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XXXVIII. Nemzetközi Fúvóstalálkozó Székelykeresztúron
Mindazoknak, akik hozzájárultak a fesztivál
sikeréhez, a zenekar hálás köszönetét tolmácsoljuk. Támogatók: Polgármesteri Hivatal
Székelykeresztúr, Székelykeresztúri Kistérség,
Hargita Megye Tanácsa, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Communitas Alapítvány, Történelmi
Magyar Egyházak, Szilveszter Comprod, Interceram Kft., Elka Intenatianal Kft., Szél-Mob
Kft., Rollotec Kft., Slager Sasa Train Kft., Nagy
Csaba Attila, Autópartner, Bachus Pékség, Harmopan Pékség, Ibolya Virágüzlet, Csipike Köny-

vesbolt, Print&Decor Group Kft., Vector-Com
Kft. A színpadért köszönet a Székelykeresztúri
Kistérségnek, a Szilveszter családnak a kellemes helyszínért, a segítségért Péter Erzsébet
szakácsnőnek. A Vox FM 88.6 rádiónak, valamint az ESZ Zeneüzletnek és számtalan helyi
vállalkozónak, mindenkinek, aki segített, hogy
ez a találkozó sikeres legyen, köszönet! Nem
utolsósorban minden elismerésünk a zenekar
tagjainak és családtagjainak, akik fáradtságot
nem ismerve munkálkodtak a siker érdekében.

A Polgári Fúvószenekar 1895 június 28-30.
között ismét házigazdája volt a fúvószenekarok
nemzetközi találkozójának, idén 38. alkalommal.
Bár változnak az idők, emberek, helyszínek,
a lelkesedés és a közös cél egy jól összehangolt
csapatmunkát és annak sikerét eredményezi
esményről eseményre. Az idei találkozón résztvevő zenekarok voltak: Alsósófalva, Barátos,
Korond, Parajd, Szentegyháza, Székelykeresztúr, Tatabánya. Fellépésük, az általuk nyújtott
zenei élmény, a jókedv mind egy nagyon szép
hagyomány továbbéltetésének a biztosítéka.

A z új sportpálya átadása

A városi sportcsarnok szomszédságában
megépült új multifunkcionális szabadtéri sportpálya ünnepélyes átadására július 22-én, hétfőn került sor. Az új létesítményt, a sportbázist
a Petőfi kupa első mérkőzésével nyitották meg.
A pálya egyaránt alkalmas több sportág gyakorlására, mint pl. tenisz, kézilabda, minifoci,
kosárlabda, stb. A gumival borított sportpálya
világítási rendszerrel van felszerelve, így esti
mérkőzésekre is alkalmas. Örülünk, hogy egy
olyan létesítményt sikerült létrehoznunk, amely
a sportkedvelőket a lehető legjobban szolgálja.
Kívánjuk, használják minél többen!

MEGHÍVÓ
A július 29 – augusztus 3 között sorrakerülő
Petőfi-hét és Kistérségi Napok rendezvényeire minden
székelykeresztúri és kistérségi lakost szeretettel vár Székelykeresztúr.
Töltsünk együtt egy kellemes, élményekben gazdag hetet!
Tisztelettel, Rafai Emil polgármester
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Beszámoló a júliusi tanácsülésről

Július 11-én sor került a helyi önkormányzat
rendes havi tanácsülésére, amelyen tizenhárom
napirend került megvitatásra.
Az elő két napirend az előző két ülés – egy
rendkívüli és a rendes havi ülés – jegyzőkönyvének az elfogadása volt.
Harmadik napirendi pont alatt a közelgő városnapok alkalmából kiosztásra kerülő kitüntetések nevesítettjeit fogadta el az önkormányzat. Két kitüntetett részesül Pro Cultura-díjban,
Illyés Ferenc tanár úr, illetve Demeter Miklós tanár úr post mortem. Mindkét pedagógus megérdemli, rászolgált erre a díjra, és annak rendje
módja szerint dísztanácsülésen fogjuk átadni a
kitüntetést Illyés Ferenc tanár úrnak, illetve Demeter Miklós tanár úr családjának. Köszönjük,
hogy elfogadták ezeket a jelöléseket és díjakat,
és tényleg úgy érzem, hogy olyan személyek
kapják, akik negyven évnyi pedagógusi pályafutásuk alatt ezt valóban kiérdemelték.
Negyedik napirendi pontnál Székelykeresztúr
Gazdasági Fejlődéséért-díjat javasoltuk a Demeter családnak, az UNICONS Kft. tulajdonosának, működtetőjének, akik az elmúlt évek során
nagyon sok önkormányzati munkát, de ennél
több magánjellegű munkát is végeztek a városban. Szinte nincs olyan vállalat, amelynek ne
dolgoztak volna, mivel építkezésben folytatják
tevékenységüket, nagyon sok család köszönheti
akár a családi házának megtervezését, kivitelezését. Azt hiszem, hogy példaértékű az egész
családnak a munkához, illetve a város ügyeihez
való hozzáállása, pozitív viszonyulása, tehát ez
a díj is jó helyre kerül idén is, akárcsak az előző
években, és az önkormányzat ezt is egyöntetűen elfogadta. Gratulálok mind a Pro Cultura-díj,
mind a Székelykeresztúr Gazdasági Fejlődésért
odaítélt díj várományosainak.
Az
ötödik
napirendi
pontnál
helyi
költségvetéskiegészítésre
került
sor.
Az elmúlt időszakban egy megyei tanácsülés
zajlott le Betfalván, ez nem véletlenül történt
Székelykeresztúr
adminisztratív
területén,
ugyanis ezen az ülésen fogadta el a megyei
tanács azt a költségvetés kiigazítást, amelyet
Székelykeresztúrnak szánt. A helyi önkormányzat felvállalta, hogy egy térségi kisvágóhidat
fog építeni, amelynek a munkálatai már el is

