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Játszótér avatása a Kossuth negyedben
2019. szeptember 13-án új, korszerű, az európai követelményeknek megfelelő játszótér
avatására került sor a Kossuth Lajos lakónegyedben. Nem volt hiábavaló az ennek megvalósítása érdekében tett fáradozásunk, mivel
úgy gondoljuk, hogy az eseményen a részvétel
mértéke arányos volt az igénnyel, ezért további hasonló jellegű családbarát-gyerekbarát fejlesztéseket is tervezünk.

Reméljük, a gyermekek tetszését elnyerte a
játszótér, és a szabad idejüket a lehető legjobb
körülmények között, biztonságosan tölthetik a
szabadban mind a kisgyerekek, mind a nagyobbak, akárcsak az őket szemmel tartó szülők,
nagyszülők.
Kérünk mindenkit, használják rendeltetésszerűen és elővigyázatosan az új játszóteret!

Pataki Keresztes Imola: Őszi falevelek

Megkezdődött az iskola
Szeptember 9-én többszáz kis- és nagydiáknak megszólalt az iskolába hívó csengő.
Ugyanakkor a legkisebbek is elindultak felfedező útjukra, ki bölcsödébe, ki napközibe.
Reméljük, hogy mindannyian jókedvvel, pihenten és az új tanév előtti kíváncsi izgalommal lépték át a tanintézmények küszöbét.
Kívánjuk, hogy legyen számukra ez az év
érdekes, tanulságos, fegyelmezett rendhez
igazító, és még ha néha úgy is érzik, hogy kemény munka iskolásnak lenni, nehéz az iskolatáska, vagy túl sok a szabály, életük egyik
legboldogabb korszaka ez, amelyet okosan
kihasználni, nagyon megéri!

Beszámoló a szeptemberi tanácsülésről

A 2019. szeptember 12-i rendes havi tanácsülésen a különfélékkel együtt, 19 napirendi
pontot vitatott meg a képviselőtestület.
Az első és második napirendi pont a júliusi rendkívüli ülés, illetve az augusztusi gyűlés
jegyzőkönyvének az elfogadása volt.
A hármas és a négyes napirendnél a tanügyi
intézmények vezetőtanácsának összetételéről
volt szó, bizonyos személycserékről, továbbá
a tanügyi intézményeknél a minőségbiztosítási
bizottságokba a személyek kinevezése, illetve
a kinevezett személyek mandátumának a meghosszabbítása volt a téma. Személycserék voltak, ugyanis intézményösszevonásra is sor került, és az Orbán Balázs Gimnázium igazgatója
is tisztséget váltott, megyei főtanfelügyelő lett.
A Petőfi Sándor Általános Iskolának átadtuk
azt az iskolabuszt, amely hosszú ideje jogi akadály miatt nem volt működésben, mert a tulajdonjog az önkormányzaté volt, az önkormányzat szállításügyi menedzsert, sofőrt kellett
volna alkalmazzon, erre nem volt lehetőségünk.
Most, hogy eljött az amortizálási ideje, lehetővé
vált az iskolabusz átadása a Petőfi Sándor Ál-

talános Iskolának, ahol már van egy erre megfelelően kiképzett sofőr, így megoldhatóvá vált
a transzport-menedzseri állás betöltése, ami
szükséges egy ilyen kisbusz üzemeltetéséhez,
és a Petőfi Sándor Általános Iskola is megteheti azokat a lépéseket, hogy iskolabuszjáratot
indítson, illetve felhasználja olyan alkalmakkor,
amikor diákokat kell versenyekre vagy bármilyen más eseményekre szállítani.
A hatos napirendi pontnál költségvetés kiigazítás volt, 138 ezer lejjel pótolták meg az állami költségvetésből az önkormányzat büdzséjét, ezt osztottuk fel a főkönyvelőnő javaslata
alapján, ahol szakadt a cérna, ott utánpótolni
kellett, illetve a befektetési listán átcsoportosítottunk pénzeket. Volt, ahol kevés volt az odairányzott pénz, volt, ahol maradt meg pluszba
az elvégzett munkák után, és ezeket osztottuk
újra úgy, hogy minden munkálat anyagilag is
fedezve legyen. Ugyancsak a költségvetéskiegészítésnél a Berde Mózes Unitárius Gimnázium által nyert pályázati pénzt kellett belefoglalni a város költségvetésébe is, mivel az iskolák
idetartoznak. Nekik ezúton gratulálunk is, mert

mindegyre valami külső forrást vonnak be ahhoz, hogy szépítsék és karbantartsák az iskolát.
Az ANL-s tömbházlakások eladása van napirenden, mint már korábban is volt szó róla, egyre
többen kérik a bérelt lakások részletre való megvásárlását, és a kedvező feltételek miatt be is indult ez a folyamat. Biztatunk is mindenkit, hogy
lépjen ezirányba, hogy a későbbiekben ne bérelt
lakásban, de saját tulajdonú lakásban élhessen.
A sóskúti diákszálló, régi fürdő körüli területnek egy része még tisztázatlan volt, ezt térképeztettük fel és vettük be a város vagyonába.
A tízes napirendi pontnál három utcának, Farkas, Cserépcsűr és Rövid utcának a közvagyonba
való bevételét fogadtuk el, ezek az utcák is olyan
státusszal rendelkeztek, hogy utcák voltak, de
most telekkönyveződnek és most kerülnek be
hivatalosan is a város vagyonába, ez szükséges ahhoz, hogy ezekre az utcákra is felújítási
terveket készíttessünk, és majd alkalomadtán a
pénzügy források függvényében elindítjuk ezeknek az utcáknak is a leaszfaltozását.
Elfogadtuk a Zeyk Domokos Technológiai Líceum melletti új szabadtéri sportpálya használati díjait.
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ÖNKORMÁNY Z AT
folytatás az első oldalról

