Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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2018. november – 194. lapszám

Beszámoló a novemberi tanácsülésről
2018. november 8-án sor került a novemberi rendes havi tanácsülésre, amelyen a testület
kilenc napirendi pontot vitatott, amelyekről az
alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot.
Az egyik napirendi pont a megyei tanfelügyelőség levele volt, amely arról szól, hogy hogyan
is képzelik el a 2019-2020-as iskolahálózatot Székelykeresztúron. Tehát azt kell tudni, és azt mondtam el a napirendi pont érdemi megvitatása előtt,
hogy sajnos itt vidükönkön, de Romániában általában szokás, hogy a kalendarisztikus év végén
vagy következő év elején, amikor az iskolahálózat
meghatározása kerül napirendre, akkor valamilyen
„mondvacsinált” problémát elővesznek a tanügyminisztériumban, és ezzel próbálják valószínűleg
eltussolni azokat a problémákat, amelyek a tanügy
alulfinanszírozását jelentik. Hol az igazgatókat
próbálják vizsgáztatni, hogy jó igazgatók-e, maradhatnak-e, avagy nem, mindez természetesen
politikai indíttatásból, van, amikor a fejkóta nem
elég, tehát a diákok létszáma egy bizonyos határ
alá esik, és ezáltal egy olyan terhet tesznek a tanügyi káderek vállára év végén, hogy nem tudnak
teljes mértékben azzal foglalkozni, ami az ők feladatuk, vagyis a gyermekek tanítása, nevelése,
hanem esetenként a pedagógusoknak azon kell
gondolkodni a napközikben és iskolákban, hogy
vajon holnap lesz-e munkahelyük, lesz-e elég
gyerek, akit tanítani kell, és hasonló létfenntartási problémákkal küszködnek mind az intézmény
mind a családjuk szintjén.
Ez semmiképp sem jó, és azt kell tudni a
mostani helyzetről, hogy kicsit változott ahhoz
képest, ami eddig volt, mert eddig az iskolahálózatot a helyi önkormányzat fogadta el. Most
a törvényt olyan irányban módosították, éppen
azért hogy bele tudjanak piszkálni a helyi dolgokba iskola szinten, és akár burkolt leépítést is
végrehajthassanak, hogy ha nem tud összhangba kerülni a tanfelügyelőség véleménye a helyi
önkormányzat véleményével az iskolahálózat tekintetében, akkor a minisztériumnál van a végső döntés, és a minisztérium amit dönt, azt kell
majd elfogadnunk itt helyi szinten.
A megyei tanfelügyelőség, mint a minisztérium kinyújtott karja, javaslattal jött, amelyet az

iskolák többsége nem tart elfogadhatónak. Azt
javasolják, hogy a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum, amely köztudottan szakképzéssel foglalkozik, egyesüljön az Orbán Balázs Gimnáziummal, illetve a Mesevár Napközi Otthon csatolódjon a Petőfi Sándor Általános Iskolához, mint
ahogy a Napsugár Napközi Otthon is odatartozik.
Az öt intézményből hármat hagynának Székelykeresztúron, a harmadik intézmény, amely maradna, az a Berde Mózes Unitárius Gimnázium,
amelynek most már napközije is van, és egészen
a tizenkettedik osztályig minden struktúrája működőképes.
Az iskolaigazgatók tanácskoztak, és nem tudtak közös nevezőre jutni. Minden intézményvezetőnek az állásfoglalásában van olyan érv, amely
természetesen a saját intézményét védi, és a saját
közösségét próbálja átsegíteni ezen a nehéz helyzeten. Ez érthető, hiszen egy intézményvezető ha
nem a saját érdekében cselekszik, akkor nincs is
amit keressen annak az intézménynek az élén. Én
személy szerint amellett foglaltam állást, hogy az
önkormányzat akkor tud egy jó döntést hozni, ha
az iskolaigazgatók, a helyi közösségek vezetői és
vezetőtanácsai egy olyan javaslatot tesznek az iskolahálózatra, amely mindenki számára kompromisszumos javaslat és elfogadható, de ez a javaslat még nem született meg. Ami félő az, hogyha
nem tudunk egy helyi összhangra jutni, amelyet
mindenki elfogad, akkor fennáll a lehetősége annak, hogy a tanügyminisztériumban egy tollvonással akár két létező magyar oktatási intézményt is
felszámoljanak Székelykeresztúron, mert gyakorlatilag az egyesítés egy burkolt felszámolás, még
akkor is, ha alegységként megmaradhatna a szakoktatás is az Orbán Balázs Gimnáziumban, akkor
is ez egy meggyengítése, illetve holtpályára való
terelése lenne a keresztúri szakoktatásnak, ami,
hogy ma létezik, egy nehéz és hosszas folyamatnak az eredménye.
Az elmúlt tíz évben én mindenképpen azon
voltam, hogy maradjon meg minél több magyar
intézmény, mert nagyon egyszerű ellehetetleníteni, megszüntetni egy magyar intézményt, de
ha újra kell indítani, az nehéz kérdés.
folytatás a 2. oldalon...

