Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

2018. december – 195. lapszám

Ünnepvárás a 10. Karácsonyi Vásáron

2018. december 15-16-án Székelykeresztúr
Város Önkormányzata kiemelt támogatásával a
Székelykeresztúri Kistérség Szövetség és a városi tanintézmények közösen szervezték meg a
10. jubileumi karácsonyi vásárt.
Az előző évek gyakorlatához híven színes
kulturális programokkal, gyerekműsorokkal
várták a karácsonyi vásárnak helyet adó városi
piacra az érdeklődőket.
Mivel kerek évfordulós állomásához érkezett a karácsonyi vásár, Székelykeresztúr Város
Önkormányzata és a szervezők úgy gondolták,
megérdemli a több munkát, a megszokottnál
nagyobb anyagi befektetést, hogy emlékezetes
maradjon ez a jubileumi ünnepi vásár.
Éppen ezért, és azért is, mert 2018 szilveszeterén sem kerül sor főtéri óévbúcsúztatóra,
illetve újévköszöntésre, a vásárban igyekezett
pótolni mindazt, ami esetleg hiányérzetet eredményezhet. A szervezők megfeszített munkát
végeztek a vásár sikeréért, és bár szombaton a

szeles idő zavarta a kinn tartózkodók komfortérzetét, az árusok és fellépő iskolások kitartása, lelkesedése a közönségre is hatással volt,
és megmutatta, miről is szól az igazi ünnepi
készülődés: szeretetről, megbékélésről, elfogadásról, türelemről, csupa pozitív érzésről.
Az újdonság erejével hatott a meghívott sztár
együttes, a TITÁN zenekar fellépése, valamint
a kétnapos rendezvényt méltóképpen bezáró
Polgári Fúvószenekar 1895 koncertje, amely ez
alkalommal is hozta a tőlük megszokott színvonalat, és bizonyította a közönséget közösséggé
kovácsoló hangulatteremtés képességét. Reméljük, máskor is lesz szerencsénk a vásárban
is hallani őket, esetleg hagyomány is teremtődik ebből a nagyszerű kezdeményezésből.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki közreműködött az esemény megszervezésében,
úgyszintén köszönet mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, új esztendőt kíván RAFAI EMIL polgármester

Decemberi jeles napok

Advent a karácsonyt megelőző négyhetes
időszak, amely az örömteli és meghitt készülődés, várakozás jegyében telik. A keresztények számára a karácsonyi ünnepkör advent
első vasárnapjával kezdődik, és egészen vízkeresztig tart.
December 6. – Szent Miklós püspök nevéhez számos legenda fűződik, ezekből alakult ki a
szakállas jótevő alakja, a Mikulás, aki december
5-én éjjel apróbb ajándékokat hoz a gyerekeknek, ha az elmúlt évben jól viselkedtek.
December 13. – Luca napja
Magyar nyelvterületen „gonoszjáró nap”nak is tartják, ezen a napon a boszorkányok
rontása ellen kell védekezni. Luca-napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt
ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.
A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep, amelyet Jézus Krisztus születésének emlékezetére tartunk. Általánosan a békesség és
az öröm ünnepe, amely az év egyik legfontosabb családi eseményének számít. A bensőséges családi összejövetelekre 24-én, szenteste
kerül sor, és ekkor hozza el az angyal a karácsonyfát is.
December 25. – Karácsony első napja
A népi időjóslás azt tartja: „fehér karácsony
... zöld húsvét, fekete karácsony ... fehér húsvét.” Illetve ha tiszta, napos az idő, akkor száraz nyár, jó gyümölcstermés, sok bor várható.
Ha karácsony másnapján, István napon (dec.
26.) is szép, napos idő van, akkor mindenből
jó termés lesz.
December 31. – Szilveszter
Az év utolsó napja. Szilveszter éjszakáján az
emberek általában zenés mulatságok keretében
búcsúztatják a mulandóságot jelképező óévet,
majd éjfélkor köszöntik az újjáéledést szimbolizáló újévet. A népi megfigyelés szerint ha
szilveszter éjszakáján szépen ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret várható.
Ellenben, ha szilveszter éjjel esik, újév reggelén
már süt a nap, akkor rossz lesz a termés. Az
esztendő utolsó estéje, s a következő év első
napja időjárása ha egyforma, akkor együttesen
jó termés, gazdag esztendő várható.
Általánosan elfogadott hiedelem, hogy újév
napján tilos a szemetet kivinni a házból, mert
kidobjuk vele együtt jövő évi szerencsénket is.
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Beszámoló a decemberi tanácsülésről

December 13-án a helyi tanács decemberi
rendes havi tanácsülésén a következő napirendek kerültek megvitatásra.
Két jelentős változás van a helyi alap adókra
és illetékekre vonatkozóan, amelyekre az éves
inflációt tettük rá. A fizikai személyek nem lakásra használt ingatlanaik esetében lehoztuk
az adót 0,5 százalékra, ugyanis ez a 2018-as
évben elég sok elégedetlenséget váltott ki, és
ezért tettük meg a javaslatunkat a csökkentés
irányába, amit el is fogadott az önkormányzat.
Azt kell tudni a helyi adókról és illetékekről,
hogy annak ellenére, hogy az országos adótörvénykönyv (cod fiscal) előírja, hogy más országokkal ellentétben, mint pl. Magyarországon,
épületadó nincs, nálunk telek, épület, személygépkocsi adót kell fizetni, és ez fontos forrása a
helyi költségvetésnek, és e bevétel szintjének
a megállapítását nem lehet felületesen kezelni.
Két szempontot kell figyelembe venni, az egyik
az, hogy milyen teherbírással rendelkezik a lakosság, illetve a másik, hogy milyen igények,
kiadások vannak, amelyek fedezésére fő forrást
a helyi adók és illetékek jelentik, ha a kettő között az egyensúly beáll, akkor szerintem elfogadható és működőképes a helyi adóknak a fizetése, a kezelése, a hasznos és fontos célokra
való elköltése.
A helyi adók és illetékek elköltésének egyik
célja például a hivatal működési költségeinek a
fedezése, amelyhez hozzátartoznak a személyzeti kiadások is, amelyekről tudni kell, hogy
nemcsak helyi szinten állapítódnak meg, mert
ezekre is országos előírások vannak, és elég, ha
csak azt hozom fel példának, hogy az országos
minimálbér 2019. január 1-jétől huszonegy százalékkal nő, 1900 lejről 2350 lejre nő a felsőfokú
végzettek esetén, illetve 1900 lejről 2080 lejre.
Ez tízszázalékos növekedés, amely kiadások
mind az önkormányzat kiadásaiban is tükröződnek. Nem azért változtatunk, emelünk vagy
szedünk be helyi adókat és illetékeket, mert azt
az önkormányzati testület így akarja, hanem az
egy fontos tétele a helyi kiadásoknak. A fenntartási költségek mellett az előző években ezekből a helyi adókból és illetékekből részben még
fejlesztésre is tudtunk használni, idéntől, vagyis 2018-tól már gyakorlatilag csak a fenntartási
költségekre és fizetésekre voltak elegendőek.
A végkonklúzió az, hogy az adók és illetékek
gyakorlatilag nem növekedtek, hanem reál értéken maradtak azzal, hogy csak az infláció van
rászámolva a 2019-es évre. Ezt a meghatározott értéket egy-két tartózkodással a testület
teljes mértékben elfogadta.
A harmadik napirendi pontnál az önkormányzat tulajdonában lévő területek és épületek bérleti díját fogadta el az önkormányzat a 2019-es
évre. Itt is csak az éves inflációs rátával, amit
az Országos Statisztikai Hivatal tart nyilván és
közöl, emeltük meg a béreket a területekre és
az önkormányzat tulajdonában lévő épületekre.
A négyes napirendi pont költségvetés-módosításról szólt, 82 ezer lej uniós pályázati pénzt
vételeztünk be utólagosan a város kasszájába,
amit partnerségben az Erdélyi Ifjúsági Egyesülettel nyertünk a Kistérségi Napok költségeinek
a gyakorlati fedezésére. Sok esetben elmondtam az önkormányzati ülésen is, és feltevődik
különböző fórumokon is, hogy mennyibe kerülnek a városnapok, de hogy miből finanszírozzuk,

