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Mindenszentek napja (november 1.) és a ha-
lottak napja (november 2.) küszöbén elhunyt 
rokonainkra, barátainkra és ismerőseinkre 
szoktunk emlékezni, gyertyát gyújtva és virá-
got helyezve sírjukra.

De nem feledkezhetünk meg azokról sem, 
akik a haza védelmében életüket áldozták, és 
akik sok esetben szülőföldjüktől távoli, idegen 
földben pihennek. Emlékükre gyertyát gyúj-
tottunk és virágot helyeztünk el a Székely si-
rató világháborús emlékműnél.

1915. november 1-jén egy „A. A.” monogra-
mot viselő ismeretlen honvéd, miközben alaku-
lata az olasz Monte San Michelén állomásozott, 
a harcok szünetében egy verset vetett papírra. 

 Halottak napján (részlet)

Dühöngve tombol fejünk felett,
A harcok őrült szelleme, 
Forr, ragyog, miként a tüzes láva,
Mint a pokol tűzhengere.

Költöző lelkek útra kelnek,
Jó angyalok szárnyain;
Fohászként égbe röppennek
Hullócsillagok utain.

Elvonultak az égitestek
Reájuk ködfátyol terül, 
Ma halottak napja vagyon,
Lelkünk égiekbe merül.

Sürű köd száll a vérmezőkre
Az ég önt harmatkönnyeket.
Nem jő állom könnyes szememre,
Ez bánt engem: az „enyészet”…

A.A. honvéd

 November 1-jén háborús 
	 hőseinkre	is	emlékeztünk

	 Ezer	magyar	zászlót	
	 Székelykeresztúrnak!

Főként szüleink, nagyszüleink éltek olyan tör-
ténelmi időszakokban, amikor a nemzeti zászla-
inkat féltve őrzött kincsként rejtegetni kellett, 
amikor a regnáló hatalom tiltotta használatu-
kat és megtorolta birtoklásukat. Szerencsére 
ezek az idők már tovatűntek, ma már szabadon 
használhatjuk szimbólumainkat, színesebbé 
téve nemzeti ünnepeinket. Ennek megvalósí-
tására irányul az Ezer magyar zászlót Székely-
keresztúrnak! elnevezésű kezdeményezésünk, 
melynek keretében a zászlók első tételeit átad-
tuk már a székelykeresztúri történelmi magyar 
egyházaknak ingyenes kiosztás céljából.

Nemzeti zászlónk három, egyenlő széles-
ségű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld 
színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros 
szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a 
remény jelképe. 

Kérjük igényeljék a zászlókat minél többen, 
és használják őket bátran nemzeti ünnepeinken 
és ünnepi megemlékezéseinken!

Először a Gábor Áron utca készült el abból 
az öt utca felújítását tartalmazó programcso-
magból, amit a városi önkormányzat finanszíroz 
saját forrásból. Az utca ünnepélyes használatba 
adására november 21-én került sor. A helyszí-
nen járva azt tapasztaltuk, hogy jó minőségű 

munka volt végezve az ott lakók többségének 
örömére. Köszönjük a lelkes fogadtatást és a 
nagyon finom frissen sült fánkot, amivel megkí-
náltak! Kívánjuk, használják az utat mindannyi-
an hosszasan és jó egészséggel!

	 A	felújított	Gábor	Áron	utca	átadása
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A fiatfalviak egyik régi álma teljesült, a gya-
logos forgalom biztonságossabbá tétele céljá-

ból a két település közötti szakaszon gyalogos-
járda épült, amelynek ünnepélyes átadására 

2019. november 21-én került sor.  A munká-
latokat helyi forrásból végeztettük, használják 
rendeltetésének megfelelően hosszú ideig!

2019. november 14-én sor került a helyi ta-
nács rendes havi tanácsülésére, amelyen a 
képviselő tesület a különfélékkel együtt kilenc 
napirendi pontot tárgyalt.

Első napirend a múlt havi tanácsülés jegyző-
könyvének az elfogadása volt, ezt egyhangúlag 
elfogadta a tanács.

Második napirendként az Orbán Balázs Gim-
názium kérése szerepelt az iskolabusz heti prog-
ramjának az elfogadása kapcsán, a törvény ér-
telmében az iskola vezetőtanácsának javaslata 
alapján jóváhagyja a helyi önkormányzat. Napi 
rendszerességgel a 0-VIII.-os osztályos tanulók 
szállítása menetrend szerint történik. Itt tudni 
kell hogy a szállítás Fiatfalva irányában, illetve 
Betfalva-Kisgalambfalva és Siménfalva irányában 
történik. Ezt támogatta az önkormányzat, a szak-
véleményben az szerepelt, hogy a tanulók bizton-
ságos le- és felszállását az iskola biztosítja.

Harmadik napirendként a helyi adók és ille-
tékek leltárának az elfogadására került sor. Egy 
háromtagú bizottság végezte el ezt a leltárt ok-
tóber 8-15. között, és itt azon jogi személyek 
hátraléka szerepelt, akik még nem rendezték 
adóikat. Tudni kell, hogy 243 cég szerepel hát-
ralékban, tehát elég magas szám ez, ezek közül 
15 cég áll felszámolás alatt, az össz kintlévőség 
közel 1,5 millió lej, ebből közel 1 millió lej azon 
cégeké, amelyek felszámolás alatt állnak, és a 
fennmaradt 500 ezer lej pedig a még működés-
ben lévő cégek hátraléka. Még egyszer ismer-
tetném azt a múlt havi tanácsülésen már el-
hangzottakat, hogy a 2019-ben megjelent 6-os 
számú kormányrendelet értelmében élhetnek 

azzal a lehetőséggel azok a fizikai és jogi sze-
mélyek, akik hátralékban vannak 2018-tól, hogy 
amennyiben kifizetik a hátrálékot és az idei évi 
adót, akkor a büntetőkamat alól mentesülnek. 
Ezt a lehetőséget 2019. december 15-ig lehet 
igénybe venni.

Negyedik napirendként a helyi adók és illeté-
kek elfogadására került sor, a 2020-as évre. Erről 
tudni kell, hogy a tavalyi évhez viszonyítva 4,6 
%-os inflációval számolunk. Ami még jelentősebb 
változás, az a cégek esetében az, hogy a tevé-
kenységkockázat alapján a cégek három kategó-
riába sorolódnak, és a négyzetméter megszor-
zódik a veszélyességi kategóriával, és ez alapján 
számolódik az adó. Ugyancsak az élelmiszeripari 
egységeknél történt jelentősebb változás. 