Novemberi jeles napok

November 1-je Mindenszentek napja,
2-a Halottak napja
Mindkét nap a halottakra való emlékezés
napja. Mindenszentekkor emlékezünk meg
azokról a szentekről, akik név szerint nem szerepelnek az egyházi naptárban.
November 11.
Márton nap a néphagyomány szerint az
éves gazdasági munkák lezárásának ideje is,
egyben a téli pihenés időszaka a természet
számára. Ekkor vágták le abban az évben először a hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg először.
A tapasztalat szerint Szent Márton napja
körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett
az első hó. Ha hó esett, akkor azt mondták,
hogy Szent Márton püspök fehér lovon jött.
Ha Márton napja fehér lovon köszöntött
be, hosszú telet jósoltak, ha barna lovon jött,
vagyis nem esett a hó, úgy tartották, karácsonyig nem is lesz. Ha kevés hó esett: Márton
csak megrázta a szakállát.
November 19.
Árpádházi Szent Erzsébet (XIII. század)
ünnepe. A legenda szerint Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, mely
rózsává változott, mikor atyja kérdőre vonta
emiatt. Időjárásjóslás kapcsolódik ehhez a
naphoz, általában havazást várnak a gazdák,
csak úgy mint Katalinkor.
November 25.
Szent Katalin keresztény vértanú (IV. század) ünnepe. Kerékbe törték, ezért a fuvarosok, kerékgyártók, valamint a házasulandó
lányok védőszentje. Katalin naphoz férjjósló
hiedelmek kötődnek. Katalin-ágnak nevezik
azt a gallyat, melyet a lányok vízbe állítottak,
s ha karácsonyig kizöldült, közeli házasságra
lehetett számítani a lányos háznál. Régi időjárási megfigyelés szerint, ha Katalin locsog
(vagyis lucskos, nem fagy), akkor Karácsony
kopog (azaz jó hideg lesz).
November 30.
Szent András napja. A hagyomány szerint
kereszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen az andráskereszt elnevezés. András a keleti ortodox egyház védőszentje.
András napja a legelterjedtebb férjjósló
nap, ólomöntéssel, gombócfőzéssel igyekezetek a jövendőbeli személyét kitalálni.
Vidéken ezen a napon kezdték el a disznóvágást, a disznótorok farsang végéig tartottak.
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Beszámoló a novemberi tanácsülésről
Tudjuk, hogy milyen bürokratikus nehézségekkel jár, esetenként lehetetlen is, ott van a
marosvásárhelyi római katolikus gimnázium
esete is, amelynek tanúi lehettünk, hogy egy
tollvonással megállították, és az újraindítása
hosszas politikai viták és egyéb civil kezdeményezések hatásának lett az eredménye.
Ha mégsem lehet megtartani ezt a struktúrát,
amelyet a tanfelügyelőség által a minisztérium leközölt, akkor az lesz a jó, hogyha a legkevesebb
veszteséggel járó kompromisszumos megoldást
fogadjuk el, csak még nem tudjuk, hogy az mi is
lenne. A szomorú az, hogy a tanügyminisztérium
az alulfinanszírozást leépítéssel próbálja megoldani, és Székelykeresztúron jelen pillanatban egy
iskolának sincs meg a fejkóta rendszer szerinti béralapja, tehát a diákok létszáma szorozva az egy
diákra eső béralappal, nem üti azt a fizetésmen�nyiséget iskolaszinten, ami kiosztásra kerül hónapról hónapra. A legjobban a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál férnek bele abba a béralapba,
amelyet kiszabtak nekik, ott ez 95%, de a magasabb képzettségű tanárokkal, káderekkel is rendelkező intézmények, mint akár az Orbán Balázs
Gimnázium, csak 75%-on van, és a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum is valahol akörül van a béralapot illetően. Azt nem értjük mi, hogy hogy lehet
egy 75% és egy 80% százalékos intézmény egyesítéséből kihozni a 100%-os béralapot? Csak úgy,
hogyha leépítenek, összevonnak, és ezt a keserű
pirulát akarják velünk lenyeletni.
Tehát ez a napirendi pont jelentős véleménykialakításra késztetett. Minden iskola előre elküldte
mind a vezetőtanács mind a pedagógiai tanács
leírt véleményét, amelyek egyelőre nem igazán
egyeznek, ezért is javasoltuk, hogy ezt a napirendi pontot halasszuk el a decemberi tanácsülésre. December 21-ig kell erre válaszolni, és addig
még lehetőségünk lesz a megyei főtanfelügyelővel is tárgyalni. Az semmiképpen sem lenne jó,
ha a helyi véleményeket teljesen figyelmen kívül
hagyva, a minisztériumban hoznának olyan döntést, amely az intézmények felének kedvezőtlen.
Mindenképp hasznos volt a megbeszélés, a
vélemények ütköztetése, mivel több olyan önkormányzati képviselő van, akik más szakterületen, nem a tanügyben működnek, és így jobban
megérthették, hogy kinek milyen érvek, indokok
mellett született meg a döntése, és ha véglegesen az önkormányzat szavazataira kerül sor,
akkor a helyi önkormányzati képviselők – pártállásuktól függetlenül – valószínűleg tudnak hozni egy értelmes és elfogadható döntést, mert ez
is a feladatuk, hogy nehéz helyzetekben is igyekezzenek a lehető legjobb döntéseket meghozni.
Az a kérésem az önkormányzati képviselők
felé, hogy próbáljunk olyan döntés felé javaslatot tenni, amelyet a legtöbben elfogadnak, és ha
mindenki enged egy kicsit, akkor megszülethet
egy kompromisszumos döntés.
A hármas napirendi pontnál az Ady utcában
hét négyzetmétert adtunk át használatba az
Electrica vállalatnak. Folyamatban van az utcai
villanyvezetés a lakásokba, több új építésű lakás
épült az Ady utcának egy kiágazó zsákutcájában,
ahol még nincs megoldva a villany probléma, de
nem is olyan egyszerű, nem az önkormányzatnál van a labda, mert ha ott lenne, akkor már
rég megoldódott volna a villany bekötése. Tehát a villanyvezetékek vezetése, az áramellátás
különböző részeken, mind az áramszolgáltató

...folytatás az első oldalról

vállalatnak a feladata, ez a munkálat folyamatban van, és reményeink szerint minél előbb meg
is valósítják, hogy azok a lakók, akik különböző kalózmegoldásokkal oldották meg eddig az
áramellátást, tudjanak odaköltözni,
Egy helyi zonális rendezési tervet hagytunk
jóvá a negyedik napi rendi pont alatt. A Berde
Mózes Unitárius Gimnáziumnál épül egy napközi, amely építéséhez szükség volt arra, hogy a
teleknek a beépíthetőségét egy zonális rendezési tervvel megnöveljük, mert a mostani városrendészeti terv ezt nem tette lehetővé. Ez egy
hosszas folyamat volt, de most már reméljük,
hogy hamarosan beindulhat az építkezés, mert
azt a pályázati pénzt az iskola, az egyház el kell
számolja, és fel kell építse azt az óvodát, amely
majd biztosítja a most már működő csoportok
számára a végső helyszínt.
Az ötös napirendi pontnál egy területet javasoltunk megvásárlásra, ez a timafalvi temető bővítését célozza, megtörténtek az előzetes
egyeztetések, mindenki tapasztalhatta, hogy a
timafalvi temető lassan egészen a vasútig terjedt, így szükségessé vált a bővítése, és ezt sikerült is megvalósítani.
A hatos napirendi pont alatt az ANL-s lakásoknak a felértékelt árait fogadtuk el. A törvények
szükségessé teszik, hogy az intézmények és
cégek tulajdonában lévő ingatlanokat háromévente fel kell értékeltetni. Három ár létezik egy
ilyen ANL-s tömbháznál: van egy államilag meghatározott négyzetméter ár, ami 1500-1600 lej
körül van; van a leltári ár, amellyel építették, és
az építkező cég ezt leosztja a lakások számával;
van a felértékelt ár, és tudni kell, hogy a három
ár közül a legnagyobbikon szabad csak eladni. A
felértékelés is azt állapította meg, hogy a leltári
ára még mindig nagyobb, természetesen a leltári árból ezeknek az épületeknek le van vonva
az eddigi kopásuk, amortizációjuk, de még mindig nagyobb, és a leltári áron folytathatjuk az
eladást, de úgy néz ki, hogy a leltári ár is a piaci
ár körül, illetve valamivel alatta van, és amint
már az eddigiekben is említettem, szép lassan
érdemes vásárolni annak, aki ilyen ANL-s tömbházlakásban lakik. Van az a lehetőség, hogy előleget fizetnek és a többit felosztva részletekben
törlesztik, mivelhogy a piaci ár utolérte az ANL-s
lakások árát, ezért érdemes ilyen részletre megvásárolni. Nem mindegy, hogy valaki a havi bért
fizeti, vagy a saját tulajdonában lakik, és a részletet fizeti az Országos Lakásügynökség felé.
A székelykeresztúri focipályánál biztosítottunk egy átjárást a baloldali telek tulajdonosának a kérésére.
A nyolcas napirendi pont kapcsán költségvetés kiegészítés volt. Vannak olyan munkálataink, amelyek még nincsenek kifizetve, és még
folyamatban vannak. A főtéri kockakövezésnél
pl. a városgazdálkodás forrásai megapadtak, azt
próbáltuk kiegészíteni, valamint olyan más munkálatoknak az értékét, amelyekre nem volt elég
pénz, most kiegészítettük. A tanács épületének
a tetőzete a belső udvar felőli részen teljesen fel
lesz újítva, a cseréplecek és a cserepek ki lesznek
cserélve.
A különféléknél egy napirendi pont szerepelt,
a múlt tanácsülésen bevettünk a város vagyonába egy pumpaházat, a fiatfalvi szennyvíz átemelő pumpaházat, amely a boldogfalvi szen�nyvíztelepünkhöz emeli át a szennyvizet. Ennek