azt senki nem kérdezi, csak azt, hogy mennyit
költünk el erre a célra, és ha nem volna, akkor
biztosan mindenkinek hiányérzete lenne. A 82
ezer lej uniós pályázati pénzhez hozzátevődik
a Bethlen Gábor Alaptól nyert pályázati összeg,
ami ugyancsak 1-2 millió forint évente, továbbá
a megyei tanácstól általában ötezer lejt is pályázati úton nyerünk a szervezésre.
Az elmúlt időszakban egy fontos munkálat
zajlott a Zeyk Domokos Technológiai Líceum és
Orbán Balázs Gimnázium kazánházánál, ahol
két kazán biztosította a fűtést: egy régi Metalica román kazán és egy valamivel újabb, Buderus kazán, amely meghibásodott, és szükség
volt a kicserélésére. Sikerült a város vagyonában lévő, már nem működő kazánházakból, a
fel nem szerelt kazánok közül egy új Viessmann
kazánt beilleszteni a régi Buderus kazán helyére. Személy szerint megköszönöm Dobos Albert
mérnök úrnak és a Formula Prima Kft. csapatának a lelkes hozzáállást, illetve megköszönöm
az Orbán Balázs Gimnázium igazgatójának,
hogy lemondott arról az összegről, amely szükséges volt a szerelési munkálatok kifizetésére,
és átadta a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnak a 35 ezer lej nagyságrendű összeget.
Az ötös napirendi pont a vízhálózat átadása
volt az AQUASERV-nek, ezt egyöntetűen elfogadta az önkormányzat. A hatos és hetes napirendi pontnál a zatai városrészben adásvétel
történt, egy család egy másiknak házat adott
el, és ilyen esetben az alatta lévő koncessziós
szerződés útján kiadott területet is át kell kerüljön egyik tulajdonostól a másikhoz, és ehhez
már kell az önkormányzat jóváhagyása is.
A nyolcas napirendnél egy közvagyonba adományozandó utcarészt fogadtunk el. Vannak
olyan utcák, amelyek úgy jöttek létre annak idején, hogy a terület jogi helyzete nem volt tisztázva, és a területek telekkönyvileg esetenként
még magántulajdonban vannak. Ilyen helyzetű
például a Bözsefalva utca, a Kölcsey Ferenc utca
és a Székely utca, ezek lakóinak levelet írtunk az
elmúlt időszakban, hogy próbálják rendezni a tulajdonviszonyt, tegyék meg azokat a lépéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a földterület
topos rajza, mellékelve külön telekkönyvön adományként kerülhessen a város közvagyonába,
volt aki ezt komolyan vette, volt aki kevésbé, de
az biztos, hogy ameddig ez nem történik meg,
addig nem igazán tudunk mi azokban az utcákban utat javítani, nagyobb befektetést eszközölni, illetve azokra az utcákra még csak tervet sem
készíttetni rehabilitálás, felújítás céljából.
A bözsefalvi folyamat is tart már két éve, de

A nyaköny vi hírek

2018.11.15. – 2018.12.15.
Születések:
Bokor Lehel		
Bokor Levente		
Szain Alex		
Ötves Szófia-Cintia
Lázár Máté		
Benedek Léda		
Szőcs Ilka		
Pap Albert		
Benkő János		
Szilveszter Bence

2018.11.12
2018.11.12
2018.11.13
2018.11.17
2018.11.08
2018.11.20
2018.11.25
2018.11.28
2018.11.29
2018.12.05

most már odaérkeztünk, hogy az ottani lakók is
megértették, komolyan vették, még a közjegyzői donációs átadás van hátra, és azután elhárul
az akadály, ha jogilag rendben lesz a bözsefalvi
utca és a város vagyonába kerül. Ezután még
természetesen van több lépés, legalább a tervet el szeretnénk készíttetni, és ha finanszírozási lehetőség adódik előbb vagy utóbb, akkor
az az utca is felújításra kerül.
Én ezúton is biztatom és szorgalmazom a
Székely és Kölcsey Ferenc utcák lakóit, hogy
hasonlóképpen a bözsefalviakhoz, tegyenek
meg mindent ahhoz, hogy az ők utcájuknak is a
jogi helyzete és a tulajdonviszony rendeződjön.
A kilences napirendi pontnál ivóvíz- és kanálishálózatot vettünk be a város vagyonába.
Tízes napirendi pontnál a Dávid Ferenc és a
Hargita negyedi ANL-s lakások szerződéseinek
a megújítását fogadta el az önkormányzat, azokat, amelyek teljesítették a feltételeket, nincsen tartozásuk, és a közköltségeik fizetésével
rendben vannak.
Tizenegyes napirendi pontnál az ott lakók
kérésére a Dávid Ferenc lakónegyedben két lakás egymás közti cseréjét fogadta el az önkormányzat.
A különféléknél volt még két napirend. Az
első arról szólt, hogy egy új pontot viszünk be
az ANL-s szerződésekbe, a szerződés meghos�szabításkor. Ez arra vonatkozik, hogy az ANL-s
lakásban lakó személynek jövedelmmel kell
rendelkeznie, fizetési igazolást kell felmutasson, és amennyiben ezt nem tudja teljesíteni,
akkor közjegyzői nyilatkozatot kell tennie, hogy
nincs jövedelme. Ezt fontosnak láttuk, hogy
foglaljuk bele a megújítási folyamatba.
A másik különfélék napirendnél egy munkakör módosítását javasoltuk az önkormányzatnak, ugyanis az önkormányzatnál is vannak
személyi mozgások, cserék, kollégáink mennek nyugdíjba, vagy távoznak a hivatalból, és
ahhoz, hogy új személyt tudjunk felvenni, egy
munkakörnek az átalakítását fogadta el az önkormányzat.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya

Házasságkötések:
2018.11.09
Vita Norbert-János és Molnár Csilla
2018.11.23
Szilágyi István és Egyed Erzsébet
2018.11.23
Pap Zoltán és Domokos Rozália-Sára
Elhalálozások:
Derzsi Dezső		
Bándi Dénes		
Tófalvi Balázs		
Balázs-Kelemen Eszter
András Márta		