Anyaköny vi hírek

2019.06.15. – 2019.07.15.
Születések:
Farkas István			
Kádár Zsolt			
Simó Ádám			
Faluvégi Nóra			
Gagyi-Bizineche Maria-Diana
Ötves Evelin-Abigél		
Ötves Evelin			
Ötvös Milán-Emanuel		

2019.06.05
2019.06.08
2019.06.10
2019.06.11
2019.06.11
2019.06.13
2019.06.16
2019.06.17

Házasságkötések:
2019.06.27
Jánosi Zsolt és Márton Melánia			
2019.06.28
Simó László és Gáspár Mónika-Mária		
2019.07.02
Rozsa Sándor és Szász Beáta-Katalin		
2019.07.06

kezdődtek, most jött be az az 1,2 millió lej,
amelyet erre a célra osztott le a megye, és ezt
annak a célnak megfelelően fogjuk elkölteni.
Reméljük, hogy az idén már annyira haladnak
a munkálatok, hogy ez az összeg mind ki tud fizetődni a vállalkozónak. Ez a kis vágóhíd a Kordaberek utcában épül, ott volt az önkormányzatnak egy olyan területe, amely alkalmasnak
bizonyult a célra. Ez a régi szeméttelep mellett,
amely már le van zárva, földelve, és a még nem
működő, de már megépített szemétátrakó udvar mellett talákható, ami gyakorlatilag szelektív hulladékgyűjtő- és tároló udvar, ahonnan
szállítják a megyei program szerint az oda begyűjtött elektronikai és más szelektív hulladékot, amelyet a konyhai szemétben nem lehet
elvinni. Tehát itt volt a városnak olyan területe,
amely megfelelően van közművesítve, mind a
villanyhoz, mind az ivóvízhez és szennyvíz elvezetéshez való hozzáférés biztosított, illetve itt
teljesült az a feltétel is, hogy a lakott házaktól
500 méterre kell egy ilyen létesítmény elhelyezkedjen. Itt engedélyezte a környezetvédelem
is, és reméljük, hogy év végéig megépül, be is
födik az épületet, és jövő évben sor kerülhet a
felszerelésére, illetve a terület rendezésére.
Hatos napirendi pontnál a fiatfalviaknak
mondok egy jó hírt: annak a mintegy 500 méteres járdaszakasznak a megépítéséről van szó,
amely a Küküllő-hídtól az utolsó házig, tehát a
volt AVCOLA kantinig fog nyúlni, és a Bókuson
való gyalogos közlekedés biztonságát hivatott
szolgálni. Ez már régi kérése a fiatfalviaknak,
mostanra sikerült elkészíteni mind a dokumentációt, mind a közbeszerzést, hogy szerződéskötésre is sor kerülhessen. Ennek a gazdasági
technikai mutatóit fogadta el az önkormányzat,
erre csoportosítottunk át pénzeket, és remélhetőleg ennek is nekifognak az idén, és miért
ne remélhetnők, hogy akár be is fejezi a vállalkozó, úgyhogy a fiatfalviak azonkívül, hogy
megépült a Bürkény utca, még ennek is örülhetnek, hiszen régi vágyuk teljesülhet.
Hetes, nyolcas, kilences napirendi pont alatt
sor került három ANL-s lakásnak az eladásával
kapcsolatos határozat elfogadására. Az előnyös
feltételek melletti vásárlásra úgy látszik, hogy
egyre nagyobb az igény, előlegfizetés és hos�Jánosi Róbert és Fülöp Enikő			
2019.07.08
Sükösd Lehel és Fazakas Annabella		
2019.07.12
Farkas Zsolt és Nagy Orsolya			
2019.07.12
Lőrinczi Csaba és Piriti Renáta			
2019.07.12
Szabó Levente és Gyerkes Borbála-Erika
Elhalálozások:
Sztojka Zsuzsánna		
Barabás Zoltán			
Szász Mária			
Vonya Sándor			
Fodor Domokos		
Benedek Bálint			
Jankuczi Adalbert		
Ilonka Zsuzsanna		
Pap Erzsébet			
Kisfaludi Erzsébet		

