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2018. szeptember – 192. lapszám

Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről
2018. szeptember 13-án sor került a helyi
önkormányzat rendes havi tanácsülésére, amelyen az önkormányzat tizenhat napirendi pontot
vitatott meg.
Első napirendi pontként elfogadtuk az előző
ülésről készült jegyzőkönyvet, második napirendi
pontként a megyei gyermekvédelmi igazgatóság
átiratát vitattuk meg és fogadtuk el. Ez arról szól,
hogy a megyei tanáccsal közösen, pontosabban
a gyermekvédelmi igazgatósággal szeretne a helyi önkormányzat egy új területre egy új épületre
pénzt pályázni az Európai Uniós alapoktól, hogy a
fogyatékkal élő gyermekeket a mostani korszerű
elvárásoknak megfelelő központba helyezhessük
el. Tudjuk azt, hogy Székelykeresztúron a Gyárfáskúriában működik egy olyan központ, amely a
gyermekvédelmi igazgatóság fennhatósága alatt
áll és ahhoz tartozik, és ez az épület több okból
is kifolyólag nem megfelelő erre a célra, ezért
lenne hajlandóság mind a megyei tanácsban,
mind a gyermekvédelmi igazgatóságban és a helyi
önkormányzatban is, hogy egy új helyszínt válas�szunk ki. Ez a helyszín a kórház kertjéből egy 50
áras rész lenne a Bem utcából való megközelítéssel, és ezt a területet már odaadtuk használatba a
gyermekvédelmi igazgatóságnak. Most a pályázati
kiírásokat tanulmányozva, és azok vetületeit elemezve rájöttek a megyénél, hogy nem használatba, hanem adminisztrálás jogcímén kell odaadni a
területet ahhoz, hogy pályázhassanak, és ha nyer
a pályázat, akkor építhessenek rá. Most ezt a jogcímet változtattuk meg, hogy elgördítsük azt az
akadályt, amely pályázás esetén megakadályozta
volna az építkezést.
Harmadik és negyedik napirendi pontként
évről évre a helyi önkormányzat meghatározza
azoknak a személyeknek a listáját, akik az önkormányzat részéről az iskolák vezető bizottságaiban vesznek részt, illetve a minőségbiztosítási bizottságokban úgyszintén, mivel ilyen is van
minden iskolánál. Ezek a személyek az önkormányzat részéről a testület tagjai, a tavalyi évben is ilyen tisztséget vállaló személyekről van
szó, tehát a tavalyi lista meghosszabbítást nyert,
idén ugyanazon személyek vállaltak vezető bizottsági tisztséget az oktatási intézményeknél.
A 2018-as év költségvetése is sorra került.
Az országos költségvetésnek is hatása van
a kisebb településekre, megyei és városi
önkormányzatokra, most Székelykeresztúr
mínusz 12 000 lejt kellett elfogadjon, tehát

bizonyos jövedelemtételnél adtak 62 000 lejt,
egy másiknál visszavontak 74 000 lejt, így
a közös eredmény mínusz 12 000 lej, amely
mutatja, hogy az országos román költségvetés
sem teljesít jól, és ez ránk is hatással van, ezért
kellett elfogadjuk a mínuszos költségvetést.
A hatos napirendi pontnál az AQUASERV Kft.
bizonyos eszközöket, gépeket bérel az önkormányzattól, illetve a volt Közüzem, ACATEL Kft.
vagyonából, ezekből a bérleményekből, úgy
ahogy az AQUASERV erősödik és fejleszti a saját
gépparkját, mondogatnak vissza elavult eszközöket, pl. egy traktort adtak vissza, amire nincs
szükségük. Ezt elfogadtuk, ennek szellemében
– amennyivel csökkent a bérleményük nagyságrendje – csökkentettük az egy hónapra fizetendő bérüket (miután kivontuk a traktorra fizetett
bért az eddigi összegből). Egy szolgálati lakást
adtunk ki a Hargita negyedben, a P5/19-es lakrészt, amely eddig fenn volt tartva a nemzeti
rendőrség helyi kirendeltsége alkalmazottainak. Az eddig benne lakó távozott, és a helyébe
érkező új kollégának javasolta a helyi rendőrparancsnok kiadni ezt a szolgálati lakást, ezt a
testület el is fogadta.
A nyolcas napirendi pont kapcsán egy bérleti
szerződésbe vettünk be egy unokát a Boldizsár
családból, hogy személyazonossági igazolványt
készíthessenek számára és rendezett papírokkal rendelkezhessen.
Egy 15 m2-es területet adtunk bérbe a KTS
Stone Kft.-nek, a Snack bár előtti területről van
szó, amely nyári időszakban kiülő teraszként
funkcionál, ezt hitelesítettük, újra megkötöttük a
szerződést, mivel évről évre meg kell azt újítani.
A tízes napirendi pont volt az a napirend,
amely egy kis változást fog hozni a város központjának az életébe, amelyet az ott parkírozó
taxik is befolyásolnak. Több esetben is próbáltunk olyan közös megoldást találni, hogy ne romoljon a városkép, ugyanis egy olyan kényes
helyen vannak jelenleg, amely a világháborús
emlékmű és az azt övező zöld terület közelségében található. Egy bizonyos türelmi idő volt
adva, a taxis vállalkozók próbáltak összefogni,
odafigyelni a helyszín tisztán és rendben tartása érdekében, de nem igazán sikerült megfelelően kezelni a helyzetet, ezért a taxi megállókat
átköltöztetjük a Csekefalvi utcai parkírozóba,
amely terület nem annyira leterhelt. A taxi
állományt tehát itt szeretnénk állomásoztatni,
illetve a város más pontjain, mert a másik
lépése a taxikkal kapcsolatos határozatnak az,
hogy a húsz taxihelyet felemeltük harmincötre,
gyakorlatilag több mint tíz taxi működik félig illegalitásban a városban. Ezek a taxik különböző községekben, Szentábrahámon, Újszékelyen
vannak bejegyezve, és csak itt dolgoznak, egyfelől nem lojális konkurenciális tevékenységet
fejtve ki a helyiekkel szemben, akik engedély
szempontjából nagyrészt rendben vannak. Reméljük, most megoldódik a más községben bejegyzett, de itt működő taxik helyzete.
folytatás a 2. oldalon...

