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Ha a június hónapban tartott városi rendez-
vényeket vesszük sorra, szembetűnik, hogy 
elsősorban a gyermekről szóltak, és főleg a 
gyermekek kedvéért voltak. A résztvevők nagy 
száma igazolta, hogy fontosak, hasznosak ezek 
a programok, amelyek sokszínűségének kö-
szönhetően különböző korcsoportú gyermeke-
ket, diákokat egyformán meg lehetett szólítani.

Nagy érdeklődés övezte a Városi Gyermek-
napi rendezvényt, amelyre június 1-jén a Mol-
nár István Múzeum udvarán került sor, és ame-
lyen közel kétszáz résztvevőt regisztráltunk. 
Kézműves foglalkozásokkal az Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület önkéntesei várták az érdeklődőket, 
és különösen nagy sikere volt az Orbán Lívia 

Borbála ötletéből kipattant és az általa kitalált 
pályán futó Székelykölyök Exatlon ügyességi 
vetélkedőnek. Sokan beneveztek a versenyre, 
a győzteseknek kijáró jutalom mellett minden 
résztvevő apró ajándékot is kapott. A nap si-
keréhez és a jókedv tetőzéséhez hozzájárult 
a Mozsikácska szabadtéri koncertje, amelyen 
gyerekek, szülők, felnőttek együtt énekelték az 
ismerős, játékos dallamokat. A gyerekek finom-
ságokat kaptak ajándékba, volt vattacukor, ug-
rálóvár a legkisebbeknek, az Exatlon legjobbjai 
pedig Városi Gyereknap Székelykeresztúr fel-
iratos pólót vehettek magukra.

Az esemény megszervezésében közremű-
ködtek: Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület és a helyszínt biztosí-
tó Molnár István Múzeum. A rendezvényt támo-
gatta Székelykeresztúr Város Önkormányzata.

Júniusi k rónika: Városi Gyermek nap, Sóskút Fes z ti vál és Múzeumok É js zaká ja

	 Beszámoló	a	júniusi	tanácsülésről
2019. június 13-án sor került a helyi önkor-

mányzat rendes havi ülésére, amelyen tizenkét 
napirendi pontot tárgyalt meg az önkormány-
zat, amelyek a következőek voltak:

Az első két napirendi pontnál az előző hónap, 
(május) két ülésének, a rendkívüli tanácsülés, 
illetve a május 9-i rendes havi tanácsülésnek a 
jegyzőkönyvét fogadta el a testület.

A harmadik napirendi pontnál a 2019. július 
1-től hatályba lépő új köztisztasági szabályza-
tot fogadta el az önkormányzat. Ennek kapcsán 
nagyon hosszas beszélgetés, vita és kölcsönös 
érdeklődés, informálás alakult ki az RDE Hargi- 
ta vállalat képviseletében megjelent igazgató 
és az önkormányzati képviselők között. Nagyon 
sok kérdés merült fel, az egésznek az alapja az, 
hogy 2007-től, tehát szinte tizenkét éve, Ro-
mánia nem teljesíti az Európai Uniós direktívák 
által előírt szemétgazdálkodási szabályokat, és 
ebből kifolyólag büntetésre számíthat a román 
kormány. Felgyorsultak az események, egy 
kormányhatározattal kötelezővé tették, hogy 
július 1-től kötelezően mindenki az új szabá-
lyok szerint helyi működési szabályzatokat kell 
elfogadjon, amelynek fő elemei a szelektív hul-
ladékgyűjtés. Tehát ahol nem teljesít rendesen 
Románia, az a szelektív hulladékgyűjtésnek a 
nagyságrendje. Az összes szemét mennyiség-
ből arányában nem gyűjtenek eleget szelektí-
ven. Itt, Székelykeresztúron is 35%-os arány 
van célul kitűzve, tehát az összes szemetünk 
35%-át szelektíven kellene gyűjtsük. Jobb he-
lyeken, akár Romániában, vagy külföldön olyan 
településeken, ahol régebben foglalkoznak ez-

zel, igaz kisebb településekről van szó, olyan 
helyszínek is vannak, tudtuk meg az igazgató 
úrtól, ahol ez az arány eléri akár a 60%-ot is. 

Tehát amit tudni kell, az hogy nem fog sokat 
nőni a szemét elszállításnak az egységára, vi-
szont különböző uniós alapelveket itt is be kell 
tartani, tehát csak annyit kell ezután a szemét-
termelőnek fizetni, amennyi szemetet termel 
és elvitet. A szemetet lemérve, akár köbmé-
terre, akár kilóra, nem fizethet senki többet, 
mint amennyit termel.

Egy másik ilyen fontos elv, amit követni kell 
az, hogy legalább öt félét kell gyűjteni. Ez azt 
jelenti, hogy el kell különíteni a papírt, a fémet, 
műanyagot, a komposztot és konyhai hulla-
dékot. Ezeknek előbb-utóbb mind különböző 
színű konténerek lesznek beállítva, majd ami-
kor kialakul, hogy ki finanszírozza ezeket az 
újításokat. Első körben a háztartásoknál sze-
retnék elkezdeni a szemétféleségek különbö-
ző színű zsákokba történő szelektív gyűjtését, 
és fokozatosan, természetesen a tároló helyek 
kibővítésével, illetve kiegészítésével, akár új 
szemétszigetek létrehozásával, szükséges lesz, 
hogy a lakónegyedekben is ezt a fajta szelektív 
hulladékgyűjtést mi is komolyan bevezessük, 
tehát az új szabályok tükrében egy új fokozat-
ra kell léptetnünk. Ehhez természetesen nem 
elég az országos törvénykezés, szabályzat, 
ehhez legalább három résztvevő kell, az első, 
aki ebben partner kell legyen, az a szemetelő, 
aki a szemetet megtermeli, a lakó, az egyszerű 
fogyasztó. A másik a szervezés, tehát a tudat-
ban kell eldönteni, hogy szelektíven gyűjtjük a 

szemetünk egy részét, erre tudatosítási kam-
pányokat fog fordítani az RDE Hargita, de való-
színűleg országos kampányok is voltak és lesz-
nek. A másik tényező a szervezés, ezt az RDE 
Hargita fogja biztosítani itt a mi vidékünkön. A 
harmadik tényező az infrastruktúra biztosítá-
sa, úgy látom, hogy azt az önkormányzatnak 
kell felvállalnia, pl. az új szigetek kialakítását. 

folytatás a 7. oldalon...

folytatás a 2. oldalon...

folytatás a második oldalon...