2019.06.25
2019.05.22
2019.07.02
2019.07.07
2019.07.08
2019.07.09
2019.07.10
2019.07.10
2019.04.06
2019.07.15

szútávú részletfizetés mellett a fiataloknak ez
egy nagyon kedvező lehetőség, és élnek is vele
azok, akik ilyen bérlakásokban laknak. Sok sikert kívánunk nekik, hogy tudják fizetni a részleteket, és ne a bért, hanem a saját lakásuk
részleteit fizetgessék, mert lehet az egyhavi bér
egyenlő szinten van az egyhavi törlesztő részlettel, és megéri vállalni.
A fiatfalvi pompaház alatti területnek, amely
a Küküllő mellett van és a szennyvíztisztítóhoz
emeli át a fiatfalvi és a Sóskútról odavezetett
szennyvizet, a jogi rendezése volt napirendre
tűzve, ezt vettük be a közvagyonba, és teljes
jogcímen átadhatjuk az AQUASERV-nek a területet és az épületet, amely valamikor a brassói
AVICOLA-hoz tartozott. Ezek után tudják hos�szú távra bérbe venni, felújítani a létesítményt,
hogy a fiatfalvi szennyvízelvezetés zavartalanul
működhessen.
Egy kisebb területet (3-4 áras) adtunk vissza
a tulajdonosának, a fiatfalvi Major családnak, az
államosítás utáni területrendezésre volt szükség, ezt is egyöntetűen jóváhagyta az önkormányzat.
folytatás a 3. oldalon...

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTĂRÂREA nr. 89/2019 privind aprobarea
acordării distincţiei onorifice ”PRO CULTURA”
al orașului Cristuru Secuiesc în anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 90/2019 privind rectificaarea bugetului local al orașul Cristuru Secuiesc pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 91/2019 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire trotuar în
strada Filiaş şi Orbán Balázs, orașul Cristuru
Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 92/2019 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz
nr. 1, Bl. 2/A, apartament 7.
HOTĂRÂREA nr. 93/2019 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz
nr. 1, Bl. 2/B, apartament 6.
HOTĂRÂREA nr. 94/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat
în oraşul Cristuru Secuies, str. Harghitei Bl.
P0/A, apartament 20.
HOTĂRÂREA nr. 95/2019 privind aprobarea
modificării inventarului categoriilor de bunuri
imobile care alcătuiesc domeniul privat al
oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 96/2019 privind atribuirea
în proprietate a unui teren din proprietatea
Statului Român.
HOTĂRÂREA nr. 97/2019 privind aprobarea
indicatoriilor tehnico-economici reactualizate
pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe sociale în strada Zata în orașul Cristuru Secuiesc”
HOTĂRÂREA nr. 98/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul
2019 din fondul forestsier proprietate publică
al oraşului Cristuru Secuiesc
Cristuru Secuiesc, 11. iulie 2019

2019. július - 3.

oldal

ÖNKORMÁNY Z AT
Isten hozott
Székelykeresztúron!

Egymillió euróból épül központ sérülteknek Székelykeresztúron
Rendkívüli ülést tartott Hargita Megye Tanácsa

2019 májusában 9 kisbaba született Székelykeresztúron, 5 fiú és 4 lány. Isten éltessen, szeretettel köszöntünk benneteket Székelykeresztúron Major Krisztina, Barabás
Ismail, Köntés Gréta-Alexa, Gál Olivér, Berei
Boróka-Zselyke, Sándor Lehel-Bence, Jártó
Lehel, Kisfaludi Borbála, Rátz Zétény!

A jelenleg állami ellátásban, de a Székelykeresztúron és környékén élő sérült fiataloknak és
szüleiknek fog ellátást nyújtani az a központ,
melynek építéséről és az önrésszel való hozzájárulásról döntött Hargita Megye Tanácsa a
Betfalván tartott rendkívüli ülésén. Az egymillió
euró értékű beruházás révén a Gyárfás-kúria –

keiket, mert nem tudják, hogyan kell bánni egy
súlyosan sérült gyerekkel – ismertette a központtal kapcsolatos terveiket Feleki Ildikó, a
székelykeresztúri központ igazgatója.
A központ felépítésével visszakerül a város
körforgásába a Gyárfás-kúria, ezáltal újabb látnivalóval gazdagodhat a térség turisztikai látni-

