecet-, hárs- és mogyorófákat ismeretlen tettesek tönkretették. Ezzel nemcsak
kertészeink és városgazdálkodóink munkáját
sértették meg, hanem ártottak a növényeknek
a lakók, a padokon megpihenők örömét csorbították. A tettesek azonosítása folyamatban van.
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Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/KÖZÉLET
Az április gazdag volt szép sikerekkel járó
versenyekben, órán kívüli tevékenységekben.
Fodor-Árus Lilla (VI. o.) a román nyelv és
irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán
dicséretben részesült. Március 22-23-án szerveztük meg iskolánkban a Hevesy György
Kárpát-medencei kémiaversenyt általános iskolás diákok számára. Március 28-án a
szentábrahámi Benedek Elek mesemondó versenyen Lőrinczi Zsófia (XI. A) I.
díjat nyert, Barabás Norbert (VII. o.) az
Erdélyi Ifjúsági Egyesület Különdíját kapta.
Biró Csenge (VI. o.) dicséretben részesült
a Szentegyházán megszervezett Regionális

Népdalvetélkedőn és továbbjutott az Őszirózsák Népdalvetélkedő országos szakaszára.
Pap Tímea (IX. A) a Protestáns Felekezetek Országos Olimpiáján II. helyezést
ért el. Atanackovič Natalija (IX. A) és Demeter Ágnes (XI. A) részt vettek az április
13-15. között Kolozsváron, a János Zsigmond
Unitárius Kollégiumban megrendezett XVIII.
Atlantisz harangoz országos versmondó
vetélkedőn. Natalija Jancsó Miklós Különdíjban és minisztériumi dicséretben részesült.
Április 13-án zajlott a Könyvmoly irodalmi
vetélkedő az Orbán Balázs Gimnáziumban. A
Czire Sarolta (VIII. o.) és Demeter Krisztina (VII. o.) alkotta FEKETE RÓZSÁK csapat
III. helyezést ért el.
Kovács Ágota Emília, Lőrinczi Zsófia,
László Harmat-Dóra, Balás Norbert-Dániel XI. osztályos diákok részt vettek az
április 18-19-én Székelyudvarhelyen megszervezett Sulibörzén. A székelyudvarhelyi
középiskolákkal együtt bemutatkoztak, népszerűsítették iskolánkat.
A Határtalanul program keretében tizedik

osztályos diákjaink 2018. április 16–20. között Budapesten tartózkodtak. Vendéglátójuk
a rákoskeresztúri Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium volt.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 2018.
május 8–11. között jubileumi iskolahét keretében ünnepelte az Unitárius Egyház alapításának 450. évét, a Gimnázium alapításának
225. évét és újraalapításának 25. évét. Az ünnepi programsorozat különböző helyszíneken
zajlott, bevonva közösségünk minden tagját
az egyes mozzanatokba. Szívesen vártuk rendezvényeinkre iskolánk támogatóit, egykori
tanárait, volt diákjait és mindazokat, akik szívügyüknek tekintik Székelykeresztúr legrégebbi tanintézménye sorsának alakulását.
Hétfőn, május 14-én került sor tizenkettedik osztályosaink utolsó áhítatára és a hagyományos tanár-diák focimeccsre.
2018. május 24-én tartottuk ballagási ünnepélyünket, a Musis et virtutibus jelmondat szellemében indítva útjukra végzőseinket, unitárius
gimnáziumunk fennállásának 225. évében.
Székely Tiboldi Anikó

Ballagás: iskolánk legjelentősebb ünnepségén 55 diák ballagott el. Egy olyan évfolyamtól búcsúztunk, amely nagyon tevékenyen
vett részt az iskola és a város életében. Iskolai
és iskolán kívüli tevékenységeket szerveztek,
versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és a legkülönbözőbb területeken helytállva bizonyították, milyen sokrétűek, kreatívak.
Reméljük, hogy az elkövetkező megmérettetések során maximálisan tudják kamatoztatni tudásukat, és mindenki elképzelésének
megfelelő utat tud választani az érettségi
vizsgák után. Ehhez sok sikert kívánunk nekik!
Az ünnepség keretében az Orbán Balázs
Alapítvány által alapított Orbán Balázs-díj
immár ötödik alkalommal lett kiosztva. Ez al-