Az egyéni és a tömegsportokra vonatkozó díjakról van szó, felnőtteknek és diákoknak külön
kategóriába sorolva fogadta el ezeket az önkormányzat.
Egy terv építését kezdeményeztük, az önkormányzat udvarán a tűzoltó szín és a főépület
közötti épületet szeretnénk lebontani és egy
multifunkcionális épületet építeni annak a helyébe. Itt jelenleg egy pléhvel burkolt garázs és
egyéb raktározási helyként szolgáló építmény
található, ezt szeretnénk tehát korszerűsíteni,
ugyancsak a garázs és egyéb funkciók bevitelével egy emeletes épület tervét fogadtuk el.
A tizenhármas és tizennégyes napirendnél
garázs adás-vétel történt a Kossuth negyedben,
ilyenkor az alatta lévő területet az új gazdának
szoktuk átadni koncesszióba.
Mindegyre valamilyen változás van mind a
törvénykezésben mind a polgármesteri hivatal
személyzetének szerkezeti felépítésében, pl.
most az új közigazgatási kódex kapcsán bizonyos tisztségeknek más megnevezése van, a
jegyzőből főjegyző lett, és más átalakításokat
is kellett belefoglalni az új struktúrába, az új
szervezeti felépítési diagramba.
A tizenhatos napirendi pontnál az ADI
AQUQINVEST MAROS statútumának a változtatása történt. Ez az a szervezet, amelyhez tartozunk, a fejlesztéseket a vízhálózaton csak ez az
ADI AQUAINVEST MAROS végezheti, mivel ahhoz
tartozunk. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi időben
amilyen fejlesztések történtek, és nagy fejlesztésekről beszélünk, akkor is, ha nem mindenki
szeme előtt voltak ezek a fejlesztések, és nem
érzékelte a hétköznapjaiban mindenki, gondolok
itt a vízműnek a teljes felújítására, illetve a derítőállomásnak a teljes felújítására. Több millió
eurós nagyságrendű pályázatok voltak, de volt
olyan is, amelyet érzékeltek a lakók, pl. a szennyvízhálózatoknak a cseréje, amely már az AQUASERV-en és a AQUASERV FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGEN (ez az AQUAINVEST MAROS, ADI vagyis
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA megnevezésnek a rövidítése) keresztül történt. A város gyakorlatilag nem is szabad ilyen
nagyobb víz- és szennyvízzel kapcsolatos fejlesztésbe kezdjen, mert ki van adva az egész koncesszióba. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert
ostoroznak esetleg olyan dolgok miatt, amelyek
jól hangzanak egyes utcák esetében, de ki kell
hangsúlyozzuk, hogy nem a mi dolgunk. Pl. a Budai Nagy Antal utca vízhálózatának a teljes hos�szában történő kicserélése, a bikaistállótól a gázházig az út megépítése előtt, az AQUASERV és az
AQUAINVEST MAROS-nak a dolga teljes mértékben. Ezt jó tudni. Természetesen a mi érdekünk

Köszönet a Hubertusnak
Köszönetet mondunk Fazakas Attila mérnök
úrnak, a Hubertus Vadászegyesület vezetőjének, amiért pozítívan reagáltak felkérésünkre,
hogy a medvék távoltartása céljából hajtást
szervezzenek a város szomszédságában levő
szőlősökben, berkekben. Az akció során nyolc
medvét űztek el. Kérjük tehát, hogy a jelzett
helyszíneken és az ezekhez hasonló természeti környezetben elővigyázatosan járjanak!

is, hogy ez megtörténjen, az utcalakóknak is az
érdeke és a városnak is. Kértük nem egy esetben, még nem került rá sor.
A megyei köztisztasági vállalat működési szabályzatának az elfogadása is napirendre került.
Ez is egy olyan vállalat, amelyik még papíron létezik, gyakorlatban nem működik, mert valamilyen okokból kifolyólag még nem tud működni.
Ehhez tartozik a remetei szemétlerakó, a korondi szemétátrakó, továbbá ezek a kis udvarok,
amelyek Székelykeresztúron is megépültek, a
régi szeméttelep felé, de még a működése nem
indult be ennek a szemétgazdálkodási cégnek,
amelyik megyei tulajdonban van, tehát Hargita
Megye Tanácsa és az önkormányzatok a tulajdonosok, egyelőre még az RDE Hargita a szolgáltató, amely egy magáncég. Tehát még ennek a
statútumát változtatgatják annak ellenére, hogy
még nem működik, biztosan szükségesnek tartanak még olyan jogi átalakításokat, amelyek
ahhoz kellenek, hogy működőképessé váljon ez
a gyakorlatilag több tízmillió eurós pályázatból
felépített infrastruktúra. Két lépcsőben fog működni, ha elindul: a szemétszedés és a szeméttárolás, két külön dolog, de lehet, hogy egy cég
fogja működtetni mind a kettőt, annak függvényében, hogy ki nyeri majd meg a licitet. Ez is
egy hosszú folyamat, már öt éve elindult, három
éve megvan, és még nincs vége, mert peres
ügyek voltak és egyéb tényezők akadályozták.
A sóskúti ingatlan újra felértékelése, a diákszállóra vonatkozik, amelyen lassan két éve dolgozunk. A lényeg az, hogy jó úton van, most már
a vége felé járunk, az építő 98%-ban befejezte
a munkát, már csak apró simítások vannak hátra. A mi feladatunk, hogy a gázt ki kell vigyük a
Sóskútra, ez már nagyrészt megvan, csak még
nincs rákötve. Másik feladat a gáznak a bevezetése a konyhába, a kazánházba, ezt is egy
külön szakcég végezheti. Ráadásul 400 méteren
a villamos vezetékeket is ki kell cserélni, mert a
szakemberek szerint az épület áramszükséglete
olyan mértékű lesz, hogy ezt megköveteli. Mindezek a közüzemi munkálatok még akadályozzák,
hogy az épületet átvehessük, de folyamatban
vannak. Ezek szellemében a beruházásra szánt
végső értékek is megnőttek, pl. az is egy tétel
volt, hogy év elején az építőiparban emelkedtek
a fizetések, az árbecslést ennek folytán újra kellett számolni, és ezeket az újraértékelt árakat
fogadta el most az önkormányzat.
A különféléknél három pont szerepelt: az
iskolahálózat ismertetése, erről azt kell tudni,
hogy végső soron a tanügyminisztérium hozott döntést, hogy Székelykeresztúron milyen
legyen az iskolahálózat, és ennek a döntésnek
az ismertetése kerül most az önkormányzat