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

ahol jelenleg működik a sérült fiatalok bentlakásos otthona – visszakerül a város tulajdonába, helyette a városi kórház udvarán fog uniós
támogatással épülni két családi típusú otthon
24 gyerek és fiatal számára, valamint egy rehabilitációs és rekuperációs központ, ennek kapacitása 100 személy lesz.
Székelykeresztúr önkormányzata évekkel
ezelőtt felajánlott a városi kórház területéből
egy ötven áras területet. Ide fog épülni a két
családi ház és melléje a tanácsadó központ. A
tanácsadó központban különböző szakemberek
fognak dolgozni – pszichológus, gyógytornász,
gyógypedagógus –, de lesz szociális munkás is,
aki a szülőkkel fog dolgozni. Ide várjuk a keresztúri és környékbeli szülőket, azokat is, akik
jelen pillanatban nem tudják hazavinni gyere-

valóinak palettája.
Egymillió eurót fog bejönni a megyébe, nagyon
fontos összeg. Ezzel az összeggel Székelykeresztúron lehetővé válik, hogy sokkal jobb körülmények között lehessen elvégezni a súlyosan sérült
gyerekek és fiatalok oktatását, ellátását. Egymillió eurós a pályázati keret, ezt még kiegészíti
a megyez tanács saját költségvetésből mintegy
negyedmillió euróval. A jó hír az, hogy a nagyon
híres Gyárfás-kúriát, Gyárfás-kertet – ahol Petőfi
körtefája is van – teljes egészében vissza lehet
adni a városnak, és ott történelmi emlékhelyet
lehet majd kialakítani. Ugyanakkor fontos, hogy
a költségvetés tekintetében néhány olyan fontos
beruházáshoz – mint például a keresztúri inkubátorház, vagy megyei utak – pénzt tudott tenni a
megyei tanács és folytatni tudja a munkálatokat.

89/2019-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2019-es évben.
90/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
91/2019-as HATÁROZAT a „Járda kiépítése
a Fiatfalvi és Orbán Balázs utcában” munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
92/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
93/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
94/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
95/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
96/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.
97/2019-as HATÁROZAT a Zata utca szociális lakások tehnikai-gazdasági mutatóinak
a módosításáról.
98/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből
kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.
Székelykeresztúr, 2019. július 11.

Beszámoló a júliusi tanácsülésről
Sor került az első féléves beszámolóra, amelyet
a szociális osztály készített, azoknak a beteggondozóknak a tevékenységéről, akik alkalmazottaink, és elsősorban a saját, elsőfokú családtagjaikat rendezik, az ők munkájukat is monitorizáljuk,
nyomon követjük, és félévente jelentés készül
erről, ezt fogadta el az önkormányzat.
Tizenhármas napirendi pont a különfélék
voltak, itt két alpont volt: a Zata-i szociális lakásoknak a gazdasági technikai mutatóinak az
elfogadása. Ez már volt terítéken, amikor európai uniós pályázatra leadtuk, de most van egy
újabb lehetőség, párhuzamosan mind a kettőt
beadjuk, és amelyik nyerni fog, azt az utat fogjuk járni. A fejlesztési minisztériumnak van egy
szociális lakásépítési programja, ahhoz kell aktualizáljuk a dokumentációt, és újraszervezzük
a területen a házak elosztását, mivel kiderült
utólag, hogy ott bizonyos gázvezetékek vannak
a közelben, és azok protekciós zónájában nem
lehet építeni, de még tervezni sem. Ezért kellett újragondolni, és ezt fogadta el az önkormányzat. A másik pont a különféléknél a város

folytatás a második oldalról

erdeiből a fakitermelés egy köbméteres árának
a meghatározása volt, ezt határozta meg az önkormányzat, ez megy az erdészet által végzett
licitre. Jelen esetben egészségügyi vágásról
van szó, az árak ezért is alacsonyabbak, reméljük, hogy az erdészet kap olyan vállalkozót, aki
ezt a munkálatot elvégzi, és azután majd elszámoljuk a munkadíjat, és a licitből származó fa
árát kiegyenlítjük.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Iskolánk 10 legjobb eredményt elérő ötödik
osztályosa 2019. július 7–14. között jutalomkiránduláson vett részt a magyarországi Kalocsa testvérváros jóvoltából. Az immár sok
éves testvérvárosi nevelési program keretében a kialakított több éves gyakorlat szerint
Székelykeresztúr iskoláinak ötödik osztályosaiból állt össze a táborozó 40 fős diákcsoport. A program helyi koordinátora Simó Béla
városi tanácsos, pedagógus és az ötödik osztályok osztálynevelői. Iskolánk részéről idén
Nagy Emese és Lakatos Sándor pedagógusok
kísérték a csoportot. A testvérváros által támogatott egyhetes nyári táborozás tartalmas és változatos programmal kényeztette
a résztvevőket. A csoport a kalocsai Hunyadi
János Kollégiumban volt megszállva. Szállásunk nem csak fekhelyünk és étkezési helyünk volt, hanem a kollégium termeiben
egyben tartalmas vetélkedők, csoportjátékok
és ügyességi versenyek során a gyermekek
egymással is szorosabb barátságokat köthet-