Szeptemberi jeles napok

Szeptember 1.
Őszkezdő nap. Sok helyen ekkor kezdték
meg a búza és a rozs vetését, mert azt tartották, akkor bő termésre számíthatnak. Erdélyben ezen a napon állnak szolgálatba a pásztorok. Azokat a disznókat, amelyeket karácsony
táján akartak levágni e naptól hízóra fogták.
Ha ezen a napon esett az eső, esős őszre számítottak, ellenkező esetben szárazra.
Szeptember 5.
Lőrinc napja, úgy nevezett „rontónap”.
Lőrinc sok kárt csinál, például megrontja a vizeket, azokban már nem lehet fürödni (hideg
van), beleesik (máshol belepisil!) a dinnyébe,
azaz a nyári görögdinnye e nap után már élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.
Szeptember 8.
Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. Úgy tartották, aki arra érdemes,
a felkelő napban megláthatja Máriát. Bizonyos
vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát,
melyet kisasszony napjára virradóra kitettek
a szabadba, hogy a harmat érje, „az Úristen
szentelje meg”.
A dió leverését a fáról is ekkor kezdték.
Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek
útra a költöző madarak.
Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe, amely az
időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta. Ezután már tilos volt az ágyneműt a szabadban
szellőztetni. Úgy tartották ekkor szűnik meg a
legelőn a fű növekedése. Az állatok viselkedéséből a téli időjárásra következtettek. Ha a juhok szorosan egymás mellé feküdtek, hosszú
kemény télre számítottak. A halászó vidékeken úgy tartották, a halak ekkor a víz mélyére
(az iszapba) húzódnak.
Eddig legeltették a réten a Szent Györgykor
kihajtott marhákat, a pásztorok ekkor tértek
vissza a havasokról, és a jószágokat ezután a
gazda gondjaira bízták.

Szente B. Levente: Fűszál-ének
Kányádi Sándor emlékére
Néma tánca, bús emléke tájnak,
szelíd szélnek - hangod már fűszál-ének.
Örök fohász-virágkép vers-életed,
mosolyod a csillagokkal egy csokorban.
E föld-koronán égi jelként,
az embernél is több maradtál.
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Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről
...folytatás az első oldalról

Székelykeresztúron kiváltják az engedélyüket, mert amúgy többségük keresztúri lakos,
és ezáltal megszűnne ez az állapot, hogy itt
működnek egyesek a taxipiacon, de nem ide
fizetnek adót és illetékeket. A többi taxitulajdonos és -sofőr is ezt biztos jobb szemmel nézné, bár a konkurencia kétélű dolog, aki benne
van az nem szereti a konkurenciát, viszont az
ügyfél szívesen veszi a választási lehetőséget
a taxiszállításban, ami az árak csökkenését és
az utasszállítás minőségének emelkedését is
maga után vonhatja. Ennek a tervnek a sikeres
kivitelezésében számítunk a taxis cégek és az
utasok megértésére és pozitív melléállására.
A tizenegyes határozattal a városfejlesztési
stratégiánkat változtattuk meg, amelyhez tudni kell, hogy négy EU-s pályázatunk van leadva
vagy leadás alatt áll. Az egyik leadott pályázat
az ifjúsági központtal kapcsolatos, a másik a
Zeyk Domokos Technológiai Líceumra vonatkozik, és felújítás, valamint berendezés címen
van leadva, egy harmadikkal a Küküllő Szövetkezetnél lévő ingatlanunkban egy inkubátor
házat hoznánk létre, ezt a megyei tanáccsal
közösen adtuk le, a negyedik pályázat változtatna a mostani közvilágításon, gyakorlatilag a
közvilágítás vezérlése és a mostani lámpáknak
a cseréje történne meg energiatakarékos LED
égőkre. Ennek a pályázatnak a leadási határideje még ezután lesz, és ez a mostani határozat hiányzott, amely a város energetikai stratégiáját illeti.
Tizenkettedik napirendi ponttal az ANL-s
negyedben a közvilágítás kiépítése volt érintve. A Malom, illetve Hargita utcákban az utcafelújításra, a Dávid Ferenc lakónegyedben
a közvilágítás kiépítésére PNDL-s pályázatot
nyertünk a román fejlesztési minisztériumtól.
Miután a közbeszerzés lejárt, van egy, a tervezők által felbecsült érték, a közbeszerzés alatt
kialakul egy piaci konkurenciális helyzetnek köszönhetően egy ár, ami általában jóval kisebb,
esetenként 70%-a is lehet a felbecsült érték-
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HATÁROZ ATAI
102/2018-as HATÁROZAT a Zata utca felújítása beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.
103/2018-as HATÁROZAT az Ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása beruházási munkálat megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági
mutatóinak az elfogadásáról.
104/2018-as HATÁROZAT a Zata utcai szociális lakások építése beruházási munkálat
megvalósíthatósági tanulmányának, valamint
technikai és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.
105/2018-as HATÁROZAT a A lakosság életminőségének javítása egy ifjúsági és kulturális szabadidő központ létrehozása, szociális lakások építése és közlekedés biztosítása
egy közút felújításával – elnevezésű program
költségeinek elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2018. augusztus 28.

nek, miután ezek az árak kialakultak, lejártak a
közbeszerzések, azután a szerződésben foglalt
árat, tehát amennyiért meg fogják valósítani a
munkálatokat, utólagosan el kell fogadja az önkormányzat is, s ezt az elfogadott értéket az
újraszámolt devizzel, tehát a munkálatok és
anyagok listáját, el kell küldeni a fejlesztési minisztériumhoz. Ez a határozat arról szól tehát,
hogy lejárt a közbeszerzés, és indulhat az utca
közvilágításának a felújítása a Dávid Ferenc lakónegyedben, illetve az utcának a modernizálása, a rehabilitálása.
Ugyancsak a gazdasági technikai mutatóit
fogadtuk el egy új tervünknek, amely egy kis
vágóhídnak a létesítéséről szól a Kordaberek utcában, ez egy olyan tervünk, amelyet a megyei
tanácsnak a szorgalmazására indítottunk be,
elkészült a dokumentáció, következhet a közbeszerzés, és részben már kaptunk rá támogatást, részben a mi önrészünket is hozzátesszük,
de még nem látjuk a fényt az alagút végén, az
összeg fele megvan, de nem tudjuk, honnan
lesz meg a másik fele, honnan tudunk finanszírozást szerezni, de mindenképpen elindítjuk a
beruházását azért, hogy az idei költségvetésbe foglalt fejlesztéseinket nagyjából több mint
90%-ban tudjuk legalább közbeszerzés szinten
elkezdeni.
Egy terület magánszemélynek történő tulajdonba adását fogadta el az önkormányzat a
Búza utcában, ott az ingatlan rendben van, a
terület volt államosítva, most visszaadtuk egy
határozattal.
Volt négy különféle napirend. Az egyik arról szól, hogy a Törekvés Szövetkezet épületeiből árverésen eladásra került néhány ingatlan két székelykeresztúri vállalkozónak,
ezek a vállalkozók kérik az alatta lévő területet
koncesszióba, hosszú távú haszonbérbe, ezt
fogadta el az önkormányzat. Az elképzelésükben
lakásfejlesztési projekt szerepel, és ennek
megvalósításához szükséges volt, hogy a terület használati jogával is rendelkezzenek.
A második és harmadik különféle pontnál két
egyforma esetről van szó, elért Székelykeresz-