kalommal Sebestyén József nyugalmazott
matematika szakos tanár kapta az Orbán Balázs Gimnázium rangos kitüntetését. Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Bolyai Farkas Országos Tantárgyverseny: a magyar középiskolák számára szervezett országos tantárgyverseny Nyárády
Erazmus Gyula biológia szekciójában Lőrinczi
Johanna Irma XI. osztályos diákunk dicséretet szerzett.
Az Öttusa Bajnokság Hargita megyei
döntőjén a Jártó Norbert, Kiss Eszter
Beatrix, Kiss Roland és Szilveszter Botond III. SbS osztályos diákokból álló csapat
első helyet szerzett, így jogot nyertek az országos szakaszon való részvételre.
Matematika körverseny: a Segesváron

megszervezett 50. jubileumi, regionális szintű matematika körversenyen diákjaink kiváló
eredményeket értek el: Simó Anett Kamilla II. helyezést, Jakab Ágota Anett, Gálfi
Kitti, Komporály Tamás III. helyezést, míg
Zsidó Tímea dicséretet szerzett.
Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó: kisdiákjaink lelkesen vettek részt a XI.
alkalommal megszervezett hagyományőrző
találkozón. Lelkesedésüket a szervező iskola
a legjátékosabb tánccsoportnak járó díjjal jutalmazta.
Szívből gratulálunk minden diákunknak,
akik tisztességgel és eredményesen képviselték iskolánkat a különböző megmérettetések
alkalmával! Büszkék vagyunk mindannyiukra!
Demeter Levente

Születés hete
Sok kicsi, sokra megy! mottóval a Gondviselés Segélyszervezetnek köszönhetően május
7-13. között került megszervezésre a Születés
Hete, amelynek gazdag programja különféle
előadásokat, kézműves foglalkozásokat, gye-

rektáncházat, babakocsis felvonulást kínált az
érdeklődőknek. Volt bababazár, interaktív mesejáték, vallásos témájú előadás stb.
A rendezvénysorozat zárómozzanataként számos család csatlakozott a Gondviselés Segélyszervezet székházától a főúton át a Gyárfás-kertbe tartó babakocsis felvonuláshoz. A parkban

megáldották a tavaly született babák születésfáját, majd táblát helyeztek el a svéd berkenyefa
alá, rajta a 121 keresztúri újszülött nevével.
Az egyhetes rendezvény ünnepi istentisztelet, majd anyák napi műsorral zárult az unitárius templomban.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Szakma kiváló tanulója
Örömmel számoltunk be nemrégiben, hogy XIes textiltermék készítő tanulónk, Szilveszter Kinga
továbbjutott a címben említett verseny döntőjére.
A versenyt évente szervezi meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
Április 23-26. között került sor a gyakorlati
megmérettetésre Budapesten, ahol Kinga ismét
bizonyított. Ügyesen megoldotta mindkét feladatát, egy kötény és egy női ruha elkészítését adott
anyagból és adott minta szerint. Bevallása szerint
nagyon élvezte a kihívást, a versenyhangulatot,
szabadidejében pedig rengeteg új barátot szerzett, és érdeklődéssel vett részt a versenyt kísérő
kiállításon és más rendezvényeken. Munkája elismeréseként iskolánk műhelye egy varrógéppel
gazdagodott, amelyet a díjátadón vehetett át ünnepélyes keretek között.
Gratuláluk Kingának, reméljük, hogy az életben is ugyanilyen jól megállja a helyét. Kívánunk
Neki további sikereket és még nagyon sok szakmai
elégtételt!
Vas Melinda
Színes és sokrétű tevékenységek díszítették a május hónapot intézményünkben.
Diákjaink számos versenyen csillogtatták
meg tudásukat. A III-VIII. osztályos tanulók
szép számban vettek részt az angol nyelvű
kenguru versenyen, ahol mindenki ügyesen
teljesített. Gratulálunk a résztvevőknek és
Fekete Erika felkészítő tanárnőnek!
Május 5-én került megrendezésre a Hozzáértő Szanitécek elsősegélyverseny
megyei szakasza Gyergyószentmiklóson. Iskolánkat a VII. B osztályos tanulók képviselték: Berei Tamás, David Mark, Kedei Zalán, Nistor Orsolya és Takács Boglárka.
Ők  III. helyezéssel és rengeteg tapasztalattal tértek haza az izgalmas és fordulatokkal
teli versenyről. Szakmai irányítójuk Turoczi
Andrea tanárnő. Gratulálunk nekik!
A Székelyudvarhelyen megrendezett Alfa