elé. Ami változás történt az az, hogy a Mesevár Napközi az Orbán Balázs Gimnáziumhoz lett
csatolva, illetve az Orbán Balázs Gimnáziumnál
lévő két alegység, a betfalvi és fiatfalvi iskola
átkerült a Zeyk Domokos Technológiai Líceumhoz, ezáltal valószínű, hogy ez utóbbi szakiskola létjogosultsága a diáklétszám emelkedésével
egyelőre nincs veszélyben. Rövid távon ez egy
megoldás, és reméljük, hogy hosszú távon is
sikerül majd külön egységként működni a Zeyk
Domokos Technológiai Líceumnak. Ez a minisztériumi döntés annyiban különbözik a helyi elképzeléstől, amely szerint a fiatfalvi napközi is
csatolódott volna a Zeykhez, ez nincs benne a
döntésben, meglátjuk, hogy az elkövetkezendőkben erre szükség lesz-e, egyáltalán lehetséges lesz-e, hogy a Zeyk Domokos Iskolának a
függetlenségét megőrizzük akár ez által, hogy
a helyi tervet érvényesítsük. A fiatfalvi napközi
tehát maradt az Orbán Balázs Gimnáziumnál.
A különfélék következő pontja volt az RMDSZ
iroda eddigi székhelyének a bérbevétele úgy,
hogy ezután fizet is a használatért. Volt egy
hosszú időszak, amelyben az önkormányzatok
adhattak ingyen felületet pártszékházak működése céljára, de ez az időszak lejárt, ezért volt
szükség egy bérleti szerződés megkötésére, az
önkormányzat által év elején elfogadott és alkalmazott bérekkel számolva kijött a havi bér,
arra kötünk majd szerződést, és azt fogja fizetni.
Azt kell tudni, hogy még más politikai szervezetek, gondoloki itt a Magyar Polgári Pártra, ők
még ezirányba nem léptek, tehát továbbra is ingyenesen használják azt az irodát, amely a rendelkezésükre volt bocsájtva a Cigánybáróné-féle
házban, valószínű ők is jönnek előbb-utóbb ezzel az igénnyel, hogy ingyenes szerződés helyett
bérleti szerződést szeretnének kötni.
Az RMDSZ irodában nem politikai, hanem
közhasznú tevékenység folyik, évek óta ott bonyolítjuk a magyar állampolgársági iratcsomók
fogadását, összeállítását, de ott történik az az
ugyancsak közhasznú tevékenység, amely a
baba-mama támogatásokkal kapcsolatos mindenféle információval ellátja az érdekelteket,
és amely tevékenységeket az Udvarhelyszéki
RMDSZ és a mellette működő Eurotrans Alapítvány Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának a patronálásával folytat. Nagyon indokolt,
hogy ez az iroda működjön, és fontos, hogy helyi politikai csatározásnak ne essen áldozatául.
A különfélék harmadik pontjában egy magánszemélynek a kommunizmus idején sérült
területi tulajdonjogát tettük helyre.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya
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HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 103/2019 privind numirea
unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliul
de administraţie a unităţilor de învăţământ
din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 104/2019 privind numirea
unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru
Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 105/2019 privind aprobarea predării în mod gratuit a autoutilitarei
microbus cu nr. de înmatriculare HR-10-PSI
Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.
HOTĂRÂREA nr. 106/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 107/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat
în oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz
nr. 1, Bl. 1/A, apartament 3.
HOTĂRÂREA nr. 108/2019 privind aprobarea vânzării unui apartament tip ANL, situat
în oraşul Cristuru Secuies, str. Harghitei, Bl.
P0/A, apartament 18.
HOTĂRÂREA nr. 109/2019 privind aprobarea aprobarea modificării inventarului categoriilor de bunuri imobile care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 110/2019 privind aprobarea modificării inventarului categoriilor de
bunuri imobile care alcătuiesc domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 111/2019 privind privind
stabilirea tarifelor aplicabile la terenul de fotbal cu suprafaţă artificială.
HOTĂRÂREA nr. 112/2019 privind aprobarea obiectivului de investiţii „Proiectare spaţii
multifuncţionale la sediul Primăriei oraşului
Cristuru Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 113/2019 privind privind
aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2170/1997.
HOTĂRÂREA nr. 114/2019 privind aprobarea aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 1677/1999.
HOTĂRÂREA nr. 115/2019 privind privind
stabilirea funcţiei publice de secretar general şi funcţiei publice de execuţie de consilier
achiziţii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
HOTĂRÂREA nr. 116/2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREȘ”.
HOTĂRÂREA nr. 117/2019 privind aprobarea aprobarea Regulamentului consolidat şi
armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel judeţean pentru localităţile membre ale
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“Sistem Integrat de Management al deşeurilor Harghita”.
HOTĂRÂREA nr. 118/2019 privind aprobarea valorii finale al obiectivului de investiţii
„Reabilitarea imobilului cu 48 apartamente în

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

103/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények vezetőtanácsába.
104/2019-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények minőségbiztosítási bizottságaiba.
105/2019-as HATÁROZAT a HR-10-PSI
rendszámú
haszongépjármű
ingyenes
átadásáról a Petőfi Sándor Általános Iskolának.
106/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.
107/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
108/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
109/2019-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
110/2019-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
111/2019-as HATÁROZAT az új sportpálya
használata díjazásának meghatározásáról.
112/2019-as HATÁROZAT a Multifunkcionális helyiségek kialakításának megtervezése a
Polgármesteri Hivatalnál beruházási munkálat elfogadásáról.
113/2019-as HATÁROZAT a 2170/1997-es
számú átengedéses szerződés felbontásáról.
114/2019-as HATÁROZAT a 1677/1999-es
számú átengedéses szerződés felbontásáról.
115/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri
Hivatal szervezeti felépítésének változtatásáról.
116/2019-as HATÁROZAT az AQUA INVEST
MUREȘ Fejlesztési Egyesület Alapító iratának és Alapokmányának módosításáról.
117/2019-as HATÁROZAT a Megyei köztisztasági szolgáltatás szabályzatának elfogadásáról az SIMD Hargita Fejlesztési Egyesület
tagjai számára.
118/2019-as HATÁROZAT a 48 lakrészes
ingatlan felújítása és diákszállóvá alakítása
beruházási munkálat végleges értékének elfogadásáról.
119/2019-as HATÁROZAT egy épületrész
közvetlen bérbeadásának elfogadásáról az
RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének.
120/2019-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.
Székelykeresztúr,
2019. szeptember 24.
scopul amenajării locurilor de cazare pentru
copii”.
HOTĂRÂREA nr. 119/2019 privind aprobarea închirierii directe a unei spații către Uniunea Democrată Maghiară din România, Organizația teritorială Odorheiu Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 120/2019 privind atribuirea în proprietate a unui teren din proprietatea Statului Român.
Cristuru Secuiesc,
24. septembrie 2019