Fotók: Vetési Annamária
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Ugyanúgy a meglévőek bővítése, átalakítása az 
önkormányzat feladata kell legyen, de ebben 
mindenkinek aktívan rész kell vennie ahhoz, 
hogy tényleg megszabaduljunk attól a szemét-
től, amit sokszor a környezetünkben tapaszta-
lunk, a folyómedrekben, különböző helyeken, 
erdőkben, ahol nincs szemétnek helye. Ha nem 
lépünk, akkor természetesen csak magunkat 
okolhatjuk, hogy ellep bennünket a szemét. A 
fogyasztótól, a szeméttermelőtől kell az egész 
folyamat elinduljon. Románia megtette azt a lé-
pést, hogy a törvényes keretek az EU által előír-
tak szerint vannak nálunk is meghatározva. Arra 
kérek mindenkit, hogy ezt vegyük pozitívan, és 
próbáljunk meg felzárkózni saját érdekünkben 
bár a szemétgyűjtés terén a nyugati államok 
szintjére. Természetesen a szemét elszállítása a 
cég szintjén egy üzlet is, de a profitorientáltság 
és a lakosság fizetőképessége valahogy össz-
hangban kell legyen, és ha ez a kettő összhang-
ban van, és még a tudatosítás is a megfelelő 
szintre fokozódik, akkor én hiszem, hogy Szé-
kelykeresztúron is elérhetjük azt a szintet, mint 
azok a községek, ahonnan az RDE igazgatója 
érkezett, pl. Máramaros megyében, ahol elmon-
dása szerint, akár 60%-ban szelektíven gyűjtik 
a szemetet. Ha egy kis község ezt meg tudta 
valósítani, akkor mi is meg tudjuk oldani. Nem 
Székelykeresztúron kísérleteznek, és próbálják 
életbe iktatni ezeket az új  szabályokat, hanem 
pl. Székelyudvarhelyen, a város egy részén már 
elkezdték, és fokozatosan kiterjesztik az egész 
városra a szelektív gyűjtést, és természetesen 
azokban a községekben is, ahol az RDE szolgál-
tatást végez.

Sok mindent figyelembe kell venni ennél a 
témánál, azt is tudni kell, hogy létezik egy me-
gyei szemétszállítási-tárolási és gyűjtési pro-
jekt, amely előrehaladott állapotban van, sok 
szállítóeszköz és kuka van beszerezve, meg van 
építve Gyergyóremetén a szeméttározó, tehát 
ez az EU-s szabályzat szerint megépített cel-
lás szeméttározó, és ezt a megyei programot 
kell összhangba hozni a helyi szolgáltatóknak, 
szemétszállítóknak az elképzeléseivel, és akkor 
hiszem, hogy előbb-utóbb egy még jobban mű-
ködő szolgáltatást fognak ezek a cégek nyújtani 
a kisebb településeknek és községeknek.

Négyes napirendi pont az Orbán Balázs Gim-
názium egyes vagyontárgyainak a leírásáról 
szólt, minden évben a leltározás alkalmával a 
leltározó bizottság javasol leírandó tárgyakat, 
ezt most el is fogadtuk.

Az ötös napirendi pont kapcsán, kivételes év 
van, mert még mindig költségvetést fogadunk 
el, most érkeznek költségvetés módosításra 
azok az összegek, amelyeket a megyei tanács 
fogadott el, 385 ezer lejről van szó, különbö-

ző utcáknak a gázbekötésére, illetve doku-
mentáció készítésére, fővezetékek kiépítésére 
kaptunk támogatást a megyei tanácstól, amit 
ezúton is köszönünk, tehát a Dávid Ferenc la-
kónegyed gázvezetékének a kiépítésére, a Sós-
kúti gázvezetéknek a kiépítésére, a Sós ároktól 
az épülő diákszállóig, illetve a betfalvi gáznak 
egy gazdasági tanulmány szintű megtervezésé-
re kaptunk támogatást, valamint a Kossuth La-
jos negyedi (a központi kazánház melletti) ját-
szótérnek a teljes mértékű felújítására, ahol a 
Hargita negyedihez hasonló játszóteret fogunk 
megépíteni gondolom, sokaknak az örömére. 
Ezzel kapcsolatban még azt mondanám el, hogy 
mindig, amikor valamilyen újítást próbál akár a 
helyi önkormányzat, akár a polgármesteri hiva-
tal bevezetni, vannak pro és contra érvek. Két 
évvel ezelőtt szinte 900 aláírást gyűjtöttek fő-
leg családok, szülők, nagyszülők, hogy Székely-
keresztúron is alakítsunk ki a nagyvárosokhoz 
hasonlóan működő, bekerített és zárható civi-
lizált játszótereket, aminek első lépcsőjeként 
sikerült a Hargita negyedben egyet megépíteni. 
Most második lépcsőként megépítjük a Kossuth 
Lajos negyedit, aminek meg vagyok győződve, 
hogy a többség örülni fog. Az ellenérv viszont 
az, hogy ennek a játszótérnek a megépítésével 
kapcsolatosan jött 40-50 aláírás az ott lakók, 
főleg nyugdíjasok részéről, akik azt kérik, hogy 
oda ne építsünk játszóteret, és ami van is ott, 
vigyük máshová. Tehát ilyen körülmények kö-
zött tényleg meg kell nézzük, hogy mi az, ami 
mellett kitartunk, és mi az, amit elutasítunk, je-
len esetben mi azt gondoljuk, hogy a játszótér 
létezése, civilizált körülmények közt való mű-
ködése legalább annyira fontos, mint néhány 
családnak az ellenvetése. Hogyha tényleg úgy 
tudjuk működtetni, hogy este zárjuk, reggel 
nyitjuk, erre partnert keresünk azok részéről is, 
akik ezt a beadványt aláírták, hogy ne legyen 
ott játszótér, akkor meg vagyok győződve, hogy 
nem lesz kifogása azoknak a szülőknek, nagy-
szülőknek sem, akiknek gyerekeik már nem kis-
korúak, vagy nem veszik igénybe a játszóteret. 
Mi az ifjúságot is fel kell karoljuk, és azokat az 
igényeket is figyelembe kell vegyük, amelyek 
város szinten ilyen irányba mutatkoznak, hogy 
a gyerekeknek legyen ahol játszani, és megér-
tését kérem azoknak, akik azt gondolják, hogy 
ez egy potenciális zajforrás lesz. Amúgy a régi 
játszótér helyére fogjuk ezt az újat felépíteni, 
modernebb játszótéri elemekkel, és bezárha-
tó kerítéssel lesz körülvéve, akár egy program 
szerint működtetve, hogyha lesz partner a la-
kók és a lakószövetség részéről.