2018.11.25
2018.12.03
2018.12.07
2018.12.08
2018.12.14
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HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 138/2018 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul
2019.
HOTĂRÂREA nr. 139/2018 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2019 pentru
închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în
proprietatea publică şi privată al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 140/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 141/2018 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor propprietatea publică al oraşului, cuprinse în
anexa nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
şi canalizare.
HOTĂRÂREA nr. 142/2018 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune
asupra unui teren situat în str. Zata.
HOTĂRÂREA nr. 143/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.
2470/2017.
HOTĂRÂREA nr. 144/2018 privind aprobarea acceptării unei donaţii.
HOTĂRÂREA nr. 145/2018 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică al oraşului Cristuru Secuiesc a sistemului de apă potabilă şi canalizare al oraşului, finanţate din
surse bugetare proprii şi alte surse.
HOTĂRÂREA nr. 146/2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere
aferente locuinţelor ANL, situate în oraşul
Cristuru Secuiesc, cart. Dávid Ferencz nr. 1,
Bl. 1, sc. A-B şi Bl. 2 sc. A-B, şi str. Harghitei
Bl. P0 sc. A.
HOTĂRÂREA nr. 147/2018 privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL, situate în
oraşul Cristuru Secuiesc, str. Dávid Ferencz,
Bl. 2 sc. B.
HOTĂRÂREA nr. 148/2018 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local, pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 149/2018 privind modificarea contractului de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe pentru tineri
costruită prin Agenția Națională pentru Locuințe.
HOTĂRÂREA nr. 150/2018 privind transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în
funcția de referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul compartimentului de
informatică.
HOTĂRÂREA nr. 151/2018 privind alegerea
d-lui consilier Kántor Ștefan Ludovic ca preşedinte de şedinţă.
Cristuru Secuiesc, la 13. decembrie 2018.
HOTĂRÂREA nr. 152/2018 aprobarea solicitării avizului conform pentru reţeaua şcolară
în oraş în anul şcolar 2019-2020.
HOTĂRÂREA nr. 153/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.
Cristuru Secuiesc, la 18. decembrie 2018.

Különös angyal

Hivatal”-ra cseréltük, ezért nem is védekeztünk a
csíkszeredai törvényszéken.
3. Mivel a felperes elégedetlen volt a csíki ítélet tartalmával (mert nem ítéltek neki késedelmi
kamatot), a marosvásárhelyi táblabírósághoz folyamodott fellebezésével, ahová viszont minden bizonyítékot leraktunk a felirat eltávolításával kapcsolatos végrehajtást illetően, és kértük, hogy a csíki
végzést mint tárgytalant nyilvánítsák semmisnek.
4. Sajnos procedurális okokra hivatkozva a bizonyítékainkat figyelembe se vették, ezek szerint az
igazságszolgáltatás számára fontosabbak a procedúrák, mint a tényeken alapuló döntéshozatal.
Erre is mondják, hogy „Románia én így szeretlek” – ettől eltekintve kellemes karácsonyt kívánunk minden székelykeresztúri lakosnak, sőt
még a felperesnek is!

Házunk tája

A sóskúti diákszálló
Jól halad a felújítás a sóskúti diákszálló épületén, befejeződött már a nyílászárók beszerelése, így a munkálatok a tél folyamán is tudnak
folytatódni. Nagyon reméljük, hogy az építő cég
be tudja majd tartani a vállalt határidőt.

Időnap előtt megjött az „angyal” a polgármester részére, de mivel úgy érezzük, hogy az „ajándék” Székelykeresztúr egész közösségének szól,
fontosnak tartom ismertetni a Polgármesteri Hivatalra kihelyezett „Városháza” felirattal kapcsolatos bonyodalmainkat:
1. 2018. december 13-án végleges döntést
hozott a marosvásárhelyi táblabíróság, kötelezett
az országos minimálbér 20%-nak az államkas�szába és napi 100 lej késedelmi kamat fizetésére
a hírhedt felperes számlájára 2017. november 19től kezdődően.
2. Az ügy pikantériája, hogy a 2017 októberében eszközölt homlokzati felújítás alkalmával az
inkriminált „Városháza” feliratot „Polgármesteri

Új kazán beszerelése
Sürgősségi beavatkozásra került sor a Zeyk
Domokos Technológiai Líceumot és az Orbán
Balázs Gimnáziumot ellátó kazánházban, mivel
az egyik kazán használhatatlanná vált, és ezért
egy új kazán beszerelése vált szükségessé.
Szerencsére sikerült megoldást találnuk a kialakult helyzetre, köszönetet mondunk a nagyon
pozitív hozzáállásért és segítőkészségért a Formula Prima Kft.-nek !
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HATÁROZ ATAI
138/2018-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.
139/2018-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak
jóváhagyásáról a 2019-es évre.
140/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.
141/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonából az ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás
végzéséhez kapcsolódó javak átadási listájának módosításáról.
142/2018-as HATÁROZAT egy Zata utcai terület haszonbérleti jogának átruházásáról.
143/2018-as HATÁROZAT a 2470/2017 számú haszonbérleti szerződés felbontásáról.
144/2018-as HATÁROZAT egy ajándék elfogadásáról.
145/2018-as HATÁROZAT a város költségvetéséből, vagy más forrásokból kiépített
ivóvíz- és kanalizálási rendszernek a város
közvagyonába való bevételéről.

146/2018-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed 1. és 2. számú tömbházak A és B
lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A lépcsőház lakói szerződésének meghosszabbításáról.
147/2018-as HATÁROZAT a Székelykeresztúr város, Dávid Ferenc utca 2. tömbház B
lépcsőházban lévő lakások cseréjének elfogadásáról.
148/2018-as HATÁROZAT a szociális szolgáltatások 2019-es évi akciótervének elfogadásáról.
149/2018-as HATÁROZAT az ANL által épített fiataloknak bérbe adott lakások bérleti
szerződésének módosításáról.
150/2018-as HATÁROZAT egy tanácsosi
munkakör előadói munkakörre való átalakításáról.
151/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2019. január –március közötti időszakra.
Székelykeresztúr, 2018. december 13.
152/2018-as HATÁROZAT a városi iskolahálózat 2019-2020-as tanévre vonatkozó jóváhagyása megkérésének elfogadásáról.
153/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.
Székelykeresztúr, 2018. december 18.
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Változatos tevékenységek
2018 novemberében iskolánk hat diákja
részt vett az Erdélyi Ifjak Egyesülete szervesésében egy Erasmus+ projekt programjában. Ez alatt különböző angol nyelvű önismereti jellegű tevékenységek részesei voltak,
ahol a nyelv gyakorlására volt lehetőség. A
program központi témája az érzelmek és érzések különböző élethelyzetekben való megfelelő kezelése volt.
Napközi Otthonunk elindulásakor iskolánk
vállalta, hogy az induló csoportok heti rendszerességgel részesülnek korosztályuknak
megfelelő szintű angol nyelvű tevékenységekben. Ezt a programot a több éves gyakorlattal rendelkező, szakképzett pedagógus,
Nagy Emese tanárnő vezeti, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkénteseinek támogatásával.
2018. december 4-én Solymosi Zsolt lelkész-vallástanár, a kolozsvári János Zsig-