Ez a változás főleg a bárokat és az étter-
meket érinti, ezekben az esetekben is a felület 
alapján számolódik az adó, és itt jelentősebb 
növekedés van a 4,6%-nál.

A hivatal által kiadott bizonylatok, engedé-
lyek, illetékek változásánál történt emelkedés, 
tehát a 4,6%-on felüli, valamint a sárga rend-
számú mezőgazdasági gépek esetében. Itt volt 
eddig egy meghatározott összeg, most pedig 
köbcenti alapján számítódik, tehát a köbcenti 
elosztódik kétszázzal, és megszorzódik öttel és 
ez alapján van az adó kiszámítva. Általában te-
hát 4,6-al szorzódik, de néhány esetben, amint 
felsoroltam, magasabb lesz az adó.

Ötödik napirendként a 2019-es évi költség-
vetés kiigazítását fogadtuk el. Célirányosan 
kapott a város 73 260 lejt, ami a külterületek 
telekkönyvezésére lesz fordítva.

Hatodik napirendként a Zata utcai szociális 
bérleti szerződésének meghosszabbítása sze-
repelt. Évente újítódnak fel kérés alapján a 
bérleti szerződések, azzal a feltétellel, hogy a 
bérlőknek napirenden kell lenni a bérleti díj és a 
rezsiköltségek kifizetésével. 

Hetedik napirendként a betfalvi vegyes üz-
let és bár bérbeadását, a tenderfüzet tartalmát 
fogadta el a tanács. Erről tudni kell, hogy egy 
ideje üresen áll az épület, az előző bérlővel fel-
bontódott a szerződés, most egy újabb kiírással 
próbálkozunk, havi 550 lej a kiindulási ár. Ezt 
támogatta egyértelműen az önkormányzat.

Nyolcadik napirendként a családi erőszak 
esetén közbelépő egység összetételének mó-
dosítását fogadta el a testület, időközben egy 
személy nyugdíjba ment, és ezért volt szükség 
a módosításra azáltal, hogy más személy került 
be ebbe az egységbe.

A különfélékben elfogadtuk az Orbán Balázs 
Gimnázium leltárából egyes leltári tárgyak és álló 
eszközök átadását a Zeyk Domokos Technológi-
ai Líceumnak, illetve a fenntartási költségek ke-
rültek át 14 250 lej értékben ugyancsak a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceumnak. Erre azért volt 
szükség, mert mint ismeretes, változott az iskola-
hálózat, a Zeyk Domokos Technológiai Líceumhoz 
tartozik a betfalvi Tompa László Általános Iskola, 
illetve a fiatfalvi Általános Iskola.

Köblös Domokos alpolgármester beszámoló-
ját lejegyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

	 Beszámoló	a	novemberi	tanácsülésről

2019. november 6-án a felújítást követően 
ünnepélyesen az utca lakóinak használatába 
adtuk városunk egyik legrégibb és „legkeresz-

túribb” utcáját. Bár a munkálatok kissé hosszú-
ra nyúltak, mivel sikerült egyúttal a gázhálóza-
tot is felújíttatni, úgy gondoljuk, hogy megérte 

türelemmel lenni. Az új út használatának öröme 
reméljük, feledteti az építés kellemetlenségeit, 
kérjük vigyázzák meg, ügyeljenek rá és hasz-
nálják jó egészséggel! Ugyanakkor köszönjük 
az utca lakóinak a szíves fogadtatást.

	 A 	 fe lú j í to t t 	Kecskés 	utca 	átadása

	 A 	 f ia t falv i 	 járda 	átadása
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134/2019-as HATÁROZAT a HR-06-AOR 
rendszámú iskolabusz heti programjának, 
valamint napi forgalmának jóváhagyásáról.

135/2019-as HATÁROZAT a helyi adók és 
illetékek leltárának elfogadásáról.

136/2019-as HATÁROZAT a 2020-as évi he-
lyi adók és illetékek elfogadásáról.

137/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

138/2019-as HATÁROZAT a Zata utcai szo-
ciális lakások bérleti szerződésének meg-
hosszabbításáról.

139/2019-as HATÁROZAT a betfalvi vegyes 
üzlet és bár épületének bérbeadásáról.

140/2019-as HATÁROZAT a családi erőszak 
esetén közbelépő egység összetételének 
módosításáról.

141/2019-as HATÁROZAT határozat a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum és az Orbán 
Balázs Gimnázium közötti adásvételi proto-
koll jóváhagyásáról.

Székelykeresztúr, 2019. november 14.

HOTĂRÂREA nr. 134/2019 privind apro-
barea programului săptămânal, respectiv 
numărul de curse efectuate zilnic şi traseul 
microbuzului şcolar cu nr. de înmatriculare 
HR–06-AOR.

HOTĂRÂREA nr. 135/2019 privind aproba-
rea materiei impozabile inventariate la nive-
lul oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 136/2019 privind aproba-
rea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 137/2019 privind aproba-
rea rectificării bugetului local pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 138/2019 privind aproba-
rea prelungirii contractelor de închiriere pen-
tru spaţiile cu destinaţia de locuinţe sociale, 
situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Zata.

HOTĂRÂREA nr. 139/2019 privind aproba-
rea închirierii magazinului mixt şi a barului 
de zi, situat în oraşul Cristuru Secuiesc, sat 
Beteşti nr. 115.

HOTĂRÂREA nr. 140/2019 privind aproba-
rea modificării echipei mobile pentru inter-
venţie de urgenţă în cazurile de violenţă do-
mestică.

HOTĂRÂREA nr. 141/2019 privind aproba-
rea protocolului de predare-primire între Li-
ceul Teoretic Orbán Balázs şi Liceul Tehnolo-
gic Zeyk Domokos din Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 14. noiembrie 2019

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

	 Anyakönyvi	hírek
 2019.09.15. – 2019.10.15. 