A hatos napirendi pontnál elfogadtuk azt a 
szabályzatot, amely tartalmazza azokat a krité-
riumokat, amelyek alapján a lakótársulási admi-
nisztrátorokat kell vizsgáztatni, ezek a vizsgázta-
tások egy országos rendelet alapján helyi szabály 
szerint lesznek megtartva, és ezt kötelezően el 
kellett fogadja az önkormányzat. A vizsgáztatás-
ra a következő időszakban sor fog kerülni.

A hetes napirendnél elfogadtuk az egyházi 
pályázatoknak a támogatását, harmincezer lejt 
szántunk erre a költségvetési évre a helyi egy-
házak támogatására, hat egyház pályázott, így 
mindeniknek ötezer lej jut az idei évre.

Egy Boldogfalva irányába fekvő, városvégi 
területnek a hosszú távú bérbeadását döntöt-
tük el a Berde Mózes utcában, az ELKA Kft. ké-

résére, parkírozót szeretnének kialakítani, ezt 
elfogadta az önkormányzat.

Felmondtunk egy olyan koncessziós szerződést, 
amelyben a szerződő fél, az Oázis Kft. gyakorla-
tilag nem működik. Ez arról szól, hogy a betfalvi 
üzletnek illetve kocsmának a bérleti szerződése 
felbontódik, és hamarosan újra kiírásra kerül.

A tízes napirendi pont kapcsán az Orbán 
Balázs lakónegyedben  meghosszabbítottunk, 
vagy átírtunk egy szerződést szociális lakásra 
egy olyan családnak, amely szociálisan rászo-
rul, eddig is ott lakott, csak most a gyerekek 
neve került a szerződésbe, azt hiszem szülők 
már nincsenek, és ezért átíródott a szerződés.

Tizenegyes napirendi pontnál  módosítottuk 
az érvénybe lépett új törvények és jogszabá-
lyok szellemében a helyi kollektív munkaszer-
ződést, az önkormányzat és a szakszervezet 
között működő kollektív munkaszerződést, ezt 
is elfogadta az önkormányzat.

A különféléknél egy igénylőnek a napelemes 
áramellátásra vonatkozó pályázatát fogadtuk el, 
van egy ilyen program, amely szerint a legköze-
lebbi villanyoszloptól két kilométernél távolabb 
eső lakásokra, amelyek jogilag, telekkönyvileg 
rendben vannak, a tulajdonosok pályázhatnak 
napelemes áramellátásra.

Ezek voltak a júniusi tanácsülés napirendjei, 
amelyekről a testület döntött.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

folytatás az első oldalról	 Beszámoló	a	júniusi	tanácsülésről

77/2019-as HATÁROZAT a köztisztasági 
közszolgáltatás szabályzatának elfogadásá-
ról.

78/2019-as HATÁROZAT az Orbán Balázs 
Elméleti Gimnáziumnál leírandó vagyontár-
gyak listájának elfogadásáról.

79/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi 
költségvetés módosításáról.

80/2019-as HATÁROZAT a közösségi ingat-
lanok igazgatását betöltő személyek jóvá-
hagyásának eljárásáról.

81/2019-as HATÁROZAT „A felekezeti te-
vékenységek támogatása Székelykeresz-
túron” program keretében a 2019-es évben 
kiutalt összegek elfogadásáról.

82/2019-as HATÁROZAT egy 438 m2-es te-
rület közvetlen átengedéses bérbeadásáról.

83/2019-as HATÁROZAT a 5914/2010 szá-
mú bérbeadási szerződés felbontásáról.

84/2019-as HATÁROZAT a 11.380/2018 
számú bérbeadási szerződés módosításáról.

85/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri 
Hivatalnál alkalmazandó kollektív munka-
szerződés jóváhagyásáról.

86/2019-as HATÁROZAT egy elszigetelt 
gazdaság részvételének jóváhagyásáról a 
napelemes rendszerek kiépítésére vonatko-
zó programban.

87/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető 
elnök megválasztásáról a 2019. július-szep-
tember közötti időszakra.

Székelykeresztúr, 2019. június 13.

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
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Székelykeresztúr és környéke gazdái szá-
mára a tejfeldolgozás mellett egy másik jöve-
delemszerzési lehetőség is nyílik: a városban 
létesítendő közösségi vágópont és húsfeldol-
gozó üzem. A jövedelemadó 7,5 százalékából 
Székelykeresztúrnak leosztott megyei tanácsi 
támogatásból ezt szeretnék megvalósítani – 
mondta el Rafai Emil, a város polgármestere a 
településhez tartozó Betfalva kultúrotthonában 
június 19-én, szerdán délután. Itt tartott Har- 
gita Megye Tanácsa kihelyezett rendkívüli ülést, 
amelyen a leosztásról is döntés született. Ösz-
szesen 1,2 millió lejt hagytak jóvá Székelyke-
resztúr városának a megépítendő kisvágóhíd 
munkálataira. Egy olyan beruházásról van szó, 
ami nem csupán a városnak, hanem a kistérség 
gazdáinak is az érdekét szolgálja. Olyan beru-
házás, amely egy óriási szükséget elégít ki a pi-
acon, hiszen jelen pillanatban nincs a térségben 
engedélyezett vágóhíd.

A polgármester köszöntőjében elmond-
ta, hogy a közösségi kisvágóhíd létrehozása a 
Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezet által 
működtetett tejfeldolgozó üzemhez hasonló 
kezdeményezés, és már megvan a kivitelező, 
aki remélhetőleg a jövő évben elkészül vele.

Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke a 

vágóhíd kapcsán kijelentette, hogy Székely-
keresztúr térsége a megye, illetve Székelyföld 
éléskamrája, ahol kedvezőek a körülmények a 
takarmány előállításához, így az állattenyésztés 
fellendítését tervezik a vágóhíd által is, a ke-
resztúri tejfeldolgozó üzem és az azt működtető 
Nagy-Küküllő Mezőgazdasági Szövetkezethez 
hasonlóan. A cél itt is az, hogy a térség gazdái 
feldolgozva értékesítsék állataikat, mert így a 
haszon jelentős része helyben marad. A kisvá-
góhíd Borboly Csaba szerint a fiatal vállalkozók 
megerősödését is maga után vonhatja, akár-
csak a tervezett keresztúri inkubátorház.

Bíró Barna Botond, a megyei tanács udvar-
helyszéki alelnöke elmondta, hogy a térségben 
a legnagyobb összeget Székelykeresztúr kapja, 
a vágópont létrehozására. Ezzel az udvarhely-
széki polgármesterek maximális szolidaritást 
tanúsítottak. „Gazdasági kitörési pontot látunk 
a kisvágóhíd létesítésében, ezért álltunk mellé, 

és bízunk benne, hogy környékbeli gazdák szá-
mára jövedelmező lesz” – mondta az alelnök.