túrra is az a hullám, amely néhány éve zaklatja a székelyföldi és erdélyi közösségek békés
hétköznapjait. Azok a Romániában működő civil
szervezetek, amelyeknek ez a legfőbb megfogalmazott tevékenységi céljuk, hogy minket
bosszantsanak és provokáljanak, most leadtak két átiratot, előzetes beperelési szándékukat közölték velünk, az egyiket azért, mert az
önkormányzat falán el van helyezve egy olyan
emléktábla, amely az ’56-os forradalomnak és
hőseinek állít emléket, és kifogásolja az illető
civil szervezet és ennek a közismert vezetője,
hogy csak magyar nyelven van megfogalmazva a táblán olvasható szöveg, és kéri, hogy
vegyük le ezt a táblát és tegyünk egy másikat
a helyébe, amely kétnyelvű lenne, felül román,
alul magyar szöveggel, és azzal fenyeget, hogy
ha ezt nem tesszük meg, akkor beperel. Eldöntjük majd, hogy hogyan viszonyulunk ehhez

106/2018-as HATÁROZAT egy terület a Hargita Megye Tanácsa Szociális- és Gyerekvédelmi Igazgatósága javára történő ügykezelésébe adásának elfogadásáról.
107/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába.
108/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.
109/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
110/2018-as HATÁROZAT a Hargita utca P5
tömbház 12-es lakrész alatti szolgálati lakás
kiosztásának elfogadásáról.
111/2018-as HATÁROZAT a 5060/2014 számú bérbeadási szerződés módosításáról.
112/2018-as HATÁROZAT egy 15 m2-es terület közvetlen bérbeadásának elfogadásáról.
113/2018-as HATÁROZAT a taxival történő
személyszállítási szolgáltatás szervezési szabályzatának módosításáról.
114/2018-as HATÁROZAT a 2014-2020 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia
aktualizálásának elfogadásáról
115/2018-as HATÁROZAT a Szerelési munkálatok a közvilágítás rendszeren az ANL és

Dávid Ferenc utcai lakónegyedben munkálat
közbeszerzés utáni technikai és gazdasági
mutatóinak elfogadásáról.
116/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc
utca felújítása munkálat közbeszerzés utáni
technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
117/2018-as HATÁROZAT a Kis teljesítményű
mikro-régiós vágópont építése Székelykeresztúron elnevezésű beruházási munkálat
technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
118/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.
119/2018-as HATÁROZAT egy Kossuth Lajos
negyedi terület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.
120/2018-as HATÁROZAT Székelykeresztúr
Város 2016-2026 időszakra vonatkozó hosszú
távú városi mobilitási tervének aktualizálásáról.
121/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető
elnök megválasztásáról a 2018. október-december közötti időszakra.

Anyakönyvi hírek

2018.08.15. – 2018.09.15.
Születések:
Farkas Barna		
2018.07.18
Fodor-Birtalan Dorka
2018.08.07
Vass Botond		
2018.08.08
Fazakas Örs-Csaba
2018.08.13
Máté Viktória-Mária
2018.08.29
Kiss Boróka		
2018.09.12
Házasságkötések:
2018.08.17
Péter Jenő és Szász Olga-Anna
2018.08.17
Deák Dénes és Simon Noémi
2018.08.18
Veres Levente és Nagy Éva-Kamélia
2018.08.29
Aslantosun Erhan és Séra Ildikó
2018.09.15
Kisfaludi János és Molnár Edina
Elhalálozások:
Nagy Irma		
2018.08.25
Nagyobb Kinga-Mónika 2018.09.10
Ötvös Ioan		
2018.09.14
Bilibok Ferencz		
2018.09.19

Székelykeresztúr, 2018. szeptember 13.
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a beadványhoz és az abban foglaltak megoldásához. A másik kérdés a székely zászló, amely ki
van helyezve a Polgármesteri Hivatal és a Molnár István Múzeum homlokzatára, mindkettőbe
belekötött, kéri, hogy 30 napon belül távolítsuk
el onnan, ellenkező esetben beperel. Ezeknek a
zászlópereknek van egy jól bejáratott képlete a
román igazságszolgáltatásban, a vége látható,
mert ha tíz esetben egyforma döntés született,
a tizenegyedikben is ugyanaz várható, ha országos szinten, vagy a parlamentben valahol
így a centenáriumi év vége felé nem hoznak
olyan döntéseket, amelyek majd azt sugallják,
hogy minden közintézményben legalább két
székely zászlót kell kitenni, amit én kétlek, de
ilyen irányú változás is végbe mehet egy olyan
demokratikus államban, mint Románia. Ez egy
provokáció, és megpróbáljuk úgy kezelni, hogy
a legjobb megoldás szülessen, bár politikailag is
nehéz ésszerű döntést hozni ebben az esetben.
A négyes különféléknél a városi mobilitás
terv elfogadásáról született döntés, hogy a közvilágítást célzó EU-s pályázatot le tudjuk adni,
szükséges volt a konzultáns cég meglátása
szerint bizonyos változtatásokat bevinni ebbe
a tervbe, és ezeket eszközöltük most a 2018.
szeptember 13-i rendes havi tanácsülésen.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 102/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Zata
în orașul Cristuru Secuies”.
HOTĂRÂREA nr. 103/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Realizarea unui centru
de tineret și cultural-recreativ în orașul Cristuru
Secuies”.
HOTĂRÂREA nr. 104/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire locuinţe sociale strada Zata, în orașul Cristuru Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 105/2018 privind aprobarea Devizului General al proiectului „Promovarea îmbunătățirii calității vieții populației în
orașul Cristuru Secuiesc, prin realizarea unui
centru de tineret și cultural-recreativ, a unor
locuințe sociale și asigurarea accesului rutier
prin reablitarea unui drum public.”
Cristuru Secuiesc, la 28. august 2018.
HOTĂRÂREA nr. 106/2018 privind darea
în administrare a unui teren intravilan către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Pro-