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 130/2018 privind aprobarea ocupării temporare a suprafeței de 1630
mp. și ocupării definitive a suprafeței de 7
mp. din domeniul public al oraşului Cristuru
Secuiesc, de către S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A., SEE Harghita
HOTĂRÂREA nr. 131/2018 privind aprobarea
Planului urbanistic zonal în scopul modificării
indiciilor urbanistici – P.O.T. şi C.U.T. – construirii unei grădiniţe cu program prelungit,
asigurarea accesului şi circulaţiei pietonale/
auto pe amplasament din strada Orbán Balázs din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 132/2018 privind aprobarea achiziţionării unui teren, necesar extinderii Cimitirului Timafalvi.
HOTĂRÂREA nr. 133/2018 privind aprobarea
preţului de vânzare a apartamentelor A.N.L.
din strada Dávid Ferenc nr. 1, Bl. B1-B2.
HOTĂRÂREA nr. 134/2018 privind constituirea cu titlu gratuit a unui drept de servitute
de trecere în favoarea unei parcele înfundate.
HOTĂRÂREA nr. 135/2018 privind rectificarea bugetului local al orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 136/2018 privind stabilirea
valorii de inventar a mijloacelor fixe preluate
de la S.C. AVICOLA Brașov S.A. de către orașul Cristuru Secuiesc, cuprinderea acestuia
în domeniul public al orașului din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare cu nr.
22/202662/2016
Cristuru Secuiesc, la 08 noiembrie 2018.
HOTĂRÂREA nr. 137/2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor
technico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcția de locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, str. Dávid Ferenc, nr. 1,
bloc nr. 3, regim de înălțime P+2E+M și 30
U.L.”, Cristuru Secuiesc, județul Harghita
Cristuru Secuiesc, la 20 noiembrie 2018.
a felértékelése történt meg, beáraztuk, és a
következő lépésben át kell adjuk a marosvásárhelyi AQUASERV-nek, mert ebben az épületben
most különböző felújításokat eszközölnek, pumpákat cserélnek ki, és ahhoz, hogy elindítsák ott
a munkálatokat, szükség volt, hogy ezt a pumpaházat értékkel átadjuk az AQUASERV-nek.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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ÖNKORMÁNY Z AT
S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
130/2018-as HATÁROZAT egy közterület
ideiglenes használatának jóváhagyásáról.
131/2018-as HATÁROZAT egy zonális városrendezési terv jóváhagyásáról, annak
urbanisztikai kitételeinek módosításáról,
egy napközi otthon építése és a gyalogos
és autó-forgalom biztosítása céljából egy
Orbán Balázs utcai helyszínen.
132/2018-as HATÁROZAT egy terület megvásárlásának jóváhagyásáról.
133/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc
utca 1 szám alatti B1-B2 számú A.N.L. által
épített tömbház lakásainak eladási ára jóváhagyásáról.
134/2018-as HATÁROZAT egy átjárási
szolgalom jóváhagyásáról.
135/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi
helyi költségvetés kiigazításáról.
136/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonába a Brassói Avicola RT-től átvett
alapeszközök leltári értékének meghatározásáról.
Székelykeresztúr, 2018. november 08.

Rendkívüli tanácsülés a városi iskolahálózatról
2018. november 20-án rendkívüli tanácsülésre
került sor, amelynek fő napirendi pontja a városi iskolahálózat helyzetének a megvitatása volt.
Azért volt szükséges rendkívüli tanácsülésre a
decemberi rendes havi testületi ülés előtt, mivel
intézmények egyesítése-összevonása esetén a
nemzeti minősítési rendszerben (ARACIP) történő előzetes ellenőrzés és jóváhagyás is szükséges, aminek november 30-ig kellene véglegesítődnie. Több mint 5 éve évről-évre terítékre kerül
az iskolahálózat átszervezésének kérdésköre,
amelynek kapcsán a városi oktatási intézmények vezetői fel voltak kérve, hogy tegyenek le
az önkormányzat asztalára egy mindenki által elfogadott kompromisszumos javaslatot. Ez sajnos
mindeddig nem történt meg, sőt minden intézmény a számára legelőnyösebb verziót közölte,
amelyekhez csatoltuk a megyei tanfelügyelőség,
valamint a polgármester javaslatát is.

Házunk tája
Malom utca felújítása
Rákerült már az első aszfaltréteg a Malom
utcára, jelenleg a csatornahálózat aknatetőinek
a szintre hozása történik, mielőtt a koptató aszfaltréteg is felkerülne.
Az utca felújítása az országos PNDL program
(Országos Helyi Fejlesztési Program) keretében
történik.

A fő nézetkülönbségek abból fakadnak, hogy
egyes intézményvezetők horizontális, míg mások
vertikális struktúrákban gondolkodnak. Hos�szas vita után a döntés az volt, hogy szavazásra
még ne kerüljön sor, hanem napolódjon el a döntés – így a Gordiuszi-csomó nem lett elvágva. A
polgármesternek az a kérése minden érintett fél
irányába, hogy próbálja meg mindenki higgadtan,
körültekintően és ésszel kezelni a kialakult helyzetet, és ne keltsen negatív hangulatot különböző
közösségi közegekben (FB, szülők, tanárok), mivel ezzel nem oldódik meg a probléma, és a téma
következő napirendre kerüléséig ne csak érzelmi
és érdeki alapon közelítse meg az iskolahálózat
újratervezését, hanem lehetőleg vegye figyelembe akár a múltban történt folyamatokat, a jelenlegi helyzetet és a gyereklétszám csökkenéséből
fakadó jövőbeni perspektívát.

nyegesen javulni fognak a lakhatási körülmények a város legdinamikusabban épülő, bővülő
lakótelepén, ahol már több mint 50 telekhelynek van gazdája, s ebből már több mint 15-ön
épület is van, vagy éppen most épül.

137/2018-as HATÁROZAT a „Dávid Ferenc
utca 1 szám alatt építendő 3. számú A.N.L.
típusú tömbház” elnevezésű beruházási
munkálat megvalósíthatósági tanulmányának technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2018. november 20.

Anyakönyvi hírek

2018.10.15. – 2018.11.15.

Születések:
Bán Etele		
Vass Maja-Juliánna
Kovács Gergő 		
Szabó Ádám		
Dajka Leila		
Gáspár Péter		
Györfi Adrienn		
Gál Dóra		

2018.10.18
2018.10.05
2018.10.15
2018.09.25
2018.10.27
2018.10.26
2018.11.05
2018.11.07

Épül az új műgyepes pálya
Hosszas, indokolatlan szünet után végre újra
folytatódnak a műgyepes pálya építési munkálatai a városi sportcsarnok szomszédságában.
A készülő téren kosárlabda-, minifoci-, kézilabda- és teniszpályák leszek kialakítva a sportolni
vágyók és a sportkedvelők örömére.

Házasságkötések:
2018.10.24
Széll János-Szabolcs és Takács Zsuzsánna
2018.10.31
Kiss Sándor és Kiss Anna-Ibolya
2018.11.09
Czifra Sándor és Mudure Nicoleta
Elhalálozások:
Máté Julianna		
Rezi Hajnalka		
Ujvári Ștefan-Iosif
Kovács Klára		
Tamási Áron		
Brudan Ilarie		
Simó Sarolta		
Vas Sándor		
Kovács Anna		

2018.10.21
2018.10.22
2018.10.25
2018.11.02
2018.11.04
2018.11.05
2018.11.09
2018.11.09
2018.11.12

Közvilágítási hálózat a Dávid Ferenc lakótelepen
Új, korszerű, az egész lakótelepre kiterjedő
közvilágítási hálózat kiépítése kezdődött el a
Dávid Ferenc lakónegyedben. A projekt az országos PNDL (Program National de Dezvoltare
Locală) program keretében kerül kivitelezésre.
Reméljük, hogy ennek eredményeképpen lé-