A tanácsosok többek között jóváhagyták a 
műszaki dokumentációt a Románandrásfalva 
községhez tartozó Újlak és Maros megye ha-
tára közti 134-es út több mint négy kilomé-
teres, szakaszának a felújítására. A 136B, fir-
tosváralji út kapcsán a tanácselnök elmondta, 
hogy a Székelyudvarhely és Marosvásárhely 
közti legrövidebb és legszebb szakaszt újítják 
fel. A 134-es, újlaki út felújítását Borboly Csa-
ba szintén székelyföldi jelentségűnek nevezte, 
mert Magyarzsákod és Balavásár felé nyílik egy 
újabb közlekedési lehetőség a kissolymosiak és 
a székelyszenterzsébetiek számára.

 Székelykeresztúr, 2019. június 19.

A bíróság elutasította a Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC) azon keresetét, 
amelyben pénzbírság összegének megállapí-
tását kérték Székelykeresztúr polgármestere 
számára, mert szerintük nem hajtott végre 
egy jogerős ítéletet.

A Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2018 decem-
berében jogerős ítélettel pénzbüntetés fizeté-
sére kötelezte Rafai Emil polgármester urat, 
mivel az indok szerint nem hajtotta végre a 
Városháza felirat eltávolítására vonatkozó 
jogerős bírósági végzést. A döntés érthetet-
len volt számunkra, mert a Városháza felira-
tos tábla levételéről rendelkező korábbi bírói 
döntés jogerőre emelkedése, azaz 2017 no-
vembere előtt már eltávolítottuk a Városháza 
feliratot. A per tehát tárgytalan lett volna, ha 
a keresztúri városvezető bizonyítja a levételt 
az egyesület által a bírságolásért indított per 
elsőfokú tárgyalásán. Mivel ez elmaradt, és a 
másodfokú tárgyaláson nem vették figyelembe 
a bizonyítékot, született egy érthetetlen ítélet 
egy el sem követett „vétekért”, a bruttó mini-
málbér 20 százalékának megfelelő napi összeg 
fizetése, plusz napi 100 lej késedelmi kamat 
kifizetése az ítélet végrehajtásának elmulasz-
tása miatt. A kamatot a végzés szerint 2017. 
november 19-étől számolják, amikor jogerős-
sé vált a felirat eltávolítására vonatkozó bíró-
sági ítélet. Bár a végzés nem állapította meg 
a büntetés összegét, a kamattal együtt az 
megközelíthette volna a 150 000 lejt. Az ADEC 
(Asociația Civică pentru Demnitate în Europa) 
újabb pert indított, a bírság összegének meg-
állapítását kérte, ezt azonban a Hargita Megyei 
Törvényszék megalapozatlanság miatt elutasí-
totta. Rafai Emil polgármester úr elmondta, 
hogy tanúk segítségét is felhasználva a perben 
azzal védekeztek, hogy a Városháza felirat el-
távolítása már a levételt elrendelő bírósági íté-
let jogerőre emelkedése előtt megtörtént.

HOTĂRÂREA nr. 77/2019 privind aprobarea 
Regulamentului pentru Serviciul public de 
salubrizare în oraşul Cristuru Secuiesc

HOTĂRÂREA nr. 78/2019 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul 
Liceului Teoretic „Orbán Balázs”.

HOTĂRÂREA nr. 79/2019 privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 80/2019 privind aprobarea 
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice 
pentru îndeplinirea funcției de administrator 
de condominii în oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 81/2019 privind aprobarea 
sumelor acordate pentru proiecte depuse de 
cultele religioase din oraşul Cristuru Secu-
iesc pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 82/2019 privind aprobarea 
concesionării directe a unui teren cu supra-
fața de 438 m2.

HOTĂRÂREA nr. 83/2019 privind încetarea 
contractului de închiriere nr. 5914/2010.

HOTĂRÂREA nr. 84/2019 privind modificarea 
contractului de închiriere nr. 11.380/2018.

HOTĂRÂREA nr. 85/2019 privind aprobarea 
Contractului/Acordului colectiv de muncă la 
Primăria oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 86/2019 privind aprobarea 
participării în cadrul programului privind in-
stalarea de sisteme fotovoltaice pentru gos-
podăriile izolate neracordate la rețeaua de 
distribuție a energiei electrice.

HOTĂRÂREA nr. 87/2019 privind alegerea 
d-lui consilier Bibó István-Olivér ca preşe-
dinte de şedință

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU SECUIESC  A nyaköny v i hírek

 2019.05.15. – 2019.06.15.

 Születések:
Berei Boróka-Zselyke 2019.05.09
Sándor Lehel-Bence 2019.05.22
Kisfaludi Borbála 2019.05.24
Jártó Lehel  2019.05.24
Rátz Zétény  2019.05.30
Sirok Perta-Lilla 2019.06.06

 Házasságkötések:
 2019.05.17
Nyisztor János-Robert és 
Bakos Zsuzsánna-Magdolna
 2019.05.22
Fülöp Gábor és Szász Tünde
 2019.05.23
Fésüs Loránt-István és Kelemen Klementina
 2019.05.23
Folkmann Norbert és Kis Ibolya
 2019.05.25
Buzogány László és Rákosi Timea
 2019.05.31
Szász Ferenc-Szabolcs és Szécsi Ágnes
 2019.06.01
Constantinescu Cristian és Kántor Kinga
 2019.06.14
Gábos Szilárd és Kibédi Blanka

 Elhalálozások:
Gábos Ferenc  2019.05.16
Csiki Imre  2019.05.22
Czinta János  2019.05.31
Kovács Ida  2019.06.05
Major Anna  2019.06.07
György Sándor  2019.06.12

Gazdasági	kiugrási	lehetőség	a	kisvágóhíd	Székelykeresztúr	térségének

 Elut asítot t ák 
	 Tanasă	keresetét
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Erősítsük meg gyökereinket!
A Határtalanul program keretében idén, 

tizedik alkalommal került sor iskolánk és a 
karcagi Varró István Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium közös együttműkö-
désére.

Jubileumi pályázatunk címe Erősítsük meg 
gyökereinket! igen találó, hiszen a két isko-
la tanárai és diákjai június 4-én, a nemzeti 
összetartozás napján  közösen emlékeztünk 
meg a trianoni eseményekről, és közösen 
mindkét iskola udvarán elültettünk egy-egy 
facsemetét (iskolánk udvarán a Karcagról 
hozott magas kőrist, a Varró iskola udvarán 
pedig a Keresztúrról vitt nyírt). Mindkettőt 
egyszerűen csak a „barátság fája” néven em-
legetjük, ültetésükkel jelképesen is megerő-
sítettük az előző évek kapcsolatait. 