Köldök zsinór program

Eurotrans - tájékoztató

A Köldökzsinór anyasági támogatás egy
egyszeri szociális juttatás, amelynek jelenlegi összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén gyermekenként 85 500 forint, amelyet az
édesanya igényelhet a magyar állampolgárságú gyermek születését követő hat hónapon
belül. Az igénylés formanyomtatvánnyal lehetséges. A támogatás feltétele, hogy a gyermek
születését anyakönyvezzék. Ha a gyermek
anyakönyvezve van, elég csatolni a magyar
születési anyakönyvi kivonat másolatát. Ha
még nincs anyakönyvezve a gyermek, akkor
a támogatási kérelem leadásával egyidejűleg
kezdeményezni kell az anyakönyvezést is.
Fontos, hogy a támogatás folyósítására csak
az anyakönyvezést követően kerül sor.
Az anyasági támogatás mellett igényelhetővé vált a Magyarország területén kívül élő
magyar állampolgár gyermekek számára a fiatalok életkezdési támogatása, vagyis az ún.
babakötvény is. Ennek lényege, hogy a magyar
állam egy letéti számlát nyit a gyermek számára, ahol elhelyez egy 42 500 forint összegű
egyszeri támogatást, amely a gyermek 18
éves koráig évente kamatozik, és ezt követően
használható fel a fiatal felnőtt önálló életkezdéséhez.
Ez a támogatás igényelhető az anyasági támogatással egyidejűleg, ugyanazon a nyomtatványon, vagy külön is.
Bővebb információ: http://www.kormany.
hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/
kulkepviseletek oldalon található. Ugyanakkor a 0266213561 vagy a 0721297414-es telefonszámokon is kérhetnek tájékoztatást a
programról hétköznap 9–14 óra között, vagy
október 2-án és november 6-án személyesen
a keresztúri RMDSZ-irodába várják az érdeklődőket 10–14 óra között.

Az Udvarhelyszéki és a városi RMDSZ szervezésében az Eurotrans Alapítvány díjmentesen
készíti el a magyar állampolgárság igényléséhez, illetve az anyasági támogatáshoz és babakötvényhez szükséges iratcsomókat.
Székelykeresztúron minden hónap első keddjén 10–14 óra között az RMDSZ irodában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják
a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek
az anyasági támogatás, illetve a babakötvénnyel
kapcsolatos kérelem összeállításában. Ugyanitt
érdeklődni lehet útlevéllel kapcsolatosan is.
Bővebb információkat a www.eurotransalapitvany.ro oldalon olvashatnak, illetve a 0266
213561, vagy a 0721297414-es telefonszámokon kérhetnek hétköznap 9–14 óra között.
Legközelebb 2018. október 2-án, majd azután november 6-án várják az érdeklődőket.

tecţia Copilului Harghita.
HOTĂRÂREA nr. 107/2018 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ
din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 108/2018 privind numirea unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
în unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru
Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 109/2018 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 110/2018 privind aprobarea repartizării apartamentului de serviciu din
str. Harghitei, Bl. P5 ap. 12.
HOTĂRÂREA nr. 111/2018 privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.
5060/2014.
HOTĂRÂREA nr. 112/2018 privind aprobarea închirierii directe a unui teren cu suprafaţa de 15 mp. din domeniul public al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 113/2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi
executare a transportului în regim de taxi sau
transportul în regim de închiriere.
HOTĂRÂREA nr. 114/2018 privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare integrantă a oraşului Cristuru Secuiesc pentru

perioada 2014-2020.
HOTĂRÂREA nr. 115/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi
în urma finalizării procedurii de achiziţie pentru
obiectivul de investiţii „Lucrări de instalaţii iluminat public la ANL şi cartierul rezidenţial din
strada Dávid Ferencz”.
HOTĂRÂREA nr. 116/2018 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizaţi
în urma finalizării procedurii de achiziţie pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Dávid
Ferencz în oraşul Cristuru Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 117/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire abator de
capacitate mică de interes microregional, în
oraşul Cristuru Secuiesc.”
HOTĂRÂREA nr. 118/2018 privind atribuirea în proprietate a unui teren intravilan.
HOTĂRÂREA nr. 119/2018 privind concesionarea directă a terenului în suprafață de
1326 mp., teren aflat în proprietatea publică al
orașului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 120/2018 privind aprobarea actualizării Planului de Modalitate Urbană Durabilă a orașului Cristuru Secuiesc pentru
perioada 2016-2026.
HOTĂRÂREA nr. 121/2018 privind alegerea d-lui consilier Szakács Zoltán ca preşedinte
de şedinţă.
Cristuru Secuiesc, la 13. septembrie 2018.

Felhívás

Székelykeresztúr Város Polgármesteri hivatala az érintettek figyelmébe ajánlja, hogy a 2018as évben fizetendő helyi adók II. félévi befizetési
határideje szeptember 30-án lejár. Ezután az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően havi
1%-os késedelmi kamat lesz felszámolva.
A helyi adók és illetékek befizethetőek készpénzzel vagy bankkártyával a polgármesteri
hivatal pénztárában. Bankszámla-tulajdonosok
átutalással is fizethetnek, a www.keresztur.ro
honlapon vannak feltüntetve a számlaszámok.
Magánszemélyek az online befizetési rendszeren át is fizethetnek (www.ghiseul.ro). A
bankkártyával rendelkező személyek a regisztrációt követően kifizethetik a személyre szabott
helyi adók és illetékek összegét. A pénztár nyitvatartási ideje: hétfőn, kedden és csütörtökön
7.30–14 óra között, szerdán 7.30–17 óra között,
pénteken 7.30–12 óra között.
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

OBG
Gólyatábor,
2018.
Gólyatáborunk 2018. szeptember 4-6. között került megszervezésre a kíváncsi gólyák számára. A tábor 4-én délután vette
kezdetét az ivói Irgó panzióban.
Kedden tizenkét órára érkeztünk

meg, ahol a táborvezetők, néhány nagyobb diák, vártak ránk
tele vidámsággal, és ismertették velünk a tábor szabályait
meg a hívó zenét, amelyet ha
meghallottunk rögtön a gyülekező helyre kellett menjünk. A