 Születések:
Benedek Eszter 2019.09.29
Székely Noel  2019.10.05
Osváth Nándor  2019.10.07
Joó Krisztián-Kristóf 2019.10.08
Beke Zsófia  2019.10.13
György Tímea   2019.10.13
Györgypál Eszter 2019.10.17

 Házasságkötések:
 2019.10.17
Rózsa Loránd és Csifó Csenge-Henrietta
 2019.11.06
Demeter Kálmán-Attila és Szőcs Melinda-Tímea

 Elhalálozások:
Farkas-Krisán Piroska-Margit 2019.10.17
Szappanyos Anna  2019.10.24
Kiss Margit   2019.10.26
Demeter József  2019.11.08
Csáka Zsigmond  2019.11.08
Imecs Sándor   2019.11.11
Lőrincz Lajos   2019.11.15

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

ÖNKORMÁNYZAT

Évekkel ezelőtt egy hosszú távú célt tűztünk 
ki, amelyet közösen vállaltunk fel Székelykeresz-
túr Város Polgármesteri Hivatalával. Ez pedig 
nem más, mint a Solymosok vidékének vissza-
csatolása Keresztúr térségéhez, kiürülő települé-
seink felé megépíteni úthálózatunkat, ezzel esélyt 
adva közösségeinknek és a benne élő fiataloknak. 
Sajnálom, hogy egyesek nem látják vagy nem 
akarják észrevenni, hogy korábban az itt élő kö-
zösségek gyakorlatilag el voltak szakítva Keresz-
túrtól, és sokan Segesvár irányába kacsintgattak. 
A 134A megyei út megépítésével azonban Szé-
kelykeresztúr városa és a Solymosok vidéke szá-
mára is új lehetőségek nyíltak.

Igen, ehhez arra volt szükség, hogy a várossal 
közösen felvállaljuk az ügyet, és az említett utcán 
át biztosítsuk a munkagépek közlekedését. De 
ezt úgy vállaltuk, hogy a megyei út felújításának 
befejezése után az utcát is rendbe tesszük. Sok 
cirkusz árán, de sikerült. Enélkül nem valósulha-
tott volna meg a megyei út felújítása.

Szerettük volna, ha már tavaly elkezdődtek 
volna a Budai Nagy Antal utca felújítási munká-
latai. Minden készen állt: a szerződés a kivitele-
zővel és munkakezdési parancs. Aztán beütött a 
„gebasz”, megtörtént a baj. Megemelkedett a kő-
olajszármazékok ára, és mint tudjuk, a bitumen 
fontos alapanyag az aszfaltozáshoz. Erre pedig 
gyakorlatilag minden már megkötött szerződést 
az összes cég újra akart tárgyalni. A szerződés-
bontást követően pedig a konkrét munkálatok 
újabb egy évet csúsztak. Ezzel párhuzamosan 
azonban folytattuk a dokumentációk előkészí-
tését. A munkálatok elkezdését közös sikernek 
értékeltük a várossal. Azért beszélek sikerről, 
mert számos alkalommal hajszálon múlott, hogy 
elkezdődhessenek a munkálatok, és ne csússzon 
még évekig. Ez annak a cirkusznak köszönhető, 
amelyet néhányan politikai eszköz kovácsolása 
céljából sajnos mindmáig gerjesztenek.

De sokan voltunk mi is, akik továbbláttunk az 
orrunknál, és kitartottunk az ügy mellett. Ezúton 
is szeretném megköszönni Szombatfalvi József 

egykori unitárius lelkész hozzáállását, aki mind-
végig az ügy mellett kardoskodott, és kitartott.

Azzal az életfilozófiával, hogy a munkával baj 
van, s a bajt kerülni kell, nem érünk el eredmé-
nyeket. Több munka, kevesebb cirkusz mentén kell 
dolgoznunk, ehhez pedig partnerek kellenek. A pá-
lya szélén elégedetlenkedők semmivel nem segíte-
nek egy közösség gondjainak a megoldásában.

Bíró Barna Botond alelnökkel és Rátz István 
megyei tanácsossal néztük meg a munkálatokat.

Jó volt sokadik alkalommal találkozni az utca 
lakóival, számos félreértést sikerült tisztázni. Saj-
nos van egy szűk csoport, amely fáradhatatlanul 
igyekszik aláásni ezt a beruházást. A megfelelő 
vízelvezetés a tartós aszfaltozás feltétele. Az út szé-
lén a padka mellett vezetik el a vizet. A korábbi be-
tonréteg alatti törtkőréteg jobb alapot biztosít az 
útnak, mert ez sokkal jobban tömörítve van már.

Az aknafedőket tavasszal kell felemelni, mert 
ebben az időjárásban fedőkhöz használt betono-
zás nem lenne megfelelő a minősége hosszútávon.

Együtt dolgozunk Székelykeresztúrért. A tér-
ség központjává kell újra fejleszteni, ehhez pedig 
arra van szükség, hogy a környező településekről 
könnyedén lehessen beutazni. Ez az utca, ebből a 
szempontból is kulcsfontosságú. Köszönöm még 
egyszer Rafai Emil polgármesternek, Szombatfal-
vi József egykori unitárius lelkésznek, és minda-
zoknak, akik az ügy mellé álltak.

Borboly Csaba, 
Hargita megyei Tanácselnök közleménye

	 Kamatmentes	 törlesztés
Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hiva-

tala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy az 
önkormányzati testület döntése alapján alkal-
mazza a 2019/6-os számú Kormányrendelet 
által kínált lehetőségeket és elfogadott egy 
erre vonatkozó határozatot.

Aki 2018. december 31-ig felhalmozott adó-
tartozásait befizeti legkésőbb december 15-ig, 
az mentesül a büntetőkamat kifizetése alól.

Az eljárás feltételekhez kötött, csak akkor 
törölhető el a késedelmi kamat, ha az érintett 
magánszemély vagy cég az idei évre szóló adót 
is kifizeti a kamatokkal együtt, illetve a város-
háza felé való mindennemű tartozását rendezi 
- legyen az bírság, illeték vagy haszonbér.

Az érintettek a Polgármesteri Hivatal adó- 
és illetékosztályán egy formanyomtatvány 
kitöltésével tudják jelezni szándékukat misze-
rint vállalják, hogy december 15-éig kifizetik 
tartozásukat, ezt követően a hivatal kiszámol-
ja, hogy mennyit kell kifizetni és mennyi kése-
delmi kamatot törölnek el.

