
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa   ·   2019. május – 200. lapszám

Május 26-án, vasárnap a Hősök Napja alkal-
mával Székelykeresztúr Város Önkormányza-
ta koszorút helyezett el a főtéri Székely Sira-
tó bronzszobornál, így tisztelegve az első és 
második világháborúban elesett székelyke-
resztúri hősök áldozata előtt. A megemléke-
zésen néhányan, az áldozatok leszármazottai 
közül is virágot tettek a szobor talapzatára.

Wass Albert: 
  Gyertyaláng (részlet)

Emlékszobor. Aranyló nevek rajta:
mögöttük izzó, vérpiros csaták,
mögöttük sajgó, megtört életek:
síró gyermekek és síró anyák...

200. lapszámhoz érkezett a KISVÁROS
 Weöres Sándor.
  Születésnap
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. 
Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél. 
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Ezzel a májusi lapszámmal a KISVÁROS ön-
kormányzati havilap 200. kiadása jelent meg. 
Újságunk 1997. március 1-jén indult útjára, az 
elmúlt 18 év alatt több főszerkesztője, mun-
katársa, illetve tudósítója volt.

Mint önkormányzati lap a kiadó által megfo-
galmazott célkitűzések és elvárások szerint mű-
ködik, nem foghatja át városunk életének, prob-
lémáinak minden szegmensét és sokszínűségét.

Már 7. éve elektronikus változatban is le-
tölthető, olvasható a www. keresztur.ro web-
oldalon, Székelykeresztúr honlapján, mégis a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a papíralapú, 
kézbe vehető újságra van igény, főleg a világ-
hálót nem használó, közösségi oldalakat nem 
böngésző, idősebb korosztály keresi lapunkat.

Nemrégiben kellemetlen születésnapi ajándék 
érkezett: egy, az újság kétnyelvűségét hiányoló 
feljelentés. Nem jött váratlanul, számítani lehe-
tett rá, hogy a már több helyen megtörtént eset 
után, a Kisvárost is támadás érje.

Pedig az önkormányzat határozatai – ame-
lyek minden városlakót egyformán érintenek 
– havi rendszerességgel két nyelven, románul 
és magyarul kerülnek publikálásra.  Kétséges, 

hogy egy-egy magyar nyelvű szavalóverseny-
ről, könyvbemutatóról, néptánc-előadásról 
szóló híradás a más nemzetiségű polgártár-
saink körében nagyobb érdeklődésre tartana 
számot. Ettől függetlenül a román nyelvű, 
helyi érdekű híreknek teret biztosítanánk, de 
egyszerűen nem merült fel igényként.

Lapunk hivatalosan működik, 2014-től ISSN 
2392 – 7135 és ISSN-L 2392 –7135 szám-
mal, tehát a Román Nemzeti Könyvtár által 
kibocsájtott azonosító számmal rendelkezik, 
külön a nyomtatott formátumra és külön az 
elektronikus megjelenítésre. Az azonosító szá-
mok minden egyes lapszám utolsó oldalának 
alján fel is vannak tüntetve. Az ISSN számmal 
járó, törvény által előírt kötelezettségnek is 
eleget teszünk, miszerint havi rendszeresség-
gel megküldjük a hét db. köteles példányt a 
Román Nemzeti Könyvtárnak és a csíkszeredai 
Kájoni János Megyei Könyvtárnak. 

Mi a törvény által biztosított jogunkkal élve 
szerkesztjük e magyar nyelvű kiadványt.

Akkor mégis, miért?
Isten éltesse a Kisvárost!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Nem kedves s zületésnapi „ a jándék ”
a 200. laps zám rés zére

 Hősök Napja

 Európai parlamenti 
 válas z t ás 20 19

A május 26-i europarlamenti választási nap 
izgalmai a labdarúgó világbajnokság utolsó 
mérkőzéseinek hangulatát idézték, amikor ál-
talában az utolsó percekben vagy a hosszabbí-
tásban dől el egy-egy mérkőzés sorsa. Kisebb-
ségi létünkből és országos részarányunkból 
fakadóan egyre inkább ilyen kiélezett „mecs-
csekre” lehet számítani a közeljövőben. Szur-
kolók és ellenszurkolók tábora között őszinte 
örömünkre szolgál, hogy május 26-án az er-
délyi magyarság csapata került ki győztesen. 
Minden, ami ebben a kampányban történt, 
szükséges volt ahhoz, hogy ez a siker meg-
születhessen. Most, az országos köszönethul-
lám keretében mi is megköszönjük a székely-
keresztúri embereknek, hogy megértették a 
választási nap tétjét, és nagy számban vettek 
részt a szavazáson. 

A Székelykeresztúron felállított hét szava-
zókörzetben a listákon szereplő 8858 szava-
zó közül 3907-en járultak az urnákhoz, ezzel 
44,10%-os részvételi arányt eredményezve.

Köszönjük a bizalmat és a munka folyta-
tódik!
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ÖNKORMÁNYZAT

66/2019-as HATÁROZAT a betfalvi ravata-
lozó ingyenes használatba adásának jóváha-
gyásáról a betfalvi Református Egyháznak.

67/2019-as HATÁROZAT a Berde Mózes 
Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontár-
gyak listájának elfogadásáról. 

68/2019-as HATÁROZAT a családi erőszak 
esetén közbelépő egység megalakításáról.

69/2019-as HATÁROZAT a Kulturális tevé-
kenységek és programok támogatása Szé-
kelykeresztúron pályázatokat elbíráló bi-
zottság megalakításáról.

70/2019-as HATÁROZAT egy sóskúti terület 
közvetlen átengedéses bérbeadásáról.

71/2019-as HATÁROZAT a szociális lakások 
bérbeadási szerződésének meghosszabbí-
tásáról.

72/2019-as HATÁROZAT egy 15 m2-es te-
rület közvetlen bérbeadásáról.

73/2019-as HATÁROZAT egy 12 m2-es te-
rület közvetlen bérbeadásáról.

74/2019-as HATÁROZAT a helyi adók és 
illetékek inflációval való módosításáról a 
2020-as évre.