Hargita Megye Tanácsa
felújítja a Budai Nagy Antal utcát
Az utca lakóival találkozott Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke, Rátz István
megyei tanácsos, Rafai Emil székelykeresztúri,
és Nagy Lajos románandrásfalvi polgármester
szeptember 17-én, hogy megvitassák a székelykeresztúri Budai Nagy Antal utca helyzetét.
Mint ismeretes, az utca jelentősen megrongálódott a várost a Solymosok vidékével összekötő,
134A jelzésű megyei út nagyszabású felújítási
munkálatai során – a Budai Nagy Antal utcán
közlekedtek a nehéz gépjárművek.
A megyei tanács a helyzet orvoslására csaknem 1,2 millió lejt különített el nyári karbantartási keretéből. Ebből az összegből közel
1,5 kilométeren javítják ki az útszerkezetet: a
kátyúzás mellett új aszfaltréteget is lefektetnek
az utcában.

Anyaköny vi hírek

2019.08.15. – 2019.09.15.
Születések:
Gál Zsombor-Levente		
Demeter Kincső-Lili		
Hanzi Helga-Judit		
Derzsi Viktor			
Farkas Denisa			
Lévai Eduárd			
Balázs Ádám			
Kandó István-Csaba		
Szilágyi Dávid			

2019.08.13
2019.08.06
2019.07.20
2019.07.24
2019.07.29
2019.07.03
2019.08.20
2019.08.20
2019.08.20

Házasságkötések:
2019.08.16
Szaniszló Zsolt és Karda Katalin
2019.08.16
Józsa Árpád és Tiboldi Henrietta
2019.08.16
Jánosházi Alexander és Márton Adél-Kincső
2019.08.19
Antal Csaba és Kiss Melinda
2019.08.30
Fazakas Zsolt és Farkas Ágnes
2019.09.06
Csapai Samuel és Ráduly Annamária
2019.09.13
Gelencsér András és Kardalos Andrea
2019.09.13
Vass Ferencz és Farkas Beáta
2019.09.14
Vass Szilamér és Molnár Csilla
Elhalálozások:
Incze Berta		
Major Tamás		
Bokor János		
Bokor Mária		
László Juliánna		
Major Gizella		
Pitó Margit		
Krisán Anna		
Benedekfi Dezső

2019.08.26
2019.08.16
2019.08.27
2019.08.31
2019.08.31
2019.09.01
2019.09.02
2019.09.03
2019.09.09
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium közössége 2019. szeptember 9-én nyitotta meg az
új tanévet. Évkezdő beszédében Varró Margit
igazgató asszony köszöntötte a népes diáksereget és a tantestület új tagjait. Ezt követte
az Országos Rendőr-főkapitányság üzenetének tolmácsolása. Bemutattuk és befogadtuk
a kezdő osztályok diákjait. Az idei tanévben
Máthé Irma és Péter Annabella pedagógusok
vezetésével útjára indul második, 22 tagú
napközis csoportunk. Hagyományosan a tizenkettedikes diákok vezették be az előkészítő osztályosokat, akik Bartha Márta tanítónő
irányításával kezdik meg tanulmányaikat. Mikó

Sámuel kisdiák verssel köszöntötte az új tanévet, majd az előkészítősök megkapták a címeres nyakkendőt és az alma mater ajándékát,
a Berde-cipót. Köszöntöttük az ötödikeseket,
akik Demeter Annabella tanárnő vezetésével
kezdik a gimnáziumi éveket. Beavattuk a kilencedikes diákokat, akik Székely Tiboldi Anikó, valamint Czire Alpár tanárok irányításával
vágnak neki az új tanévnek. Az ünnepélyt Lakatos Sándor lelkész-vallástanár konferálta, a
fényképeket Szőcs Annamária tanárnő készítette. Az évnyitó Farkas Orsolya iskolalelkész
áldáskérésével zárult. Az első tanóra előtt idén
is elkészült közösségünk nagy közös fotója,

Czire Alpár fotós segítségével.
Szeptember 19-én került megrendezésre
a gólyabál a kilencedik osztályos diákok számára, a XII. évfolyam szervezésében. A rendezvény remek hangulatban telt, a kis gólyák
mint mesehősök mutatkoztak be. Az idén is
gólyakirálynőt és gólyakirályt választottunk
Borbély Orsolya-Ottilia IX. A, és Bende Tas
Hunor IX. B osztályos tanulók személyében.
A jó hangulatú hét zárásaként szeptember
20-án sor került a hagyományos sóskúti kirándulásra, a Diáktanács szervezésében.
Székely Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény facebook oldala

Őszi petőfis hírek dióhéjban
Tanévnyitó
Szeptember 9-én, hétfőn ünnepélyes keretek között indult a 2019-2020-as tanév a
Lukács András Sportcsarnokban. Intézményünkben 535 tanuló kezdte meg a tanévet,
melyek közül az 55 előkészítőst külön szertartással, ünnepélyesen fogadták a negyedikes
társaik. A nyolcadikosok iskolanyakkendővel
avatták petőfisekké a legkisebb iskolásokat.
Sóskút
Szeptember 10-én kihelyezett oktatási
nappal startolt az új tanév, amikor Sóskútra
kirándultunk nyári élményeket mesélni egymásnak, szalonnát sütögetni, focizni és tár-

sasozni, valamint örülni egymásnak, a meleg
napsugárnak, a tarkuló fáknak.
Kerékpár
Szeptember 17-én a városi kerékpárút átadási, felavatási ünnepségén vett
részt iskolánk meghívott három osztálya,
melynek keretén belül a két testnevelő tanár,
Simon Géza-Áron és Lázár Zsolt kíséretével
bekapcsolódtunk a kerékpárút használatba
vételére. Köszönjük a meghívást és örömmel
támogatunk minden ilyen jellegű kezdeményezést.
Határtalanul
E hó 19-én iskolánk vendégül látott egy
magyarországi csoportot, mely a Határtalanul
projekt keretében Erdélybe kirándult. Két pályázat utazott együtt: a HAT-19-01-1006 kódszámú pályázatban 3 iskola szerepelt 41 tanulóval és 5 pedagógussal: Kunszentmiklósról a
Varga Domokos Általános Iskola, a Kunpeszéri
Általános Iskola és a Dunaegyházi Szlovák
Nemzetiségi Általános Iskola. A másik pályázatban (HAT - 19 - 01 -1061 kód) 54 diák és 5
pedagógus utazott. Mindannyian hetedikesek
voltak. Résztvevők itt a tassi Földváry Gábor
Általános Iskola, a Dunavecsei Petőfi Sándor