tek. Az egyhetes együttlét során a gyermekek megismerkedhettek Kalocsa város nevezetességeivel, alkotóival és hagyományaival.
Látogattak kerámiagyárat, fazekasműhelyt,
paprikamúzeumot, történelmi múzeumot, polgármesteri hivatalt, termálfürdőt és hagyományos uszodát is. A programból idén sem
maradt ki a Soltvadkert központjában található Korona fagyizó kínálata sem. A program keretében a gyermekek egy napot Budapesten
töltöttek, ahol meglátogatták az Országházat
és egy feledhetetlen dunai sétahajózás során
gyönyörködhettek Budapest nevezetes épületeiben. Egy másik napon a Balaton partja volt
a célpont. Vendéglátóinknak köszönhetően a
búcsúestén még egy szabadtéri Bródy János
koncertre is futotta, ahol az ötödikesek csodálkozva ismerték fel a legendás zenészben a
mindenki által ismert Micimackó dal szerzőjét.
Köszönjük Kalocsa Város Önkormányzatának,
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának, a
polgármester uraknak és városi tanácsosok-

nak, akik támogatásra érdemesnek tekintik
ezt az értékes és tartalmas, és egyben komoly hagyománnyal rendelkező programot.
Köszönjük Szabó Balázs önkormányzati képviselő úrnak és Buzogány Szabolcs úrnak a gondos odafigyelést. Végül, de nem utolsó sorban
köszönjük Simó Béla önkormányzati tanácsos
úrnak a szervezést.
Lakatos Sándor
Forrás: az intézmény facebook oldala

Petőfi Sándor Általános Iskola

Vakációznak a petőfis diákok
„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.”
Andók Veronka Vakáció című verse
mindent elmond a vakációnak, nyár-

U TA Z Z , I S M E R K E D J , F E J L Ő D J É S F E S Z E G E S D
A H ATÁ R A I D AT A Z E S C P R O G R A M M A L !

Ha lejárt az érettségi, államvizsga vagy csak
tartanál egy kis szünetet, akkor ez a cikk neked
lett megírva!
Még pedig azért, mert hosszabbtávú programot kínálunk bárkinek, végzettségtől, diplomától függetlenül, aki betöltötte a 18. életévét és
nem múlt el 31 éves.
Az Erasmus+ újított programja az ESC (Európai Szolidaritás Testülete) életre szóló lehetőséget kínál európai fiatalok számára. Az Erdélyi
Ifjúsági Egyesület pedig segít nektek utazni,
ismerkedni, fejlődni a program keretein belül.
Úgy gondoljuk, elismerésre méltó teljesítmény, ha részt veszel valamilyen projektben

az Európai Szolidaritási Testület keretében. A
részvétel jól mutat az önéletrajzodban: növeli
az esélyeidet a sikerre, mind álláskereséskor,
mind felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor. Az Európai Szolidaritási Testületnél
olyan tartalmas tevékenységekben vehetsz
részt, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy
megfelelő, színvonalas állást találj magadnak.
A projektben való részvételről tanúsítványt
állítunk ki a számodra, mely hasznosnak bizonyulhat, amikor állást pályázol meg, vagy oktatási intézménybe jelentkezel.
Jelen pillanatban tehát a program keretein belül önkénteseket keresünk több hónapra

nak örvendő gyerekekről. A képek pedig önmagukról beszélnek: táborok,
osztálykirándulások, túrák, szabadidős tevékenységek színezik a petőfis gyerekek mindennapjait ebben
a periódusban. Élmények, tapasztalatok, barátságok, új világok rejtélye
kovácsolja napról napra összetartóbbakká, kitartóbbakká, edzettebbekké
diákjainkat. Bővebb tájékoztatást a
www.petofiai.ro weboldalon olvashatnak.
Páll Emese

a görög szigetre, Lefkasra, a spanyol paradicsomba, Malagába, illetve a finn fővárosba,
Helsinkibe. Tehát, ha úgy érzed, hogy elfáradtál a mindennapokban, kiélvezted a nyarat, és
szeptembertől készen állsz egy néhány hónapos kalandra, akkor mindenképpen keresd meg
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület honlapján (www.
ata-eu.ro) található felhívásokat, vagy keresd
őket az evs@ata-ro.eu e-mail címen vagy a
+40755173842-es telefonszámon, ismerd meg
a tevékenységeket és, ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor mindenképpen jelentkezz!
Jelentkezni a felsorolt projektekre 2019. augusztus 1-ig lehet, tehát sokat ne gondolkodj,
vágj bele!
Az utazás, szállás, étkezés és zsebpénz biztosítva!
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Most már iskolánk minden diákja
szünidőn van, elérkezett el a pihenés időszaka. A VIII. és XII. osztályosok az évzárókat követően több
mint egy hónapon keresztül komoly
megmérettetéseken estek át: a
VIII. osztályosok az országos értékelőn vannak túl, és immár iskolát
és osztályt is választottak, míg a
XII. osztályosok számára az érettségi volt a legfontosabb kihívás,
számukra az egyetemekre, főiskolákra való beiratkozás következik.
Örülünk minden sikeresen vizsgázott diákunknak, örülünk a sikeres
iskola- és egyetemválasztásoknak,
mert mindez azt bizonyítja, hogy
nem voltak hiábavalóak az utóbbi
négy év erőfeszítései. Természetesen drukkolunk mindazoknak, akiknek még vizsgái maradtak hátra,
hogy ősszel ők is a sikeresen érettségizettek táborát bővíthessék.
Szeretettel köszöntjük iskolánk
új, kilencedikes diákjait, László Laura és Simó Margit osztálynevelők
nevében is! A számukra szervezett