Novemberi 1-jei kegyelet és
tiszteletadás
Székelykeresztúr város polgármestere lerótta kegyeletét a két világháború emléke és áldozatai előtt, virágot és gyertyát helyezve el a
főtéri Székely sirató emlékműnél.
„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
(Juhász Gyula)
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
becslési és művészeti versenyeken. Mindnyájunk örömére szolgál, hogy Simó Kamilla
éneklés kategóriában I. díjat szerzett. A rajz
és fizika versenyen résztvevő diákjaink is becsülettel kivették részüket egy jó eredmény
kiharcolásában a könnyűnek egyáltalán nem
tűnő nemzetközi mezőnyben.
A X. A osztály diákjai a székelyudvarhelyi
magánerdészet nyílt napján látogattak el a
sóskúti erdőbe, ahol erdészek segítségével
egy teljesen más szemszögből fedezték fel a
számos titkot őrző erdőt.
Diáktanácsunk is aktív időszakot tudhat
maga után: immár sokadik alkalommal szervezték meg az Egymillió csillag a szegényekért rendezvényt, ahol lehetőségükhöz mérten adakoztak a rászorulóknak. Ugyanakkor
megválasztották a diáktanács új vezetőségét
is, ahol a diákok Páll Rékának szavaztak bizalmat, így ebben a tanévben ő tölti be az elnöki tisztséget, Kiss Ferenc és Komporály
Dávid pedig az alelnöki tisztséget. Sok sikert
kívánunk nekik az iskolai diákélet szervezésében.
A negyedikesek a mesék iránti elkötelezettségüket bizonyították a Székelyudvarhelyen
szervezett mesevetélkedőn, ahol 48 csapat

közül bizonyultak a legjobbaknak, továbbjutva
a vetélkedő következő fordulójába.
Az Adj király katonát! verseny kifejezett
célja az értő olvasás fejlesztése, a család szerepének erősítése, illetve a nemzeti öntudat
megalapozása. Résztvevő diákjaink szépen
szerepeltek ezen a megmérettetésen is, így
Orbán Lívia Klaudia első lett csapatával,
második lett csapatával Vonya Norbert,
Kendi Csenge Napsugár és Nagy Brigitta.
Az Iskolai Könyvtárak Világhónapja alkalmából az első osztályos kisdiákok őszi dekorációt készítettek a gyermekkönyvtár számára.
A kézimunkák a könyvtárban kerültek kiállításra. A tevékenységet mesemondás előzte
meg, Zelk Zoltán Őszi meséjét hallgathatták
meg a gyerekek.
Iskolánk könyvtára immár sokadik alkalommal szervezett olvasótábort az elemis
kisiskolások számára. A tábor három napja
alatt meséket, verseket olvastak, igyekeztek
változatos tevékenységekkel, érdekes játékokkal minél közelebb hozni a gyermekekhez
a könyvet, az olvasást.
További tevékenyégeinkről internetes oldalainkon olvashatnak: www.obg.ro, facebook.
com/obg.szekelykeresztur

Intézményünkben az elmúlt hónapban a
mindennapi oktatási és nevelői tevékenységek mellett számos projekt és extracurriculáris tevékenység valósult meg:
A napközisek kilencedik alkalommal szervezték meg a Márton-napi mulatságot, ahol
élő liba társaságában járhattak a kicsik libatáncot, lampionokat eregettek szüleikkel
együtt, majd libazsíros kenyeret ettek lilahagymával, lezárva az élménydús egyhetes
projektet november 12-én.
Az I. A osztály és a Napraforgó csoport október végi közös projektje is nagy sikert aratott „Sündisznócska ágyat vetett” mottó alatt.
Ezúttal a bujdosó sünit a városi könyvtárban
találták meg, ahol Lőrinczi Edit és Bădeu Dalma könyvtárosok nagy szeretettel fogadták
a kíváncsi gyerekeket. Volt dramatizálás, kis
előadás a házi kedvencről, egészségmegőrző szokások kialakításáról beszélgetés és élménypedagógiai elvek érvényesítése.
Az elemisek közül az I. B osztályosok a
nyárádszeredai elsősökkel testvérosztályi
megállapodást kötöttek október 19-én, amikor ide látogatott a testvérosztály. A barátságok közös játékokban, focimeccsben, ügyességi versenyekben mélyülhettek el.

A felső tagozaton november 6-án és 8-án
az V-VI. és VII-VIII. osztályoknak osztálybajnokságot szervezett a diáktanács a Lukács
András Sportcsarnokban. A játékvezetők Lázár Zsolt és Simon Géza-Áron, iskolánk testnevelés és sport szakos tanárai voltak. A fiúk
fociztak, a lányok kézilabdáztak.
A versenyek terén november 17. és 18.
között első alkalommal vettünk részt Sepsiszentgyörgyön a Kriza János Országos Balladaéneklő Versenyen. Pál Orsolya-Timea,
VIII. B osztályos tanuló dicséretben részesült.
November 16-án verset vittünk mi is az Orbán Balázs Gimnáziumba a Hoztam neked egy
verset jelige alatt megszervezett versmondó
délutánra. Lélekfelemelő, kedves órát tölthettünk el az általános iskolák V-VIII-as tagoza-

tán tanuló diákok szabadon választott verseinek hallgatása közepette. A mi iskolánkat
Benkő Ádám V. B, Nagy Csenge VI. C és Nagy
Tamara VI. B osztályosok méltón képviselték. Köszönet nekik a lelkes versmondásért
és minden diáknak és pedagógusnak további
sok szép eredményt, élménydús felkészülést!
Páll Emese

Új Erasmus+ projekt
Iskolánk új Erasmus+ projektet nyújtott be
az idén, amelyet sikeresen megnyertünk. A
projekt címe: Preservation of the Local Artistic, Cultural and Environmental Heritage in the
European Union in the Mean of Sustainability
(Environmental Intelligence), azaz A helyi művészeti, kulturális és környezeti örökség megőrzése az Európai Unióban a fenntarthatóság
jegyében (környezeti intelligencia). Partnereink egy magyarországi, egy olaszországi, egy
finnországi és egy törökországi iskola. Amint
a cím is sugallja, célunk a különböző népek
kultúrájának, hagyományainak, művészetének, környezeti örökségének megőrzése az
Európai Unió keretei között, a környezeti intelligencia fejlesztése tanulóink körében.

Az említett iskolák közül hárommal már
volt közös projektünk, nagyon jól együttműködtünk, ezért esett a választásunk most is
rájuk. A finnországi iskolát az olasz partner javaslatára vontuk be. Előző projektünk
Different cultures on the same stage vagyis
Különböző kultúrák ugyananzon a színpadon
célkitűzése is hasonló volt, akkor azonban
diákjaink csak a vendégek fogadásában és
a termékek elkészítésében vehettek részt,
mivel nem biztosított utaztatásukra anyagi
keretet a projekt. Most tanulóinkat is elvihetjük három helyszínre, Magyarországra, Olaszországba, valamint Finnországba,
így nemcsak rajtunk, tanáraikon keresztül
nyernek betekintést az adott nép életébe,
hanem közvetlen élményekkel is gazdagod-

hatnak. Minden mobilitáson nyolc-nyolc tanuló vesz részt két vezetőtanár kíséretében.
A projekt első, bevezető és szervezési szakaszára november 28-30. között kerül sor a
magyarországi Szabolcs Vezér Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium székhelyén,
Pusztaszabolcson. Itt fogjuk megbeszélni
az elkövetkező tevékenységek sorrendjét,
a feladatokat, a kiutazások időpontját és a
termékek elkészítéséért felelős személyek,
iskolák kilétét.
Nagy izgalommal várjuk a találkozást, reméljük, hogy együttműködésünk most is
eredményes lesz, és tanulóink között is olyan
szoros kapcsolatok, barátságok alakulnak ki,
mint közöttünk, tanáraik között.
Dénes Zsófia