A műhelymunkák keretében tantermi tájé-
koztató táblákat, iskolánk részére névadónk, 
Zeyk Domokos portréját, valamint a karcagi 
Csokonai-könyvtár részére egy névtáblát ké-

szítettünk.
A pályázat keretein belül lehetőségünk nyílt 

tartalmas faipari üzemlátogatásokra (Sella-
ton, Furnérpack, Derula faipari cégeknél), 
ahol a műszaki fúrnér és a rétegelt falemez, 
valamint az idompréselt és a hajlított bútor-
gyártás speciális gépeivel és gyártástechno-
lógiájával ismerkedtünk meg, gyarapítottuk 
szakmai tudásunkat.

A karcagi városnézés, a lillafüredi fátyolví-
zesés, a diósgyőri és a gyulai várak látogatá-
sa során történelmi és kulturális ismeretein-
ket bővítettük.

A kisújszállási termálfürdőzés, a szalon-
nasütés, az esti focizások remek alkalmat 
nyújtottak a két iskola diákjainak arra, hogy 
egymást jobban megismerhessék.

A résztvevő diákok és tanárok visszajel-
zéséből arra lehet következtetni, hogy az 
együttműködés újra sikeres volt, és bizako-
dóan tekintünk a következő, már megírt, elbí-
rálásra váró pályázatunk elé.

Zeykesek a Múzeumok Éjszakáján
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei tan-

évben is iskolánk asztalos és textil szakon ta-
nuló diákjai részt vettek a székelykeresztúri 
Molnár István Múzeum által szervezett Múze-
umok Éjszakája rendezvényen. Segítettek az 
előkészítő munkálatokban, a tájházak, vala-
mint a mezőgazdasági és szabadtéri részleg 
kitakarításában, elrendezésében. A rendez-
vény napján pedig fafaragásra és kézimun-
kázni tanították az érdeklődőket.

Vass Ibolya

Az iskolai év utolsó hetei számos vakáció-
váró, színes programot tartogattak számunk-
ra. Egymást követték az előadások, az éne-
kes, táncos, zenés műsorok.  A sort iskolánk 
Pro Cultura-díjas színjátszó csoportja, a BE-
MUGRI nyitotta meg a Más lesz a holnap(?) 
című bemutatóval, amellyel sikeresen szere-
peltek a június 14-16. között Székelyudvarhe-
lyen  megrendezett amatőr színjátszó fesz-
tiválon, a Színfeszten is, elnyerve a legjobb 
férfi főszereplő díját. Ezt a bemutatót rend-

hagyó tanévzárók követték. Az V. osztályosok 
zenés irodalmi műsorral örvendeztették meg 
a közönséget, a régi épület udvarán szabad-
téri elemis-vadrózsás délutánt tartottunk vi-
dám jelenetekkel, népi gyermekjátékokkal 
és néptánccal. A Vadrózsák Néptánccsoport 
és a Lelkes zenekar fellépett a Múzeumok Éj-
szakája rendezvényen, a vakáció első napján 
pedig hetedik osztályos tanulóink verssel és 
népdallal képviselték iskolánkat az V. Firtosi 
Unitárius Találkozón. 

Nem maradtak el a kirándulások, túrák, 
táborozások sem: a Határtalanul program 
keretében a kilencedikesek magyarországi ki-
ránduláson vettek részt a mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium meghívására. Az előkészí-
tő osztályosok a Halastóhoz biciklitúráztak, 
az ötödikesek a Keresztúr-Nagygalamfalva 
útvonalat járták be két keréken. Napközise-
ink gyermeknapon Kissolymosba, a Sólyom 
Major lovardába látogattak. Az elemi osztá-
lyosok Csehétfalván, a Hagyományos Székely 
Jövő Központban táboroztak.

Bekapcsolódtunk a Hargita Megyei Napok 
rendezvényeibe: tanár-diák vegyes csapat-
tal részt vettünk a Székelyföld, szeretlek! 
elnevezésű versenyen. Előadóval és érdek-
lődő diákokkal együtt voltunk jelen a Váro-
si Könyvtár által szervezett, Menjünk együtt 
a könyvtárba! elnevezésű tevékenységen. A 
nevelés tárgyában szervezett konferencián 
iskolánk nevelési tanácsadója vetítéses előa-
dásban bemutatta az Ora de net országos 
projektben való részvételünk során megvaló-
sított tevékenységeinket.

Iskolánk hatodik osztályosai szülőföldün-
kön kerestek maguknak testvérosztályt, ba-
ráti kapcsolatba lépve a székelyudvarhelyi 
Backamadarasi Kis Gergely Református Kol-
légium hatodikosaival.

Nyolcadikosaink ballagási ünnepségére jú-
nius 6-án került sor az unitárius templomban. 
Idén évzárónk helyszíne is az unitárius temp-
lom volt. Minden diáknak és pedagógusnak jó 
vakációt kívánunk!

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó
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Iskolánkban az elmúlt időszak legjelentő-
sebb eseményeit a ballagási és évzáró ünnep-
ségek képezték. Ilyenkor visszatekintünk az 
évközben elért eredményekre, sikeres meg-
mérettetésekre. Idén is jólesően nyugtázhat-
tuk, hogy diákjaink nagyon jól teljesítettek 
az év során. Büszkék lehetnek magukra, és 
büszkék lehetnek rájuk szüleik is. Ugyanakkor 
az eredményekre való visszatekintés nekünk, 
pedagógusoknak is elégtételt jelent, hiszen 
azt mutatja, hogy a befektetett munka meg-
hozza gyümölcsét. 

A XII. osztályosok számára már elkezdőd-
tek a kompetenciavizsgák, és július 1-4. kö-
zött következnek a nagy jelentőséggel bíró 
írásbeli érettségi vizsgák, a VIII. osztályosok 
számára pedig az Országos értékelő vizsga 
volt az elmúlt napokban sorsdöntő a tovább-
tanulás szempontjából. Sok sikert kívánunk 
mindenkinek!

Június elején a IX-es és a X-es évfolya-
mos diákjainknak nyílt alkalma a Határtalanul 
program révén ismerkedni az orosházi Tán-
csics Mihály Gimnázium, valamint a kaposvári 

Munkácsy Mihály Gimnázium diákjaival, vala-
mint az illető térségek turisztikai látványos-
ságaival.

Ugyancsak a vakáció közeledtével adták 
elő VI. osztályos diákjaink Molnár Ferenc A 
Pál utcai fiúk színdarabot. Gratulálunk a sike-
res előadáshoz!