Általános Iskola és a fülöpszállási Herpai Vilmos Általános Iskola. Tematikus program:
Látogatás a székelyeknél! 1. Első nap útvonal
Arad, Vajdahunyad, Gyulafehérvár 2. Második nap Háromszék, Árkos: Vasaló Múzeum,
Nyergestető 3. Harmadik nap: Vargyasi-szoros a barlangokkal, Szent Anna-tó, Székelyudvarhely, Szejkefürdő, Farkaslaka 4. Negyedik
nap: Székelykeresztúr testvériskolai látogatás,
Torda-sóbánya 5. Ötödik nap: Torockó, Torockószentgyörgy. Nagy örömmel fogadtuk őket,
hisz a Varga Domokos Általános Iskolával szoros testvéri barátságot ápolunk.
Boldogságóra
Már harmadik éve zajlik iskolánkban a Boldogságóra Program, mely a budapesti Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett sikeres pályázat eredménye. A teljes Boldogságóra
program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság
különböző összetevőit, feltételeit. A hála gyakorlása a szeptemberi téma, ezt Fülöp Pál Éva
iskolai tanácsadó irányításával már feldolgozták több osztályban is.
Páll Emese

Állítsuk meg a drogokat!

Ezzel a címmel szerveznek a drogfogyasztásra és annak megelőzésére fókuszáló ifjúsági
csereprogramot négy ország 16–24 év közötti fiataljai számára. A programban 36 személy
vesz részt, akik közül 16 fő hátrányos helyzetű.
Szeptember 18. és 25. között Székelykeresztúr
és az ukrajnai Nagybégány közötti kölcsönös

ifjúsági csere során a fiatalok a preventív, megelőző szemléletet sajátítják el.
Az alulról jövő kezdeményezésként megvalósuló kétszer 8 napos ifjúsági csere alatt a fiatalok drogokkal kapcsolatos ismereteinek fejlesztésére fókuszálunk. Egyrészt az a célunk, hogy a
projektben résztvevők a program végére olyan
énvédő mechanizmusokkal legyenek felvértezve, amelyek segítik őket a drogfogyasztással
kapcsolatos veszélyhelyzetek elhárításában, és
hogy kialakuljon bennük egy preventív szemlélet. Másrészt azt szeretnénk, hogy olyan ismeretekre, képességekre, készségekre tegyenek
szert, amelyek révén környezetükben, kortársaik körében azonosítani tudják a drog megjelenését, illetve hogy segíteni tudjanak a droggal
kapcsolatba került fiataloknak, hogy közvetíteni
tudják számukra a preventív szemléletet.
Munkánk gyümölcseként reméljük, hogy
ezen célok megvalósulása esetén hosszú távon is hozzájárulunk a fiatalok drogfogyasztá-

sának mérsékléséhez, az ifjúsági közösségek,
kortárscsoportok befolyásának ilyen téren való
növekedéséhez. A program egy igen súlyos
problémára hívja fel a figyelmet, ugyanakkor
a drogprevenciós munka hiányterületére összpontosítunk: az egymástól való tanulásra és
a kortárssegítés fontosságára kívánunk hangsúlyt fektetni.
A programban résztvevő harminckét fiatal és
a négy csoportvezető az egészség és jólét, a
nem-formális tanulási formák, az ifjúság témáit
járja körül. Olyan interaktív tevékenységekkel
töltjük meg a programot, amelyek feltétlenül
igénylik a fiatalok aktív részvételét. A projektet
Románia, Magyarország, Ukrajna és Macedónia
szervezetei valósítják meg közösen, akik a projektötlet kidolgozásától fogva szorosan együttműködnek. A projekt megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ programjának költségvetése
biztosítja.
Plantogether csapat
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Szeptember 4-6. között zajlott az Orbán Balázs Gimnázium
új kilencedikeseinek gólyatábora
Kőrispatakban. A játékos ismerkedéssel, csapatépítő foglalkozásokkal teli programot László
Laura tanárnő, iskolánk diáktanácsának vezető tanára állította össze a Diáktanács tagjainak
segítségével, akik csoportvezetőként vettek részt a tábor lebonyolításában. A három nap alatt
alkalom nyílt egymás megismerésére, a kisgólyák betekintést
nyertek iskolánk diákéletébe is.
Osztályfőnökeiken kívül megismerkedtek leendő tanáraikkal is,
akik a tábor második napján látogattak ki a táborba. Az ötletes játékok, a meghitt beszélgetések,
a reggeli zenés-táncos ébresztők és az egymásnak írt pozitív
üzenetek szolgáltattak alapot a
résztvevőknek arra, hogy osztálytársból barát, osztályból közösség váljon a hazaérkezésre. A
tábor költségeit Székelykeresztúr
Önkormányzata, a kilencedikes
diákok szülei valamint az Orbán
Balázs Alapítvány támogatta. Köszönet érte!
Ahogy a kisgólyák látták:
A tábor ideje alatt végig jó
hangulat uralkodott, ezt köszön-

jük utólag is a diáktanács tagjainak. Különböző ismerkedős és
sportjátékokban vettünk részt,
melyek alatt összebarátkozhattunk jövendőbeli osztály- és évfolyamtársainkkal. Ezen a pár
eseménydús napon sajátítottuk
el a gólyatáncot is. Pénteken,
6-án 17 órakor indultunk vis�sza Székelykeresztúrra, ahová
mindenki kissé fáradtan, de annál jókedvűbben érkezett meg.
hazafelé az autóbusz a táborban
szerzett emlékektől volt zajos. A
gólyatábor mindenkinek maradandó emlék marad és nagyszerű kezdete volt gimnazista éveinknek. (Solymosi Izabella, IX. B)
Jelen sorok írója gólyaként,
friss kilencedikes gimnazistaként
vett részt e táborban. A kezdeti
izgalmakat lassan elfelejtve kibontakozott előttem egy igen jól
összerakott programsorozat. Élményekkel és barátságokkal gazdag volt számomra és az osztálytársaim számára. Mindenképp
hasznos volt az új osztálytársaim és a diáktanács egyes tagjai
megismerése miatt. Végig segítőkészek és kedvesek voltak a
szervezők, akár tanár, akár diák.
Poénos feladatok és büntetések
voltak napirenden, amelyeket él-

vezet volt teljesíteni.
A szálláshelyünk kitűnő és
kényelmes volt. Összességében
egy nagyon jól megszervezett és
kivitelezett táborban vehettünk
részt. Osztály- és csapatépítő tevékenységekből sem volt hiány.
Különös élmény volt számomra,
mikor kisebb csoportokba ve-