Biofaluban jártunk!
2018. április 19-23. között Máriahalmon egy
képzésen vettünk részt, amelyet egy stratégiai projekten keresztül egyesületünk közösen
szervezett a spanyolországi MEDRA, a szlovákiai Tandem, illetve projektfelelősével, a magyarországi SZATYOR egyesülettel.
Úgy utaztunk a magyarországi kis faluba,
hogy tudásunk még nagyon gyerekcipőben tipegett, annak ellenére, hogy utána olvasgattunk
úgy a „facilitátor” szónak, mint az „öko”-nak,
ugyanis a képzés célja, hogy öko-facilitátorokká
váljunk. Egy meseszép helyre érkezett meg a
11 főből álló erdélyi csapat. A szobákat elfoglaltuk, a helységet felfedeztük és a vacsorát megkóstoltuk még aznap este. A vacsora és egyébként a napi többszörös étkezés többnyire helyi,

és omega fizikaverseny döntőjében Baksa
Andrea és David Mark képviselte intézményünket. Andrea dicséretben részesült, Mark
a keresztúri hetedikesek közül lett a legjobb.
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak,
Bernád Rozáliának!
Május 13-15. között zajlott a Keresztúr
nevű települések VII. Diáktalálkozója, ahol
három ország 16 csapata képviseltette magát. Iskolánk diákjai, immár negyedik alkalommal szerezék meg az I. helyet. A csapat
tagjai: Pál Orsolya Tímea, Berei Tamás és
Kuti Martin. Gratulálunk nekik! Felkészítő
tanáruk: Simó Béla.
Május hónap nemcsak tanulást, hanem játékot és szórakozást is hozott az intézmény életébe, hiszen: „A gyerek játék közben tanul. És
a legfontosabb, hogy megtanul játszva tanulni.’’( O. Fred Donaldson). A Napsugár Napközi

bio ételekből tevődött össze, kizárólag hús nélkül. A vegetáriánus étrend sokaknak ijesztő volt
első hallásra, aztán rájöttünk, hogy egy kis túlzással szinte jobb, mint otthon.
A programok reggeltől délutánig tartottak,
közbeékelt szünetekkel, ami fontos volt, hiszen a
hely szépségére is időt kellett szakítani. A programok nagyrészt interaktív, nem formális oktatáson alapultak. A szabad térben szervezett
programok még jobban megszerettették velünk
a természetet, felhívták figyelmünket a világ ökológiai problémáira és azok megoldásának fontosságára. Megtanítottak, hogyan bánjunk emberekkel, hogyan legyünk jó facilitátorok, olyanok,
akik vigyáznak a csapatra és azok környezetére.
Meghívott trénerek mutattak olyan technikákat, amit nemcsak egy csapattal tudunk használni, hanem saját magunkra is vetíthetjük és

Otthon nagycsoportosai Csáki Rozália és Gál
Izabella-Tünde óvónők irányításával, fergeteges jókedvvel, nevetéssel, játékkal és tánccal
játszóteret avattak Székelykeresztúron.
Május 2. és 4. között a IV. B osztály a kobátfalvi iskola IV. és VI. osztályosaival közös,
élményekben gazdag kiránduláson vettek
részt, ahol Erdély és Magyarország nevezetességeiből mazsoláztak.
Turoczi Andrea