gólyatábor szeptember 4-6. között
lesz, amely Székelykeresztúr Város
Polgármesteri Hivatala támogatásával valósul meg.
Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk,
hogy a mindennapi tanuláson és
tanulmányi versenyeken túl diákjaink az elmúlt tanévben is szép
számban vettek részt közösségi
tevékenységekben: jótékonysági
rendezvényeket szerveztek, a város tánc-, színjátszó- és önkéntes
csoportjainak lelkes tagjai, közös
programokon vettek részt a fogyatékos fiatalokkal, hogy csak néhányat említsünk.
A mellékelt képek az elmúlt tanév néhány jellegzetes pillanatát
elevenítik fel.
Minden diákunknak, munkatársainknak a megérdemelt pihenéshez kellemes nyaralást, feltöltődést kívánunk!
Iskolánk tevekénységeiről internetes oldalainkon tájékozódnak:
obg.ro, facebook.com/obg.szekelykeresztur

ATA Nyári Foglalkoztató Tábor
Ha július első hetéről van szó, akkor egyesületünknél az első gondolat az ATA Nyári Foglalkoztató Tábor, amit negyedszerre szerveztünk
meg, ezúttal Hargita Megye Tanácsának köszönhetően, illetve az Erasmus+ program keretein belül futó SPICY projekt segítségével.
A szervezést az egyesület munkatársai, helyi és nemzetközi önkéntesei már nagyon korán megkezdték, május végén meghirdettek a
táborra való felhívást, miszerint 25 gyermeknek az idén is lesz lehetősége ingyen táborozni.
A helyek száma 11 órán belül be is telt, amire nagyon büszkék voltunk, illetve további 20
gyermek jelentkezett, azaz összesen 45 kisdiák
szeretett volna az idei nyáron velünk tölteni 5
napot. Végül 35 elemi iskolást foglalkoztattunk
július 1-5. között Székelykeresztúron, különböző helyszíneket érintve.
A tavalyi évvel ellentétben úgy döntöttünk,
hogy nem egy helyre szervezzünk a tábort, egyrészt mert egyesületünknek nincs kapaciátása
ennyi kisgyermeket foglalkoztatni a székhelyen,
másrészt, mert érdekesnek és igen hasznosnak is
találtuk, ha a gyermekek Székelykeresztúr fontosabb pontjait érintik egy kicsit másként, mint magukra vagy a szülőkkel. Szerencsénk volt, mert
élvezték, és a helyszínek csodálatosak voltak.
Első nap a Molnár István Múzeum kertjében
töltöttük a napot, ami tökéletes helyszíne az ismerkedő, csapat- és vetélkedős játékoknak.

A gyerekek edényeket készítettek a múzeum
egyik kiállításának ihletére, illetve első nap elkezdődtek a 20 perces angol nyelvleckék is.
Második nap a könyvek közé kalauzoltuk a nagy
gyermeksereget, egy pillanat alatt betöltöttük a
Városi Könyvtárat. Meseolvasás után a könyvtár
udvarán készítettük elő a terepet, asztalokkal és
székekkel nehezítve a járókelők dolgát, hiszen egy
kicsit útban voltunk, viszont minden arra járó mosolyogva kerülte ki a gyermekeinket. A kézimunka
alatt a mese hőseit elevenítettük meg, a labdajáték volt a nyerő, illetve az angol lecke által jobban
megismerhettük saját magunkat.
Szerdán büszkén vonultunk végig a városon,
mert tudtuk, hogy a helyszín, amit választottunk nagyon egyedi. A Szitás Leány Kútja mellé telepedtünk le, körbeültünk, játszodtunk,
motorkereket építettünk, amivel a sok gyerek
együtt 1,5 métert lépkedett. Egyik legjobb élményünk volt a kerék építése és használata.
Később kihasználva a széles járda adottságait
és önkénteseink kreativitását, egy hosszú akadálypályán kellett átfussunk a magunkkészítette szélforgóinkkal és repülősárkányainkkal. Az
eső elől a Lengyel Kávézóba menekültünk, ahol
a város egyik legjobb olasz fagyijával örvendeztettük meg magunkat.
Csütörtökön ismét egy szitás helyszínt választottunk, ezúttal a Szitás legény forrása lett
a nyerő. A víz adott volt, a filagória alatt majd-