Iskolánk diákjai a mindennapos iskolai
programon kívül számos más területen is
megmutatkoznak, kipróbálják magukat, becsülettel képviselik magukat, családjukat, iskolájukat.
Immár több mint két évtizede veszünk részt
a sárospataki testvériskolánk, az Árpád Vezér
Gimnázium által szervezett nemzetközi fizika
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Késő őszi jeles napok iskolánkban
2018. október 17-én napköziseink családias hangulatban, szüleikkel, hozzátartozóikkal
együtt őszi közösségi napon vettek részt.
Önkéntes diákjainak részvételével 2018.
október 29-án délután került sor a temetőtakarításra a timafalvi temetőben, Lakatos
Sándor és Szőcs Annamária tanárok vezetésével. Munka közben a szervező tanárok iskolatörténeti és várostörténeti tudnivalókkal
bővítették a diákok tudását. Halottak napja
közeledtével a diáktanács tagjai Czire Alpár
és Szőcs Annamária tanárok kíséretében koszorúkat helyeztek el az egykori igazgatók és
tanárok sírjánál.
Közel száz diákkal vettünk részt a 21.
Dávid Ferenc - Emlékzarándoklaton Déván,
ahol egyházalapító püspökünkre emlékeztünk. Kórusunk, Nemes Annamária tanárnő
vezetésével és a Lelkes Zenekar közreműködésével, hozzájárult az ünnepi hangulat
megteremtéséhez. Vasárnap Dávid Ferenc
emlékünnepet tartottunk az unitárius templomban, ahol a szószéki szolgálatot Farkas
Orsolya iskolalelkész végezte, a kilencedikes
tanulók műsorral készültek Lukács Éva és
Székely Tiboldi Anikó tanárok segítségével.
Iskolánk abban a megtiszteltetésben is részesül, hogy átmeneti otthont adhat a Reformáció Kelet-Európában – Erdély nevet viselő vándorkiállításnak.
November 19-én útjára indult a Szülők iskolája programunk, melynek célja alkalmat

Városi gólyabál
Süppedő vörös szőnyegre lépünk, a hallban
estélyi ruhás lányok koktélt kínálnak, a termeket fényfüzérek és virágok díszítik, és hallomásból tudjuk, hogy egy csapat, előzetes válogatáson átesett fiatal, egy-egy fénylő, arany
tárgy megszerzéséért küzd ma este.
Nem, nem a hollywoodi Oscar-gálán, hanem
a keresztúri Városi Gólyabálon járunk.
Idén november 16-án került megrendezésre
a székelykeresztúri középiskolák közös gólyabálja, melynek a Művelődési Ház adott otthont.
A gólyabálra a Berde Mózes Unitárius Gimnázium, az Orbán Balázs Gimnázium és a Zeyk
Domokos Technológiai Líceum házi gólyabáljainak 3-3 legügyesebb gólyapárja érkezett
annak reményében, hogy koronával a fejükön
térhetnek majd haza.
Míg a korábbi években a „beavatás” játszószobára emlékeztető, jailhouse rock-os börtön,
Moulin Rouge-os vagy ’60-as évek hangulatát
idéző díszletek között zajlott, úgy a hagyományhoz híven az idei gólyabálnak is megvolt
a maga tematikája: a Művelődési Ház az előkelő, nagyvilági gálák világát hozta el hozzánk
egy napra. Nem volt tehát véletlen csapatunk
Oscar-gálás asszociációja sem.
A koncepción túl, szerencsére a részletek is
alaposan átgondoltak, jól szervezettek voltak,
s ennek köszönhetően az este rendkívül gördülékenyen, vidám hangulatban, és számtalan
kellemes pillanatot maga után hagyva telt el.
Nem csoda, hogy a jegyeket már jóval a
nagy nap előtt elkapkodták, és teljes teltházzal
zajlott az esemény – a közönség mintha előre
érezte volna, ezt a gálát nem szabad kihagyni.
A siker mögött természetesen hosszú hetek
komoly előkészületei álltak, amiben 22 helyi

teremteni arra, neveléssel kapcsolatos előadások meghallgatására, a felmerült nevelési
kérdések megbeszélésére.
Versenyek, eredmények
A Sepsiszentgyörgyön megrendezett Kriza
János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen iskolánkat Biró
Csenge és Kincses Gyöngy Erzsébet (VII.o) ,
valamint Lőrinczi Zsófia (XII. A o.) képviselte,
Czire Alpár és Székely Tiboldi Anikó tanárok
kíséretében. Biró Csenge diákunk III. díjban
részesült a balladaéneklők között. Felkészítő
tanára Nemes Annamária.
A Székelykeresztúr Város Polgármesteri
Hivatala és Könyvtára, valamint a Kistérség
Szövetség által meghirdetett pályázaton I. helyezést ért el Máté Derzsi Dávid (VII. o.) A szitás legény forrása című legendával, II. helyezést pedig Kincses Gyöngy Erzsébet (VII. o.),
a Kata könnyei című történettel. Felkészítő
tanáruk Buzogány Zsuzsanna.
Az Alsóboldogfalván megrendezett XVl.
Gyermekszínjátszó Találkozón a harmadik
osztályosok, vagyis a Csipike csapat első
díjban részesült. Tánczos Zalán a legjobb
fiú szereplő díját nyerte el, Fazakas Hunor
különdíjat vehetett át. Felkészítőjük Pap Katalin tanítónéni.
A XXV. Bartalis János versmondó és énekelt vers vetélkedőn Brassóban Bertalan
Zsófia (XI. B o.) a negyedik helyen végzett.
Bakó Barbara (VI. o.), Fodor Beáta (VIII. o.),
Biró Csenge(VII. o.) tanulóink részt vettek

középiskolás önkéntes (az ATA ifi csapata), és
az Erasmus+ program keretein belül, jelenleg féléves ATA-s projekteken dolgozó, EVSes nemzetközi önkéntesek is részt vettek. A
szervezés koordinátoraitól, Gagyi Rékától és
Varró Szabolcstól megtudtuk, hogy a fiatalok
a hatékony szervezés érdekében dekoros, logisztikai, kellékes és színpadfelelős csapatokra
osztva végezték az előkészület és a lebonyolítás munkálatait.
Szintén ők feleltek a gólyapárokat próbára
tevő feladatok kivitelezéséért. A feladatok idén
is változatosak és szórakoztatóak voltak: a
kisgólyák a tánctudásukon felül többek között
a sminkelésben, nyakkendőkötésben, versfaragásban, cipőfeltartós ön- és társismeretben,
alapműveltségben és szájról olvasásban való
jártasságukat is bemutathatták.
Bár nagy költők valószínűleg nem válnak majd
gólyáinkból, a többi feladat teljesítése során
egyértelmű volt, hogy megtették, ami csak tőlük
telik, és ezzel egyúttal nehéz feladat elé állították
a zsűriket a körönkénti kiszavazások során.