További iskolai rendezvényeinkről bőveb-
ben iskolánk honlapján és közösségi oldalán 
tájékozódhatnak: www.obg.ro, www.face-
book.com/obg.szekelykeresztur/

Demeter Levente
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Zöld Tündér Oázisa az iskolában
„Bár a kihívások példátlan méretűek, a vi-

ták pedig hevesek, a félelmeink kordában tar-
tása és némi alázat segítségével az emberiség 
felnőhet a feladathoz.” 

(Yuval Noah Harari)

Yuval Noah Harari a 21 lecke a 21. szá-
zadra című kötetében a nukleáris és techno-
lógiai kihívások mellett arra hívja fel olvasói 
figyelmét, hogy néhány évtizeddel ezelőtt az 
emberiség még elképzelni sem tudta milyen 
hatalmas ökológiai kihívással kell szembenéz-
nie. A klímaváltozás mellett, az emberek több 
fronton is destabilizálják a bioszférát: egyre 
jobban kizsákmányoljuk a környezetet, óriási 
mennyiségű hulladékot és mérget juttatunk 
bele, megváltoztatva ezzel a talaj, a víz és 
a légkör összetételét. Nem is igen vagyunk 
a tudatában annak, hogy milyen sokfélekép-
pen bonthatjuk meg az évmilliók alatt kiala-
kult kényes ökológiai egyensúlyt. A Földünket 
veszélyeztető problémákat igazából nem lehet 
egymástól különválasztani, szoros kölcsönha-
tásban vannak egymással. Össze kell fognunk 
a víz, a levegő, a talaj, az erdők, a növényzet, 
az állatvilág és az emberiség megmentésére, 
védelmére. Mi, emberek, sokszor elfelejtjük, 
hogy mi is a természet gyermekei vagyunk. 
Ha a Föld bármely részén ártanak a termé-
szetnek, az a távoli területeken élő embereket 
is veszélyezteti. Sokszor olvastunk az indiános 
könyvek hőseinek bölcs természetszereteté-
ről. Az idősebb indiánok így oktatták gyerme-
keiket: „Bármi, ami a földet éri, a fiaira is hat”.

Intézményünk, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola fejlesztési tervének és pedagógiai prog-
ramjának kiemelt területe a kommunikáció, az 
együttműködés és a kreativitás tanítása mel-
lett a környezettudatos nevelés, az egészsé-
ges életmód mintáinak kialakítása és tudatosí-
tása minden korosztálynál, szem előtt tartva a 
fenntartható fejlődés mindhárom pillérét: gaz-
dasági, szociális és környezeti. A fenntartható 
fejlődés azon értelmezését tartjuk alapnak, 
mely szerint a jelenlegi nemzedékek szükség-
leteit úgy kell kielégíteni, hogy az ne veszé-
lyeztesse a jövő nemzedékek saját szükségle-
teinek kielégítésére való képességét.

A Zöld Tündér Oázisa az iskolában foly-
tatása a 2014-ben megvalósított Zöld Tündér 
Birodalma óvodai projektünknek, finanszírozó 
mindkét esetben a Polgártárs Alapítvány és Mol 
Románia, partnerünk pedig a helyi önkormány-
zat. A projekt megvalósítója 2019-ben a PEK 
Egyesület és a Petőfi Sándor Általános Iskola. 
A munkálatok  során 125 négyzetméter terület 
vált zöldebbé és játékosan élhetőbbé, szebbé el-
sősorban az iskolát kezdő kisiskolások számára 
az iskola főépületének udvarán. Az önkéntesek 
47 darab facsemetét és díszcserjét, 84 virágot 
és vízinövényt ültettek el az elkészített látvány-
terv alapján. A zöld oázis berendezése továbbá 
2 hinta, 1 mászkáló híd, kis kerti tó szökőkúttal,  
3 madáretető, 4 pad, 2 szemetes, 1 komposzt- 
láda. A projekt részét képező ökológiai tevé-
kenységekbe és a két meghirdetett versenyre 
bekapcsolódott: 152 kisiskolás és óvodás, 24 pe-
dagógus, 4-en a kisegítő személyzetből, 47 szülő 
E. a-ból 5-en, I. a-ból 37-en, III. a-ból 1 szülő 

és a IV. a-ból 4 szülő. A Zöld Tündér Oázisa 
az iskolában című rajzversenyre 127 gyerek-
rajz készült el és került kiállításra, a Kreatív új-
rahasznosítás versenyére, gyerek-szülő vagy 
osztályközösség tevékenysége nyomán 81 alko-
tás készült el. Ezek közül a legérdekesebbek az 
elbíráló bizottság szerint: a nagy BÉKA gumike-
rékből, a MADÁRETETŐK- fahulladékból, HAJÓ, 
ZÖLD TÜNDÉR, VIRÁGTARTÓK- pillepalackból, 
ÁLLATFIGURÁK dióhéjból, használt CD-ből. A 
sok ötletes, kreatív, szép munkáért mindenkinek 
gratulálunk, a segítséget köszönjük! Bízunk ben-
ne, hogy kis közösségünk azon emberiség részét 
képezve, amelyik gépeket talál fel, sétát tesz a 
világűrben, csúcstechnológia eszközeit használ-
ja, talán megtanulja, hogy nem a Föld tartozik az 
emberhez, hanem az ember tartozik a Földhöz.

„A Föld azoké, akik rája lépnek.
A Föld hazája minden népnek.
Van rajta sok völgy, sok halom,
sok bánya,gyár és malom.

Van rajta tenger, folyó és patak,
a vizekben szép kövér halak.
A tenger tükrén nagy hajók,
és messze partok, elérni valók.” Somlyó 

Zoltán: A Föld (részlet)
Simó Ildikó
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 Házunk t á ja
Kerékpárút az Arany János utcában
Elkezdődött a városi kerékpárút-hálózat 

újabb szakaszának kiépítése, amely a Timafalvi 
szakaszt fogja az Arany János utcán át össze-
kötni a Szécsi András úti szakasszal. Ezáltal vá-
rosunk teljes hosszában kizárólag kerékpárúton 
közlekedve átszelhetővé fog válni.

A fiatfalvi Bürkény utca felújítása
Befejezéshez közeledik a fiatfalvi Bürkény 

utca felújítása. A munkálat kivitelezését Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzata önerőből 
finanszírozta.

 Hat ár t alanul – Kalocsa
2019. június 5-én a Határtalanul program 

keretében Székelykeresztúrra látogatott egy, 
Kalocsa testvérvárosunkból érkezett diákcso-
port, akiket határtalan szeretettel fogadtunk. 
A kedves vendégeket Rafai Emil polgármester 
úr is köszöntötte, ugyanakkor meglátogatták a 
múzeumot és a Gyárfás-kertet, megkoszorúz-
ták Petőfi körtefáját, ahol közösen énekeltünk. 