mond Unitárius Gimnázium igazgatóhelyettese 2018-as közép-ázsiai, szibériai két
és fél hónapos expedíciójáról tartott képes
bemutató előadást. A kétórás együttlét csodálatos est volt azok számára, akik kíváncsiak
voltak unitárius világjárónk beszámolójára.
Az előadó egyedi stílusának és lelkiségének
megtapasztalása nagyszerű élmény volt.
December 5-én elindult a Margó könyvklub, melynek célkitűzése minden hónapban
egy közösen kiválasztott könyv elolvasása,
megbeszélése, értelmezése. Szintén ezen a
napon vettek részt a színházat, színjátszást
kedvelők az első bérletes előadáson, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban.
2018. december 14-én ünnepeltük iskolánk
névadója, Berde Mózes születésének 203.
évfordulóját. Ebből az alkalomból megkoszorúztuk iskolánk jótevőjének mellszobrát.
A megemlékezők körében Szőcs Annamária,

történelem szakos tanár megidézte Berde
Mózes alakját, felidézve annak életútját.
Lankadatlan versenyszellem
November 24-én iskolánk Berdemo(r)
zsák nevű csapata – Preda Petra, Fazakas
Tünde, Fodor Beáta Klementina – részt vett
a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban megrendezett 14. Fizikavalkád versenyen, ahol rajzukkal II. díjat, fotójukkal III.
díjat szereztek.
A Petőfi Sándor Általános Iskola által XI. alkalommal szervezett Barangolás Meseországban elnevezésű szövegértő versenyen 15
csapat vett részt Székelyudvarhelyről, Székelykeresztúrról és a környező településekről,
köztük iskolánk Tűz csapata: Czire Boróka,
Fazakas Iringó és Ágoston Márk tanulók személyében. A versenyen csapatuk III. helyezést ért el. Czire Boróka I. díjat vehetett
át a népviseletről készített bemutatójáért a

Fekete Vince a Zeykben
2018. december 18-án Fekete Vince, kézdivásárhelyi költő, író, szerkesztő volt a Zeyk
Domokos Technológiai Líceum vendége. A
szerzőt frissen megjelent verseskönyve, a
Szárnyvonal apropóján hívta meg az iskola
tanára, Zsidó Ferenc, és faggatta egy rendhagyó irodalomóra keretében a díszterem-

ben összegyűlt diáksereg előtt. A kérdésekre
válaszolva Fekete Vince beszélt költővé válásáról, a szexualitás ábrázolásáról az irodalomban, majd ismertette Szárnyvonal című
kötetét, mely verses regényként is olvasható,
hisz gondosan kimunkált narratív struktúrája van, amely úgy építkezik a magyar (táj)líra
hagyományaiból, hogy ugyanakkor újraértékeli, továbblendíti azt.
A beszélgetést felolvasások színesítették.
A diákok számára lényeges volt, hogy élő költővel találkozhassanak, hogy ne csak a nagy
klasszikusokat ismerjék, hanem lássák, az
irodalom él.
Zsidó Ferenc

Osztályszépségverseny
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum Diáktanácsa november végén osztályszépségversenyre tett közzé felhívást. A felhívás
szerint egy háromtagú zsűri által elbírált első
helyezésre, valamint egy közönségdíjra lehetett pályázni. Hat osztály jelezte részvételi
szándékát, és minden szabad pillanatot kihasználva dolgoztak osztályuk csinosításán. A
közönség szavazatai alapján a like-versenyt a
X. AC osztály nyerte, a zsűri fődíját pedig, az
osztálypizzázást, a IX. AL osztály.
Gagyi Mónika
Karácsonyi koncert a Zeykben
December 20-án került sor hagyományos
karácsonyi koncertünkre. A szervező diákok
és tanárok verses-zenés összeállítással ajándékozták meg a jelenlevőket. Nagyon meghitt
ünnepélyes hangulatot teremtettek a zenészek és a kórus. Különleges pillanat volt, amikor együtt közösen az egybegyűltekkel elénekeltük a Mennyből az angyal című dalt.
Az ünnepség végén Gagyi Mónika tanárnő kihirdette az Osztályszépségverseny díjazottjait.
Balázs Mihály

Orbán Balázs Gimnázium

Mint mindig a tanév során, az elmúlt időszakban is
nagyon aktívnak bizonyultak diákjaink, és a legváltozatosabb tevékenységek keretein belül bizonyították tehetségüket, rátermettségüket, örömet okozva

szüleiknek, pedagógusaiknak, közösségünknek.
A székelyudvarhelyi Tamási Áron
Gimnáziumban megszervezett Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáján
Tamási Csaba különdíjat érdemelt.
Ugyancsak a Tamási Áron Gimnáziumban szervezett Fizikavalkád versenyen
fizikus diákjaink, Bibó István Attila,
Molnár Tamás és Simó Anett Kamilla
értek el kiemelkedő egyéni eredményeket, emellett csapatuk erős mezőnyben
lett második.
Az Orbán Balázs nyomdokain megyei
versenyen Varró Andrea és Lőrinczi
Sabina is dobogós helyezést ért el.
Bartos Iringó, Bartos Petra, Jakab
Tímea, Jártó Norbert és Szilveszter
Botond sikeresen képviselték iskolánkat a Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen.
Fodor Hanna, Kiss Eszter- Beatrix,
Jártó Norbert, Szilveszter Botond
(Kópék), valamint Jakab Tímea, Lőrinci Nóra, Demeter Örs-Lehel, Tarkó
Nimród (Táltosok) által alkotott csapa-

tok versenyeztek a XX. Mesevetélkedőn
Székelyudvarhelyen, ahol a Kópék csapata továbbjutott a következő fordulóra.
A Barangolás meseországban meseértő versenyen is nagyszerűen szerepeltek kisiskolásaink: Murvai Zoltán, Jártó Norbert, Szilveszter Botond által
alkotott csapat erős mezőnyben dicséretben részesült.
A második osztályosok Mikulás alkalmával városi rendezvényen mutatkoztak
be egy vidám mesefeldolgozással a közönség nagy megelégedésére.
Karácsonyra
készülődve
több
rendezvényen szerepeltek diákjaink: a Step by Step osztályok diákjai
csodálatos műsorral kedveskedtek szüleiknek, az V-VIII. osztályosok is megható, színvonalas műsorral készültek. A
legnagyobbak az adventi időszakban, az
embertársainkra való odafigyelés jegyében, zenés műsorral köszöntötték a súlyosan sérült gyerekeket.
Bővebben iskolánk honlapján és
közösségi
oldalán
tájékozódhatnak:
www.obg.ro
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DIÁKVIL ÁG