75/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 
138/2018-as számú Határozatának módo-
sításáról.

Székelykeresztúr, 2019. május 9. 

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Bes zámoló a májusi t anácsülésről
Május 10-én sor került a rendes havi ta-

nácsülésre, amelyen tizenhárom napirendet 
vitatott meg az önkormányzati testület.

Az első két napirendi pont arról szólt, hogy 
az előző két ülés, a rendes havi gyűlés és egy 
rendkívüli ülés jegyzőkönyvét fogadta el a 
testület.

Harmadik napirendi pontban egy listát fo-
gadott el, amelyben leírandó vagyontárgyak 
szerepeltek, az Orbán Balázs Gimnázium elé-
vült vagy használati időből kiment vagyontár-
gyai, ezeket elfogadták leírásra. 

A költségvetés változtatásáról szólt a ne-
gyedik napirendi pont, plusz-mínusz tételek 
voltak, bizonyos kapitólusokról áthelyeztünk 
pénzt más kapitólusokra, illetve plusz ösz-
szeg is jött be, amely a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium pályázati pénze és ezt kellett a ta-
nügynél a helyére tegyük.

Az ötös napirendi pontnál szerepelt, hogy a 
Hargita negyedben egy garázst adtunk bérbe 
már régebben, és most meghosszabbítottuk 
öt évvel a bérleti szerződését. 

Hatos napirendi ponttal egy 6,75 m2-es te-
rületet adtunk öt évre bérbe.

Kezdték megvásárolni az ANL-s lakásokat, 
az előző tanácsülésen is volt egy olyan határo-
zat, amely arról szólt, hogy egy bérlő a fenn-
álló kedvezőbb feltételek mellett megvásárolja 
a lakást, amelyben lakik. Most is egy hasonló 
szándékot jelzett az egyik ott lakó bérlő, ezt a 
kérést is elfogadta az önkormányzat.

A zatai szerződéseket, amelyek a szociális 
lakásokra és az azok körül elhelyezkedő te-
rületekre szólnak, amelyek rendben vannak, 
és amelyek tényleg fizetve is vannak, azokat 
a szerződéseket meghosszabbítottuk ugyan-
csak egy ötéves ciklusra.

A Kossuth Lajos negyedben a Szilveszter 
Kft.-nek adtunk tizenkét m2-t hosszútávú bér-
be. Szeretné kiegészíteni az üzletét, és moder-
nizálni úgy, hogy ezáltal a városkép is fejlődik, 
illetve a vásárlóknak a civilizáltabb kiszolgálá-
sa ebben az üzletben is megtörténhet. 

A tízes napirendi pont kapcsán egy garázs-
nak szánt területet adtunk bérbe, 5,51 m2-t, 
tehát a tulajdonosnak ott van már területe, 
csak meg akarta szélesíteni, és ezt elfogadta 
az önkormányzat.

Volt két olyan napirendi pont, amelyben 
kisebb felületeket, 100 vagy 200 m2 közötti 

felületeket adtunk tulajdonjogba Fiatfalván 
és Székelykeresztúron, ezek már régről olyan 
területek, amelyek államosított házak körüli 
területek, és a tulajdonosok az épületeknek, 
valamint az épületek körül két és fél ár terü-
letnek a tulajdonosai, de használatukban en-
nél minden esetben nagyobb terület van. Most 
ezeket fogadtuk el és küldjük tovább a pre-
fektushoz elfogadásra, mert egy jogi űr van. 
Eddig a város kezelésében lévő területeket, 
vagy állami vagyonban lévő területeket direkt 
módon tudtunk tulajdonba adni, most viszont  
az ehhez hasonló esetekben, amikor bizonyos 
földterületek, amelyeknek telekkönyvileg az 
állam a tulajdonosa, csak prefektusi  kirende-
léssel adhatók tulajdonba.

Ugyancsak egy ötvenáras terület átadását 
fogadtuk el, átadjuk ezt az 5000 m2-es terü-

letet a megyei önkormányzatnak, a kórház 
kertjében egy olyan részen, amely arra szol-
gálna, amennyiben nyerne az a pályázat, hogy 
szociális központot alakítsunk ki a megyei 
tanáccsal közösen, valamint a megyei gyer-
mekvédelemmel, és tulajdonképpen a halmo-
zottan fogyatékos gyerekeknek a székhelye, 
a központja és az épületeik átkerülnének a 
Gyárfás-kertből ide, ha tényleg sikerül leadni 
és nyerni is fog a pályázat. Ez mindenképpen 
jó lenne mindenkinek, a városnak is, mert fel-
szabadulna a Gyárfás-kúria épülete, és annak 
más – akár turisztikai – vagy valamilyen más 
funkciót lehetne adni.

Ezek voltak tehát a májusi tanácsülés na-
pirendjei.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte

Sándor-Zsigmond Ibolya

 A gázhálózat felújít ása
Tizenegy utca gázhálózatának teljes felújí-

tását tűzte napirendre a regionális szolgálta-
tó, amiért egyik szemünk sír, a másik nevet. 
Mert mindannyian látjuk, hogy egyre gyak-
rabban következik be gázszivárgás hol itt-hol 
ott a városban, aminek nem csupán a szolgál-
tatás folyamatosságára és a közbiztonságra 
van kihatása, hanem a több hetes várakozás 
után történő helyreállítás sem képes vissza-
állítani többé az aszfaltburkolat eredeti álla-
potát. Azért nevet hát egyik szemünk, mert 
ezek a tervezett teljes körű felújítások remél-
hetően évtizedekre kizárják az alkalmi meg-
hibásodások okozta kellemetlenségeket, má-
sik szemünk meg azért sír, mert olyan utcák 
gázhálózatának felújítása is tervbe van véve, 
amelyeknek aszfaltburkolata nemrég volt fel-
újítva. Mi az általunk végzett útfelújítások előtt 
annak idején írásban kértük a gázszolgáltatót, 
hogy aszfaltozás előtt javítsák fel az elavult 
hálózatukat, de sajnos annak idején nem re-
agáltak erre. Tudatában vagyunk annak, hogy 
a tervezett munkálatok mindannyiunk számára 
sok porral és kellemetlenségekkel fognak jár-
ni, de sajnos biztonságunkért és a szolgáltatás 
folyamatosságáért áldozatot is kell vállalnunk. 
A gázhálózat teljes felújítására a következő 
utcákban fog sor kerülni: Bem József, Búza, 
Marin Preda, Mihai Eminescu, Kecskés, Petőfi 
Sándor, Malom, Virág, Gyár, Hargita u (csak a 
tömbházaknál), Csekefalvi u. 