Múzeum
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának 

jóvoltából az Ipó László Állandó Képtárat nép-
szerűsítő, figyelemfelkeltő bannert helyeztünk 
a Molnár István Múzeum homlokzatára. Az óri-
ás hirdető felületen Ipó László Csemeték című 
festménye látható.

 A Nemzeti 
 Öss zet ar tozás Napja

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktá-
tum kitörölhetetlen nyomot hagyott Közép-Eu-
rópa nemzeteinek tudatában. Az ezen a napon 
tartott nemzeti emlékezés a Kárpát-medencei 
magyarság számára lehetőséget ad arra, hogy 
bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt 
merítő magyarság e történelmi tragédia után 
képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló tör-
ténelmi feladatok megoldására. Székelykeresz-
túron is a hagyományhoz híven június 4-én, a 
trianoni békediktátum évfordulóján a reformá-
tus templomban ökumenikus istentiszteletre és 
megemlékezésre került sor. Megemlékező be-
szédet tartott Kacsó Anna, a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola tanára, és irodalmi összeállítást 
adtak elő az iskola diákjai.

Műsor után koszorúzásra került sor az Or-
szágzászlós emlékműnél.

	 Lélektől	lélekig	
 a köny v t árban

A XV. Hargitai Megyenapok rendezvénysoro-
zat keretében 2019. június 3-án a Városi Könyv-
tárban került sor a Lélektől lélekig elnevezésű 
vallásos és egyházi könyvek kiállításának meg-
nyitására. Köszönetet mondunk a Székelyke-
resztúri Unitárius Egyháznak és a Berde Mózes 
Unitárius Gimnáziumnak a közreműködésért, 
valamint az önkormányzat kulturális szakosztá-
lyának és a városi könyvtár munkaközösségé-
nek a kiállítás megszervezéséért!

A XV. Hargitai Megyenapok rendezvényso-
rozat keretében 2019. június 4-én, a Nemzeti 
Összetartozás Napján a Vámszer Géza Művé-
szeti Népiskola tanulói és a Polgári Fúvószene-
kar 1895 közös fúvószenekari előadást tartot-
tak a főtéri Petőfi-szobornál. 

Köszönjük nekik a színvonalas produkciót!

Fúvószenekari	előadás

ÖNKORMÁNYZAT/KULTÚRA
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A nagy népszerűségnek örvendő és több- 
évtizedes hagyományra visszatekintő Sóskúti 
Találkozó, fesztivál az idén június 2-án került 
megszervezésre a XV. Hargitai Megyenapok 
rendezvénysorozat keretében.

Mivel a sok esőzés megtette hatását a sós-
kúti helyszínen, az együttesek bemutatkozásá-
ra idén a fiatfalvi kultúrotthonban volt alkalom, 
mindez azonban nem szegte kedvét a fellépők-
nek. Az eseményt a Gyermekek Klubja és a Szi-
takötő Egyesület szervezték Székelykeresztúr 
Város Önkormányzatának támogatásával.

2019. június 2-án immár 7. alkalommal került 
sor a gyermeknapi horgászverseny meg-
szervezésére a rugonfalvi halastónál. Úgy tű-
nik, hogy nem szűnik a lelkesedés, évről-évre 
újabb generációk vesznek részt ezen az ese-
ményen. A rendezvényt az Egyesülés Sport- 
egylet szervezte a tógazda közreműködésével 
és Székelykeresztúr Város Önkormányzatának 
támogatásával.

Június 14-én, pénteken már a VIII. Mú-
zeumok Éjszakája köszöntött ránk. Tapasz-
talatból tudjuk, ez az év egyik leginkább várt 

rendezvénye. A délelőtti programok lebonyolí-
tásában segítőink voltak a Zeyk Domokos Tech-
nológiai Líceum fa- és textilipari szakos tanulói, 
az Orbán Balázs Gimnázium tanulói és irányító 
tanáraik, valamint az Erdélyi Ifjúsági Egyesület 
önkéntesei, akik valamennyien a kézműves fog-
lalkozásainkat vezették. Köszönet érte!

Várta látogatóit a Madarak és lepkék kiál-
lítás, amely csak erre az alkalomra jött létre, 
és amelyet Orbán Lívia Borbála készített elő 
Buzogány Levente szakmai közreműködésével, 
akinek a madárpreparátumok kiállításra törté-
nő előkészítésébe fektetett munkáját ezúton is 
köszönjük.

A Múzeumok Éjszakáján mutattuk be Szente 
B. Levente író, költő két legújabb kötetét, a Csil-
lagtitok című verseskönyvet és a Bé kell nyúlni 
a medve torkába című, anekdotákat, igaz törté-
neteket tartalmazó gyűjteményes kötetet, va-
lamint a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-

rásközpont kiadójának a Virágvers, kutyatánc 
című, Főcze Kornélia, K. Kovács András, Laczkó 
Vass Róbert, P. Buzogány Árpád, Szente B. Le-
vente gyermekverseit és a Dr. Palló Imre Mű-
vészeti Szakközépiskola diákjainak illusztrációit 
tartalmazó kötetét. A kiadványokat P. Buzogány 
Árpád, a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont művelődésszervezője ismertette. A 
jelenvolt szerzők műveikből olvastak fel.

Délután a Vadrózsák Néptánccsoport, a Lel-
kes zenekar és a Keresztúri Népzeneműhely 
diákjainak fellépését kísérhettük figyelemmel a 
Múzeumok Éjszakája szabadtéri színpadán!

Nagy érdeklődés és népes közönség fogadta 
Csomortáni Gál László képzőművész, a Magyar 
Művészeti Akadémia ösztöndíjasának „..A Föld 
szíve megdobban..” című kiállítását. A megnyitó 
keretében levetítettük a művésszel készített kis 

portréfilmet. A tárlatot július 10-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Csodás pillanatokat varázsolt a múzeum ud-
varára az Udvarhelyszéki Napkorona Népdalkör 
tagjainak és vezetőjüknek, Fodor Béla tanár úr-
nak a tiszta forrásból fakadó éneklése. Ismét 
szállt a népdal dr. Molnár István múzeumalapí-
tónk szobra körül, egy kicsit Őneki is énekeltek, 
és a szobor mosolygott. Jó volt látni, hogy fon-
tos a helyszín, fontosak ezek a pillanatok. Kö-
szönjük a jó hangulatot és a szép népviseletek 
szemet gyönyörködtető látványát.

Az idei Múzeumok Éjszakáján már ötödik al-
kalommal örülhettünk a Polgári Fúvószenekar 
1895 koncertjének. Köszönjük a zenekar min-
den egyes tagjának, a kis „újoncoknak” és Nagy 
Levente karnagynak, hogy ilyen lelkesen és ki-
tartóan segítik rendezvényünket!

