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Bizony, ma már nem nagy szenzáció a ka-
rácsonyi vásár, egyre gyakrabban iskolákban, 
falvakon is megszervezik, és vannak csillogóbb, 
gazdagabb kínálatot felvonultató vásárok is. 
Aki teheti, megnézi a másokét, elmegy a szép 
karácsonyi kivilágításáról és vásárteréről is el-
híresült Szebenbe, vagy akár Budapestre, sőt 
Bécsbe. Miért ne? Látni, tapasztalni jó dolog 
és szükséges is. A mi kicsi vásárunk Kányádi 
Sándor Kicsi faluból való vers című költeményét 
idézi fel bennem:

„Nagyváros, nagyváros, ne csábíts te engem, 
maradok holtomig itt, ahol születtem!”
Pár napja egy nagyvárosi, csillogó karácsonyi 

utcán láttam a hömpölygő arctalan tömeget. 
Sehol egy ismerős, a turistákkal teli részeken 
magyar szót alig hallani. Vettem volna vala-
mit, de csak tanácstalanul nézelődtem a zsúfolt 
standok előtt. A drága forró csokoládénak több 
mint fele egy kukában végezte, tömény, sűrű 
volt, és inkább keserű, mint édes.

Összességében azért nem csalódtam, a 
bazilika látványa sokadszorra is fennséges és 
gyönyörű. De a mi vásárunkban lépten-nyomon 
ismerősök, „falus felek” vesznek körül, köszö-
nünk és rámosolygunk egymásra, jobb ízű a 
falat, finomabb a meleg tea vagy a forralt bor. 
Jó átélni azt, mit is jelent, itthon lenni. Ismerős 
árusok, évek óta megszokott, kedves kis ter-
mékeit keresni. Mert semmi nem pótolja az ott-
hon melegét, sem a hegyekben álló ajándékok, 
sem a népek karácsonyi menüjét kínáló kony-
hák gazdag választéka, sem a szemet kápráz-
tató fényjátékok, sem a stb...

Ha megérted és átérzed Ábel nagy tanítását, 
mely szerint „azért vagyunk a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne”, akkor boldog és 
elégedett leszel itthon is. 

Karácsonykor pedig magadhoz ölelheted az 
egész világot, és hálás lehetsz, hogy van ott-
honod, családod, terített asztalod, gyökered, 
múltad és lesz jövőd is.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Mi lenne, ha a Karácsony…
Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?

Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.

Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbál-
nánk?

Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?

Aranyosi Ervin

 Karácsonyi vásáros gondolatok



2.   oldal - 2019. december

142/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi he-
lyi költségvetés kiigazításáról.

143/2019-as HATÁROZAT a város tulajdo-
nában lévő épületek és területek bérleti dí-
jainak jóváhagyásáról a 2020-as évre.

144/2019-as HATÁROZAT a fiatfalvi Kul-
túrotthon közvetlen bérbeadásáról.

145/2019-as HATÁROZAT a fiatfalvi Közös-
ségi terem közvetlen bérbeadásáról.

146/2019-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc 
lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és 
B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A 
lépcsőház lakói szerződésének meghosz-
szabbításáról.

147/2019-as HATÁROZAT egyes bérleti 
szerződések meghosszabbításáról.

148/2019-as HATÁROZAT az 5862/2018 
számú átengedéses bérleti szerződés mó-
dosításáról.

149/2019-as HATÁROZAT a Betfalvi mel- 
lékutcák megvalósítása beruházás módosí-
tott technikai és gazdasági mutatóinak el-
fogadásáról.

150/2019-as HATÁROZAT az Agro-turisz-
tikai komplexum és kiegészítő tevékenysé-
gek, valamint gépkocsi és gyalogos forgalom 
szabályozása egy Timafalvi utcai helyszínen 
elnevezésű részletes városrendezési terv 
elfogadásáról.

151/2019-as HATÁROZAT a város erdejé-
ből kitermelendő faanyag eladásának jóvá-
hagyásáról. 

152/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető 
elnök megválasztásáról a 2020. január –
március közötti időszakra.