A felújításra vonatkozó engedélyek kibo-
csátása gyorsított eljárással történik, hogy 
minél előbb megtörténhessen a kivitelezés.



2019. május - 3.   oldal

HOTĂRÂREA nr. 66/2019 privind aprobarea 
dării în folosinţă gratuită a casei mortuare, 
situat în oraşul Cristuru Secuiesc, sat Beteşti.

HOTĂRÂREA nr. 67/2019 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul Li-
ceului Teologic Unitarian „Berde Mózes”.

HOTĂRÂREA nr. 68/2019 privind aprobarea 
constituirii echipei mobile pentru intervenţie 
de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.

HOTĂRÂREA nr. 69/2019 pentru aprobarea 
componenţei Comisiei de selecţie privind 
programele, proiectele şi acţiunile culturale.

HOTĂRÂREA nr. 70/2019 privind aprobarea con-
cesionării directe a terenului situat în str. Sóskút.

HOTĂRÂREA nr. 71/2019 privind aprobarea 
prelungirii contractelor de închiriere pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe sociale.

HOTĂRÂREA nr. 72/2019 privind aprobarea 
închirierii directe a unui teren de 15 mp., 
aflat în proprietatea publică al oraşului.

HOTĂRÂREA nr. 73/2019 privind aprobarea 
închirierii directe a unui teren de 12 mp., 
aflat în proprietatea publică al oraşului.

HOTĂRÂREA nr. 74/2019 privind indexarea 
impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei, 
pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 75/2019 privind modifica-
rea Hotărârii nr. 138/2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a ta-
xelor speciale, pentru anul 2019.

Cristuru Secuiesc, la 9. mai  2019.  

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

 A nyaköny v i hírek
 2019.04.15. – 2019.05.15.

 Születések:
Gáspár Krisztián 2019.04.07
Horváth Maja  2019.04.02
Kobori-Lőrinczi Petra 2019.04.18
Gliga Hanga  2019.04.13
Fodor Mózes  2019.04.15
Győrfi Zsanett-Hanna 2019.04.10

 Házasságkötések:
 2019.04.17
Szigyártó  Zsolt és Kálmán Réka-Katalin
 2019.04.24
Bágyi Zsolt és Simó Ibolya
 2019.04.24
Kovács József és Kovács Mária
 2019.04.25
Palkó Zalán-Koppány és Farkas Orsolya
 2019.04.25
Hegedüs József-Attila és Vas Magdolna
 2019.04.25
Ruge Ionuţ-Mihai és Rus Oana-Gabriela
 2019.04.27
Györgydeák Botond és Gábor Piroska
 2019.05.10
Gyarmati Csaba és Simó Ildikó
 2019.05.10
Tokos Csaba és Simó Ildikó

 Elhalálozások:
Kecskés József  2019.04.20
Nagy Rozália  2019.04.25
Berei László-Irma 2019.05.02
Gáspár Ferenc  2019.05.07
Fekete Erzsébet 2019.05.07
Lukács Károly  2019.05.08
Axente Adalbert 2019.05.10

ÖNKORMÁNYZAT A hiper tónia világnapja
Május 17. a magas vérnyomás világnapja 

a Hipertónia Világszervezet kezdeményezé-
sére. E napon fel kívánják hívni a figyelmet 
a sokszor rejtve maradó kór veszélyeire, a 
megelőzés fontosságára és lehetőségeire, a 
betegség kezelésének módozataira. A magas 
vérnyomás (hipertónia) a legelterjedtebb kró-
nikus betegség, amelytől világszerte egymilli-
árd ember szenved.

Ez alkalomból május 21-én közösségi asz-
szisztenseink ingyenes vérnyomás mérésre 
vártak mindenkit a városi könyvtárba. Mun-
katársaink időről időre végeznek hasonló in-
gyenes vizsgálatokat, méréseket, pl. vércu-
korszint mérést is, érdemes nyomon követni 
a felhívásokat, és élni a lehetőséggel, hiszen 
értünk vannak, és végzik munkájukat.

 Gazdálkodók fig yelem! 
Mindazok számára, akik érdekeltek a té-

mában: május 21-étől lehet regisztrálni a 
következő linken: https://proeconomica-
alapitvany.ro/login. Pályázni lehet MEZŐ-
GAZDASÁGI ERŐGÉPEK ÉS KAPCSOLHATÓ 
ESZKÖZÖK, MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉ-
GEKHEZ SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK, REND-
SZEREK, ÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSE ÉS KOR-
SZERŰSÍTÉSE, VALAMINT TENYÉSZÁLLATOK 
BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA, HARGITA, 
KOVÁSZNA ÉS MAROS MEGYE TERÜLETÉN.

Pályázhatnak állandó lakhellyel rendelkező 
természetes személyek, ezen megyék terü-
letén székhellyel rendelkező jogi személyek 
részére a PRO ECONOMICA EGYESÜLET által 
kiírt pályázaton.

A részletes pályázati felhívást és a kapcsolódó 
dokumentumokat a https://proeconomica-
alapitvany.ro/palyazatok honlapon érhetik el.

Az érdekelteknek javasoljuk, hogy a re-
gisztrációt mielőbb végezzék el, ha segítségre 
van szükségük, forduljanak az önkormányzat 
mezőgazdasági ügyosztályához!