Erasmus + projekt
‒ Tanárok szakmai képzése
2018. szeptember 3–8-áig, a már közel egy
éve elkezdődött Try-Non formal learning approaches and self-management practises cím
alatt zajló Erasmus + projekt keretén belül a
székelykeresztúri Erdélyi Ifjúsági Egyesület
adott helyet a projektben résztvevő három
ország, Portugália, Lengyelország, Románia
9 partnerszervezetének képviselői és gyakorló pedagógusai számára szervezett képzésnek. A projektben országonként intézményi
szinten önkormányzatok, szervezetek, valamint oktatási intézmények vesznek részt.
Országunkat, régiónkat Székelykeresztúr
Város Önkormányzata, az Erdélyi Ifjúsági
Egyesület és a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum csapata képviselte.
A projekt, valamint közvetett módon a képzés a nonformális oktatás-nevelésre fekteti a
hangsúlyt, az interaktív módszerek, változatos megismerési formák alkalmazására,
hangsúlyosabb bevezetésére a tanórák keretén belül. Helyi szinten, a fent megnevezett

szobák elfoglalása után ismerkedős játékokkal kezdtünk. Ezután
pedig a gólyatáncunkkal ismerkedtünk meg, majd egy kisebb
étkezést követően csoportokra
osztottak, ahol ötletes csoportos
tevékenységeken vettünk részt:
emberi gépek alkotása, csapatnév kitalálása, plakát elkészítése
és bemutatkozó játékok. Ezt egy
pihentető oszióra követte, ahol
mindenki mesélt magáról egy keveset. A táborvezetők egy érdekes olimpiával leptek meg minket,
ahol a csoportok versenyeztek
egymással. Az este folyamán filmet vetítettek az udvaron és egy
kis felmelegedés érdekében Just
Dance-eltünk is. A táborvezetők
az ébresztőnkről is gondoskodtak:
füttyszóra és a hívózenére ébredtünk. A rossz idő ellenére a jókedv
állandó volt. Minden csapat egy
produkción dolgozott, amellyel
bemutatkoztunk a tanárainknak.
Délután focimérkőzésre került
sor, ahol az osztályok egymással
és az oszi és a táborvezetők által
alkotott csapattal mérkőztek meg.
Majd bemutattuk tanárainknak
produkcióinkat, akikkel együtt vacsoráztunk. Miután besötétedett
a tábori kaszinóra került sor, ahol
különböző próbatételeken vehettünk részt. Egy kisebb alvás után

iskola két X. osztályának a diákjai lettek célcsoportként kiválasztva.
A 4 napos képzés keretén belül sor került
a résztvevők projektbe történő részletesebb
beavatásáról, informálásáról. Az igényszint
felmérése után a közösen, valamint egyénileg megoldandó gyakorlatsorok által, szakmai tapasztalatcserére, valamint új, kreatív
megoldandó gyakorlatok megtapasztaltatására kérték fel a résztvevőket, bennünket, a
kurzust irányító előadók. Az érdekes és kellemes hangulatban eltöltött napok lehetőséget
biztosítottak számunkra egy sor előadói és
kooperatív módszer kipróbálására: gyakorlatokat, oktató jellegű játékokat kellett megismertetniük a vegyes nemzetiségűre rázott
csoportoknak egymás között, egymásnak. Ily
módon, bizonyos mértékig hallgatók és diákok is lehettek a projektben résztvevők, megtapasztalva mindkét fél (előadó-tanár/diákbefogadó) nézőpontját. Érdekessége volt
továbbá a projekttevékenységeknek, hogy az
egyes, játékos feladatok esetében nem került sor konkrét megoldási és cselekvési tervek ismertetésére, hanem az oldott légkör, a
megoldási lehetőségek keresése, a maximális
baráti bajtársiasság és versenyszellem, valamint a kooperáció, mint kulcsfontosságú szervezőelv került előtérbe.
Számos szakmai jótanáccsal, megoldási és
megvalósítási stratégiával, információcserével, valamint az angol társalgási nyelv napi
szintent történő használatával kezdhettük a
2018-2019-es tanévet. Az ízelítőként megismert(etett) játék és gyakorlatsorok továbbgondolására buzdítottak a képzők. Az elkövetkezőkben sorra kerülő fontosabb lépések,

hajnali tánccal folytattuk, majd
visszaaludtunk. Reggel ismét játékkal indítottuk a napot. Utolsó
játékként egy olyat játszottunk,
ahol 40 perc alatt 25 feladatot
kellett teljesítenünk. Hosszú búcsúzkodás után buszunk hazafele
vette az irányt.
Köszönjük a Communitas Alapítvány, Székelykeresztúr Város
Önkormányzata és az Orbán Balázs Gimnázium Alapítványa támogatását. (Szabó Anita)
Iskolakezdés.
Szeptember
10-én újból megszólalt az iskolacsengő. Ez alkalommal iskolánk
három különböző helyszínén újra
birtokba vették az iskolát diákjaink. Ilyenkor – az újévi fogadalmakhoz hasonlóan – valószínűleg
sokan tesznek ígéretet maguknak,
szüleiknek a jobb eredményeket
illetően. Ennek megvalósításában
a szülőkön kívül minket, pedagógusaikat is maguk mellett tudhatják a diákok, hiszen mindannyian,
szülők, pedagógusok és diákok
egyet akarunk: sikeres, jól felkészült gyermekeket, akik jól érzik
magukat szerepükben, és kön�nyen tudnak alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz.
www.facebook.com/obg.szekelykeresztur, www.obg.ro

tevékenységek, továbbképzők idejének, időintervallumainak rögzítése után rövid összképet kaphattunk a projekt általános felépítéséről, megvalósítási módozatairól, lépéseiről.
A képzés utolsó napjára az egyes intézmények projektmanagereinek megbeszélése került, mintegy záró, összegző momentumaként
a hétnek.
A színes és érdekes módszerek tanórákon
történő bevezetésére az elkövetkező időszakban kerül sor a pedagógusok és a partnerszervezetek képviselőinek közös tevékenységei által.
Kornis Melinda
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Mert ez az én sorom, üdvöm,
Tűnőben szép nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van.
Juhász Gyula Szeptember aranya című versének soraival köszöntjük az újság olvasóit a
Petőfi Sándor Általános Iskola diáksága és munkaközössége nevében. Újra szeptembert, „arany
szeptembert” élünk, a nyári szép emlékek küszöbén, az újrakezdést, új remények örömét,
hogy hátha jobb lesz vagy legalább más lesz…
A táborok kavalkádját, a szabad programok frissítő élményét, a gerendaillatú nagyszülői házat, a gondtalan csavargásokat és
kacajokat felváltotta újra az iskolapadok szigora, a pontosság, az odafigyelés, a tanulás,
mert ezek együttese formál igazi értelmes,
teherbíró, becsületes, pontos felnőtteket a
mindenkori diákságból.
Az iskolakezdés hetében együtt is örülhettünk szeptember aranyának, hisz csodás
napsütésben telt a sóskúti kihelyezett oktatási napunk, amikor szalonnasütés illatával és
gyerekzsivajjal töltöttük meg a völgyet.