nem mind elfértünk, és pihenés után a természet szépségeit gyűjtöttük össze egy borítékba,
hogy a nap második felében alkothassunk belőlük. Fáradtan tértünk haza csütörtökön is.
Pénteken a Gyárfás-kúria kertjét választottuk a tábor helyszínéül, ami tökéletesnek bizonyult, a hatalmas fák árnya, a padok, a nagy
tér, a bújócska helyszínei varázsolták a táborozok jókedvét.
Az ATA Nyári Foglalkoztató Tábora 2019-ben is
nagyon jól sikerült, a gyerekek örültek, élvezték,
a szervezők elfáradtak, de várva várják a jövő
nyáron szervezendő, talán már ott alvós tábort.
Köszönjük Hargita Megye Tanácsának, Székelykeresztúr Város Önkormányzatának a csodás és nyugodt helyszíneket, a könyvtáros és
múzeumos néniknek az odaadó munkát és a
Lengyel Kávézónak a remek helyszínt.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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ÖNKORMÁNY Z AT
Házunk tája
A sósárok medrének szabályozása
Az újabb áradások megakadályozása okán
átfogó mederszabályozási munkálatok folynak
a Sósárok patakon. A munkálatokat a városi
önkormányzat kérésére a Vízügyi Igazgatóság
végezteti.

Csatornahálózat-bővítés
Csatornahálózat bővítésének munkálatai
folynak a sóskúti üdülőtelepen, mely révén az
épülő diákszálló és a szomszédságában levő
létesítmények csatlakoztatva lesznek a városi
csatornahálózatra. A munkálatok lényegi részét
egy átemelő pompaállomás kialakítása képezi.

A sóskúti diákszálló
Jól halad a felújítás a sóskúti diákszálló épületén, már régebben befejeződött a nyílászárók
beszerelése, a belső szerelési munkálatok is elkészültek. Nagyon reméljük, hogy az építő cég
be tudja majd tartani a vállalt határidőt.

Karbantartási munkálatok az utakon
Nyári karbantartási munkálatok vannak folyamatban a város utcáin. A munkálatok okozta ideiglenes kellemetlenségekért a lakók és a
gépjárművezetők megértését kérjük.

Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Előzetes egyeztetés alapján a csapat segítséget nyújtott városunk önkormányzatának. A
régi témaként szereplő malom omladozó épületdarabjait pucolták le az intézmény munkatársai az egyesület kosaras autójának segítségével. Mindez az arra járók és kerékpározók
testi épségének megőrzése érdekében.

A Bürkény utca átadása
2019. július 3-án került sor a felújított fiatfalvi Bürkény utca ünnepélyes átadására. Mivel
nem állt rendelkezésünkre pályázati forrás, a
munkálatokat az önkormányzat önerőből, a helyi adókból befolyt összegekből finanszírozta.
Befejezéshez közeledik a Kecskés utca
felújítása
Úgy néz ki, hogy hamarosan befejeződnek a
Kecskés utca felújítási munkálatai. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyúttal a gázvezetékek
felújítása is megtörtént. Köszönjük az utca lakóinak a türelmét és megértését a hosszas
munkálatok miatt. A felújítást Székelykeresztúr
Város Önkormányzata önerőből, a befolyt helyi
adókból finanszírozta.

Útfelújítás a Dávid Ferenc lakótelepen
Teljeskörű útfelújítási munkálatok vannak
folyamatban a Dávid Ferenc lakótelepen. Jelenleg az esővízcsatorna hálózat kiépítése folyik, a
felújítási munkálatokkal egyidőben a gázhálózat kiépítése is megtörténik. A munkálatok kivitelezése az országos PNDL program keretében
történik, így a finanszírozás nagyobb hányada
országos központi forrásokból lesz fedezve.

Kerékpárút az Arany János utcában
Elkezdődött a városi kerékpárút-hálózat
újabb szakaszának kiépítése, amely a Timafalvi
szakaszt fogja az Arany János utcán át összekötni a Szécsi András úti szakasszal. Ezáltal városunk teljes hosszában kizárólag kerékpárúton
közlekedve átszelhetővé fog válni.

Kisvágóhíd épül
Kisvágóhíd építésének munkálatai kezdődtek
el a Kordaberek nevű városrészben. A „zöldmezős” beruházás megvalósításához szükséges
anyagi források nagyobb részét Hargita Megye
Tanácsa, kisebbik felét, az önrészt Székelykeresztúr Város Önkormányzata a helyi adókból
biztosítja.
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KULTÚRA/IFJÚSÁG
Családias hangulat a Gyárfás-kúria kert jében
Azt mondják, az otthont nem a bútorok teszik széppé, hanem a család érzése. Nahát, mi
nagyon büszkék vagyunk a keresztúri és környékbeli családokra, mert 2019. július 5-én a
Gyárfás-kúria kertje gyönyörű volt, és nem
csak az ott lévő szép környezetért, hanem a sok
család jelenléte miatt is.
Második alkalommal szervezte meg az Erdélyi Ifjúsági Egyesület a Családi Napot Székelykeresztúron Hargita Megye Tanácsának és
a SPICY programnak köszönhetően. A családi
napot a helyi és nemzetközi önkénteseinkkel
szerveztük, és elmondhatjuk, remekül sikerült.
Igazán fontosnak találjuk az esemény évről