 A gros zeminárium
2019. május 20-án a városi művelődési ház-

ban Hargita Megye Tanácsa agroszemináriu-
mot szervezett a Caption című projekt kere-
tében. Az eseményen bemutatták az Európai 
Unió agrárpolitikáját és támogatási rendsze-
rét, vázolták a Székely termék jövőjét, ismer-
tették a magyar kormány támogatási prog-
ramját a székelyföldi gazdák számára, a helyi 
termékek on-line értékesítésének módozatait 
és a gazdák továbbképzési lehetőségeit.

 Gazdafórum
Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesz-

tési Egyesülete 2019. május 3-án tájékozta-
tót szervezett Románia agrárpolitikájának a 
hegyvidéki gazdálkodás, valamint az ezzel 
kapcsolatos agrártámogatási rendszer jelen-
legi helyzetéről és távlatairól. A nagy érdek-
lődés övezte eseményen jelen voltak: Sebes-
tyén Csaba-István parlamenti képviselő, a 
hegyvidékek országos ügynökségének és az 
agrárminisztériumnak a megbízottai, valamint 
Székelykeresztúr és térsége fontosabb agrár-
gazdasági szereplői.
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Kulturális eseményekben, különböző prog-
ramokban, versenyekben gazdag hónapon 
vagyunk túl a Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ban. Néhány esemény iskolánk életéből:

Az elemi tagozatos sportolóink kiváló ered-
ményekkel tértek haza a versenyekről. A 
Gyergyószárhegyen megrendezett megyei, 
kispályás labdarúgáson IV. helyezést, a 
kézilabda bajnokság megyei szakaszán I. 
helyezést értek el Lázár Zsolt és Simon Géza-
Áron tanárok felkészítésével.

V. helyezést ért el Nyíregyházán, a Jedlik 
Ányos fizikaverseny döntőjében Csutak 
Róbert VI. osztályos tanuló, aki gyakorlati 
tudását is bizonyította az elméleti ismeretei 
mellett. 

A Gi Rromano Kulturális Egyesület és a Har-
gita Megyei Tanfelügyelőség által szervezett 
Elvesztett ország rajzversenyen Molnár An-
nabella, II. A osztályos tanuló III. díjat nyert. 

A Zöld Tündér Oázisa az Iskolában című 
projekttel sikeresen pályázott a PEK Egyesü-
let. A zöldövezetek kialakítása mellett az isko-
laudvar arculatának megváltoztatása, eszté-
tikusabbá, hasznosabbá tétele zajlik jelenleg 
is az iskolánkban. Az április elején kezdődő 
munkálatokba a szülők is bekapcsolódtak, 
segítenek a munkálatok elvégzésében. Ezzel 
párhuzamosan a gyerekek is különböző öko-

lógiai tevékenységekben vesznek részt. 
Májusban két megyeközi versenyen vet-

tünk részt. Kányádi Sándor költőre emlé-
keztünk a Nagygalambfalván megszervezett 
Fától fáig, verstől versig megyeközi ver-
smondó versenyen. Zsidó Ágota, III. A osz-
tályos tanuló II. helyezést ért el a korcsoport-
jában, Pujkon Emőke, VIII. B osztályos tanuló 
III. díjjal tért haza. A csíkszeredai Márton 
Áron Gimnáziumban román nyelvű versenyen 
mérte össze tudását iskolánk két tanulója: 
Nagy Csenge, VI. C osztályos, valamint Kri-
sán Bíborka, VII. C osztályos. A „Carte fru-
moasă, cinste cui te-a scris” versenyen 
Hargita, Maros, Kovászna és Brassó megyéből 
kétszázötven versenyző vett részt. Csenge a 
hatvankét hatodikos versenyző közül a tizen-
kettedik helyezett lett, Bíborka pedig a saját 
korcsoportjában középmezőnyben teljesített.

Kelemen Roland-Attila, VI. B osztályos ta-
nuló a szentendrei Református Gimnázium 
által meghirdetett Áprily Lajos természet-
fotó vetélkedőn vett részt, ahol arany minő-
sítésben részesült. 

Köszönjük diákjainknak, kollégáinknak a sok 
szép eredményt, a kitartó munkát, a szülőknek 
a támogatást.  A félév utolsó hónapjában is le-
gyen még kitartás, összetartás, azt kívánom! 

Kacsó Anna

Határtalanul Budapesten
2019. 03. 25- 29. között iskolánk egy 28 di-

ákfőből és 4 kísérőtanárból álló csapata részt 
vett a budapesti Pogány Frigyes Szakképző 
iskolával közös Határtalanul projektben. 

A projekt első napjának délutánján, nyom-
ban a megérkezésünk után, felsétáltunk a 
budai oldalon álló Citadellához, és megcso-
dáltuk a varázslatos esti Budapestet. Másnap 
a Nemzeti Múzeum megtekintését tűztük ki 
látogatásunk céljául, aztán egy sétát tettünk 
a Hősök terén. Ott tartózkodásunk során sort 
kerítettünk a Természettudományi Múzeum 
érdekességeinek, kiállított tárgyainak, szem-
léletes makettjeinek, folyamatábráinak meg-
tekintésére. Továbbá hajókáztunk a Dunán 
a Margit-sziget érintésével, este sétáltunk a 
Budai várban. Lélegzetelállító látvány tárult 
elénk a gödöllői kastély megtekintése során, 
ahol számos érdekes tudnivaló közt (a kas-
tély építési ideje, korszakai) azt is megtud-

hatták a diákok, hogy Sissi hercegné haját 
egy napon keresztül ápolták, mosták, fésül-
ték a cselédek,  hogy 40 éves kora után nem 
engedte a hercegné, hogy fotók készüljenek 
róla. A program bővelkedett szabadidős, a 
gyerekek érdeklődésének megfelelő számta-
lan érdekességben: ily módon meglátogattuk 
a Kossuth téri Csokoládé Múzeumot, voltunk 
a Városi Állatkertben és utolsó nap a Cine-
ma Cityben egy 3D-s film megtekintését is a 
programunkba iktattuk.

 Igazán tartalmas, élményekkel teli hetet 
tudhattunk magunk mögött.