	 A	Budai	Nagy	Antal	utcáról
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XXVI. Killyéni Imre Nem-
zetközi Labdarúgó Torna

Több mint 60 kisdiák részvéte-
lével került megrendezésre az is-
kolánk által szervezett labdarúgó 
torna. A mérkőzések két csoport-
ban zajlottak, majd az ott elért 
eredmények alapján kerülhetett 

sor a döntőkre. A tornán a követ-
kező csapatok vettek részt:

Szent-Györgyi Albert Általános 
Iskola – Szolnok

Benedek Elek Általános Iskola 
– Szentábrahám

Marosi Gergely Általános Isko-
la – Siménfalva

Gálfi Sándor Általános Iskola – 
Kobátfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola 
– Székelykeresztúr

Orbán Balázs Gimnázium – 
Székelykeresztúr 

A tornát iskolánk csapata 
nyerte. Gratulálunk! Köszönjük 
minden csapatnak a részvételt.

XXV. Csűrös István Bioló-
gia és Környezetvédelmi Em-
lékverseny

A verseny helyszíne ezúttal a 
csíkszeredai Kós Károly Szakkö-
zépiskola volt. Péntek délután a 
szívélyes fogadtatás és a meg-
nyitó után, először a Csihányos 
környezetvédelmi területtel kap-
csolatos elméleti kérdéseket, 
majd egy rövid szünet után a 
fajfelismerési feladatokat kellett 
megoldani. Ezek után követke-
zett a tudományos dolgozatok 
bemutatása. A dolgozat témája 
a Sóskúti erdő volt. Az összesí-
tett eredmények alapján Gagyi 
Nóra III. helyet ért el, míg Sza-
bó Renáta dicséretben részesült. 
Gratulálunk!

VII. Olvasótábor
Immár VII. alkalommal került 

megszervezésre a II-IV. osztályos 
kisiskolások számára az olvasótá-
bor iskolánk könyvtárában.

A három nap alatt meséket, 
ismeretterjesztő szövegeket ol-
vastunk, igyekeztünk változatos 
tevékenységekkel sok-sok ér-
dekes játékkal minél közelebb 
hozni a gyermekekhez a köny-
vet, az olvasást. Népmesékkel 
ismerkedtünk önálló, hangos 
vagy épp csoportos olvasással, 
majd az olvasottakhoz gyakran 
egyéni, páros, illetve csopor-
tos feladatokat társítottunk. A 
drámajátékok, a mozgásos, szó-
rakoztató, valamint bábjáték se-
gítségével sikerült fenntartani 
a jó hangulatot, derűs légkört. 
A második napon két csoportra 
oszolva, az ATA önkénteseivel A 
három kívánság című meséhez 
újrahasznosított anyagokból bá-
bokat készítettünk. A nap végén 
a két csoport bábjátékkal adta 
elő a mesét. Hisszük, hogy az 
olvasás mindennapi feladat és 
nemcsak ismeretek forrása, ha-
nem egyben jó szórakozás is. 
A tábor mindenkori célja az olva-
sóvá nevelés, olvasási szokások 
kialakítása, szórakozást, élveze-
tes, örömteli élményt jelentő te-
vékenységgé fejlesztése.

További tevékenységekről is-
kolánk honlapján olvashatnak: 
www.obg.ro
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Asztalos diákok 
a Szakmák hétvégéje versenyen
Az idei évben először került meg-

szervezésre a Hargita Megye Fejlesztési 
Ügynöksége és az ARBOR vállalkozók szerve-
zete megrendezésében a Szakmák hétvégéje 
elnevezésű esemény Gyergyószentmiklóson, 
a Tig-Rad System vállalkozás székhelyén. 
Mivel megyénkben a faipar színes múlt-
tal rendelkezik és híresek a Hargita megyei 
szakemberek a famegmunkálás terén, ezért 
döntöttek a szervezők úgy,hogy a vetélkedő 
tematikája a famegmunkálás legyen. Így a 
megye különböző iskoláiból asztalos,ács és 
bútor design szakon tanuló végzős diákok 3 
fős csapata nevezhetett be.

A rendezvény egy érdekes fórummal kez-

dődött melynek mottója „Itthon is van jövő- 
Tanulj szakmát”, amely keretében a diákok 
betekintést nyerhettek fiatal szakemberek 
tevékenységeibe, megismerhettek néhány jó 
példát a szülőföldön való boldogulásra. A Har-
gita Megyei Fejlesztési Ügynökség tevékeny-
ségének, hatáskörének bemutatásával olyan 
információkat szereztek a diákok, amelyekkel 
a jövőben előnyt kovácsolhatnak a munka-
erőpiacon való elhelyezkedésükben.

A fórumot követően gyárlátogatáson 
vettünk részt, ahol a diákok megismer-
ték a Tig-Rad System Kft. vállalkozás fa-
házakat gyártó cég termelői fázisait. 
Ezt követően került sor a vetélkedőre, 
amely során a benevezett 8 csapat tagjai, 
egyformán előkészített szerkezeti elemek-
ből, azonos szerszámokat használva műsza-
ki rajz alapján egy hulladéktárolót kellett 
összeszereljenek.  Az összeszerelt készter-
mék minősége és a kivitelezési pontossága 
mellett, a csapatmunkát, a diákok hozzá-
értését és a leleményességét is pontozta a 
szakmai zsűri.

Az iskolánkat képviselő csapat tagjai: Hu-
sza Csaba, Lőrinczi Károly Norbert és Vadász 
Norbert XI. osztályos asztalos szakon tanuló 
diákok becsülettel helytálltak ezen a meg-
mérettetésen, bebizonyították felkészültsé-
güket, ügyességüket.  Az elért I. helyezésük 
is azt igazolja, hogy kellő szakmai felkészült-
séggel rendelkeznek ahhoz, hogy az iskola el-
végzése után tisztességesen helyt tudjanak 
állni asztalos szakmájukban.

Gratulálunk a csapatnak, és sok sikert kí-
vánunk a közelgő Szakma Sztár versenyhez 
és a szakvizsgához.

 Vass Ibolya

Iskola a vállalkozásokért, 
vállalkozók az iskoláért
2019. november 14-én került sor iskolánk-

ban az évente megszervezésre kerülő meg-
beszélésre az iskola tantestülete és a helyi 
vállalkozók képviselői között. 

Baciu Gyöngyvér igazgatónő köszöntő be-
széde után Dénes Zsófia röviden beszámolt 
a szakoktatás helyzetéről iskolánkban. Is-
mertette a hagyományos és duális képzés-
ben megjelent újdonságokat, majd átadta a 
szót a vállalkozók képviselőinek, hogy osz-
szák meg tapasztalataikat, észrevételeiket, 
javaslataikat. Szél Gábor, a SC. Szélmob 
SRL. és Lőrinczi Attila, a Nagyküküllő szö-
vetkezet képviselői kértek szót és számoltak 
be tapasztalataikról a duális képzést illető-
en. Kiemelték előnyeit, a szakmunkásképzés 
fontosságát városunkban, és beszámoltak a 
felmerült nehézségekről is. További hozzá-
szólások következtek, és a kialakult másfél 
órás szabad beszélgetés után elmondhatjuk, 
hogy a közös munka eredményes volt.