az Adj, király, katonát! verseny országos
döntőjén, Nagyenyeden. Kísérőik Sipos István, Szőcs Annamária, Székely Tiboldi Anikó
voltak.
A legnagyobb népszerűségnek talán az utolsó feladat örvendett, amikor is a gólyák – miután helyesen válaszoltak általános tájékozottságukat érintő kérdésekre – lehetőséget
kaptak egy-egy lufi kilyukasztására. S hogy
hol ebben a kihívás? Próbáltak már szúrós
eszköz nélkül lufit durrantani? Úgy, hogy a kezüket sem használhatják? Ráadásul azzal számolva, hogy lehet, hogy egy nagy adag őrölt
bors vagy pirospaprika pukkan az arcukba? Na
ugye. A képek magukért beszélnek.
Aki kiállta a próbát, annak azonban a lufiban
elrejtett pontszám lett a jutalma. Ennek fényében pedig a nagy verseny is eldöntetett: a gála
királynője címnek Szabó Renáta, míg a gála
királya titulusnak Buzogány Bendegúz Atanáz
örülhetett. Mögöttük kevéssel lemaradva, II.
helyezést értek el Jakab Anita és Lőrinczy Bence, míg nyomukban, a III. helyezést a Török Sarolta és Jakab István alkotta gólyapár nyerte el.
Gratulálunk nekik!
Kóti Regina
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KULTÚRA
Keresztúr 450
Az idei Őszi Hálaadás napja a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközségben a megszokottnál is ünnepélyesebb volt, ugyanis az
egyházközség vezetősége erre az alkalomra
szervezte az egyház megalakulásának 450.
évfordulós ünnepségét. Erre még ráerősített
az a tény, hogy a székelykeresztúri egyházközség 1568-ban már létezett, és itt szolgált
Marosi Synnig János unitárius lelkész, aki jegyzőkönyvvezető volt Dávid Ferenc és Méliusz
Juhász Péter hitvitáin.
Ezt a történelmi múltat figyelembe véve a
szervezőbizottság úgy döntött, hogy a két napos
rendezvényen teret kell adnunk hit-tudománynak, egyháztörténelemnek, képzőművészetnek, zenés-kultúrműsornak, istentiszteletnek
és a már hagyományos terménybemutatónak,
közös bográcsozásnak, szórakozásnak.
Szombaton délelőtt a teológiai konferencia
a Berde Mózes Unitárius Gimnázium dísztermében zajlott, ahol KERESZTÚR 450 témában
dr. Rezi Elek teológiai professzor, dr. Czire Szabolcs teológiai tanár, dr. Pál János lelkész, Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus, Oláh Sándor
szociológus, Lakatos Sándor lelkész-vallástanár, Ütő László nyugalmazott tanár tartott előadást. A délelőttöt színezte a Berde Mózes Unitárius Gimnázium kórusának fellépése Nemes
Annamária tanárnő vezetésével.
Szombat délután a Molnár István Múzeum
adott helyet a képzőművészeti tárlatnak, melyre pályamunkákat készítettek Czire Alpár, Dru-

ta Annamária, Fodor Tamara, Gergely Klára,
Györfi Tünde, Hermann Gyula, Kádár-Dombi
Péter, Lukáné Sófalvi Klára, Pásztor Csilla, Sz.
Kovács Géza, Szatmári Levente, Welther-Varga Julianna képzőművészek, valamint számos
diák és amatőr képzőművész. A tárlatot Sófalvi
László nyitotta meg.
Ezután ugyanitt könyvbemutatót tartottunk,
dr. Tódor Csaba lelkész Szimbólum, rítus, dráma című könyvét P. Buzogány Árpád mutatta be
a nagyszámú érdeklődő közönségnek.
Az esti program a művelődési házban folytatódott, ahol Benedekffy Katalin színművész-operaénekes kápráztatta el a közönséget.
Fellépett Veres Lehel színművész és a Vadrózsák Néptánccsoport, amely kifejezetten erre
az alkalomra készített nagyon ötletes tánckoreográfiát MásképP címmel.
Vasárnap az ünnepi Őszi Hálaadó istentiszteleten megszólalt az erre az alkalomra elkészült
felújított orgona, melyet visszaállítottak eredeti
formájába. Úrvacsoraosztás után leleplezésre
került a KERESZTÚR 450 emlékplakett, melyet
Kádár-Dombi Péter képzőművész készített el,
és felavattuk az egyházközség kórusának új
zászlaját. A kórus új többszólamú művel tisztelgett e jeles alkalmon.
13.00 órától a Barátság Ház udvarán az új
kenyér és bor megáldása után az egyházközségi tagok terményeinek bemutatása következett Ez termett Isten áldásával mottóval. Bölöni László tanító bácsi gondoskodott a délután
zavartalan lefolyásáról, tájékoztatva a közönséget a történésekről. Hat bográcsban készült

Szablyák - kiállítás a Molnár Ist ván Múzeumban
November 22-én megnyílt a Szablyák időszakos történelmi kiállítás a Molnár István Múzeumban.
A kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső
Múzeum történészének, Szász Hunornak a
koncepciója alapján, illetve négy székelyföldi
múzeum, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeum, a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum
és a székelykeresztúri Molnár István Múzeum
együttműködésének eredményeként jött létre,
és a Haáz Rezső Múzeumban volt megtekinthető az elmúlt, mintegy másfél év során. Székelyföldi vándorútját a kiállítás megnyitásával
egyidőben Székelykeresztúron, a Molnár István Múzeumban kezdte meg. A cél, hogy egy
kis betekintőt nyújtson a látogatóknak a szablyák elbűvölő világába, hiszen itt egy olyan
fegyvernemről beszélünk, amely végigkísérte
a magyarság történetét szinte kezdetektől.

A megtekinthető fegyverek egy kimondottan
széles történelmi időszakot ölelnek fel, a legkorábbi Fringia típusú szablyák a Rákóczi-szabadságharc kedvelt fegyverének számítottak,
a záró időszakunk pedig felmegy egészen az
első világháborúig, vagy esetenként tovább,
hiszen a kozák saskák még a második világháború alatt is rendszeresített fegyvernek
számítottak. A kiállítás tartalmilag nagyrészt
megegyezik az eredetileg Székelyudvarhelyen
nyílt kiállítással, annyival kibővítve, hogy a
már ott is bemutatott, olyan szablya különlegességek mellett, mint az 1848-ból való Jurátusszablyák, az orosz cári kozákok által méltán
híressé tett kozák saska, illetve a szamurájok
viseletének elengedhetetlen kelléke a vakizasi
(rövid kard) mellett első világháborús utászkardok is megtekinthetőek. Formailag pedig, a
helyi viszonyokhoz igazítva teljesen megújult
a kiállítás, így azok is nyugodtan megtekinthe-

az ebéd, melyet közösen fogyasztottunk el. A
szórakoztatásról a Lelkes zenekar, a Vadrózsák Néptánccsoport, Nagy Levente és zenekara gondoskodott.
Az Ifjúsági Egylet tagjai, a Nőszövetség a
tombola és ételjegyek árusításában nyújtott
segítséget, valamint egyházi kiadványokat árusítottak.
Köszönetet mondunk Székelykeresztúr Város
Önkormányzatának a támogatásért, valamint
Ütő László tanár úrnak és családjának a lelkes
segítségnyújtásért és minden egyházközségi
tagnak, akik hozzájárultak e jeles alkalom sikeréhez.
Tódor Éva

tik, akik Székelyudvarhelyen az eredeti elképzelésben már látták a kiállítást.
Köszönjük a Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Orbán Balázs Gimnázium, Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjainak a fokozott
figyelmet, amellyel követték Vári István régész
kiállításról szóló ismertetőjét, valamint a tanulókat kísérő pedagógusoknak, Szőcs Annamária
tanárnőnek, Moldován Gergely és Hatos György
tanár uraknak, hogy felkeltették a diákok érdeklődését.
A kiállítás 2019. január 15-ig látogatható,
szeretettel várunk mindenkit, kiváltképpen
városunk összes iskolájának diákjait, pedagógusait!
Az időszakos kiállítás idejére az Ipó László
festészeti galéria képeit a szomszédos, kisebb
kiállítóteremben helyeztük el, és továbbra is zavartalanul látogatható.
Szeretettel várjuk a Molnár István Múzeum
kiállításainak látogatóit!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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HELYISMERET
Életre kelt a Nagy-Küküllő menti forrás legendája!

A Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala és Könyvtára, valamint a Kistérség Szövetség által meghirdetett pályázatra 22 legenda érkezett be. A sok fantáziával teli, humoros,
helytörténeti ismereteket is bizonyító pályamunkákat értékelő zsűrinek bizony nehéz dolga volt.
A pontozás alapján a következő pályamunkák
bizonyultak legjobbaknak:
I. hely: A Szitás legény forrása – Máté Derzsi
Dávid, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium VII.
osztályos tanulója
II. hely: Kata könnyei – Kincses Gyöngy Er-

zsébet, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium
VII. osztályos tanulója
III. hely: Petőfi forrása – Kányádi Kincső, az
Orbán Balázs Gimnázium IX. A osztályos tanulója.
Különdíj: A Suttogó-csorgó története –
Szente B. Levente.
A nyertes legenda felkerül a forrás melletti információs táblára az ünnepélyes díjátadó alkalmával.
Minden pályamunkát könyvjutalommal és oklevéllel díjazunk, az első helyezettek értékes jutalomban részesülnek, a díjnyertes írásokat lapunkban közöljük. Ebben a lapszámban az első

helyezett és a különdíjat nyert pályázat kerül
közlésre, a december havi újságban a második és
harmadik helyezést ért legendákat olvashatják.

A Szitás legény forrása

– Isten áldja, felséges királyom! – mondta a
szitás fiú.
– Mondd, mi járatban vagy errefelé? – kérdezte a király.
– Szerencsét próbálni jöttem, felséges uram,
meg szeretném próbálni, visszaszerezni a népnek a vizét – válaszolt a fiú.
– Rendben, te szitás fiú, de ha nem jársz sikerrel, a fejedet vétetem! – mondta a király.
– Értettem királyom, életem halálom a kezébe ajánlom – mondta a fiú.
– Holnap délben gyere ki a forrás melleti zöld
tisztásra, ott majd a tündérek elvisznek a Víz
király palotájához – mondta a király.
– Köszönöm, felséges királyom, holnap délben ott leszek – szólt félénken a fiú, és távozott.
Másnap reggel felment a Jézuskiáltóra, fohászkodott egy utolsót, és elindult a forrás melletti füves tisztásra. Senki sem volt ott. Egyszer
csak egy fényvillanás, és egy csapat tündér
szállt a szitás fiú mellé. A tündérek egy szót
sem szóltak, felemelték a fiút, és repítették

három nap és három éjszaka. A negyedik nap
reggelén odaértek. A tündérek a legényt a földre lerakták, és egy fényvillanással el is tűntek.
Besétált a palotába, egyből a trónterembe ért,
ahol a Víz király ült. Azt kérdezte a fiútól:
– Hol jársz, ahol még a madár sem jár?
– A forrás vizéért jöttem, vissza akarom vinni a helyére! – ordította a fiú.
A fiú látta, hogy a Víz király tényleg vízből
van, és a szíve tele van poshadt vízzel. Előkapta
a szitáját a zsebéből, és a Víz király szíve fele
hajította. Átment a szívén, és a piszkot kiszűrte
a szíve helyéről.
A Víz király szíve megenyhült, visszaadta a
forrás vizét, és ajándékozott a kisvárosnak egy
folyót is, melynek ma Küküllő a neve.
A fiú hazament, megkapta a királylány kezét
és a fél királyságot.
Na, ezért lett a forrás neve a Szitás legény
forrása.
Aki nem hiszi, járjon utána!
Máté Derzsi Dávid

Hol volt, hol nem volt hetedhét országon is
túl, Szitáskeresztúron volt egy kis forrás, mely
a Szitás legény forrása nevet kapta. Hogy miért, most elmondom.
Egyszer a Víz Istene megharagudott a keresztúriakra. Egy nyári napon történt, amikor nagyon
nagy hőség volt, és az emberek sorban álltak,
hogy megtöltsék a vödrüket vízzel. Mivel mindannyian nagyon szomjasak voltak, türelmetlenkedni, lökdösődni kezdtek, tiszteletlenül bántak
egymással a víz urának szent területén. Ezért a
Víz Istene a forrásból az összes vizet kilopta.
A király kihirdette, hogy aki a Víz királytól
visszaszerzi a forrás vizét, annak a lányát és
fele királyságát adja.
Volt Keresztúron egy szitakészítő legény, aki
éppen akkor akarta eladni a szitáit, mikor a hírt
mondták. A szitás legény azt gondolta, szerencsét próbál. Felment a királyhoz, hogy beszéljen vele.

A Suttogó-csorgó története
Mesélték régen a nagy öregek, hogy ők korábban élt őseinktől úgy hallották háromszáz
esztendőkkel ezelőtt vagy még azelőtt sok száz
évvel, hogy Keresztúron volt egy Suttogó nevű
bővizű csorgó.
Forrását, valahová a messzi mélységekbe, a
föld alá tette a pogány hiedelem, miszerint az a
város alatti hatalmas tavakból eredhetett, hogy
innen aztán egyenest a Küküllőbe, – vagy ahogyan a régiek emlékezetében még élt, más néven a Kükényesbe, vagyis a Kökényesbe folyjon.
Úgy hitték egykor, hogy a patakok, folyók
istenségének vagy szellemének legkedveltebb
lakóhelye ez a forrás. Így a helybeliek nagy
tisztelettel adóztak mindenkor e csorgó előtt.
Itt mondtak, és kértek áldást, itt tettek esküt
a szerelmesek, de akik egymás ellen fogadtak
esküt, azok is, itt kértek tanácsot a vénektől, a
csorgó hangjából itt hallották ki a jövő titkait,

Székelyek Dániában
Európai kisállatkiállítást szerveztek november 9-11. között a dániai Herning városában,
ahol 29 ország vett részt, 30 000 állattal. Részt
vettek Deák Győző és Forgács Lehel székelykeresztúri kisállattenyésztők is, az A.S.E Budvár Kisállat Egyesület tagjai. Sikeresen szerepeltek, európai bajnoki címet szereztek. Deák
Győző székelyfajta nyulaival lett KOLLEKCIÓ
győztes, míg Forgács Lehel az udvarhelyi pergő
galambbal FAJTA győztes.
E rangos eseményen a cél a székelynyúl és

ide csöppintettek alá vért, izzadtságot, vagy
köptek átkot, ha az ismeretlen gyötörte őket.
Akkoriban elég kevés ember lakta a város
e határészét. Mivel itt nem volt egyéb csak
mocsaras ingovány, amit egy igen sűrű kökényes, vénséges nyárfák és fűzfaberek vett körül, a várostól a berken keresztül csak egy vékony ösvény vezetett a forrásig.
Ismert adat nincsen arra vonatkozólag, hogy
miként nézett ki az odabent rejtező táj, vagy a
forrás, a csorgó mikor és miként keletkezett. E
korokról maga a szájhagyomány is szegényesen, de igen tisztelettudóan és tudománytalan
szófukarsággal ejt szót. Ennek oka abban rejlett, hogy idővel az ősi forráskultuszok lassan
megszelídültek, szép mesékké, legendákká
lettek. De úgy hitték még az idősebb korúak,
a jobb felén tündérek és emberek osztoztak
egykor, a bal felén pedig óriások éltek, akikaz udvarhelyi pergő galamb elismertetése nemzetközi szinten. Ezt túlteljesítve, európai bajnoki címmel térhettek haza az állatok, mely azt
jelenti, hogy komoly tenyésztési munka folyik
Székelykeresztúron.
Legközelebb a magyar
országos kiállításon december 7-9. között lesz látható
a székely nyúl és az udvarhelyi pergő galamb. Majd
Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen
mutatják
meg állataikat a tenyésztők.

nek birodalma messze átterjedt a Galambod
várán, a nevezetes Galathon, vagyis az Omlás-tetőn túlra is.
Hogy a dolgok elébe menjünk, még a homályba vesző időkben történt, hogy a tatárok
megrohamozták a vidéket. Nem volt hová menekülni a székelyeknek, így hát akik nem harcoltak, a gyermekek, asszonyok és öregek elbújtak a berekbe.
A tatárok körbevették a berket, s úgy gondolták, igen veszélyes lenne bemenni oda, úgyis az éhség vagy a szomjúság előhozza majd az
embereket onnan.
Okosabbak voltak a székelyek. Ennivalót
adott a berek, vizet pedig egy forrásból hoztak.
Mivel hosszú ideig csöndben kellett maradniuk,
csak suttogva beszéltek egymáshoz.
Idők folyamán az ingoványos berek egészét
termőfölddé varázsolták az emberek, de a csorgót azóta is úgy hívják, hogy Suttogó.
Szente B. Levente
Ugyanakkor már készülnek a három év múlva
megrendezésre kerülő ausztriai Európa Kiállításra, hogy ott még nagyobb létszámban méretessenek meg.
A. S. E Budvár Kisállat Egyesület
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FELHŐTLENÜL
Novemberi zsongás a Művelődési Házban

November hónap bővelkedett a színes programokban, mindenki talált kedvére valót, amit
a többnyire teltházas előadások bizonyítanak.
6-án Mészáros Márta filmdrámáját, az Aurora Borealist láthattuk, 9-én szintén egy magyar
film, Liza, a rókatündér című romantikus vígjáték örvendeztette meg a mozilátogatókat.