Beszámoló az ATA diáknapokról

Az osztályok vigyázzban álltak, a hangfalak
megszólaltak, és a diáknapok elkezdődtek!
Sokak számára már ismerőssé vállhatott az
Erdélyi Ifjúsági Egyesület által szervezett Diáknapok eseménysorozat. Mint minden évben,
idén is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy
felhívjuk városunk figyelemét a nagy létszámú diákság jelenlétére, szerepére településünk
életében, fontosságára a jövőt illetően. Az egy
egész héten át tartó ötletes, építő és olykor
romboló játékokkal, vetélkedőkkel reméljük,
mindenkihez eljutott talán nem annyira fontosnak tűnő, mégis kulcsszerepet játszó üzenetünk. A céljaink közt persze az is szerepelt,
hogy megtudjuk: Melyik is a legjobb osztály városunkban? Az eldöntendő kérdésre hosszasan
és minden oldalról tanulmányoztuk a választ,
hiszen a nyolc eme nemes címért versenyző
osztálynak minden területen helyt kellett állnia,
bármely eléjük gördített akadállyal szembe kellett nézniük. Forgószínpad, háború (természe-

tesen csak a számokkal), főzés, kvíz, minden
a terítékre került. Persze, elsődleges célunkat
nem tévesztettük szem elől, így az eseménydús
hetet máris egy felvonulással indítottuk, ezzel
is megadva az egész hétre kivetülő hangulatot.
Büszkén szemléltük, hogy az igen csábító nyeremény ellenére, az osztályok nem viselkedtek ellenségesen egymással, reméljük, csupán
azért mert ők is átérezték súlyát szerepüknek.
A hét során a játékkal fűszerezett versenyszámok mellett, rengeteg ötlet „belopta” magát az eseménytervünkbe, a csintalan fiatalok
gondoskodtak a zökkenésről a kreatív ötleteikkel, melyek segítségével kissé könnyíthették elvégzendő feladataikat, vagy éppen nem, mikor
azok visszafele sültek el. Mi, szervezők is nagyon élveztük a közös mozgást, játékot, a diáktársainkat pedig ilyen feledhetetlen élményekkel
megajándékozni, úgy hiszem, minden megpróbáltatást és belefektetett munkát megért.
A Diáknapok sikere felülmúlta várakozásun-

Tanévnyitó ünnepség
a Petőfi Sándor Általános Iskolában

rődve versenyeztünk egymással
a győzelemért. Egy összetartó
társasággá kovácsolt bennünket
ez a néhány felejthetetlen nap.
Remélem a következő gólyatábor
hasonló élményekkel fogja gazdagítani a jövendőbeli kis gólyákat. (Fodor Tamás-Barna, IX. A)

kat. Számtalan pozitív visszajelzést, mosolyt
és nevetést kaptunk fizetségül, s habár ez nem
tűnhet soknak, nekünk többet ér minden anyagi
vagy más értéknél. Egy fáradságos, élményekben kifogyhatatlan hét elteltével elmondhatom:
Osztály, szünet!. Persze, csak a következő óráig. A diáknapok halhatatlanok, önkénteseink
ötletei kifogyhatatlanok, jelentkezési kedvetek
pedig reméljük, véget nem érő.
Találkozunk a szünet után.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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ÖNKORMÁNY Z AT
Házunk tája
Futósáv a stadionba
Jó hír az atlétika és a szaladás kedvelőinek:
gumiszőnyeggel borított futósáv kialakítása van
folyamatban a városi stadionban. A munkálat
reményeink szerint még az idén a télies hideg
idő beállta előtt befejeződik.

ANL-s lakások építése
Nem maradt eredménytelenül az új lakások
építésére irányuló kezdeményezésünk és fáradozásunk, melynek eredményeképpen az Országos Lakásépítési Ügynökség (A.N.L) révén
30 új lakrész épül majd a Dávid Ferenc lakótelepen. A 2019. 08. 30-án keltezett szerződésben 2 hónap van előirányozva a tervezésre, 14
hónap a kivitelezésre – így optimális esetben
2020 végére a lakások már készen is lehetnek.
Reméljük, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy fiataljaink itthon tervezzék jövőjüket.
Köszönetet mondunk az RMDSz minden szintű vezetőségének, hogy felkarolta és támogatta
ezt a kezdeményezésünket is !

Kisvágóhíd épül
Folyamatban a kisvágóhíd építésének munkálatai a Kordaberek nevű városrészben. A
„zöld mezős” beruházás megvalósításához
szükséges anyagi források nagyobb részét Hargita Megye Tanácsa, kisebbik felét, az „önrészt”
Székelykeresztúr Város Önkormányzata a helyi
adókból biztosítja.

Aszfaltozás
az Orbán Balázs lakónegyedben
Parkolók és lépcsőházi bejárati járdák aszfaltozására sikerült sort keríteni az Orbán Balázs
lakónegyedben.

Gyalogosjárda Fiatfalvára
A gyalogosforgalom biztonságosabbá tétele
érdekében új járda épül a Nagy-Küküllő hídjától Fiatfalva szélééig terjedő útszakasz mentén.
A munkálatot Székelykeresztúr Város Önkormányzata önerőből végezteti.

Dicséretes
Gratulálunk a Mesevár Napközi óvónőinek
azért a minap tapasztalt kezdeményezésükért,
hogy próbálják a gyerekeknek szemléletesen
ismertetni, bemutatni és megtanítani a kerékpárutakon való közlekedés szabályait. Soha
sem túl korai a biztonságos közlekedés szabályait elsajátítani, reméljük a példájuk ösztönző
lesz a város többi napközije, óvódája és tanintézménye számára is!