Dénes Zsófia



2019. november - 5.   oldal
Pe

tő
fi	
Sá

nd
or
	Ál

ta
lá
no

s	I
sk

ol
a

DIÁKVILÁG
Be

rd
e	M

óz
es

	Un
itá

riu
s	G

im
ná

ziu
m

2019. október 21-23. között a Rákóczi Szö-
vetség 27. alkalommal rendezte meg a Gloria 
Victis ‒ Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozót, 
amely alkalmat ad az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc emlékének felidé-
zésére. Iskolánkat Fazakas Tünde, Ferencz 
Tímea, Demeter Gergő és Bende Tas Hunor 
IX. B osztályos tanulók, illetve Kacsó Eszter 
tanárnő képviselték. Ugyanebben az időszak-
ban a XI. évfolyam tanulói Nyíregyházára lá-
togattak a Rákóczi Szövetségtől elnyert pá-
lyázat segítségével, az Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium támogatásával, Rafai Dalma 
és Zsidó Csaba osztálynevelők vezetésével.

 Október 31-én Diáktanácsunk tagjai Czi-
re Alpár és Szőcs Annamária tanárok kísé-
retében koszorúkat helyeztek el a timafalvi 
temetőben iskolánk egykori igazgatóinak és 
tanárainak sírjánál, tisztelegve nagyjaink 
személyisége, munkássága előtt.

IX. osztályos tanulóink Czire Alpár és Szé-
kely Tiboldi Anikó osztálynevelők irányítá-
sával, Farkas Orsolya iskolalelkész és Szőcs 
Annamária tanárnő kíséretében november 
9-én részt vettek a 22. Dávid Ferenc-emlék- 
zarándoklaton. November 10-én a székelyke-
resztúri unitárius templomban a Demeter An-

nabella és Székely Tiboldi Anikó tanárok által 
összeállított verses-zenés műsorral idézték 
meg Dávid Ferenc alakját. A szószéki szolgá-
latot Farkas Orsolya iskolalelkész végezte. A 
IX. osztályokat a gyülekezet számára Lakatos 
Sándor lelkész-vallástanár mutatta be.

November 15-én napköziseink tolerancia 
napot tartottak. Vendégeik voltak a Gond-
viselés Segélyszervezet gyerek, szülői és 
munkaközössége. Az esemény egyben Már-
ton-napi, őszvégi projektjük záróeseménye is 
volt.

A november 16-17. között Sepsiszentgyör-
gyön megrendezett Országos Balladamondó, 
Balladaéneklő és Mesemondó Versenyen is-

kolánkat Tamás Bernadett IX., Györgyi Haj-
nal Csillag VII., Biró Csenge VIII. osztályos 
tanulók képviselték. Biró Csenge dicséretben 
részesült, Györgyi Hajnal Csillag II. helyezést 
ért el a balladaéneklők sorában. Felkészítő 
tanáraik Buzogány Zsuzsánna és Nemes An-
namária voltak.

IX. osztályos diákjaink osztálynevelőik kísé-
retében november 16-17-én összerázó hétvégi 
táborozáson vettek részt a Csehétfalván, ahol 
Lőrinczi Lajos esperes úr és Lőrinczi Tünde 
tiszteletes asszony vendégszeretetét élvez-
ték. Programjuk lebonyolításában részt vettek 
a Diáktanács tagjai, a táborozás megvalósulá-
sát a szülők segítették. Köszönet érte!

Színes ősz a 
Napsugár Napközi Otthonban 
Élményszerű, néphagyományokat őrző szü-

reti mulatság a Napraforgó Csoportban, TÖK 
JÓ hét és töklámpás ünnep, sütőtökkel és áfo-
nyalekvárral fűszerezve a Gyöngyvirág, Ha-
rangvirág és Tulipán csoportokban, „Ásót, ka-
pát ragadj meg!” őszi udvarszépítő munkálatok 
a szülőkkel, egészségre nevelő mozgásos prog-
ramok  a sportcsarnokban,  Márton- és Erzsé-
bet-napok  sora követte egymást a Napsugár 
Napközi Otthonban.

A  „Kicsiny kis fényemmel világítani fogok” 
nevelési projekt  a Napraforgó  Csoport, a Pipa-
csok Csoport, a Petőfi Sándor Általános Iskola 
Előkészítő A osztályának és  4. B osztályának 
közös szervezésében került megrendezésre.

Közös tevékenységeink során igyekeztünk, 
hogy a gyermekek megtalálják a fejlettsé-
güknek és életkoruknak megfelelő, élményt 
nyújtó, differenciált tapasztalatszerzési le-
hetőségeket. A segítőkész és jót cselekedő 
Szent Márton legendájának megismerése 
után a gyermekek megfogalmazták, hogy 
számukra jónak lenni jó érzés, már kisgyer-
mek korban is. Felderítettük Márton és a libák 
közötti összefüggéseket, majd a Márton-napi 
időjárásjóslatokat is megismertük.

Német nyelvű Márton-napi énekeket is 
hallgatva, tudatosítottuk, hogy a lámpások-
kal való felvonulás német nyelvterületről 
terjedt el, Szent Márton emlékét őrzi, és a jó 
cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el 
az emberekhez.

A szülők közreműködésével libabált tar-
tottunk a napközi csoportszobáiban és az 
udvaron. Élő liba lehetett egész délelőtt a 
vendégünk, és libás körjátékokkal, mondó-
kákkal vettük körül. A gyermekeknek 
lehetőségük nyílott libasimogatására, 
libatollal való írás kipróbálására és 
a 4. B osztály előadásában a Lúdas 
Matyi megtekintésére.

Záróeseményünkön, Szent Márton 
napján, szülői segítséggel készültek el 
a Márton-napi lámpások. A Székelyke-
resztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjainak kíséretében, 
együtt vittük az utcára a jócselekede-
tek fényeit. A gyermekek, kis fényeik-
kel fénytengert alakítva a város főte-
rén, együtt adták kezünkbe az ünnep 
kulcsát: minél többen cselekszünk jót, 
annál nagyobb a fény, ami körülvesz 
bennünket.