Petőfi Sándor Általános Iskola

Székelyudvarhelyen megrendezett Orbán Balázs nyomdokain megyei versenyen, ugyanitt
rajzával Lakatos Réka Különdíjban részesült.
2018. december 8-án iskolánk XII. A osztályos tanulója, Csiszér-Rajti Anna-Lilla részt vett a Sapientia – Erdélyi Magyar
Tudományegyetem csíkszeredai karának szervezésében megtartott X. Gúzsba kötve táncolni
fordítói verseny döntőjén, ahol III. helyezést
ért el román-magyar fordítás kategóriában, ezáltal felvételt nyert az egyetem román-angol
szakára.
December 12-én délelőtt került sor a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség és a Városi
Könyvtár által hirdetett mondaíró pályázat
kiértékelésére és díjazására. Máthé-Derzsi Dávid, VII. osztályos tanulónk I. díjat, míg Kincses Gyöngy-Erzsébet, szintén VII. osztályos
diákunk II. díjat nyert.
2018. december 14-én, a Székelyudvarhelyi
Önkormányzat Szent István termében, Hargita
megye Önkormányzata és Hargita Megye Tanfelügyelősége oklevelekkel és pénzjutalommal
ajándékozta meg azokat a diákokat és pedagógusokat, akik az elmúlt iskolai év során valamely tantárgyverseny megyei szakaszán díjat
szereztek. Gratulálunk a kitüntetett diákoknak
és pedagógusoknak!
Varró Margit igazgató asszonyt Hargita
Megye Tanácsa 2018. december 4-én a közösségért kifejtett munkájáért Márton Áron-emlékérme díjban részesítette.
Szeretetteljes várakozás
A karácsonyra való lelki készülődés időszakában közösségünkben számtalan példáját
tapasztalhattuk meg az egymásra figyelésnek,
amikor kitárultak az adakozó szívek, szorosabbra
fűződtek a barátságok. November 19-23. között
csatlakoztunk az Önkéntesek Országos Szövetsége által meghirdetett Gyümölcs- és zöldségadományozás hete elnevezésű országos

programhoz, melynek célja felhívni a figyelmet a
szolidaritás és az adományozás fontosságára. Az
idén iskolánk legkisebbjei, a napközisek hozták
az almát, narancsot és mandarint az adománydobozba. Advent első vasárnapjához közeledve
immár 13. éve tartottuk meg iskolánkban az
Adventi Vásárt, amikor megtapasztalhattuk,
milyen jó érzés, ha adhatunk, ha együtt lehetünk, hogy együtt indulhatunk el évről évre a
karácsony felé vezető úton. Mikulás napján az
osztályközösségek tagjai hagyományosan megajándékozzák egymást, így volt ez idén is. A legnagyobbak, a végzős diákok nem felejtették el
azon előkészítő osztályos diáktársaikat, akiket
iskolai év kezdetén ők vezettek be közösségünkbe: a Mikulás elvitte számukra a nagyok ajándékát. Iskolánk bentlakó diákjait sem felejtette
el a Mikulás. A hangulatos estét a gyertyafényes
vacsora, a karácsonyi dalok és a sok-sok nevetés
tette felejthetetlenné. December 11. délutánján a muzsika és
a
versmondás
hangjai töltötték
meg a gimnázium
dísztermét az adventi verses-zenés
délutánon. A Szelíd csenddel zúg
a dal húrjaimról címet viselő,
5-12. osztályosok
s z á m á r a
meghirdetett
rendezvényen
több mint ötven
diák
vállalta,
hogy megmutatja
magát
a
nagyközönségnek
a
versmondás
vagy a zene terü-

Különböző tevékenységek színesítették iskolánk napjait advent időszakában.
„Ahogy közeledik az ünnep úgy öltöztetjük
egyre szebb, díszesebb ruhába a lelkünket.”
– írta Simó Ildikó igazgatónő iskolánk adventi
napjaira gondolva. Ennek a gondolatnak a jegyében zajlottak az események.
Iskolánk és a református egyház idén 10.
alkalommal rendezte meg az adventi koszorúkészítés délutánját, közösen készítették el
iskolába készülő óvodás gyerekeink és elemi
tagozatos kisdiákjaink szüleikkel, pedagógusaikkal együtt az adventi koszorút.
Örökös boldog iskola és óvoda lévén,
feldolgoztuk a Boldogságórák havi témáját,
mely a „Kapcsolatok ápolása” volt, és amely
életfontosságú szükségletet jelent a gyerekeknek is. A boldogság a Mikulással is megérkezett minden gyerekhez: a Napsugár Napközi
Otthonhoz a Székelykeresztúri Villám- Fulger
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó autójával,
egy-egy osztályba személyesen vitte be az
ajándékokat, máshová csak elküldte, mert
sok dolga volt.
Hogy mások is ünnepelhessenek - verseny,
jótékonykodás felhívására iskolánkból két
osztály, a VII. B és a VIII. B, nevezett be. A
közelgő karácsonyra hangolódva karácsonyi
ajándéktárgyakat, díszeket készítettek szelektív hulladékból.
A közelgő karácsonyra hangolódva zajlott a

„Könyvek karácsonya” című projekt. A III. A.
osztályosok lelkesen tevékenykedtek Kántor
Ágnes könyvtáros és Horváth Gizella tanító
néni irányítása alatt. Írókkal, költőkkel ismerkedtek játékos foglalkozások keretében.
December 17-én du. 17 órától rendhagyó
szülői értekezletre került sor a P.S.Á.I. VII.
C osztály szülői közössége számára. A rendezvény meghívottja Fülöp-Pál Éva, nevelési
tanácsadó az internetveszélyről tartott előadást, melynek keretében rengeteg új információt osztott meg az internet hasznáról és
veszélyeiről.
Ugyanez a hét a VISELKEDÉS HETE volt,
amikor a „kérem” és „köszönöm” varázsszavak erejéről több szó esett, mint ahogy a szeretet gondolata is felmerült a sok karácsonyi
rendezvény alkalmával.
Örültünk az elmúlt napokban több diákunk
nagyszerű eredményének is:
Hargita Megye Tanácsa és Hargita Megye
Tanfelügyelősége 2018. december 13-án elismerésben részesítette azokat a diákokat,
akik a 2017-2018-as tanévben a megyei tantárgyversenyeken helyezést értek el. Orosz
Rita-Viktória és a fiú kézilabdacsapat kapott
jutalmat. Elismerésben részesültek a felkészítő pedagógusok is: Kacsó Anna-Juliánna
és Simon Géza-Áron. A Székelyudvarhelyen
szervezett megyei versenyen, Orbán Balázs
nyomdokain haladva a kisebbek rajzokban je-

letén, nemcsak iskolánkból, hanem a város más
iskoláiból is. December 20-án délután került sor
az unitárius templomban a mára hagyományossá vált Karácsonyra Hangoló zenés karácsonyi
műsorra, iskolánk kórusa és a Lelkes Zenekar
fellépésével. Másnap dallal és imádsággal indultunk a karácsonyi szünetre. Gyertyát gyújtottunk, meghallgattuk a bibliai karácsony
történetét, közösen imádkoztunk, majd dallal
köszöntöttük az angyalfiát. Az ünnepi dallamokhoz az iskola zenekara biztosította a kíséretet,
az angyalnak az iskola diáktanácsosai segítettek. Köszönjük, hogy az idősebb diákok idén is
az angyal segítségére voltak az ajándékok elkészítésében és az örömszerzésben. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium munkaközössége
áldott, békés Karácsonyt és boldog új esztendőt kíván!
Összeállította: Székely Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény facebook oldala