   Kornis Melinda

Újabb Határtalanul pályázat Budapes-
ten

2019. április 8. és 12. között került sor a 
budapesti Széchenyi István Kereskedelmi 
Szakgimnázium és iskolánk közös Határtala-
nul projektjére. Ez alkalommal 20 diák és 2 
kísérő tanár utazott Budapestre, hogy részt 
vegyen ezen projekten.

Gazdag programok, érdekes látnivalók fo-
gadtak. Csodás élményként éltük át az Or-
szágházban való sétánk során, hátborzongva 
hallgattuk az idegenvezetőt a Terror házában.

Kellemes időtöltés volt a városi állatkerti 
sétánk, valamint a hajókirándulás is.

Az iskolalátogatás, diákokkal való ismerke-
dés mellett igen változatos élményekkel gaz-
dagodtunk.

Vas Melinda

Határtalanul Ózdon
2019. május 6-11. között iskolánk egy 24 

diákcsoportból és 2 kísérőtanárból álló csapa-
ta részt vett a ózdi Széchenyi István Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium iskolával közös 
Határtalanul projektben. 

A projekt első napjának késő délutánján 
érkeztünk meg, miután elfoglaltuk a szálá-
sunkat az ózdi diákokkal közösen sétáltunk 
a városban. Ott tartózkodásunk első napján 
az Aggteleki Cseppkőbarlang megtekintését 
tűztük ki célul, aztán este táncházban vet-
tünk részt, ahol közösen néptáncot tanultunk. 
Szerdán a lillafüredi Anna-barlang, a diósgyőri 
vár került sorra, és mindezt megkoronázta a 
miskolctapolcai barlangfürdő meglátogatása.
Csütörtökön Szilvásváradot fedeztük fel, ahol 
a Szalajka völgyében sétáltunk és egy bör-
tönmúzeumba látogattunk el. Utolsó nap Ózd-
dal ismerkedtünk meg. Ellátogattunk a Film-
történeti Múzeumba és a Városi múzeumba.

 Igazán tartalmas, élményekkel teli hetet 
tudhattunk magunk mögött.

Tekeres Imola
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Április 25–27. között került sor a Protestáns 
Felekezetek Országos Olimpiájára Zilahon, 
a Református Wesselényi Kollégiumban. Isko-
lánkat Pap Tímea, Demeter Ágnes és Fazakas 
Angéla Borbála képviselték. Pap Tímea (X. A) 
az I. díjat érdemelte ki, Demeter Ágnes (XII. A)  
dicséretben részesült. Felkészítő tanár: Laka-
tos Sándor lelkész-vallástanár.

A szentendrei Református Gimnázium a 
Föld Napja alkalmából meghirdette a XVIII. 
Áprily Lajos Versenyt több kategóriában és 
korcsoportban. A természetfotó vetélkedőn 
Pap Petra (XI. A) bronz minősítést, Pap Zoltán 
(X. A) pedig arany minősítést szerzett. Felké-
szítő tanár: Dávid Hajnal

A Határtalanul program keretében isko-
lánk 10. osztályos tanulói áprilisban Buda-
pestre látogattak, a rákoskeresztúri Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
vendégeiként. A gazdag program a főváros 
nevezetességeinek meglátogatása mellett 
esztergomi sétát, a visegrádi királyi palota 
megtekintését, a szlovákiai Párkányba való 
kiruccanást is tartalmazta.

Április 18-án elsőseink Nagykedében  voltak 
osztálykiránduláson. A barangoláson 35 gyer-
mek  mellett 24 szülő vett részt, akik vállalták 
az utaztatást, bekapcsolódtak a játékokba,  
ebédet készítettek a gyerekek számára.

A ballagást megelőző héten, egymást kö-

vető napokon sor került a hagyományos 
tanár-diák focimeccsekre, amelyek a tanárok 
győzelmével értek véget. A mérkőzésekre a 
diákság apraja-nagyja egyaránt kíváncsi volt. 
A viadalok után a diákok virággal köszönték 
meg tanáraiknak a játékot.

Végzős diákjaink május 20-án tartották 
búcsúáhítatukat  az unitárius templomban. 
Az imát követően búcsúbeszéd hangzott el. A 
zenés összeállítás során a két osztály minden 
tagja szót kapott, elmondva a számára leg-
fontosabbnak tartott gondolatot. Az ünnepi 
alkalom csoportképek elkészítésével zárult.

Székely-Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény facebook oldala

Idén a Mesterségek Ünnepe nevet viselő rendezvény ke-
retében a Vállalkozni jó! versenyen iskolánk nyolcadikosokból 
álló ötfős csapata, Balázs Nikoletta, Bán Barbara, László Sza-

bolcs Attila, Simó Anett Kamilla és Solymosi Izabella révén első helye-
zést ért el. Gratulálunk!

Április 11-én az Orbán Balázs Gimnázium diákjai tisztelettel adóztak 
József Attila költő munkássága előtt. A nap rendhagyó irodalomórával 
kezdődött az iskola könyvtárában, Buzogány Zsuzsánna tanárnő irányí-
tásával. A délelőtt folyamán, a rossz idő ellenére, részt vettünk a városi 
önkormányzat kulturális ügyosztálya által szervezett eseményen, ahol 
verseket osztottunk meg a városi könyvtár udvarán. Ezidő alatt az is-
kolarádió diákjaink által szavalt verseket sugárzott minden szünetben.

A magyar költészet napjának mintegy zárásaként iskolánk könyvtárá-
ban, a Hozz magaddal egy verset! elnevezésű megemlékezésen, a diá-
kok magyar költők verseit osztották meg a jelenlevőkkel.

A 7-8. osztályosok hagyományos Könyvmoly versenyére április 12-
én került sor iskolánk dísztermében. Ebben az évben Mikszáth Kálmán 
Kísértet Lublón című kisregényét kellett elolvasniuk a jelentkezőknek, 
meg kellett nézniük a regény alapján 1976-ban készült filmet, adatokat 
gyűjteniük a főbb szerepeket alakító színészekről. A tizenkét csapatból 
végül tíz csapat vett részt a versenyen. Igen jó hangulat alakult ki már 
az írásbeli feladatok közben, ami az activity során fokozódott.