Egy nagyobb horderejű projektnek is nekifutottunk, amelyről Szurkos Hajnalka óvónő
számol be részletesen a következőkben. Jó
kedvet a jó munkához, kitartást és pontosságot az elkövetkezendő szép nyarak reménységében!
Páll Emese

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium évnyitó ünnepségét 2018. szeptember 10-én tartottuk. A diákság felsorakozását követően a
végzős diákok bevezették előkészítő osztályos társaikat. Varró Margit igazgató asszony
évnyitó beszéde után, az újonnan érkezett
pedagógusok üdvözlését követően különleges
pillanatra került sor: közösségünk köszöntötte
intézményünk első napközis csoportjának 23
tagját és nevelőpedagógusaikat. Ezt követően az Országos Rendőr-Főkapitányság üzenetét hallgattuk meg. Az előkészítő osztályosok
idén is megkapták útravalóul a Berde-cipót,
majd minden cikluskezdő osztály átvette a

nagyobb diáktársaktól az iskolanyakkendőt.
Az ünnepély Lakatos Sándor lelkész-vallástanár áldáskérésével zárult. A továbbiakban a
diákság és a tantestület együtt vonult a nagy
iskolai csoportkép elkészítésére.
Intézményünk folyamatosan munkálkodik
a tanítási folyamat körülményeinek javításán.
Ezt bizonyítják a már megvalósult beruházások és a továbbiakra tervezett újítások. Az új
napközi otthon felépüléséig a kicsi napköziseinket otthonos, barátságos, jól felszerelt
helyiségek várják a régi épületben. Pályázatok révén 9 800 000 Ft áll rendelkezésünkre játszóház megépítésére. Elkészült modern

Köny v turi a köny v tárban
Szeptember 25-től, keddtől újra megnyílt a
könyvturi. Bátran lehetett válogatni a kötetek
között abban a reményben, hátha valaki kincsre lel. Húsz teli doboz várta a könyvmolyokat.
Magyar és világirodalmi, klasszikus és modern
művekre, könnyedebb vagy éppen komoly olvasmányokra is találhattak a Cigánybáróné
házának kapuja alatt. Hagyatékból származó,
vagy duplikátok, fölös példányok vártak új gazdájukra. A könyvturiban egész héten, naponta
8-18 óra közt lehetett válogatni.

A Petőfi Sándor Általános Iskola egyesülete benevezett a Fuss Neki adománygyűjtő programra, amely az udvarhelyszéki civil
szervezetek törekvéseihez segít előteremteni
a szükséges pénzalapot.
Célunk két darab interaktív tábla vásárlása a Napsugár Napközi Otthon óvodásai és az
iskola kisiskolásai számára. A cél eléréséhez
szükség van pénzbeli adományokra.
A támogatás lépései egyszerűek: lépjen be
a www.fussneki.ro oldalra, válassza ki a Szervezetek menüpontot (ha telefonról lépne be,
felül, középen látható a menüt jelző három,
vízszintes vonalka), a szervezetek között keresse meg a Pro Educatione Keresztúr Egyesületet, válassza ki az önnek szimpatikus fu-

tót, kattintson rá a nevére, és töltsön ki egy
rövid adatlapot; írja be, hogy milyen összeggel támogatja a futót, és azt milyen formában
juttatja el (utalással vagy odaadja a futónak).
Ezek után, ha még egyszer rákattintanak a
futó nevére már látják is az önök által felajánlott összeget.
Köszönjük szépen!

sportbázisunk, műfüves pályával, atlétikai
futósávokkal, ugrógödörrel. Továbbfolytatódik az étkezde és a konyha felújítása, melyre
600 000 Ft-ot fordíthatunk pályázaton elnyert
pénzösszegből. Az iskolabusz működtetésére
300 000 Ft áll rendelkezésünkre. Az iskolánkat támogató Gyámszülői Közösség Alapítvány sikeresen pályázott az Együtt lenni jó
program működésére. Ennek értéke 500 000
Ft. Reméljük, hogy az itt felsoroltak diákjaink
épülésére válnak a jövőben!
Sikeres tanévet kívánunk minden diáknak
és pedagógusnak!

Tanévkezdés a Molnár Ist ván Múzeumban is!
Rendhagyó történelemóra
Az Orbán Balázs Gimnázium IV. osztályos tanulói Vári István régésszel a régészeti, történelmi munkába nyertek betekintést, a néprajzi
kiállításokon ismerkedhettek néprajzi értékeinkkel, megtanulhattak olyan szavakat, amelyek jelentése alig ismert számukra. Reméljük,
az iskolapadban is jókedvvel és érdeklődéssel
fogják tanulni az új tantárgyat, a történelmet.
Mindannyiuknak sok sikert kívánunk és vis�szavárjuk őket!

Kalocsai diákok látogatása
Szeptember 20-án reggel újból benépesült
a múzeum udvara. Évek óta kedves visszajáró
vendégeink, a kalocsai iskolások jártak itt. Az
elmúlt évek során többszáz diák látogatott Székelykeresztúrra, akiknek – reményeink szerint
– életre szóló élményt jelentenek a Molnár István Múzeumban töltött pillanatok. Mindenkor
szeretettel várjuk őket, és hisszük, hogy hos�szú távon kamatozik a látogatás során szerzett
tapasztalat.
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KÖZÉLET
Házunk tája
Tanévkezdés
Városszerte többszáz diáknak csengettek be
szeptember 10-én, megkezdődött a 2018/2019es tanév.
Hogy erre a közlekedésben részt vevők figyelmét jobban felhívjuk, a városgazdálkodás
munkatársai az összes oktatási intézmény környékén lévő gyalogátkelőhelyet újrafestették.
Közlekedjenek óvatosan, a szabályok betartásával!

Tetőfedés a Napsugár Napközi Otthonnál
A városi tanács minden évben a helyi költségvetésből is támogatja az iskolákat. Az ös�szeget arra fordítják az intézmények, ami számukra a legszükségesebb: az évek során hol
eszközöket, bútorokat szereztek be, hol építésekre, felújításokra költötték. Ez utóbbit választotta a Petőfi Sándor Általános Iskola is,
amikor az általuk fenntartott Napsugár Napközi
Otthon tetejének rendbetételére pályázott. Az
építmény tetejére új cserepek kerültek, de más
újításokkal is várják az ovisokat.