lenítették meg a kért feladatokat, a negyedikesek rövid bemutatót készítettek a helyi és
környékbéli viseletekről, szokásokról. II. díj:
Szász Sarolt, III. A osztály, Dénes Anita,
IV. A osztály. III. díj: Demeter Zselyke, Előkészítő A osztály. Dicséret és különdíj: Tordai
Jázmin, III. B osztály, Albert Viktória, I. A
osztály, Péter Annabella, IV. A osztály.
Tizenegyedik alkalommal látogatták meg
iskolánkat a környék olvasni szerető harmadikosai, negyedikesei. Barangolás Meseországban szövegértő versenyen A bölcs pásztorfiú
mesével ismerkedtek, majd szövegértést
igénylő feladatokat oldottak meg. Tizenöt
csapat mérte össze tudását. Iskolánk Kincskeresők csapata dicséretben részesült.
Köszönjük diákjainknak az eredményes
munkát, a szülőknek a támogatást!
Jakab Enikő
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IFJÚSÁGI - ÉS GYEREKPROGRAMOK
Szemléltető eszközök vásárlása az iskolafejlesztés érdekében
A Románandrásfalvi Iskola Egyesülete 2018.

november 29-én adta át Hargita Megye Tanácsa támogatásával Szemléltető eszközök vásárlása az iskola fejlesztés érdekében nevű pályázat keretén belül megvásárolt iskolai táblákat.
Az iskola ezen pályázat sikerével gazdagabb
lett három nagy, két segédvonalas, illetve egy
négyzethálós táblával.
Köszönjük szépen a támogatást Hargita Megye Tanácsának.
Kellemes és eredményes tanévet kívánunk!
Szőcs Emőke

Készítsük együtt! – alkotó teadélután

2017-ben nagyon jó barátságot kötöttünk
a Székelykeresztúri Városi Könyvtárral. A két
könyvtáros néni folyamatos tenni akarásának

Újrahasznosítás

Váltsuk ki az egyszer használatos műanyag
tasakokat! Helyettesítsük többször használható, mosható textil táskával! – hívja fel a figyelmet a Városi Könyvtár a környezetvédelemre.
Már nem használható anyagokból szabtak
vászontáskákat, melyeket a Zeyk Domokos
Tehnológiai Líceum textil- és bőrszakos tanulói varrtak készre Vas Melinda textilipari oktató
mester irányítása alatt. A táskákat az olvasóknak adják ajándékba a kikölcsönzött könyvek
mellé, azzal a szándékkal, hogy mindenkinek
eszébe juttassák a környezetvédelem fontosságát. A használt, fölöslegessé vált anyagdarabokat, abrosz, sötétítő, ami alkalmas vászonszatyor varrására, kérjük, ne dobják ki, szívesen fogadjuk projektünk folytatására!
Az ajándékozás hónapjába léptünk, vessünk számot azzal, hogy mennyire figyelünk

és buzdításának köszönhetően a karácsonyi
időszak sem maradt ki, így decemberben két
időpontban is műhelymunkát hirdettünk, ahová
meghívtunk kicsit és nagyot.
A Készítsük együtt! alkotó teadélutánra nagyon sokan eljöttek, szülőkkel, tanítókkal, illetve voltak érdeklődők, akik barátaikkal vagy
akár magukra jöttek el. Többféle karácsonyfadíszt és dekorációt lehetett készíteni közösen
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület nemzetközi önkénteseivel, és mindeközben válogatni jobbnál jobb
könyvek között.
Nagyon hasznosnak találjuk a találkozásokat
a könyvtárban, szülőnek és gyermeknek egyaránt igazi kincseskamra, kikapcsolódás és nyugalom. Köszönjük a lehetőséget!
Erdélyi Ifjúsági Egyesület

erre, tanítjuk-e gyerekeinknek szóval is, tettel
is. Gondolkodjunk el azon, hogy fontos-e egy
következő műanyagot ajándékoznunk, egy
következő rongydarabot a ruhásszekrénybe,
vagy inkább adjunk élményt, ajándékozzunk az
időnkből: egy séta, egy közös zenehallgatás,
egy römiparti emlékezetes maradhat!

Egy csésze lélek – Gyógynövényes workshop

December 4-én varázslatos esemény résztvevői voltunk az ATA-házban, a Lavanda Montana Transylvania és az Erdélyi Ifjúsági Egyesület
közösen szervezett, teázással egybekötött adventi beszélgetésén.
Este ötkor kialudtak a lámpák a „sárga ház”

földszintjén, és nem maradt más világítás, mint
a padlóról felfénylő mécses-labirintus. Moldován-Szeredai Noémi, a Lavanda Montana
Transylvania vezetője a labirintus mitológiai jelentéséről, kialakulásáról és az adventi várakozásról mesélt. Ezután mindannyian végigsétál-

Az együtt töltött idő
a legnemesebb ajándék

Advent a várakozás és a készülődés időszaka. Az év egyik legszebb és legbensőségesebb ünnepére készülünk, a karácsonyra.
A Mesevár Napköziben már több éves múltra tekint vissza az adventi időszakban szervezett Családi alkotó napok és adventi készülődés programsorozat.
November utolsó hetében 13. alkalommal
rendeztük meg ezt a hagyománnyá vált programsorozatot.
November 27-28-án a Csipkerózsika, Hófehérke és Greieraş csoportokban üvegfestésre
került sor, az óvónők irányításával. A délelőtti
tevékenységek végére szebbnél szebb, színes,
ünnepi fényben pompázó mécsest festettek
a nagycsoportos gyerekek. Délután büszkén
mutatták szüleiknek csodálatos alkotásaikat,
és vitték haza ünnepi dísznek otthonukba.
November 29-én, délután, a szépen feldíszített csoportokban, kellemes, családias hangulatban került sor a szülő-gyermek közös kézműves tevékenységére. Ez a nagyon kedvelt,
közös, ünnepváró alkotó délután jó alkalom
arra, hogy szülők, gyermekek és óvónők egy
meghitt, kellemes délutánt töltsenek együtt,
nyugalomban, jó hangulatban, rohanás nélkül.
A közös együttlét során csodálatos ünnepi díszeket, tárgyakat készítettek, karácsonyi dallamok ritmusára gyerekek és szülők közösen.
A sikeres rendezvényt anyagilag Székelykeresztúr Város Önkormányzata, valamint a Mesevár Egyesület támogatta, melyet ezúton is
köszönünk szépen. Továbbá köszönjük a lelkes
és támogató szülőknek, valamint a Mesevár
Napközi munkaközösségének a pozitív hozzáállást, és reméljük, hogy még hosszú éveken
keresztül folytathatjuk ezt a szép hagyományt.
Csifó Judith
tunk a labirintuson, és magukhoz vettünk egyet
a középpontba helyezett üzenetekből.
Bozzay Sára, aki Moldován-Szeredai Noémi
mellett dolgozik önkéntesként, a gyapjú felhasználásáról, előkészítéséről beszélt, bemutatva az utat a juh megnyírásától egészen a
tökéletesen feldolgozott gyapjúig. Ezen kívül
még beavatott bennünket a különböző természetes színező anyagok, többek között a dió,
lilakáposzta vagy éppen a fák oldalán növő
gombák rejtelmeibe is. Ezek után két csoportra
oszlottunk, az egyik gyapjú angyalokat készített, a többiek egy lett sütemény elkészítésén
fáradoztak, de mindenki kipróbálhatta tudását
a másik csoportban is.
A rendezvény alatt sokat tanultunk, nevettünk, alkottunk valami szépet, ráadásul együtt
voltunk mindannyian, és valójában épp ezekről
szól advent ünnepe.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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TÉRSÉGJÁRÓ
A Szitás legény forrásának névadó ünnepsége