Székelykeresztúr, 2019. december 12. 

ÖNKORMÁNYZAT

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

	 Beszámoló	a	decemberi	tanácsülésről
2019. december 12-én sor került az idei év 

utolsó rendes havi tanácsülésére, amelyen a kü-
lönfélékkel együtt 12 napirend pont szerepelt. 

A jegyzőkönyv elfogadása után a 2019-es évi 
költségvetés kiigazítása került megvitatásra. 
Célirányos összeg érkezett az általános város-
rendezési tervre 10 015 lej értékben, továbbá 
28 000 lejt a Zeyk Domokos Technológiai Lí-
ceum Erasmus + címen kapott.

Harmadik napirendként a város tulajdonában 
lévő épületek és területek bérleti díjait hagytuk jóvá 
a 2020-as évre, számolva a 4,6 %-os inflációval.

Negyedik napirendként a városi iskolaháló-
zatnak a 2020-2021-es évre vonatkozó tanügyi 
jóváhagyását fogadtuk el. Itt a jelenlegi iskola-
hálózatot javasolta a négyes számú szakbizott-
ság, amelynek összetétele: Tanulók Háza, Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum, amelyhez hozzá-
tartozik a fiatfalvi Benedek Elek Általános Iskola, 
valamint a betfalvi Tompa László Általános Is-
kola, következő a Berde Mózes Unitárius Gim-
názium, az Orbán Balázs Gimnázium, amelyhez 
hozzátartozik a Mesevár Napközi Otthon, illetve 
a fiatfalvi Ugri-Bugri Óvoda, végezetül a Petőfi 
Sándor Általános Iskola.

Az ötös és hatos napirendi pont kapcsolódik 
egymáshoz, az ötödik a fiatfalvi kultúrotthon, illet-
ve közösségi terem bérbeadása volt. Eddig a refor-
mátus és unitárius egyház működtette a fiatfalvi 
kultúrotthont, de nem tart igényt a meghosszabbí-
tásra. A Fiatfalváért Egyesület szeretné bérbeven-
ni mind a közösségi termet, mind a kultúrotthont, 
ugyanis faluszinten szeretnék továbbéltetni a ha-
gyományokat, nőnapi bált, szüreti bált, ezen belül 
akár felnőtt szüreti bált, karácsonyi bált, farsang-
temetést és színdarabos bálokat rendezni. Ehhez 
szükség lenne a közösségi teremre is, mivel ott 
tartanák a próbákat. Ezt a termet is a két egyház 
közösen használta, de nekik sikerült megvalósítani 
az egyházközségen belül saját közösségi termet, 
úgy hogy három éve már nem tartanak rá igényt.

A hetedik napirendi pont alatt az ANL-s laká-
sok szerződéseinek meghosszabítása szerepelt  
mind a Hargita negyedben, mind a Dávid Ferenc 
lakónegyedben. A bérlők 5 évre kapják meg 
ezeket a lakásokat, ennek lejárta után évente 
fel kell újítani a szerződést, és a következő kri-
tériumoknak kell megfelelniük: napirenden kell 
lenniük a bérleti díjakkal, valamint a köztarto-
zással, és időközben nem került a tulajdonukba 
ingatlan.

Nyolcas napirend alatt fizikai és jogi szemé-
lyekkel kötött egyes bérleti szerződések meg-
hosszabbítása szerepelt , ezek olyan személyek, 
akik olyan területet bérelnek, amelyen építmény 
áll, valamilyen kereskedelmi épület. Szám sze-
rint hét ilyen van, és ezt hagytuk jóvá, ugyan-
csak a 4,6 %-os infláció hozzászámolásával.

Kilencedik napirendként egy átengedéses 
bérleti szerződés módosítása került megvita-
tásra, ezt a Szilveszter ComProd igényelte, a 
Kossuth Lajos negyedben lévő 12 m2-es terület-
re. Erre azért volt szükség, mert szeretne egy 
építményt létrehozni, és ezzel a módosítással 
ennek a megvalósítását tettük lehetővé, illetve 
meghosszabbítottuk az ötéves bérleti szerző-
dést 25 évre.