hasznosak lehetnek egy életen át.
A képzés hasznos volt, szükséges és tartalmas. Köszönjük a lehetőséget a Young Eco Facilitators for the Sustainable Future című projektnek.
Gagyi Réka
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A székelykeresztúri unitárius gimnázium jubileumi ünneplése
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium a májusi
iskolahét keretében színes programsorozattal
ünnepelte meg fennállásának 225. és újraalakulásának 25. évfordulóját. Már az iskolai évnyitón Varró Margit igazgató asszony ünnepélyesen bejelentette a jubileumi év kezdetét, így
ennek értelmében az idei iskolai évben minden
tevékenységünket a jeles évfordulók jegyében
kívántunk megtervezni és kivitelezni. Mégis az
iskola hagyományaihoz híven szükségesnek
látszott, hogy a mai generáció is egy kiemelt
ünnepi hétre koncentrálja az emlékezés és tisztelgés pillanatait.
Az ünnepi iskolahét keretében, május 8-án került sor a gimnazista korú tanulók számára szervezett iskolatörténeti vetélkedőre. A diákcsoportok mérték össze tudásukat. Minden csapat egy
iskolatörténeti írott anyag alapján készült. A diákok egyrészt az iskolánk 225 éves történetének
fontosabb eseményeit, másrészt Berde Mózes
életét és munkásságát tanulmányozták és mutatták be. A vetélkedő végén a kobátfalvi diákok
vendégelőadásának bemutatására is sor került.
A vetélkedő főszervezője Szőcs Annamária tör-

ténelem szakos tanárnő volt.
Az ünnepi hetünk szerdai napján líceumi korú
diákjaink számára diákkonferenciát szerveztünk
a székelykeresztúri unitárius templomban. Az
előadások egyháztörténeti és iskolatörténeti témákkal emelték az ünnepi hét rangját. Köszönjük
Rácz Norbert Zsolt lelkész úrnak, Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus asszonynak, Demeter
Sándor Loránd lelkész úrnak, iskolánk véndiákjának és dr. Killyéni András sporttörténésznek,
hogy eleget tettek a meghívásnak és előadásaikkal gazdagították diákjaink ismereteit.
2018. május 10-én, áldozócsütörtökön a Berde Mózes Unitárius Gimnázium hármas évforduló megünneplésre gyűjtötte egybe tanári karát,
diákságát, támogatóit és tisztelőit. A Magyar
Unitárius Egyház fennállásának 450. évében, a
székelykeresztúri Unitárius Gimnázium alapításának 225. évében és újraindulásának 25. évében
megemlékezni kívántunk azokról, aki előttünk
jártak. Az 1914-es iskolazászló felvonása után
elsőként iskolánk kisdiákjai tették tiszteletüket a
zászló előtt. A legkisebbek tanítóik vezetésével
birtokba vették az ünneplésre szánt teret, hogy
fehér kövekből megjelenítsék a három évfordulós

számot. A kősziklára épített ház jézusi példázatáról dalt énekeltek, emlékeztetve az ünnepi iskolai
év bibliai mottójára. (Mt7,25b) A köszöntőbeszédek sorát Varró Margit tanárnő, a Berde Mózes
Unitárius Gimnázium igazgatónője nyitotta meg.
Ünneplésünket megtisztelte jelenlétével Ft. Bálint
Benczédi Ferenc úr, a Magyar Unitárius Egyház
püspöke és Tóth László úr, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja. Jeles vendégeink a Gimnázium áldott emlékű nagyjairól és
a régióban betöltött szerepéről emlékeztek meg.
Az ünnepség keretében köszöntőbeszédet
mondott Rafai Emil úr, Székelykeresztúr város
polgármestere, Nagytiszteletű Lőrinczi Lajos
úr, a székelykeresztúri unitárius egyházkör esperes-lelkésze, valamint Bíró Barna Botond úr,
Hargita Megye Tanácsának alelnöke, iskolánk
egykori diákja. A köszöntőbeszédek sorát Sándor-Zsigmond Ibolya, a Molnár István Múzeum
muzeológusa zárta, aki megható szavakkal méltatta nagynevű elődeink elhivatottságát. Az évfordulók alkalmával az 1880-ban újraöntött régi
iskolai harangunkat új haranglábra helyeztük. A
harangláb készítője id. Szombatfalvi József nyugalmazott esperes-lelkész úr, aki hosszú évtizedekig volt iskolánk elkötelezett támogatója és
jótevője. Az évforduló és a harangláb avatásának pillanata méltó alkalom volt arra, hogy id.
Szombatfalvi József urat iskolánk örökös tiszteletbeli diákja címmel tüntessük ki.