2018. december 12-én került sor a legendaíró versenyünk eredményhirdetésére és díjazási ünnepségére az immár Szitás legény forrása elnevezésű forrás és pihenőhely közelében.
A versenyre 22 pályamunka érkezett be, a következő eredmények születtek :
I. hely: A Szitás legény forrása, Máté Derzsi

Dávid, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium VII.
osztályos tanulója; II. hely: Kata könnyei, Kincses Gyöngy Erzsébet, a Berde Mózes Unitárius
Gimnázium VII. osztályos tanulója; III. hely:
Petőfi forrása, Kányádi Kincső, az Orbán Balázs
Gimnázium IX. A osztályos tanulója; Különdíj:
Suttogók forrása, Szente B. Levente.
Gratulálunk a díjazottaknak, köszönetet
mondunk minden versenyzőnek és mindazoknak, akik a verseny megszervezésében és lebonyolításában közreműködtek!
A pihenőhely, reméljük az eljövendő időkben
számosaknak nyújt majd kellemes kikapcsolódásra teret, a tetővel fedett asztalok és padok
az ott időzők kényelmét szolgálják. A forrás
mellett kialakított pihenőhelyet kérjük, használják rendeltetésszerűen, vigyázzák a tisztaságot, becsüljék meg a bele fektetett munkát, és
ezzel is méltányolják azt a lelkesedést, amellyel

Tejhűtő a csekefalvi gazdáknak
Újabb pályázat erősítette a 2018-as év végén
a Hargita megyei gazdaszervezeteket.
November végén közzétették Hargita Megye
Tanácsa honlapján a Hargita Megye Tanácsa
Vidékfejlesztési Egyesülete idei pályázati felhívásának második kiírását, amelyre szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztői egyesületek,
valamint gyümölcs- és zöldségtermesztő és
feldolgozó egyesületek pályázhattak. December 14-ig olyan egyesületek nyújthattak be kérelmeket, amelyek székhelye azon településen
található, melyek önkormányzata tagja Hargita
Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének
vagy megyei érdekeltségűek.
A pályázati kiírásokkal lehetőséget kínálunk
a fiatal gazdáknak is, akikre büszkék vagyunk,

hogy itthon meg tudnak élni, és olyan helyi termékeket állítanak elő, amelyek országhatáron
belül és külföldön is lehet kereslet. Bízom benne,
hogy ez által is erősödni fog a Székely termék
mozgalmunk – nyilatkozta a sajtónak Borboly
Csaba megyeelnök. A pályázatok célterületei a
tejbegyűjtő központok felszerelésének a támogatása volt (hűtőtankok, a tejminőség ellenőrzésére való eszközök, számítógépek, nyomtatók,
tejkvótaprogramok, szállítóeszközök stb.).
A Csekefalvi Szarvasmarhatartó Gazdák
Egyesülete eredményesen pályázott egy tejhűtő berendezésre, mely a közeljövőben igencsak
megkönnyíti és az elvárásokkal, előírásokkal
összhangba hozva korszerűbbé teszi a csarnok
működését. Szőcs Béla, az egyesület elnöke la-

Adventi vásár a Mesevár Napköziben
Ahogyan a csodák is létre jönnek, úgy kelt
életre ez a kedves, kis esemény is. Kipattant
egy szikra, a szikrát tettek követték, és amikor
a gyerekek megörvendeztetése a cél, mindenki
kihozza magából a legjobbat. A munkaközösség
és a szülők egyaránt részt vettek az előkészületekben.
Minden évben, már hagyomány szinten,
megtartjuk az Adventi családi alkotó délutánt,
és minden évben készítettünk kézműves karácsonyi díszeket is, amit egy kisebb saját vásáron értékesítettünk. Idén ezt a két eseményt
összekapcsoltuk, és még hozzá adtunk néhány
dolgot, hogy egy igazi meghitt, családias hangulat alakuljon ki.
Miután a csoportokban véget ért az adventi alkotás, mindenkit meghívtunk az udvarra, a

vásárra. Amikor a szülők és gyerekek kivonultak, már vártak rájuk a hangulatosan feldíszített faházikók (a Polgármesteri Hivatal jóvoltából, amit ezúton is köszönünk) és a kellemes
karácsonyi muzsika. Egyik házikóban szebbnél
szebb, kézműves karácsonyi díszeket kínáltak.
Egy másik házikóban, a szülők jóvoltából illatos
pánkót és muffint lehetett vásárolni (hálás köszönet nekik érte). Egy újabb házikóból a napközi szakácsnőinek jóvoltából (hálás köszönet
érte) finom, forró tea és forralt bor várta, hogy
felmelegítse a fázó embereket.
Nem titkolt célunk az volt ezzel az eseménnyel, hogy kellemes, meghitt hangulattal nyissuk meg az adventi időszakot, és hogy
gazdagabbá tegyük gyerekeink karácsonyát:
élményekkel és tárgyakkal egyaránt.

oly sok iskolás dolgozott azért, hogy megfelelő
nevet találjanak a Nagy-Küküllő menti forrásnak, és megszólítsák a hely szellemét.
A második és harmadik helyezett pályamunkát helyszűke miatt a januári lapszámunkban
közöljük. Megértésüket köszönjük!

punknak elmondta, már nagyon időszerű volt
a régi hűtőtankot lecserélni, mely már egy jó
ideje nem működik megfelelően, így többszörös károkat okozott az egyesületnek és a gazdáknak. Fontos cél tehát az új beruházással a
begyűjtött tej minőségének megőrzése, továbbá megjegyzi, az sem elhanyagolandó, hogy a
csekefalvi gazdák és háztartások jórészének a
tejleadás nyújtja az egyetlen napi bevételt, így
nagy prioritás a csarnok korszerű működtetése.
A jelen fejlesztés, az 1000 literes tejhűtő beszerzése összesen 25 200 lejbe került, melynek
49%-át, azaz 12 348 lejt biztosított a megyei
tanács pályázat útján, a többit pedig a szarvasmarhatartó szövetség önerőből finanszírozta.
Gartulálunk a megvalósításhoz, és további
eredményes munkát kívánunk a szövetségnek!
Faluvégi Bartha Noémi
Amikor az udvaron körülnéztünk, még a
hideg ellenére is csak megelégedett, boldog
arcokat láttunk. Ennél nagyobb köszönet számunkra nem is szükséges. Úgy gondoljuk, hogy
ez egy nagyon sikeres esemény volt, amit a jövőben is meg szeretnénk ismételni.
Neagoie Imola
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FELHŐTLENÜL
Városi Mikulás-nap
Az óvódásoknak, napköziseknek, a még kisebbeknek és az előkészítő osztályosoknak
szervezte meg december 6-án a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség a Városi Mikulás-napi rendezvényt. Vidám és izgalmas mesejelenetet adtak elő az Orbán Balázs Gimnázium
II. B. osztályos tanulói, így fokozva a nagyszakállú Mikulás várásának pillanatait. Az aranyszőrű bárány története elragadta a közönséget, az
örömöt a Mikulás érkezése tette még teljesebbé.