Garázsdíszítés
Az új, Hargita negyedi játszótér mellé – nagy
meglepetésünkre – egy gyönyörű festmény varázsolódott, az ott található dupla garázs fehér
oldalára virágmintás dísz került.
Gergely Erzsébet keze munkáját dicséri a
szemet gyönyörködtető alkotás. Köszönjük
neki és a sok patrióta keresztúri lakosnak, akik
hozzátesznek a városi törekvésekhez, és azon
ügyködnek, hogy szebbé, élhetőbbé váljon a
környezetünk!
Úgy gondoljuk, ezzel többségben vagyunk és
ezekért a meglepetésekért érdemes dolgozni!

Bölcsöde
A bölcsődénél is zajlottak az új tanévet előkészítő felújítások. A városgondnokság munkatársai a helyszínen a beázásokat szüntették
meg, egyéb javításokat eszközöltek az épületeken, a műhelyükben pedig a kiságyakat, asztalokat, székeket újították fel, majd festették le.

Sóskút
Helyzetjelentés a Sóskútról: tavasszal a kivitelező cég munkatársainak tereprendezése
után a nyáron elhárult minden akadály, és teljes erőbedobással kezdték meg a leendő ifjúsági szálló felújítását. Az erkélyek beépítve, a
tetőcserepek pedig éppen most kerülnek fel a
komplexum tetejére.
Reméljük, most már csak az építtetőn múlik
az, hogy minél hamarabb birtokba vehessük a
sóskúti komplexumot.

Fekvőrendőr
A kirándulók védelmére és az ott lakók kérésére fekvőrendőrt helyeztünk el a Sóskút
utca elején, hogy az arra száguldózókat és a
sebességet korlátozzuk. Kérjük, vezessenek
óvatosan! Kellő óvatossággal, figyelemmel és a
közlekedési előírások betartásával a balesetek
megelőzhetőek!

Csőcsere
A Hargita utca végén, ahol a Gagyi patak folyik, mindig gond volt a szennyvízelvezetés. Az
egykori lakosság változatos módon, de mindig
megoldotta az elavult vezetékek problémáját.
Most a lakók kérésére, a város közbenjárására
az AQUASERV orvosolta a szennyvízelvezetők
problémáját. Köszönjük, hogy a csövek cseréjét
még az utcafelújítás és az új burkolat letevése
előtt megejtették.

Forgalmirend-változás
Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala felhívja a közlekedésben résztvevő összes
járművezető figyelmét, hogy a Kossuth Lajos
negyedben az Iza cukrászdától a Szuper Kedvenc üzlet irányában EGYIRÁNYÚvá vált az út.
Az esetleges balesetek elkerülése érdekében
kérjük, tartsák tiszteletben az újonnan kihelyezett forgalmi táblák utasításait! Köszönjük!

Kultúrház
Munkatársaink azon dolgoztak a napokban,
hogy a művelődési házban belül és kívül is minden rendben legyen, és méltóképpen fogadhassuk a 2018/2019-es színházi idény első fellépőit, akik Ausztráliából érkeztek a keresztúri
közönség örömére.
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SPORT/KÖZÉLET
Ökológiai horgásztábor a rugonfalvi halastónál

A székelykeresztúri Petőfi Sándor Művelődési
és Kutatási Egyesület a 2018. szeptember 14-16
időszakban ökológiai horgásztábort szervezett
gyerekeknek a rugonfalvi halastónál. A rendezvény a sporthorgászat gyakorlásán és az ezzel
kapcsolatos alapismeretek elsajátításán kívül
célul tűzte ki a vízi élővilág megismertetését, a

temészetvédelem fontosságának tudatosítását
és az ökológiai szemlélet kialakítását is a résztvevő gyerekekben. A tábor 25 gyerek számára
biztosított tartalmas hétvégi kikapcsolódást és
horgászkalandot.
A rendezvény megszervezését támogatta
Hargita Megye Tanácsa.

Let’s do it Romania! – szemétgyűjtési akció

Szeptember 15-én népes önkéntes csoport
gyűlt össze a Küküllő mentén, hogy felszabadítsa
a hulladék alól a folyót, a partot, a közvetlen környezetünket. Köszönjük azoknak, akik rááldozták
a szombat délelőttöt, és csatlakoztak a város, az
Erdélyi Ifjúsági Egyesület és az RDE Hargita, valamint a Let’s do it Romania! kezdeményezéséhez.
Minden korosztály képviseltette magát: kicsik
és nagyobbak, iskolások és felnőttek, egyénileg

vagy családosan szedték a szemetet a város udvarhelyi végétől egészen a fiatfalvi Küküllő-híd
lábáig. Elhullott állatok, csontok, nem lebomló
dolgok, palackok, ruhanemű, építési hulladék, de
még autós gyerekülés is előkerült. Megtapasztalhattuk, hogy az emberi gondatlanság mekkora károkat képes okozni. Úgy látszik, nem lehet
elégszer figyelmeztetni a régi tanítás szerint:
Óvjuk a természetet!

Nem háztartási hulladékok elszállítása

A gordiuszi csomót megint a tanácsnak kellett elvágni.
Hónapok óta tartó vitának került pont a végére; reméljük, hogy nem ideiglenesen. A „háború”
a 2. számú lakószövetség és az RDE Hargita szemétszállító társulás közt folyt. A két szervezetnek nem sikerült dűlőre jutnia abban az ügyben,
hogy az új piac mellett lévő szeméttárolók körül
lerakott – sok esetben nem háztáji – hulladék
elszállíttatása kinek a fennhatósága alá tartozik. Mint ismeretes, a 2. sz. lakószövetség adminisztrálásában van a hulladéksziget, ahová a
lakók konyhai és más típusú hulladékot horda-