Ugyanakkor az ünnepség keretében nyújtottuk át Kovács Ákos nyugalmazott tanfelügyelő
úrnak, valamint Pálffy Ákos és Gagyi Dénes,
nyugalmazott tanár uraknak a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége által adományozott

rangos kitüntetéseket.
Az iskola parkjában ünnepségünket szavalat,
népdal és néptánc tette színesebbé. Atanackovič Natalija, iskolánk IX. osztályos tanulója
Elekes Ferenc Tisztesség adassék című versét
szavalta. A Lelkes Zenekar előadásában kalotaszegi csárdást és szaporát hallgattunk, a Vadrózsák néptánccsoport táncosai pedig az Alma
Mater tiszteletére udvarhelyszéki táncokat mutattak be. Az udvari ünneplés záró mozzanataként megkondult az 1880-ban öntött iskolai
harang. A harang megszólaltatására id. Szombatfalvi József urat, iskolánk örökös tiszteletbeli diákját és Demeter Ágnest, iskolánk jelenlegi
diákját kértük fel.
Ünneplésünket délben a Balázs Ferenc díszteremben, ünnepi konferenciával folytattuk.
A konferencia kezdése előtt vendégeink és a
résztvevők megtekinthették az iskola folyosóján
elhelyezett egyháztörténeti kiállítást, amely a
Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450 éves
évfordulója alkalmából készült. A konferencián
Sándor-Zsigmond Ibolya, a Molnár István Múzeum muzeológusa az Unitárius Gimnáziumnak az
erdélyi közéletben betöltött szerepéről beszélt.
Dr. Pál János, homoródszentmártoni unitárius
lelkész-történész előadásában az 1948-as államosítás és iskolaelvétel korabeli törvényi kereteiről értekezett. Varró Margit igazgató asszony,
aki 2003 óta igazgatja iskolánk sorsát, az újkori Gimnázium 25 éves történetét mutatta be. A
konferenciát ünnepi műsor zárta.
A kiemelt ünnepi napon három kiadvány
bemutatására is sor került. Az iskolatörténeti,
egyháztörténeti és várostörténeti kiadványok
méltóképpen tárják az olvasók elé az 1793-ban
alapított unitárius tanoda közéleti szerepét, annak megpróbáltatásait és sikereit. Az első bemutatott kiadvány Sándor-Zsigmond Ibolya
szerkesztő munkáját dicséri. A kiadvány szerkesztője bemutatójában 225 év története elevenedett meg. A Virágokká vált bojtorjánok című
kötet egyedi hangvételben és szemléletes igényességgel tárja elénk az unitárius iskola dicső
múltját. A második bemutatott kiadvány Killyéni
Imre, egykori gimnáziumi igazgató emlékezetét
tárta elénk úgy, ahogy azt dr. Killyéni András
sporttörténész, nevezett igazgató unokája lát-
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ja. Iskolánk történelmének háborús éveiből egy
újabb értékes szelet vált olvashatóvá és tanulmányozhatóvá. A harmadik bemutatott kiadvány
a Kincseskönyv nevet viseli. Varró Margit igazgató asszony, a könyv szerkesztője a 25 éves
iskolatörténeti adatokat gyűjtötte egybe. A kiadvány ugyanakkor a negyed évszázad alatt végzett évfolyamok diákjainak visszaemlékezéseit,
személyes vallomásait is tartalmazza.
2018. május 11-én az ünnepi hét zárónap-

ján került sor az iskolai könyvtár névadójára. A
mintegy 16.000 kötetet számláló gyűjteményt
2008-tól fokozatos lépésekben sikerült könyvtárrá fejleszteni. A többnyire személyes adományokból kialakított könyvtár iskolánk egykori diákjának és egykori könyvtárunk nagylelkű
adományozójának Jakab Elek (1820–1897) történésznek a nevét vette fel. Az ünnepélyen
Sipos István történelem szakos tanfelügyelő-tanár Jakab Elek életéről, munkásságáról