A z új kerékpárút
használatba adása

Felhívásunkra 2019. szeptember 17-én gyerekek, tanárok és szülők együtt jelentek meg
az elkészült kerékpárútak használatba vételére,
mely esemény egyúttal figyelemfelketést és a
forgalom többi résztvevőjének a tudatotosítását
is célul tűzte, hogy használjuk rendeltetésszerűen a bicikliutakat, vigyázzunk a biciklisekre,
vigyázzunk gyerekeinkre, és ne tekintsük parkírozónak a kerékpárutakat.
Az esemény során megbizonyosodtunk arról,
hogy az új kerékpárút rendeltetésszerűen használható és kisebb-nagyobb biciklivel egyaránt
jól járható.
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KULTÚRA
„ Állítsátok vissza a kapuban az igazságot!”

Ámós 5:15
Ez a bibliai ige olvasható az új székelykapun, mely a székelykeresztúri református
egyházközség felújított épületei által övezett
térre nyílik. Ez az ige vezérelte Antal Zoltán
lelkipásztort, Isten évek óta visszatérő lelki
üzeneteként, hogy kitartó tusakodások és küzdelmek árán is, állítsa vissza a székelykapukat
oda, ahova eleink emelték, ahol fényképes bizonyítékok szerint valamikor az egyházi bennvalóinkat székelykapu és kerítés övezte; mert
a lelkipásztor szavait idézve, „…a változásnak
mondható örök folyamatban akár társadalmi,
politikai akár egyházi életünkben nekünk a gyökerekhez nemcsak kapaszkodni kell, hanem
bele kell kapaszkodni, hogy Ámós próféta intését – a gyökerekbe kapaszkodás és megmaradás reménységét – hordozzuk magunkban.”
Istennek hála, az álom valóra vált: állnak a
kapuk, a kerítések, s áll a felújított gyülekezeti
ház is, mely eredetileg 1936-39 között Nagy Lajos lelkipásztor-esperes szolgálata idején épült;
két tantermes református elemi iskola volt az
1948-ban bekövetkezett államosításig. Nagy
Lajos nem élte túl az államosítást, szívinfarktusban halt meg. Az épület Városi Művelődési
Házként működött tovább a 2002-es visszaszolgáltatást követően is, majd a 2013-19 közötti

felújítási munkálatok során gyülekezeti házzá
alakult, s az iskolaépítő, értéket mentő lelkipásztor munkájának elismeréseképpen Nagy
Lajos nevét kapta.
2019. szeptember 15-én került sor a hálaadó istentiszteletre. Ft. Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke hirdette az
igét, hangsúlyozva, hogy semmit sem vehetünk természetesnek, ami csak úgy jár nekünk;
bármi, ami történik velünk Isten kegyelmének
köszönhető. Istennek adtunk hálát az erőért,
a kitartásért, az elmúlt hat év tusakodásaiért;
a lelkipásztor által megragadott pályázati lehetőségekért; a gondnokok, a presbiterek, a
nőszövetség, a gyülekezet munkájának eredményeiért; a magyar állam, a megyei tanács,
a helyi önkormányzat támogatásáért; a segítőkész magyarországi testvérekért; a gyülekezeti
tagok adományaiért s az önzetlen közmunkákért. Dr. Dézsi Zoltán, az Erdélyi Református
Egyházkerület főgondnoka elismeréssel szólt
mindazok szerepvállalásáról, „akik otthont teremtenek a hitnek, a kultúrának; az anyanyelv,
és általa a nemzet megtartására törekszenek.”
További köszöntések következtek: Zsidó Ágota, vasárnapi iskolás szavalata után, beszédet
mondtak: Szatmári Szilárd, a Székelyudvarhelyi
Református Egyházmegye főjegyzője, Ősz Sán-

dor, egyházmegyei főgondnok, Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke, Bíró Barna
Botond alelnök, s a kunhegyesi testvérgyülekezet lelkipásztora, Nagy Kálmán; majd Benedekfi
Emőke Tamási Áron szavaival szólt: „Jussomat
ne vitassátok!”. A gyülekezet énekkara zengett
hálát Isten dicsőségére, s az áldás után a Nagy
Lajos Gyülekezeti Ház előtt Rafai Emil polgármester úr beszédével folytattuk az ünnepséget.
Ft. Püspök úr Isten áldását kérte a Nagy Lajos Gyülekezeti Házra, a Székely Sziget nevű
közösségi térre, s a hajdani táncteremből kialakított, elegáns rendezvényteremre.
Szalagvágás után a nagyteremben, a bejárattal szemközti falon Nagy Lajos portréja fogadta
a látogatókat, s állandó kiállítás, egyik oldalon
a hajdani iskolaépítést, másik oldalon a felújítás
munkálatait dokumentáló összeállításból.
Értékeink, kincseink címmel időszakos kiállítás is nyílt erre az alkalomra, értékes, régi irattári dokumentumokból, könyvekből, klenódiumokból és több száz évnél is régebbi textíliákból.
Az ünnepségen részt vettek Nagy Lajos lelkész-esperes leszármazottai is. Velünk együtt
kegyelettel, tisztelettel hajtottak fejet a nagy
előd portréja előtt, az emlékezés kapujában,
hogy a gyökerekbe kapaszkodva, erősödve tovább vihessük a megmaradás reménységét.
Antal Erzsébet

Tanít ványképzés Székelykeresztúron
2019. augusztus 25-30. között került megszervezésre a székelykeresztúri Fogadó Vendégházban a 18-30 éves korosztályt megszólító
Tanítványképző – tábor (Te-só tábor). Az esemény szervezője az Alsóboldogfalvi Református
Egyházközség és a Good Shepherd Egyesület
volt. A tábor segítette a résztvevőket elmélyülni
mind Krisztus, mind önmaguk valóságos megismerésében.
A tábor ideje alatt elhangzott előadásokat dr.
Horváth Levente, a Bonus Pastor Mentő Misszió
Vezetője tartotta. Munkatársak voltak továbbá Bartha Éva pszichológus, szintén a Bonus
Pastor Mentő Misszió munkatársa, Bán Attila, a
Kolozsvári Tirannosz Ház egyetemista lakóközösség vezetője és László Lehel, alsóboldogfalvi
református lelkipásztor, akik az előadások utáni
kiscsoportos beszélgetéseket, a közösségformáló játékokat vezették, valamint lelkigondo-

zói-mentori beszélgetéseken vettek részt külön-külön mindenik fiatallal.
A rendezvény főtámogatója Magyarország
Kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága
volt, a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott és megnyert pályázaton keresztül. Fent nevezett intézmény 7000 lejes (azaz 500 000 Ft) támogatásban
részesítette az összesen 20 résztvevő táboroztatásának költségeit. A program végig nagyon jó,
felszabadult hangulatban telt, az előadások lebilincselő sodrása, a kiscsoportos beszélgetések
közvetlensége, az egyéni csendességek meghittsége, a lelkigondozói beszélgetések személyessége olyan testvéri légkört teremtettek, amelyre
szervezők és résztvevők egyaránt hálával tekintünk vissza. Legyen az ilyen és ehhez hasonló alkalmakért egyedül Istené a dicsőség.
László Lehel

Kit zavar az emléktábla?