Május 10-én, Kányádi Sándor születésnapján 17. alkalommal került 
sor Nagygalambfalván a Fától fáig, verstől versig elnevezésű vers-
mondó versenyre. Ebben az évben összesen ötvennégy versmondó vett 
részt. Iskolánkat Lőrinczi Sabina előkészítős és Karsai Brigitta-Ilona 6. 
osztályos tanuló képviselte. Mindketten ügyes, bátor versmondónak bi-
zonyultak. Brigitta Harmat a csillagon című vers bemutatásával korosz-
tályában a 2. helyezést érte el. Gratulálunk!

Iskolánk tevékenységeiről bővebben tájékozódhat internetes oldala-
ink által: 

www.obg.ro, www.facebook.com/obg.szekelykeresztur

 Ballagás
2019. május 23-án a Berde Mózes Unitá-

rius Gimnázium, május 24-én az Orbán Ba-
lázs Gimnázium végzős diákjai ballagtak. 

A kiemelkedő eredményeket elért vég-
zősöket többek között Székelykeresztúr 
Város Polgármesteri Hivatala, a helyi ta-
nács kulturális és sport szakbizottsága, a 
városi RMDSz és a Székelykeresztúri Kis-
térség Szövetség is díjakkal jutalmazta.

Sok sikert kívánunk minden végzős di-
áknak az érettségi vizsgákon és az előttük 
álló élet nagy próbatételein!
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Május 6-11. között került sor a Születés Hete 
rendezvénysorozat eseményeire a Gondvise-
lés Segélyszervezet és Székelykeresztúri Uni-
tárius Egyházközség szervezésében. Gazdag, 
változatos és hasznos programjai az alábbiak 
szerint zajlottak. 

Május 6.
Korpos Andrea képzőművész A nő teremtő, 

alkotó ereje című kiállítására, majd Palló Csilla 
Tímea gyógytornász, Aviva módszer oktató AVI-
VA, gyógytornával a hormonokért című előadá-
sára került sor a Barátság Gyülekezeti Házban.

Május 7. 
A Varázspercek nagyszülőkkel programve-

zetői voltak: Major Katalin és Nagy Levente, 
a Berde Mózes Unitárius Gimnázium óvoda-
pedagógusai. Csiszér Orsolya, Sejt-elmes 
édességek előadása hangzott el, hozzátáp-
lálás, betekintő a növényi táplálkozás világá-
ba. Ugyanezen a napon Szász-Cserey Katalin 
unitárius lelkész, meseterapeuta Meseterápia 

felnőtteknek címmmel foglalkozást vezetett.
Május 8. 
A mesék segítő ereje – Meseterápiás fog-

lalkozásra került sor gyerekeknek, foglalko-
zásvezető Szász-Cserey Katalin unitárius lel-
kész, meseterapeuta. Délután Bababazár volt 
a filagóriában, mesedramatizálás – a Mesevár 
Napközi Otthon óvodapedagógusai előadásá-
ban. Este Gyere velem táncba – Nemes Anna-
mária zeneszakos tanárnővel és Józsa Leven-
te néptánc oktatóval, a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium pedagógusaival emelkedett a 
hangulat, zenélt a Lelkes Zenekar.

Május 9.
Sor került az Őrangyal elnevezésű, súlyosan 

sérült gyermekek közösségi programjára. Dél-
után dr. Kraft Hunor-Norbert szülész-nőgyó-
gyásszal Nő születik címmel interaktív beszélge-
tésen vehettek részt az érdeklődők. 

Május 10. 
Délelőtt a Bekukkantó program keretében 

a Kismamaklub látogatást tett a helyi Bölcső-
dében, majd Kerekítő mondókás móka Kerekí-
tő manóval címmel Lukács Gabriella Kerekítő 
foglalkozásvezető, önkéntes szoptatás segítő, 
hordozási tanácsadó vezetett foglalkozást.

Délután Anyák gyerekeik tükrében – mit 
mutat a gyerek kibillent állapota/ viselkedése 
az anya belső világából – Vassy Ágnes női kör 
vezető, személyiségfejlesztő konzulens, alter-
natív módszerekkel segítő szakember előadá-
sára került sor a Barátság Gyülekezeti Házban.

Május 11.
Szombaton 10 év képekben visszatekin-

tő kiállítást láthattak a Barátság Gyülekeze-
ti Házban, és Életre hívlak – babakocsis fel-
vonulás színesítette a főutcát a Gondviselés 
székházától a Gyárfás-kertbe, ahol 12 órakor 
Születésfa avatási ünnepségre került sor.

A Születés Hete rendezvénysorozatot tá-
mogatta Székelykeresztúr Város Önkormány-
zata és a Bethlen Gábor Alap. 

Gondviselés Segélyszervezet 
Székelykeresztúr

Mosolygós-mozgékony-aktív látogatói vol-
tak május 23-án a Székelykeresztúri Városi 
Könyvtárnak. A Fiatfalvi Ugri-Bugri Napközi 
Otthonból jöttek el hozzánk a gyerekek Do-
mokos Tünde, Szilveszter Andrea, Demeter 
Melinda és Kisfaludi Klára óvónőkkel. Mester-
ségekről beszéltünk, meséltünk, színeztünk.

A Napsugár Napközi két csoportja a mes-
terségekről, foglalkozásokról tanult, e témá-
hoz kapcsolódott a könyvtárlátogatásuk is. 
Azon gyerekek kedvéért, akik még nem jártak 
könyvtárunkban, egy rövid bemutatóval indí-

tottuk a foglalkozást, utána a mesterségekhez 
kapcsolódó találós kérdésekre válaszoltak na-
gyon ügyesen a gyermekek, képekben bemu-
tatott mesterségeket ismertek fel, A suszter 
manói című mesét hallgatták meg, színeztek 
tűzoltót, űrhajóst, fodrásznőt, kertészt, de 
még pizza sütő szakácsot is. A program kötöt-
tebb része után szabadon lehetett keresgélni, 
válogatni a sok-sok színes gyerekkönyv kö-
zött, és ígéretet kaptunk, hogy mindannyian 
rendszeres könyvtárlátogatók lesznek.