Ifjúsági program
Hargita Megye Tanácsa a 2018-as évet az Ifjúság Évének nyilvánította, ennek jegyében idén
még több rendezvény és program szól a fiatalok
részére.
Ennek jegyében október 14–15-én az érdeklődőknek – diákoknak és felnőtteknek egyaránt
– lehetőséget teremtenek a csíkszentdomokosi

nak. Megítélésünk szerint a lakószövetség dolga
lenne ezeket elvitetni, ami hónapok óta nem történt meg a NEM háztartási szemét tekintetében.
Ez mindenkinek ronda látvány, nem is beszélve a fertőzésekről, ezért be kellett avatkozzunk. Bár a jogi vitának nem értünk még a
végére, a szemét elszállítódott.
Megkérjük a tisztelt lakosokat, hogy a (szelektív) hulladékgyűjtő egységeknél csak az
odaillő szemetet tegyék le, és azok, akik kertes
házzal rendelkeznek, hagyják meg a kukákat
a tömbházlakóknak, hiszen csak ők fizetnek a
gyűjtésért.
vadászati kiállítás meglátogatására: itt vaddisznó-, vadmacska-, hiúz-, szarvas-, őz-, farkas-,
róka-, medvetrófeákat csodálhatnak meg, de
igény szerint rövid, érdekes bemutatókat is hallhatnak. Demeter László a felcsíki természetes
élővilágról, Fekete Örs, Hargita Megye Tanácsa
Hegyimentő Közszolgálatának vezetője a biztonságos hegyi túrázásról, és Szász Hunor dietetikus az egészséges táplálkozásról tart előadást. A

látogatás során elsajátíthatják a természetjárás
alapvető szabályait, megérthetik a környezetbarát viselkedés fontosságát, ritka növény- és állatfajokkal ismerkedhetnek és láthatják a falvak
népi emlékeit. Ugyanakkor a diákok meglátogathatnak egy felcsíki feketeribizli-présműhelyt,
ezáltal kapcsolódva a megyei tanács székelytermék-mozgalmához és a hagyományosan készült,
helyi élelmiszertermékek országos napjához is.
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FELHŐTLENÜL
Kulturális programok
Elkezdődött az őszi zsongás
Székelykeresztúron is, lássuk, mi
minden várható a városban!
A hónap végén lejár a legenda- és meseíró pályázat leadási
határideje, amellyel a Küküllő melletti forrás és a köré épített pihenőparknak keressük a legmegfelelőbb nevet.
A Molnár István Múzeumban
készülnek a Haáz Rezső Múzeum
által rendezett Szablyák című kiállítás fogadására, amelyen a városi
gyűjteményünkből is szerepel néhány műtárgy.
A könyvtár vintage-stílusú enteriőrrel és régi-új olvasmányokkal
csábítja az olvasókat.
A kultúrházban szeptember 20án két bemutatást ért meg Tamási
Áron Hullámzó vőlegény című da-

Villanyoszlop elköltöztetése

rabja az ausztráliai magyar műkedvelők előadásában.
Október 2-án és 4-én Poór István filmjét vetítjük, amelyet Wass
Albert A funtineli boszorkány című
regénye alapján készített.
Továbbá októberben a keresztúri Pódium Színtársulat is fellép a
nagy sikerű Dürrenmatt Pör a szamár árnyékáért darabbal.
Novemberben pedig a Szomszédnéni Produkciós Iroda fog nevettetni.
A továbbiakban egyéni Karinthy-esttel készül Kiss László színművész, fellép a Kézdivásárhelyi Színház és a kolozsvári Operettissimo is.
Az előadások száma természetesen még gyarapodhat, addig is
ezeket jegyezzék fel a kalendáriumukba!

Már egy ideje zajlanak a Székelykeresztúr két végét összekötő
kerékpárút befejezésére vonatkozó munkálatok. Nem csak ennek
okán hívjuk fel a lakók figyelmét
arra, hogy városszinten sok esetben rendezetlenek a telkek tulajdonviszonyai. (Akár több tíz évre
visszamenőleg hiányzott az az
egységes városrendészeti terv,
amelyet szigorúan be kellett volna
tartani.)
Nem minden utcán tökéletesen
egyenes az út, kinnebb-bennebb
lógnak a telkek fizikai határai, holott legtöbbször olyan területekről van szó, amelynek rendezett
a tulajdonviszonya. (Ez a probléma minden egyes nagyobb infra-

strukturális munkálatnál gondot
okoz, legyen szó kerékpár-, járdavagy útfelújításról.) Lehetőségeink függvényében próbálunk erre
megoldást találni, és az orvoslásban sokat segít a földtulajdonosok
kompromisszumra való hajlama is.
Köszönjük azon telektulajdonosoknak, akiknél a legtarthatatlanabb volt a helyzet, de főként a
Demeter-családnak, hogy lehetőséget teremtettek a Timafalvi utcában néhány villanyoszlop elköltöztetéséhez, illetve az Electrica
vállalatnak, hogy – ha a városvezetés kérésének ellenére nem az
összeset – legalább ezen póznák
elmozdítását megoldották.

Ausztráliától Farkaslakáig

A Brisbane-i Magyar Színtársulat a Kárpát-medencében turnézott, a történelmi Magyarország
tíz különböző helyszínén mutatták
be Tamási Áron Hullámzó vőlegény
című három felvonásos darabját. A
Brisbane-i Magyar Színtársulatot
a magyarság megőrzése érdekében az Erdélyből származó Kovács
Lőrinc református lelkipásztor alapította 2007-ben. A társulat szerte Ausztráliában nagy sikereket
ért el a magyar kultúra kincseinek
bemutatásával. Legújabb produkciójukat, Tamási Áron Hullámzó
vőlegény című három felvonásos
darabját a távoli kontinensről a

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával tudták elhozni egy
Kárpát-medencei turnéra. A turné
részeként szeptember 20-án Székelykeresztúron léptek fel, szeptember 21-én, Marosvásárhelyen
a Maros Művészegyüttes székházában mutatták be az előadást,
majd a nyárádszeredai művelődési
otthonban is szerepeltek. A turné
Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujában zárult. A székelykeresztúri
fellépés megszervezéséért gratulálunk az innen elszármazott Sipos
Ika színtársulati tagnak, akinek köszönhetően felejthetetlen élményben volt részünk.

Isten hozott Székelykeresztúron!

Az Anyakönyvvezetői és Lakosságnyilvántartó irodák adatai alapján júniusban öt székelykeresztúri
baba látta meg a napvilágot, mind
fiúcskák! Ismerjük meg őket: Bábi
Erik, Benkő Zsolt, Domokos Dávid,
Gábor Milán és Szőke Hunor. Júliusban 9 székelykeresztúri baba
született: Farkas Andrea, Farkas
Barna, Gálfalvi Ádám, Hanzi Ingrid-Dia, Kedei Lóránt, Pala Hanna,
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Simó Anna, Tankó Aletta és Vas
Rajmond-Zoltán.
A gyerekeket és családjaikat
a közösségi egészségügyi as�szisztensek látogatták meg; az
anyukáknak feltették a szokásos
kérdéseket, majd átadták a város
ajándékát a gyerekek számára.
Isten hozott benneteket Székelykeresztúron!
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