ADOMÁNY A KÖNY V TÁRNAK
Könyvtárosaink mindent megtesznek azért,
hogy a lakosságot, elsősorban a fiatalokat, gyerekeket a könyv szeretetére rávezessék. Minden eszközzel azon vannak, hogy az amúgy
nagyon gazdag állományt folyamatosan fejles�szék. Megkeresésükre Érsek-Obádovics Mercédesz juttatta el a Székelykeresztúri Városi
Könyvtárba a budapesti Scolar Kiadó nagylelkű
adományát, amelynek köszönhetően összesen
256 új könyvet kaptunk, amelyek a Scolar Kiadó utolsó pár évének remek kiadványai. Az olvasmányos gyerek- és felnőttirodalom, igényes
szakkönyvek, matematika, történelem, vallás,
művészetek, főzés, politika stb. témájú kiadványok több mint 10.000 lej értékben érkeztek
és gazdagítják könyvállományunkat. Ezúton is
hálás köszönetünket nyilvánítjuk az ajándékozó
Scolar Kiadónak, és nemes gesztusukat a média lehetőségeivel élve népszerűsíteni fogjuk.

KULTÚRHÁ Z

Május 4-én a művelődési házban Szőcs Botond zongoraestjén Bach, Chopin, Beethoven
dallamok csendültek fel a klasszikus zene kedvelőinek örömére.
Május 14-én, hétfőn a Vallomások című stúdió-előadást mutatta be az Udvarhely Néptáncműhely. A darabban a nő és férfi viszo-

és adományáról, valamint az államosítás előtti
könyvtár történetéről tartott bemutatót. Lakatos Sándor lelkész-vallástanár a könyvtár jelen-

legi állományáról és az utóbbi évek adományszervezéséről mondott beszámolót, valamint
bemutatta az iskola új díszpecsétjét.
Ugyanezen a napon a Molnár István Múzeummal közreműködésben, a múzeum kistermében megnyitottuk azt a kiállítást, amelyet Nagy
Lajos (1879-1974), az unitárius gimnázium tiszteletbeli igazgató-rajztanárának az 1920-1930as években készült, eddig ki nem állított munkáiból a múzeum munkatársai válogattak. Nagy
Lajos mintegy 50 munkája mellett megtekinthető a Balázs Ferenc író-unitárius lelkész-utazó
élettörténetét és munkásságát bemutató kollázs-kiállítás is, amely a jeles irodalomtörténeti
személyiség halálának 80. évfordulóján készült
Kolozsváron. A megnyitón jelen voltak városunk
elöljárói és az 5-8. osztályos diákjaink tanáraikkal egyetemben. Köszönjük Sándor-Zsigmond
Ibolya muzeológus és a múzeum munkatársainak segítőkész közreműködését!
Az ünnepi hét sokak által várt eseménye volt
iskolánk színjátszó csoportjának, a BEMUGRInak új előadása. A csoport egész iskolai évet
felölelő munkájának eredményeként jött létre
a bemutató, Szabó Magda Abigél című regénye
alapján, a szöveg ihlette musicalből is merítve.
nyán, illetve a népi kultúrában megjelenő
párkapcsolatokon keresztül tárultak a nézők elé
a jelen problémái.
Május 17-én Székelykeresztúr volt egyik állomása a Zalai Táncegyüttes erdélyi turnéjának.
Május 30-án, szerdán 19 órától A Berde Mózes Unitárius Gimnázium színjátszó csoportja, a
BEMUGRI Szabó Magda Abigél című darabját a
művelődési házban is bemutatta.

MÚZEUM

Június 7-én, csütörtökön de. 10.00 órától az
alábbi program várja az érdeklődőket a 2018-as
Múzeumok Éjszakája rendezvényünkön:
– Régészet-helytörténet, természetrajz, szabadtéri néprajzi részleg, agrártörténeti pincekiállítás, Ipó László állandó festészeti tárlat, Nagy
Lajos festészeti és Balázs Ferenc életútját bemutató időszakos kiállítás
– RÉGI FESTETT PARASZTBÚTOROK és
LŐPORSZARUK KIÁLLÍTÁS a múzeum gyűjteményéből