Egy magát kulturálisnak nevező szervezetet
zavar az az emléktábla, amely a Polgármesteri
Hivatal utcai falára van kihelyezve, emléket állítva az 1956-os magyar forradalom áldozatainak.
Ezért pert kezdeményezett ellenünk, a csíkszeredai törvényszék döntése szerint hasonló méretű, azonos tartalmú román nyelvű feliratot is
ki kell helyeznünk. Bár ezt a döntést megfellebbeztük a marosvásárhelyi táblabíróságon arra
hivatkozva, hogy az emléktábla felirata nem
minősíthető közérdekű információnak, sajnos
megerősítést nyert a csíkszeredai törvényszék
határozata. A marosvásárhelyi tárgyaláson
személyesen is részt vettem mint polgármester
és felhívtam a talláros testület figyelmét arra,
hogy ha így haladunk hamarosan a temetőinkben is kétnyelvűre kell cseréltetnünk feliratainkat – ezen még az amúgy szimpatikusnak tűnő
bírósági elnök is elmosolyodott, de ez a döntés
kimenetelén nem változtatott – tehát kétnyelvű
táblát kell kihelyeznünk.
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FELHŐTLENÜL
Életmű-Emlék-Kiállítás

Pataki Keresztes Imola
festészeti
emlékkiállítása
nyílt meg a a Molnár István
Múzeumban
szeptember
15-én, vasárnap.
Pataki Keresztes Imola
1951-ben született Székelykeresztúron. Tízévesen költözött családjával Marosvásárhelyre. 1989-ben férjhez ment Amerikába,
először New Yorkba, majd végleg West Palm
Beachben telepedett le és itt élt egészen haláláig. Fiatal kora óta érdekelte a művészet, a divat
világa, ez nagyban meghatározta életszemléletét, társasági életét. Számára a festészet jelen-

tette a kiteljesedést. Festményei nagyrészét az
Amerikai Egyesült Államokban való letelepedése
után festette, kisebb-nagyobb kihagyásokkal.
Időközben különböző mintákat festett - a 90-es
évek divatjának megfelelve - ingekre, pólókra.
Sok festménye befejezetlen maradt betegségei
miatt, amelyek életét is megrövidítették.
A székelykeresztúri kiállítással családja élete
álmát váltotta valóra, nagy kár, hogy nem Neki
sikerült ezt megvalósítani szülővárosában.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett ezen a
szép eseményen, különösképpen a 10 éve eltávozott festőnő hozzátartozóinak, családtagjainak, akik lehetővé tették, hogy ilyen bensőséges és meghitt pillanatokkal teli alkalommal
emlékezhettünk Pataki Keresztes Imolára, akinek tragikus végkifejletű útja Székelykeresz-

túrról Marosvásárhelyen át vezetett az Amerikai Egyesült Államokig. Köszönet Sajgó Ilona
festőművésznőnek, hogy betekintést nyújtott a
kiállítás művészeti-szakmai hátterébe.
A kiállítás október végéig látogatható a Molnár István Múzeumban.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Ökológiai Horgásztábor Gyerekeknek a Rugonfalvi Halastónál

A székelykeresztúri Petőfi Sándor Művelődési
és Kutatási Egyesület a 2019. szeptember 1315. időszakban ökológiai horgásztábort szervezett gyerekeknek a rugonfalvi halastónál. A
rendezvény a sporthorgászat gyakorlásán és az

Meghívó a Pest megyei
értéktár vándorkiállításának megnyitójára

A Molnár István Múzeumban kerül sor a
Pest megyei értéktár vándorkiállításának
megnyitójára október 10-én, csütörtökön
du. 4 órakor. Pest megye testvérmegyéjében, Hargita megyében már néhány településen bemutatták a kiállítást, Csíkszereda és
Székelyudvarhely után Tusnádfürdőn, Borszéken, Gyergyószárhegyen és Szentegyházán is
láthatták az ott élők mindazt a gazdag szellemi és tárgyi örökséget, amely a Pest megyei
értéktárat alkotja, és amelyet most Székelykeresztúr is vendégül láthat.

ezzel kapcsolatos alapismeretek elsajátításán
kívül célul tűzte ki a vízi élővilág megismertetését, a természetvédelem fontosságának tudatosítását és az ökológiai szemlélet kialakítását
is a részt vevő gyerekekben. A tábor 25 gyerek

Művelődési Ház

Két októberi előadásra hívjuk fel az érdeklődők figyelmét:
Október 24-én 19.00 órától a székelykeresztúri művelődési házban vendégszerepel a Nagyvárad Táncegyüttes. Jegyek 20 lejért kaphatók
a kulturális irodában.

számára biztosított tartalmas hétvégi kikapcsolódást és horgászkalandot.
A rendezvény megszervezését támogatta:
Hargita Megye Tanácsa és Magyarország Kormánya Bethlen Gábor Alapon keresztül.

Isten hozott
Székelykeresztúron!

2019 júliusában húsz székelykeresztúri
kisbaba született, nyolc fiú és tizenkét lány.
Isten éltessen benneteket Boldizsár Barbara-Esmeralda, Molnár Edvárd, Frutuoso-Breia Lara, Mátyás Ágota, Szilveszter Ágnes, Andrási Krisztián, Imecs Zalán, Panczi
Alex, Tordai Sarolt-Abigél, Füstös Tamás,
Kereső Botond, Vass Félix, Báró Kata, Lévai
Judit, Gábor Zoe, Kovács Dóra, Izsák Dorka,
Gidró Anna-Abigél, Derzsi Viktor, Kont Gréta!

Október 31-én 19.00 órától a Pesti Művész Színház előadása érkezik városunkba. Egy fergeteges
vígjátékot láthat a közönség két felvonásban.
Jegyek 30 lejért kaphatók a kulturális irodában.
Helyfoglalás a 0760687201-es telefonon.
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