Az Iskola másként héten a Mesevár Nap-
köziben a sok érdekes program között he-
lyet kapott a városi könyvtár meglátogatása 
is. Több csoport gyerek jött megismerkedni 
a zsúfolásig tömött polcokkal, a kényelmes 
fotelekkel, a könyvtár rendszabályzatával, a 
beiratkozás menetével és főleg a sok-sok ér-
dekes gyerekkönyvvel. A pillangós mesefog-
lalkozás után mindenki örömmel kutakodott a 
kiadványok között, amelyek annyira felkeltet-
ték az érdeklődésüket, hogy délután szüleik-
kel együtt tértek vissza beiratkozni. 

 Köny v t ár és múzeum A Molnár István Múzeumban is mozgalmas 
volt a május. Azok az iskolák, amelyek most 
tartották az Iskola másként hetet számosan 
keresték fel a múzeumot. Ugyanakkor test-
vérvérosunk, Kalocsa, Kiskunfélegyháza és 
Orosháza iskolásai is ellátogattak hozzánk.

A Fiatfalvi Ugri-Bugri Napközi Otthon lakói 
és a Mesevár Napközi Gyöngyvirág csoportja 
is felkerestek bennünket.

9. Születés Hete Székelykeresztúron
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A Molnár István Múzeum idei Múzeumok Éj-
szakája rendezvényét június 14-én, pénteken 
tartjuk gazdag és változatos programokkal.

Délelőtt a gyerekeket, iskolásokat, diákokat 
kézműves programok, fafaragás, gyöngyfűzés, 
színezés, agyagozás, valamint ügyességi játé-
kok várják. Aznap lesznek tanintézményeink-
ben az évzáró ünnepségek, szeretettel ajánl-
juk figyelmükbe rendezvényeinket, az évzáró 
után akár szervezetten, csoportosan térjenek 
be a múzeumba, és a tanévet még tetézzék 
egy kellemes foglalkozással, mielőtt elkezdő-

dik a jól megérdemelt nagyvakáció. 
Egy, csak erre az alkalomra rendezett kiál-

lítás Madarak címmel vár minden érdeklődőt. 
Látható lesz a múzeum, állandó kiállításon 
nem szereplő madárgyűjteménye. Emellett a 
lepkegyűjteményt is újból kiállítjuk. Időköz-
ben felnőttek azok a gyerekek, aki a hat évvel 
ezelőtti kiállítást akkor nem látták, most lesz 
lehetőségük gyönyörködni ebben a gazdag 
lepkegyűjteményben, a nagyobbak pedig ép-
pen azért jöhetnek újból megtekinteni, mert 
már látták, és talán szívesen fedezik fel újból.

16.00 órától könyvbemutatóval várjuk az 
irodalomkedvelőket. Szente B. Levente két 
legújabb kötetét, a Csillagtitok című verses-
könyvet és a Bé kell nyúlni a medve tor-
kába című, anekdotákat, igaz történeteket 
tartalmazó gyűjteményes kötetet tesszük az 
olvasók asztalára. A Csillagtitok verseskötet 
Brassóban népes közönség és nagy érdeklő-
déssel övezve került bemutatásra.

Ugyanekkor a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont kiadója bemutatja 
a Virágvers, kutyatánc című, Főcze Kor-
nélia, K. Kovács András, Laczkó Vass Róbert, 
P. Buzogány Árpád, Szente B. Levente gyer-
mekverseit, valamint a Dr. Palló Imre Művé-
szeti Szakközépiskola diákjainak a verseket 

kísérő illusztrációit tartalmazó kötetet.
17.00 órakor a múzeum udvarán fellép a 

Lelkes zenekar és a Vadrózsák Néptánc- 
csoport Józsa Levente tanár úr irányítása 
mellett.

17.30 órakor Csomortáni Gál László Fa-
faggatás című képzőművészeti kiállítását 
nyitjuk meg, amelynek keretében levetítjük a 
művésszel készített kis portréfilmet.

18.00 órától az Udvarhelyszéki NAPKO-
RONA Népdalkör tagjai hangszeres zene-
kísérettel énekelnek és remélhetőleg kedvre 
derítik a közönséget is egy közös éneklésre a 
múzeum udvarán. 

19.30 órakor a Polgári Fúvószenekar 
1895 már hagyományosnak mondható kon-
certjének örülhetünk szintén a múzeum udva-
rán, idén ötödik alkalommal.

20.30 órától szintén hagyományszerűen 
Szász Csaba tanár úr népes gitáros cso-
portjával szabadtéri közös éneklésre kerül sor.

Az udvaron büfé működik, lesz lángos, kür-
tőskalács, vattacukor stb. 

Rendezvényeinkre a belépés ingyenes.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a 

Múzeumok Éjszakáján 2019. június 14-én, 
pénteken!

Molnár István Múzeum

A csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Isko-
la 80 kisdiákja – egy nagyon fegyelmezett, 
érdeklődő csoport – volt május 23-án a Mol-
nár István Múzeum látogatója. Kedves em-
léket hagytak maguk után, közös énekléssel 
köszöntek el tőlünk. 

Kedves kísérő tanító nénik, köszönjük szé-
pen az élményt, és gratulálunk eredményes 
munkájukhoz!

Május 7-én került bemutatásra és átadásra 
a Molnár István Múzeumban a Művelődés ha-
vilap Székelykeresztúrt és vidékét bemutató 
melléklete.

A kiadvány megjelenését megelőzte egy 
tavaly ősszel Kolozsváron tartott találkozó, 
amelyen azok a városunkat és térségünket 
ismertető előadások, ismertetők hangoztak 
el, amelyek írott formában e melléklet lapjain 
helyet kaptak. 