A II. világháború idején játszódó történet egy
leánygimnázium életébe enged betekintést, azt
mutatva meg, hogy miként settenkedik be a háború embertelensége a biztonságosnak hitt falak közé is. Köszönet illesse Buzogány Zsuzsánna, magyar szakos tanárt kitartó, következetes,
pontos munkájáért, az előadás különlegessé-

géért és azért, hogy a csapatot összefogta, a
tagjai közti kapcsolatot még szorosabbra fűzte!
A programsorozat záróakkordja a Vadrózsák Néptánccsoport által szervezett Tavaszidő
néptánc gála volt, amelyen a Vadrózsák Néptánccsoport mellett a nagyváradi Csillagocska

Néptáncegyüttes és zenekara, illetve a Lelkes
Zenekar lépett színpadra.
Lakatos Sándor
– PETRE ATTILA fotós szabadtéri néprajzi
fotókiállítása
12.00–16.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
14.00–18.00 FILMVETÍTÉS
– Művészeti Karaván – délvidéki és felvidéki
műhelyek alkotásai
– Válogatás a Nagyon rövid filmek fesztiváljának nemzetközi terméséből
17.00 KÖNYVBEMUTATÓK
– SZENTE B. LEVENTE Bingyó Bernyó Nekeresdországban című verses mesekönyvét bemutatja Kleindl László, a mesekönyvet megjelentető Garabontzia kiadó igazgatója.
– SZÉKELY SZABÓ ZOLTÁN színész, író, humorista kabaréestje és Különjárat című könyvének bemutatója. Közreműködik Bodóczi Erzsébet tanárnő.
18.00 A VADRÓZSÁK ÉS A LELKES ZENEKAR fellépése a múzeum udvarán
19.00 A POLGÁRI FÚVÓSZENEKAR 1895 szabadtéri koncertje. Vezényel Nagy Levente karnagy
20.30 Szabadtéri közös éneklés a múzeum udvarán Szász Csaba tanár gitárosainak
közreműködésével
21.00 KÖNYVBEMUTATÓ
– PÁLFFY TAMÁS SZABOLCS Átléptem a Rubicont című verseskötetét bemutatja dr. Tódor
Csaba unitárius lelkész.
A belépés az egésznapos rendezvényre ingyenes, szeretettel várunk mindenkit!

8.
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FELHŐTLENÜL
Pünkösdi búcsú a
székelyek szent hegyén
2018. május 20-án negyedik alkalommal tartottak pünkösdi búcsút a székelyek szent hegyén lévő Szent Kereszt-bástyánál, a szentmise
ünnepi szónoka Koncsag László, szentegyházasfalvi plébános volt. Utána áldást kértek a
Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület
által újonnan állíttatott hatméteres kopjafára,
amellyel a Magyar Honvédség létrejöttének, illetve az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban elesett székely honvédeknek állítottak
emléket. A Madarasi-Hargita csúcsán tartott
ünnepségen mindegyik székely szék jelen volt,
Keresztúr fiúszéket Dobos István és Katalin
képviselte.

Történelmi egyházaink jóvoltából szeretettel
adjuk közre az alábbi három képet, amelyek a
2018-as a római katolikus első áldozó gyermekekről, valamint a református és az unitárius
konfirmáló fiatalokról készültek. Legjobb tu-

domásunk szerint ez az első eset, hogy ilyen
ünnepi alkalommal egymás mellett láthatjuk a
három egyházhoz tartozó sok szép gyermeket,
akik megerősítenek bennünket abban, hogy a
hit, remény, szeretet útján van jövőnk.

Karcagi zarándokok
Testvérvárosunból a csíksomlyói búcsúra
igyekvő pünkösdi zarándokokat fogadtunk az
ünnepi hétvége alatt. Fogadásukra a Molnár
István Múzeumban került sor. Györfi Sándor
szobrászművész felkereste alkotását a múzeum
udvarán. Az intézményalapító dr. Molnár István
néprajzkutató, muzeológus, tanár bronzszobrát
városunk 550. évfordulójára készítette a Kossuth-díjas karcagi alkotó Székelykeresztúrnak.

fotó: Bereczki István

fotó: Czire Alpár
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