A gyermekek őszi beszámolóit hall-

gatva, nagyon jó volt a közös tánc, ének, 
szekerezés, munka, felvonulás, a közösen 
fogyasztott őszi gyümölcsök, zöldségek, a 
dadus nénik által készített libazsíros kenyér, 
lila hagymával és meleg, citromos teával.

Köszönjük szépen a szülőknek, munkatár-
saknak, hogy céljaink megvalósultak, és őszi 
ízekben, színekben, munkálatokban és ün-
neplésekben gazdag projekteket zárhattunk.

Szurkos Hajnalka

A Városi Gólyabál hagyományos rendezvény-
re november 15-én a Művelődési Házban került 
sor. A helyi középiskolákat 3-3 pár képviselte. 
A tehetséges gólyapárok visszarepítettek ben-
nünket a magyar retró világába, ugyanis a bál 
témája a retró volt, így a díszlettől kezdve a 
versenyszámokon át a jelmezekig minden a 80-
és és 90-es éveket idézte.

Az eseményt, amelynek szervezője az Erdélyi 
Ifjúsági Egyesület volt, hosszas készülődés előzte 
meg. A kreatív produkciókat és feladatokat, illet-
ve a versenyzők rátermettségét egy négytagú 
zsűri pontozta. Az esemény házigazdája/műsor-
vezetője Szűcs-Olcsváry Gellért színművész volt.

A párok hármasával álltak színpadra, ahol 
bemutatták őket, majd megmutathatták 
tánctehetségüket. Ezután egyesével imp-
rovizációs feladatban és szituációs játék-
ban kellett helytállniuk. Karaoke és közön- 
ségjáték is volt, de tombolázás is fokozta a 
hangulatot. A kevésbé jól teljesítő párok rendre 
hulltak ki a versenyből, a végén bent maradot-
tak további ügyességi játékokkal, valamint egy 
retró kvízzel bizonyíthattak, hogy mennyire is-
merik ezt az időszakot. 

A megszerzett pontok összegzése után ered-
ményhirdetés következett. A 3. helyezett Borbély 
Orsolya és Bende Tas-Hunor, a 2. helyezett pedig 
Simó Anett Kamilla és Raffai Rajmund gólyapáros 
lett. Az ide gólyabál győztesének járó koronát pe-

dig Szakács Ágota és Berei Tamás viselheti, akik 
az Orbán Balázs Gimnázium tanulói. Mindhárom 
helyezett értékes ajándékokban részesült.

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

	 Városi	Gólyabál	2019



6.   oldal - 2019. november

	 Házunk	tája
ÖNKORMÁNYZAT

Betfalvi utcák felújítása
Bár már régóta tervezzük, mostanra sikerült 

végre az RMDSz révén megnyerni azt a PNDL 
pályázatot, amelynek eredményeképpen teljes 
felújításra kerülnek az Iskola és a Belső utcák 
Betfalván, a munkálatok összértéke 1 589 000 
lej. Kérjük az ott lakók türelmét és megértését 
a munkálatok okozta esetleges kellemetlensé-
gekért !

Aszfaltozás a Budai Nagy Antal utcában
„Terülj, terülj aszfaltkám” - és mint a mese-

beli varázsszóra, terül az új aszfaltszőnyeg a 
Budai Nagy Antal utcában. Köszönjük Hargita 
Megye Tanácsának, hogy felvállalta ennek az 
átfogó munkálatnak a kiviteleztetését!

Aszfaltozási munkák átadása az Orbán 
Balázs lakónegyedben

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Orbán Ba-
lázs lakónegyed vezetősége és a helyi önkor-
mányzati képviselők által igényelt fejleszté-
seket (parkolóhelyek és lépcsőházi bejáratok 
leaszfaltozása) sikerült megvalósítani, ame-
lyeket a mai napon, 2019. november 12-én 
szimbolikusan használatba is adtunk. Kívánjuk, 
használják jó egészséggel! Köszönjük a szíves 
fogadtatást és az immár hagyományossá vált 
frissen sült fánkot!

ANL lakások 
építési helyszínének átadása
Újabb előrelépés történt a 30 lakrészes fia-

taloknak szánt tömbház építésének ügyében, 
ugyanis 2019. október 30-án közösen a köz-
mű-szolgáltatók és a bukaresti Lakásépítési 
Ügynökség (ANL) képviselőivel átadtuk az épít-
kezési terepet a kivitelező cégnek, aki megígér-
te, hogy még az idén elkezdi az építkezést.

Bölcsődei falfestés
Mesevilág figurái elevenednek meg a városi 

bölcsőde falain, amióta két külső önkéntes és az 
új, lelkes intézményvezetőjükkel odaadó mun-
kával szépen kifestették és kidíszítették.

Gratulálunk az ötlethez és a szép, ízléses ki-
vitelezéshez!

Tangazdaság
Van már látható eredménye annak a renge-

teg munkának és az anyagi befektetésnek, amit 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceum tangaz-
daságának létrehozására fordítottunk. Mivel a 
tangazdaság keretében egy kis szőlőskert is 
van kialakítva, a minap Hatos György főkertész 
úr a hegy levéből hozott kóstolót, amit nagyon 
szépen köszönünk. Továbbra is folytatjuk az 
együttműködést és támogatjuk a székelyke-
resztúri szakoktatást!

Az államelnök-választások 
első fordulója 
2019. november 10-én lejárt az államel-

nök-választások első fordulója, amelynek vá-
rosszintű összesített eredményeit tekintve 
Székelykeresztúron is jól szerepelt az RMDSz 
államelnök-jelöltje, kitartó munkája és tudatos 
kampánya meghozta az eredményt, így 85,98 
százalékát szerezte meg a leadott szavazatok-
nak. Köszönjük mindenkinek, aki eljött sza-
vazni, élt a lehetőséggel.
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November folyamán a Molnár István Múze-
umban több alkalommal is tartottunk múzeum-
pedagógiai foglalkozást általános iskolai tanuló-
csoportoknak. 12-én a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium VI. osztályos tanulói a természet-

rajzi kiállítás madarainak megfigyelése utáni, 
emlékezet-alapú színezést (rigó, bagoly) végez-
tek. Foglalkozásvezetőjük volt Orbán Lívia Bor-
bála és Nagy Emese osztályfőnök.