évre való szervezését, ugyanis a mindennapok,
a sok munka mellett gyakran elfelejtjük, hogy
mennyire fontos a családdal való közös foglalkozás. Ezért is döntöttünk úgy, hogy az idei
évben több programot és könnyebben elérhető
teret biztosítunk az érdekelteknek.
A megérkezett szülők közösen gyermekeikkel vetélkedőkön, kézműves foglalkozásokon,
társasjátékokon vehettek részt, amelyeket a
szervezők pontoztak. Minden kisgyerek kapott
egy úgynevezett pontgyűjtő lapot, ahol gyűjtögethette pontjait az előre kikiáltott nyereményekért, illetve a mindenkinek járó fagylaltért.
Több mint 25 különböző tevékenység várta

Gyarapodás és javítások a múzeumban

A múzeum hátsó bejáratát biztosító vaskapu
mellett található kisebb raktárépületen eszközöltünk javításokat. Minden felületre szükség
van, nagyon sok tárgy vár még elhelyezésre.

A múzeumunk képzőművészeti gyűjteménye
nemrégiben újabb alkotásokkal gyarapodott.
Simion Hegyi Margit, kolozsvári festőművész
PIPACSOK című olajképével, és a művésznő
édesanyja, Hegyi Margit festőművész, aki idén
lenne 100 éves, FEHÉR ÍRISZEK című pasztell-

Meghívó Petőfi-konferenciára

Július 29-én, hétfőn a Petőfi-hét első napján a Molnár István Múzeum lesz házigazdája
az „Ahol az élet pusztul és a halál terem”
címet viselő emlékkonferenciának, amelyet Petőfi Sándor halálának 170. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyarország
Csíkszeredai Kőkonzulátusa, a HM - Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Nemzeti Örökség In-

tézete és a Molnár István Múzeum szervez.
Az előadások fókuszában az 1899-es megemlékezés és a 20. század emlékezettörténete áll, az évfordulókhoz kötődő műalkotások
ikonográfiai programjai, az erdélyi lokális emlékezet dokumentumai. Beszámolót hallhatunk a
2018–19-es terepkutatásokról: a csatatér mint
kulturális örökség lehetséges definíciójáról és
a fehéregyházi ütközet új interpretációjáról az
előkerült leletek tükrében.
A konferencia programja:
10.00 Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus
köszöntője a Molnár István Múzeum részéről
10.15 Margócsy István: A Petőfi élete és halála körüli legendák
10. 45 E. Csorba Csilla: „Van-é jel síri fádon,
Mutatni, hol pihensz?” – Petőfi végórája, feltámadása a képzőművészet tükrében
11.15 Gyimesi Emese: Szendrey Júlia gyermekei
11.45 T. Szabó Levente: Miért érdeklődött

őket, többek közt hagyományos játékok, mesterségek, mint például a nemezelés, bútorfestés, zsákban ugrás, gyöngyfűzés, kötélhúzás.
Összesen 110 gyermek fordult meg a nap folyamán a Gyárfás-kúria kertjében közösen szüleikkel, nagyszüleikkel, vagy éppen a szomszéd
nénivel. Természetes szülők nélkül érkezett
gyermekeknek is lehetőségük volt a játékra.
Nagyon örvendünk, hogy az idén több család
szavazott bizalmat nekünk, és eljöttek megörvendeztetve magukat, gyermekeiket és bennünket is.
Jövőre is várunk mindenki nagy szeretettel!
Köszönjük a segítséget és a támogatást!
Erdélyi Ifjúsági Egyesület

képével. Ugyancsak ajándékba kapta a múzeum Nagy Elek Miklós képzőművésztől dr. Molnár
István múzeumalapítóról és Ipó László festőművészről készített portréit. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultak a múzeum értékeinek
gyarapításához.
Az alkotásokat a múzeum képzőművészeti
leltárába vettük, így gyűjteményünk már 635
darabot számlál.

Petőfi iránt az első nemzetközi összehasonlító
irodalomtudományi folyóirat?
12.15 Egyed Emese: A felújítás kockázatai. Az
1948-49-es évforduló egy kolozsvári színházi eset
SZÜNET
14.30 Kalla Zsuzsa: „Hősvértől pirosult gyásztér” – A csatatér mint kulturális örökség
15.00 Kemény Krisztián: A segesvár–fehéregyházi ütközet és Petőfi halála (1849. július 31.)
15.30 Polgár Balázs: Az 1849. évi segesvári
ütközet régészeti kutatása (2018–2019)
16.00 Balázs Lajos: Nyergestető – az emlékezéstörténet különös esete
16.30 Szabó-Reznek Eszter: „Petőfi lelke folyt össze az ő lelkével” – Az 1899-es Petőfi-ünnepély és E. Kovács Gyula halála
17.00 Az 1849. segesvári ütközet régészeti
kutatása (2018/2019) című kamarakiállítást bemutatja Polgár Balázs
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők a Molnár István Múzeumba július 29-én, hétfőn 10 órától!
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