Verseket, énekeket adtak elő a kicsik, így bizonyították bátorságukat és egész évben kitartó
jóságukat, szófogadásukat. A puttonyból piros
sapkák, csokoládék, cukorkák kerültek elő mindenki számára, sőt még fotózkodni is lehetett a
csodatévő Mikulással. Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei krampusz szerepbe bújtak, ők segítették a szervezők és a Mikulás munkáját.
Az anyagi támogatást Székelykeresztúr Önkormányzatának köszönjük, miáltal az eddigieknél is gazdagabb volt az idei rendezvény, bőségesebb a Mikulás puttonya.

Decemberi zsongás a Művelődési Házban

Az év utolsó hónapjában igencsak színes
programot kínált a Művelődési Ház. December
7-én a Kolozsvári Opera művészei, az Operettissimo Haccáré-haccacáré című műsora kápráztatta el a közönséget.

December 8-án az Anyám és más futóbolondok a családból című magyar filmdrámát
vetítették. December 10-én délelőtt a nagyváradi M. M. Pódium Színházának Benedek
Elek–Meleg Attila: Az aranytulipán című zenés
bábjátéka csalta a kisiskolásokat és napköziseket a művelődési házba. December 12-én
ifj. Sipos Dezső – Gyerekek Klubja – szervezésében és meghívottjai, a Szabó trió és Sorbán
Attila közreműködésével megvalósult, ingyenes
Karácsonyváró koncertre került sor.

Minden kedves olvasónak
békés karácsonyi ünnepet
és sikeres új esztendőt kíván a
Kisváros szerkesztősége

December 14-én két filmvetítés is volt.
Az egyik A csillaghercegnő című norvég film,
amely egy csodálatos gyerekmese a bátorságról, jóságról és a karácsonyi csodákról, ugyanakkor az Anyám és más futóbolondok a családból című film megismételt bemutatást nyert.
December 16-án A gyertya könnye – irodalmi estre került sor, amely Sütő András születésének 90. évfordulóján tisztelgett a nagy erdélyi író emléke előtt. Kilyén Ilka és lánya, Ritziu
Ilka Kririsztina, marosvásárhelyi színművésznők
Sütő András műveinek gyöngyszemeiből összeállított műsorukban megjelenítették a fiatalabb
és idősebb generáció sokszor ellentétes, konfliktusoktól sem mentes véleményét nemzetről, az
erdélyi magyar sorsról, értékeinkről, sérelmeinkről, nemzeti megmaradásunkról.
December 22-én a Mákvirágok Néptánccsoport Nékünk születék mennyei király... című
karácsonyi műsora örvendeztette meg a közönséget.
2019. január 9-én jönnek a Székely Góbék
a Ketten vótunk s négyen maradtunk című előadásukkal, és azt is tudni lehet már, hogy január
29-én a Polgári Fúvószenekar 1895 újévi koncertje várja a zenekedvelő közönséget.

Isten hozott Székelykeresztúron!
2018 novemberében 13 kisbaba született
Székelykeresztúron, 6 fiú és 7 lány. Isten éltessen, szeretettel köszöntünk benneteket
Székelykeresztúron Györfi Adrienn, Andrási
Zsófia, Gál Dóra, Ötves Katalin Orsolya, Lázár
Máté, Bokor Levente, Bokor Lehel, Szain Alex,
Ötvös Szofia Cintia, Benedek Léda, Pap Albert,
Szőcs Ilka, Benkő János!
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Mi is ott voltunk
a Karácsonyi Vásáron!
A kétnapos vásári forgatagban mi is kivettük a részünket, hiszen az ATA pultja a rendezvény teljes ideje alatt várta az érdeklődőket,
vásárlókat, vagy azokat, akik csak egy forró
teára vágytak. Önkénteseink már december
eleje óta készültek a vásárra. A kedves apróságok elkészítésében mindenki a legjobb
tudása szerint vette ki a részét. 15-én reggel
aztán tele dobozzal és teás termosszal keltünk
útra a piactér felé, hogy elfoglaljuk közvetlenül
a bejárat mellett kijelölt előkelő helyünket.
A vásárban váltásban találkozhattak velünk
a keresztúriak: a mediterrán Olaszországból,
Portugáliából és Spanyolországból érkező Alessia, Marcos és Juan dacolt a hazájukban ritkán
tapasztalható időjárási körülményekkel, majd
az Észtországból érkező Maria, Joanna és a lettországi Sandijs kínálta az ajándéktárgyakat,
de természetesen a magyarországi önkéntesek: Liza, Sári, Regina és Misi is helytálltak.
Vasárnap estére megfogyatkozott portékával, jóleső fáradtsággal fogtunk hozzá az
összepakoláshoz, amikor az eltelt két nap
megkoronázásaképpen az újszékelyi kürtőskalácssütők még marasztaltak bennünket. A
messzi országokból érkező önkénteseink számára eddig ismeretlen édesség elkészítésébe
kaphattunk bepillantást, és boldogan tértünk
haza a még meleg kürtőskaláccsal, hogy megosszuk azokkal az önkéntestársainkkal, akik
már otthon melegedtek, és igyekeztek kipihenni a hétvége fáradalmait. Nagy sikere volt,
ezúton is köszönjük, és kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Jubilál a keresztúri
magánvállalkozók bálja

Immár 20 éve annak, hogy néhai Kádár Katalin és Lukács Marika személyesen kopogott
be minden keresztúri vállalkozóhoz, hogy bálba hívja őket. Céljuk az volt, hogy a mindennapok feszült munkája után fehér asztal mellett hozzák össze a vállalkozókat, hogy tánc
és vidám mulatás közben jobban megismerhessék, ezáltal jobban becsülhessék egymást.
Akkor még nem gondolták, hogy hagyományt
teremtenek. A vállalkozók azóta is minden év
elején összegyűlnek, hogy egy vidám, mulatós
éjszakán eresszék el egy év fáradalmait.
2019. január 26-án ismét megtartjuk a keresztúri magánvállalkozók bálját, amely este
8 órától kezdődik. A Küküllő vendéglőben jó
vacsora, bor, meglepetés-vendégek várnak a
meghívottakra, a talpalávalót a Jakab-testvérek húzzák. A rendező szeretettel vár minden
régi és új, idősebb és fiatalabb vállalkozót,
hogy együtt köszöntsék a remélhetően vállalkozásbarát új esztendőt.
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