14-én ugyancsak Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium V. osztályosai vettek részt hasonló 
tevékenységen, Orbán Lívia Borbála és Deme-

ter Annabella osztályfőnök vezetésével.
22-én kedves látogatóink voltak a kobátfal-

vi Gálfi Sándor Általános Iskola második osztá-
lyos tanulói Mircse Irén tanárnővel. Reméljük, 
élményekkel gazdagodva távoztak, és vissza-
várjuk őket!

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Versíró	pályázat	
A Székelykeresztúri Városi Könyvtár Keresz-

túri írás(os)ok címmel versíró pályázatot hirdet 
keresztúri és környékbeli, irodalom iránt érdek-
lődők számára. A téma kötetlen, nem szeretnénk 
korlátozni az alkotói szabadságot, ami fontos, az 
a kreativitás, igényesség, fantázia. 1-3 verssel 
lehet jelentkezni. A pályamunkákat egy szakem-
berekből álló zsűri fogja értékelni, minden döntős 
pályázó értékes könyvcsomagban részesül.

Pályázóink lehet három kategória szerint:
- 9-12 év közötti gyerekek
- 13-16 év közötti kamaszok
- 17-100 év közötti fiatal (és fiatalos) felnőttek
A jeligével, álnévvel ellátott pályaműveket a 

malakka11@yahoo.com e-mail címre vagy ki-
nyomtatva a könyvtárba kérjük leadni. Bekül-
dési határidő: 2019. december 16. Eredmény-
hirdetésre december 20-án kerül sor.

Egy szép novemberi napon kellemes meg-
lepetéssel szolgált a városi kertészet vezetője. 
Gyümölcsöt érlelt az 1969-ben, az eredeti mellé 
ültetett Petőfi-körtefa a Gyárfás-kúria kertjé-
ben. Azóta Hatos György főkertész-tanár úrnak 
és a Zeyk Domokos Technológiai Líceum kerté-
szeti osztályos tanulóinak köszönhetően van már 

újabb utánpótlás, hiszen a 2017. március 15-én 
elültetett kis csemete is szépen cseperedik. 

A Gyárfás-kerti Petőfi-emlékhely továbbra is 
városunk turisták által legkeresettebb pontja.
Reméljük, belátható időn belül további fejlesz-
tésekre és az emlékhelynek, a parknak a helyi-
ek számára is vonzóbbá tételére kerül sor.

	 Gyümölcsöt	hozott	Petőfi 	körtefája

	 Múzeumi	órák

A Learning from the past, azaz Tanulni a múlt-
ból  egy olyan Erasmus + projekt, melynek cél-
ja a nemzetköziség, az egyenlőség és az emberi 
jogok európai értékeinek előmozdítása, támoga-
tása és a múltunk, történelmünk tisztelete, ku-
tatása, hogy napjaink generáció is ismerhessék 
azokat a történeket, melyeket őseink éltek át.  A 
programban hét európai ország önkéntesei vesz-
nek részt, akik olyan múltbéli, két világháború 
között és alatti évek elbeszéléseit gyűjtötték ösz-
sze, melyek olyan békével és a nemzetköziség-

gel kapcsolatosak. Az önkéntesek a történetek 
felkutatása céljából segítségül hívták a helyi ar-
chívumokat, könyvtárakat, múzeumokat, illetve 
szóbeli elbeszéléseket. Jelenleg a projekt az is-
mertetésre való felkészülés fázisában van. 

A projektben az Erdélyi Ifjúsági Egyesület 
felnőtt önkéntesei vettek részt, és közülük né-
hányan november 18-án, az egyesület szék-
helyén Gagyi Réka vezetésével megosztották 
a résztvevő fiatalokkal az összegyűjtött törté-
neteiket. A hétfői találkozó célja az volt, hogy 
felkérjék a helyieket, hogy az elhangzottakról 
készítsenek művészi alkotásokat (tánc, animá-

ció, rajz, ének stb.). A történetek megértése, 
elmélyítése és átérzése érdekében interaktív, 
szituációs játékban vettek részt. 

Ezeket a művészi válaszokat előbb Székely-
keresztúron 2020 márciusában fogják megosz-
tani az Élő múzeum keretében, majd ezt köve-
tően az angliai Lancaster városában, ahol egy 
nagyobb közönség is megtekintheti.

Ezeket a történeteket a http://learningfromt-
hepast.net/ oldalon találhatjuk meg magyar, 
angol és román nyelven, más történetekkel 
egyetemben. 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is 
vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember 
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon 
menne át, hanem virágos réteken.”

Kodály Zoltán szavaival indult néptáncot és 
népzenét népszerűsíteni a nyikómenti falvak 
iskoláiba Hargita Megye Tanácsának támogatá-
sával és Siménfalva Község Polgármesteri Hiva-
talának közreműködésével az immáron 10 éve 
működő, László Szabolcs Zsolt és László Anna Il-
dikó által vezetett  Forgórózsa Néptáncegyüttes.

A 4 állomásos programsorozat 2019. szep-
tember 20. és október 12. között zajlott, cél-
közönsége elsősorban a siménfalvi, kobátfalvi, 
székelyszentmihályi és rugonfalvi iskoláskorú 
gyerekek voltak, akik interaktív néptáncelőadá-
sok keretén belül ismerkedhettek meg különbö-
ző tájegységek néptáncaival, népdalaival, nép-
viseleteivel, betekintést nyerhettek a táncosok 

műsorra készülésének kulisszatitkaiba, a műso-
rok utáni táncházakban pedig belekóstolhattak 
a tánctanulás rejtelmeibe. Táncos toborzó céllal 
indult a programsorozat, sikerrel is járt, hisz 
nagyon sok gyerek csatlakozott ennek nyomán 
az utánpótláscsoporthoz.

A programsorozaton több mint 300 gyerek 
és pedagógusaik vettek részt. Nagy csodálattal 
nézték a táncosok produkcióit, figyelték a kü-
lönböző népviseletek készítési és viselési mód-
járól szóló előadást, szorgalmasan tanulták a 
csujogatásokat és tánclépéseket. A hangulatos 
talpalávalót a Kedves zenekar szolgáltatta.