A 2019-es Múzeumok Éjszakáját éjszakába 
hajló közös énekléssel zártuk. Köszönet Szász 
Csaba tanár úrnak és tanítványainak, az erre az 
alkalomra egyesített, sok helyről érkezett gyer-
mekekből és felnőttekből álló népes gitárcso-
portnak és zenészeknek, hogy idén 6. alkalom-
mal töltötték meg a múzeum udvarát zenével, 
énekszóval és számos résztvevővel.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy egy si-
keres napot tudhatunk magunk mögött, azon 
leszünk, hogy tapasztalatainkat felhasználva 
jövőre még jobbá tegyük ezt a rendezvényt. 
Az esemény napjának kiválasztásában szívesen 
fogadjuk az észrevételeket. Köszönjük a sok 
pozitív visszajelzést, a közönség érdeklődését, 
a programokon való aktív részvételt, a kitartó 
szép időt. Reményeink szerint 2020-ban már a 
9. Múzeumok Éjszakáját szervezhetjük.  Ren-
dezvényünket támogatta: Székelykeresztúr Vá-
ros Önkormányzata. Köszönet érte.

Sándor-Zsigmond Ibolya 

KULTÚRA
folytatás az első oldalról
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A Városi Könyvtár meghívására a XV. Har- 
gitai Megyenapok rendezvénysorozat kereté-
ben érkezett Székelykeresztúrra a József Atti-
la-díjas Sántha Attila újságíró, költő, a Székely 
szótár szerzője 2019. június 6-án. A Molnár 
István Múzeumba hozta el bemutatásra leg-
újabb könyvét, a Fodor úr, a boldog óriás című 
Fodor Sándor-monográfiát. A szerzővel Illyés 
Izabella tanárnő beszélgetett. 

Ezt az első Fodor Sándor-monográfiát a kéz-
divásárhelyi Zelegor Kiadó jelentette meg, az a 
kiadó, amelyet Sántha Attila hozott létre 2006-
ban. A monográfiát kiegészíti a Kuszálik Péter 
által összeállított terjedelemes életmű-biblio-
gráfia. Sántha Attila egy olyan író életművét 
hozza közelebb az olvasóhoz, aki olvasmányo-
san és mégis mesteri szinten szól szeretetről, 
jóságról, jóravaló restségről, vágyainkról, a 
szabadságról, annak hiányáról. Sántha Attila, a 
becsületes, a józan, a tiszteletreméltó és a se-
gítőkész, őszinte ember képét tárta elénk. Egy 
olyan íróét, akinek művei lebilincselőek. Éltében 
nem is volt kellőképpen értékelve. De, ahogy ő 
is fogalmazott, azon írók közé tartozott, akik-
nek a csillaga később ragyog fel.

A bemutató során szó esett azokról a Fodor 
Sándor művekről is, amelyeket kevésbé isme-
rünk, de mégis igazi nagy író alkotásai, mint a 
Bimbi Tábornok, Tíz üveg borvíz, A feltámadás 
elmarad, vagy a Megőrizlek című kisregény, 
amelynek dramatizált változatát Zagyi Ferenc 
rendezésében a székelykeresztúri műkedvelő 
színjátszók 1984-ben nagy sikerrel mutatták 
be.

Sándor-Zsigmond Ibolya
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FELHŐTLENÜL

2019 májusában hét kisbaba született 
Székelykeresztúron, négy fiú és három lány. 
Isten éltessen, szeretettel köszöntünk ben-
neteket Székelykeresztúron Major Krisztina, 
Barabás Ismail, Köntés Gréta-Alexa, Gál Oli-
vér, Berei Boróka-Zselyke, Szécsi Lehel-Ben-
ce, Jártó Lehel!

 Isten hozot t
 S zékel ykeres z túron!

2019. június 28-án, pénteken 18.00 órától 
volt a székelykeresztúri Molnár István Múze-
umban Udvarhelyi Nándor Az Anyaszék szíve 
– Udvarhelyszék középkori freskós templomai 
a Nagy-Küküllő mentén című kötetének bemu-
tatója.

 A könyvet a szerző ismertette. A kötet 
Budapesten jelent meg 2018-ban, a Kairosz 
Könyvkiadó gondozásában, s részletesen be-
mutatja Felsőboldogfalva, Farcád, Székely-
derzs, Bögöz, Nagygalambfalva, Rugonfalva 
és Székelykeresztúr középkori templomát, 
kiemelve csodálatos falképeit. A művet közel 
kétszáz gyönyörű fénykép gazdagítja, melyet 
Mudrák Attila fotóművész készített. 

 A z A nyas zék s zí ve

 Fodor úr,  a boldog óriás

Városunkban két évvel ezelőtt indult útjára 
a Keresztúri Népzeneműhely, amely az auten-
tikus népzene iránt érdeklődő gyerekeknek, 
fiataloknak biztosít lehetőséget annak elsajátí-
tására. Ebben a tanévben 21 tanuló vett részt 
a képzésen Kászoniné Fejős Gabriella és Kisfa-
ludi Attila irányítása alatt. A tanítványok évvégi 
előadására június 7-én, a Molnár István Múze-
umban került sor.

 A Keres z túri Népzene -  
	 műhely	évzárója

 Zengjed nyel v !
Június 20-án délután, városunkban már nem 

először, Heinczinger Mika csodálatos előadásá-
nak örülhettünk a Molnár István Múzeum udva-
rán. Zengett a nyelv, zengett a dal! Köszönjük 
az élményt! Köszönjük, hogy együtt lehettünk!

2019. június 20-24. között a székelykeresz-
túri Gyermekek Klubja és Szitakötő Egyesület 
második alkalommal szervezett felkészítő mo-
dellező tábort, Hargita Kupa F3K Világ Kupa 
versenyt és országos bajnokságot Rugonfal-
ván leigazolt sportolók számára. A versenyen 
a helyi sportolók mellett Bukarest és Brassó 
képviselte magát. Mindkét versenyen a buka-
resti Istrate Alin végzett az első helyen, a Világ 
Kupán II. helyen Sándor-Zsigmond Dénes, III. 

helyen Péter László mindketten Székelykeresz-
túrról, míg az országos bajnokságon II. helyet  
Dumitru Florin (Bukarest), III. helyet Sán-
dor-Zsigmond Dénes (Székelykeresztúr) sze-
rezte. A csapatversenyen Bukarest, Székelyke-
resztúr I., Székelykeresztúr II. sorrend alakult 
ki. Támogatóink voltak: Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata, Bethlen Gábor Alap, Spectrum 
Center Kft. és Netter System Kft.

Kiss István
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