Petőfi-kiadványok

15-én a Szomszédnéni Produkciós Iroda humorestje, a Világkörüli Erdélyi Turné két előadást is megért, 16-án a Városi Gólyabálra került sor, november 23-án és 30-án ismét mozi,
az X – A rendszerből törölve című magyar thriller filmet vetítették. November 25-én Szőcs
Botond zongoraestjére várták a klasszikus zene
kedvelőit.
December hónapban sem maradunk változatos programok nélkül. Amit biztosan tudni lehet
már most: 2-án táncszínházban lesz részünk,
az Udvarhelyi Néptáncműhely Kiáltó Szó című
előadása kerül bemutatása, majd december
7-én az Operettissimo műsora, a Kolozsvári
Opera művészeinek Haccacáré-haccacáré című
előadása várja az operett rajongókat.
A Városi Könyvtár gondoskodásának köszönhetően gazdag Petőfi szakirodalom került a
Molnár István Múzeum dokumentációs könyvtárának a polcára. Petőfi Sándor életéről legjobb biográfusainak írt munkái (Illyés Gyula,
Pándi Pál, Dávid Gyula, Dienes András és még
sok más), életművének kritikai irodalma és tanulmánykötetek várják mindazokat, akik Petőfi
életéhez, költészetéhez kapcsolódó, bármilyen
témában kutatnak.
Szívesen segítünk!

Igaz történet avagy vannak még csodák

Csendes őszi vasárnap, szeptember 30-a,
délután egy óra körül.
„Indulnom kell, hosszú az út a temetőig,
majd onnan haza” – gondolhatta Ilonka néni.
Felemelte a kosarat, nem volt könnyű a 81 éves
vékonyka asszonynak, víz volt benne öntözésre
és ültetésre váró virágok. „Valahogy csak kiérek” – sóhajtotta, vette a botját, bezárta a kaput, és elindult a már annyiszor megtett úton.
Lassan haladt. Már a ravatalozót is elhagyta,
amikor három gyorsbiciklis elhajtott mellette,
a gázasoknál letették a bringákat, majd hozzáléptek. Mind a hárman.
– Csókolom! – köszöntek. – Ha nem haragszik, elvesszük a kosarat és kivisszük. Megengedi? Ilonka néninek még a lélegzete is elállt a
meglepetéstől.
– Ó, nem akarlak én titeket megterhelni, –
jött meg a hangja – majd csak kiviszem magam is – felelte.
– Tessék csak ideadni, mi jobban bírjuk –
mondta kedves erőltetéssel egyikük.
– Hát, ha ilyen előzékenyek vagytok, vigyétek ki a temető aljáig, s ott tegyétek le, mert
én nagyon lassan haladok – mosolygott a néni.
– Dehogy, mi is magával megyünk, magának is segítünk kimenni a meredeken. És az

ellenkezés ellenére végig vele araszoltak ki a
temetőbe egészen a Jóska bácsi sírjáig.
Közben feleltek a kérdésekre: hogy hívják
őket, szüleiket, foglalkozásukat, mikor konfirmáltak, (vagy fognak), melyik iskolába járnak.
Kettejüket Nagytata küldte ki édesanyjának
sírját rendbe tenni, és velük ment barátjuk,
Lacika is segíteni. Ezért viszik a fűnyíró ollót is.
Mit mondjak még?
Végig az öreg nénivel maradtak, összegereblyélték és kihordták a szemétre a lehullt
gesztenyeleveleket, a sír gödröcskéibe még
földet is „kanalaztak”, leseperték a járdát.
Még itt sem fejezték be. A szomszéd síron
német név volt. A gyermekek rákérdeztek, ki
nyugszik ott. A frontról itt maradt egy német
katona, ide házasodott, de Brassóban éltek.
Senkijük sincs, a sír elhagyott, gondozatlan.
A fiúk nekiláttak a munkának, úgy lenyírták
a füvet, hogy egy ügyes munkásembernek is
dicséretére válna. Végezetül indultak saját dolgukra: a Szávuly nagymama sírjának rendbe
tételére. Kik voltak ezek a kedves gyermekek,
akik végtelen örömet, elismerést hagytak egy
idős asszony szívében, aki élete végéig hálával
emlékezik rájuk? Szávuly Vári Csaba, Szávuly
Vári Szabolcs, Barabás László.
A történetet Ilonka néni mesélte el a felszegi
boltban, és így fejezte be:
A mai gyermekek között bizony vannak figyelmesek, kedvesek és az öregek megsegítésére szerető szívvel sietők.
Áldja meg őket is, szüleiket is a Jóisten!
Mert jónak lenni jó, és a világ sem romlott
teljesen el, maradt még, ami szép is jó!
Egy olvasónk
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…Valaki elment élet nélkül
Valaki elment, aki itt volt…

Még mindig hull az elsárgult levél, s fújdogál az őszi szél. Váratlan, megdöbbentő volt
id. Borbély István, nyugdíjas tanár távozása. Ő
volt az I. Számú Iskolában, most Petőfi Sándor
Általános Iskolában édesapja, Borbély Mózes
bácsi oktató nevelő munkájának folyatója.
Szerettem ezt a családot, mert nemcsak az
iskolában, hanem otthon is példaértékű gyümölcsös- és virágoskert tanúskodott a szorgalmas pedagógusokról.
Pista közvetlen, felebaráti szeretetet sugárzó ember volt. Fáradhatatlan az iskolán kívüli
foglalkozásokban. Lelkesen vett részt a véndiák találkozókon. Utoljára a 66 éves találkozónkat örökítette meg, fáradhatatlanul, egészségét nem kímélve mindig segített ott, ahol csak
lehetett. A derűs idők emlékezete megmaradt.
Akik ismerték, volt tanítványok, kedvelték,
szerették, mindig közel voltak hozzá és szívükben őrzik felejthetetlen vonásait.
Tudom, hogy könnyebb eltemetni valakit,
mint eltemetni a fájdalmat. Az író szerint a
bánat egy nagy óceán, és talán találkozunk a
csillagok ragyogásában, gyermekeink, unokáink megmaradásában.
Emléked szívünkbe zárjuk.
Pihenj csendesen!
Id. Gagyi Vencel

A képen: Id. Borbély István tanár úr 1973.
január 21-én a Petőfi-szoboravató ünnepségen
szaval. (Marx József felvétele a korabeli Új Élet
című folyóiratban)

Isten hozott
Székelykeresztúron!

2018 szeptemberében 6 kisbaba született
Székelykeresztúron, 2 fiú és 4 lány. Isten éltessen, szeretettel köszöntünk benneteket
Székelykeresztúron: Balázs Géza, Dan-Györfi
Zoltán János, Szilveszter Flóra, Kis Boróka,
Simó Krisztina, Panczi Szilvia !
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