A programsorozat néptáncgálájára október 12-
én délután került sor a siménfalvi művelődési ház-
ban, a 10 éves évforduló megünneplésére össze-
gyűlt néptáncegyüttesek felvonulásával indulva, 
akik hangos énekszóval csalogatták a siménfalvi-
akat ki otthonaikból. A teltházas néptáncgálán a 

házigazda együttes ifjúsági és gyermekcsoportja  
sóvidéki, magyarpalatkai, mezőszopori és erdé-
lyi cigánytáncokkal, a szatmárnémetiből érkezett 
Szamoshát Néptáncegyüttes szatmári és szil-
ágysági táncokkal, a székelyudvarhelyi Kékiringó 
Néptáncegyüttes vajdaszentiványi  táncokkal, a 
székelyszenterzsébeti Cickom Néptáncegyüttes 
szüreti összeállítással, az olhévízi Oltovány Nép-
táncegyüttes népi gyermekjátékokkal, felcsíki, 
sóvidéki táncokkal, a szovátai Bokréta Néptánc-
együttes bonchidai táncokkal, a Cickom Éneke-
gyüttes dudanótákkal, az oroszhegyi Szilvamag 
Néptáncegyüttes mezőségi táncokkal szórakoztat-
ta négy órán keresztül az egybegyűlt közönséget. 

A kissé maratonira sikeredett néptáncgála az első 
generációs táncosok színpadra hívása után közös 
táncolással és egy kis nosztalgiázással, a Forgóró-
zsák Néptáncegyüttes 10 éves munkásságát bemu-
tató fotók vetítésével zárult, amit fergeteges táncház 
követett szinte hajnalig a Kedves zenekarral.

László Anna Ildikó

	 10	éves	a	Forgórózsa	Néptáncegyüttes

	 Tanulni	a	múltból
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FELHŐTLENÜL

	 Isten	hozott	
	 Székelykeresztúron!

2019 szeptemberében 8 székelykeresztúri 
kisbaba született, 4 fiú és 4 lány. Isten él-
tessen benneteket Kiss Péter, László Csenge, 
Darkó Kincső-Blanka, László Hanna-Szófia, 
Kiss Előd-Botond, Rus Ianis, Gyarmati Botond- 
Csaba, Benedek Eszter!

Évtizedes munka eredményeként a Molnár 
István Múzeum fotótárának értékes része, a 
Nagy Béla-féle negatív gyűjtemény fogalommá 
vált. Ismerik, keresik, kutatják, elsősorban tör-
ténészek, néprajzosok, családfakutatók, egy-
ház- és iskolatörténetírók.

Nagy megelégedés ez, mert az adományozás 
célja volt, közkinccsé 
tenni Nagy Béla, egy 
életen át hivatássze-
rűen folytatott mun-
kája eredményét, 
azt a közel 40 000 
fényképet, amely 
városunk 1926-1969 
közé eső évtizedei-
nek tükörképe.

Az elmúlt idő-
szakban a fotóanyag 
számos kiadvány-

hoz, ismertető anyaghoz, bemutató előadáshoz 
szolgáltatott illusztrációs alapot. 

Miután a várostörténethez kapcsolodó részt 
úgy érezzük, kellőképpen mediatizáltuk, sor ke-
rül a fotótár leltárának a közzétételére, ami egy 
olyan adatbázis lesz, amelyben bárki kedvére ke-
resgélhet, és a gyűjteménykezelő Molnár István 
Múzeumnál igényelhető lesz a kívánt felvétel.

A mintegy 40 000 fotónak közel fele név sze-
rint azonosított, tudjuk kiket ábrázolnak a ké-
pek, így ezek fognak bekerülni ebbe az adat-
bázisba, a képen szereplő személy(ek) neve, 
az esemény megnevezése, illetve a készítés 
évének megjelölése. Elsősorban családi ese-
mények felvételei és portrék képezik ezt az 
állományt, zömmel az 1930-40-50-es évekből. 
A múzeum közösségi oldalára hamarosan el-
kezdjük feltölteni és folyamatosan gyarapítani 
fogjuk a listákat. Örömünkre szolgál majd, ha 
az érintett családtagoknak kiszolgáltathatjuk a 

képek digitális másolatait. 
Októberben Székelykeresztúrra látogatott 

néhai Nagy Béla fényképész Németországban 
élő lánya. Megilletődve tekintette meg a múze-
um állandó várostörténeti kiállításán az édes-
apja munkásságának szentelt kis fotótörténeti 
részt, amely annak is bizonysága, hogy Szé-
kelykeresztúr értékeit megbecsüljük és igyek-
szünk átörökíteni.

Sándor-Zsigmond Ibolya

December 4., szerda, 18 órától a Csíki Játék-
szín Móricz Zsigmond Rokonok című előadása.

December 13., péntek, 18 órától a Kolozs-
vári Operettissimo Mi, muzsikus lelkek című 
előadása - operett részletek.

December 15., vasárnap, 18 órától a székely-
keresztúri ifjú tehetségek karácsonyi jóté-
konysági koncertje az A.T.A. szervezésében.

December 18., szerda, 18 órától a Gyerekek 
Klubja karácsonyi hangversenye.

December 20., péntek, 18 órától a Vadró-
zsák Néptáncegyüttes Csillagok tornáncán 
című karácsonyi műsora.

December 27., péntek, 18 órától a Mákvi-
rágok Néptáncegyüttes Nékünk születék 
mennyei király című karácsonyi műsora.

	 A	Művelődési	Ház	2019	decemberi	műsorai

	 Idősek	napja	Fiatfalván
Fiatfalvi Református Egyházközségünk a 

Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal támo-
gatásával megszervezte az idősek napját. Nagy 
öröm számunkra, hogy meghívott gyülekezeti 
tagjaink közel fele megtisztelt jelenlétével. A 
Zsolt 71, 18-19 alapján elhangzott igei köszön-
tő után Péter Csenge, Péter Annabella és Ken-
di Csenge Napsugár versekkel köszöntötték a 
szépkorúakat. Jó volt látni és hallani a felszó-
lalásokban, hogy van igény hasonló rendezvé-
nyekre. Mi, a magunk részéről ígéretet tettünk, 
hogy lesz folytatás. Köszönet a főgondnok és 
gondnok házaspároknak, hogy a lelkészi család 

mellé állt a szervezési munkában. Kiadós, bő-
séges ebéd, virág és sok idős arcon megvillanó 
rég látott mosoly tette teljessé napunkat.

www.facebook.com/reformatusfiatfalva

Meghitt, békés adventi heteket 
és áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kíván 

Székelykeresztúr minden lakójának
Rafai Emil polgármester

  JUHÁSZ	GYULA:	KARÁCSONY	FELÉ	
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

	 50	éve	–	1969.	november	23-án		hunyt	el	Nagy	Béla,	Székelykeresztúr	fényképésze