Öröm és elégtétel, hogy Erdővidék, a Só-
vidék és más erdélyi régiók után Székelyke-
resztúr értékeivel, kulturális hagyatékával is 

ismerkedhetnek a Művelődés lap olvasói.
Köszönet mindazoknak, szerzőknek, szer-

vezőknek és kiadóknak, akik fáradoztak azon, 
hogy ez a szép és tartalmas melléklet meg-
született.

A kiadványt ismertette Dáné Tibor Kálmán, 
a Művelődés havilap főszerkesztője.

Külön köszönet a Lelkes zenekarnak, akik 
mind a kolozsvári találkozón, mind a bemuta-
tón muzsikájukkal megelevenítették és köz-
vetítették mindazt, amit az itt élő székelység 
kulturális hagyatékaként őrzünk.

Sándor-Zsigmond Ibolya 

 Székelykeresztúr és térsége a Művelődés mellékletében

 A mikor éneks zó 
 tölti  be a 
 múzeum udvarát

 Múzeumok É js zaká ja – 20 19.
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FELHŐTLENÜL

 In memoriam 
A Polgári Fúvószenekar 1895 egykori karna-

gya, Borbély Csaba (1960-2014) halálának 5. 
évfordulója alkalmából május 17-én, pénteken 
koszorúzási megemlékezést tartott a timafalvi 
temetőben a családtagok részvételével. 

Ezt követően 19 órától a helyi művelődé-
si házban a zenekar teltházas emlékkoncertet 
adott, amelyen felcsendültek a régi, jól ismert 
dallamok. Bizonyság arra, hogy nagyon sokan 

emlékeznek ma is szeretettel, tisztelettel az 
öt éve eltávozott Borbély Csabára. A Polgá-
ri Fúvószenekar 1895 nagyon szépen köszöni 
mindazoknak, akik a telt házas koncerten velük 
emlékezett Borbéy Csaba egykori karnagyukra! 
Külön köszönet Vajda Lehel Koppánynak, hogy 
újból elvállalta az est házigazda szerepét. Kö-
szönet Kerestély Zsoltnak a technikai segítsé-
gért, és nem utolsó sorban Székelykeresztúr 
Város Polgármesteri Hivatalának, hogy rendel-
kezésre bocsájtotta a termet!

Borbély Csaba 1960. június 29-én született 
Székelykeresztúron, történelem tanár édesapa 
és közgazdász édesanya második gyerekeként. 
A családban hagyománya volt a zenélésnek, a 
zenetanulásnak.

Csaba 1983-tól volt a zenekar vezetője, kar-
nagya, és gyorsan eltelt a harminc év, munká-
val, sikerekkel, reményekkel, néha csalódással, 
kudarcokkal is, de mindig mosolyogva, mert azt 
csinálta, amit szeretett.

Az utolsó hónapokban is a zenekar volt a leg-

nagyobb gondja, hogy kinek adja át az irányítást.
Jól választott. 
Hogyha van „ott fenn egy ország”, most 

büszke a zenekarra. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Polgári Fúvószenekar 1895
Fotó: Krisán Szabolcs

Mindanyian felelősek vagyunk környeze-
tünk tisztán tartásáért, és kötelességünk ezt 
az üzenetet egyre többször, egyre hangosab-
ban átadni a következő generáció számára, 
hiszen a saját életterünk a tét.

Ezen elveket fontosnak tartva szerveztük 
meg idén első alkalommal a KidLet.ro Közös-
ségi Napot is, amelynek során nemcsak jó 
hangulatot varázsoltunk a cégünk udvarára, 
hanem több mint 400 kg, illegálisan eldobott 
szeméttől is megszabadítottuk városunkat.

Hisszük, hogy példamutatásunk egy tisz-
tább környezet irányába fogja terelni gye-

rekeink gondolkodását, ezen felül cégünk 
követendő példával is szolgál a következő ge-
neráció számára, hiszen mi itt mindannyian 
egymás kollegái, barátai és tisztelői vagyunk.

Köszönjük a mai naphoz nyújtott partner-
séget az RDE Harghitának, Netter System 
Kft.-nek, Székelykeresztúr Város Polgármes-
teri Hivatalának és Mihálydeák Antalnak, il-
letve ezúton szeretnénk további hasonló ak-
ciókra biztatni minden helyi és környékbeli 
vállalkozót!

Buzogány Attila

Ezúttal pótoljuk a 2018 decemberében 
született 9 székelykeresztúri kisbaba név-
sorának közlését. 5 fiút és 4 lányt köszön-
tünk. Isten éltessen benneteket: Szilveszter 
Bence, Boldizsár Barbi, Farkas Tamás, Sipos 
Ábel, Bencédi Lilla, Sinka Király Máté, Kecse-
ti Kincső, Kiss Katinka, Lukács Kende-Máté! 

2019. áprilisában 9 kisbaba született Szé-
kelykeresztúron, 3 fiú és 6 lány. Isten hozta 
Őket Székelykeresztúron: Mátéfi Szófia, Hor-
váth Maja, Gáspár Krisztián, Györfi Zsanett, 
Fodor Mózes, Kobori Lőrinczi Petra, Barabás 
Erzsébet, Gliga Hanga, Pál Mátyás!

 Öt venötéves t alálkozó
1964-ben, ötvenöt éve érettségiztek Szé-

kelykeresztúron a gimnázium végzős diákjai, 
akik 2019. május 10-én tartották találkozóju-
kat Borbély Anikó, Szcsotka Erzsébet, Zoltáni 
Irén, Bán Irma, Bokor Magdolna és Deák Mózes 
szervezőmunkájának köszönhetően. Öröm lát-
ni, hogy ennyien jelen voltak, hogy emlékeiket 
felidézve tölthették azt a néhány kellemes órát. 
Ugyanakkor szomorúan emlékeztek mindazon 
egykori osztálytársakra, akik már nem érték 
meg ezt az 55. találkozót.

Ady Endre számtalanszor idézett, verssorai-
val kívánunk nekik jó egészséget, hosszú életet 
és még jó néhány találkozót!

„Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

 Kötelességünk a példamut at ás!
 Isten hozot t
 S zékel ykeres z túron!