Tizes napirend alatt a betfalvi mellékut-
cák megvalósításának beruházási módosított 
technikai és gazdasági mutatóit hagytuk jóvá. 
Ez egy PNDL-s program, a Viaduct Kft. nyerte 

meg, és erre a napirendre azért volt szükség, 
mert módosult a terv. A járdák eredetileg pis-
kótakövekkel voltak tervezve, de végül is asz-
faltszőnyeget kapnak a járdák is, akárcsak az 
úttest, mivel a geofúrások azt mutatták, hogy 
nagyon jó az alap, ezért módosult olyanképpen, 
hogy 20 cm vastagságban felőrlődik a kavicsré-
teg, ehhez speciális gépek cementet kevernek, 
és erre fog rákerülni a tört kő és az aszfaltbur-
kolat. Ugyanakkor jóváhagytuk az önrészt is  
583 000 lej értékben. A PNDL-s programok úgy 
állnak össze, hogy a román állam biztosítja közel 
70%-át, és a fennmaradó rész finanszírozását 
az önkormányzatnak kell vállalni. Tizenegyedik 
napirendi pontként egy Agroturisztikai-komple-
xum és ezt kiegészítő tevékenységek, valamint 
gépkocsi és gyalogos forgalom szabályozása 
egy timafalvi utcai helyszínen elnevezésű rész-
letes városrendezési terv elfogadását hagy-
tuk jóvá. Ez ugyancsak Szilveszter Gergelynek 
volt a kérése. A régi üvegházaknál ez a terület 
mezőgazdasági területként szerepel a Zoná-
lis Városrendezési Tervben (PUZ), és ezzel az 
agroturisztikai komplexum létrehozásával lehe-
tővé tettük a szolgáltatási tevékenységeket is, 
ugyanis megvásárolt 3,4 ha területet, amelyet 
szeretne beépíteni, rendezvénysátor, rendez-
vény-, illetve konferenciaterem, hotel, motel 
célokat szolgáló épületekkel. A PUZ meghatá-
rozza, hogy a terület 30%-a lehet beépíthető, 
ebből mekkora helyet kell elfoglaljon a parko-
ló, zöldövezet, ugyancsak szabályozza, hogy 
amennyiben felparcellázza az illető területet, 
akkor 15 m frontszélességgel kell rendelkeznie. 
Én örülök, hogy van egy ilyen vállalkozó, kez-
deményezés és kívánok neki sok sikert, hogy 
megvalósítsa az elképzeléseit.

A különfélék alatt két pont szerepelt, az egyik 
az erdészet átirata, amely kapcsán a város erde-
iből kitermelhető fa mennyiséget hagytuk jóvá, 
584 m3 mennyiséget, illetve elfogadtuk, hogy a 
város erdeinek mely parcelláiból, mennyi fa ter-
melődik ki. Elfogadtuk az erdészet által megha-
tározott referenciaárakat, illetve a licit módját is, 
és meghatároztuk a liciten kiinduló díjakat.

A különfélék másik pontja a városstratégia 
bemutatása volt, amelyet a csíkszeredai De-
velo Group cég készít. Utolsó városstratégiánk 
2014-ben készült, és most elfogadtuk a 2021-
27-es időszakra vonatkozó városstratégia terv 
bemutatását. Mivel az utolsó általános város-
rendezési terv már lejárt, és sor kerül új uniós 
kiírásokra, ezért aktualizálni kellett a meglé-
vő megvalósításokat, illetve új irányvonalakat 
kellett állítani, helyzetértékelést, statisztikai 
felmérést végezni. November és december fo-
lyamán találkozásra is sor került a célcsopor-
tokkal, a város honlapján is bárki jelezhette a 
meglátásait, és most ahogy bemutatásra ke-
rült ez a városfejlesztési terv, megfogalmazód-
tak a fejlesztési célok, fejlesztési prioritások, 
amelyek  a közterületek fejlesztésére, közszol-
gáltatások fejlesztésére, kulturális és sport 
közösségi élet fejlesztésére,  vállalkozói, gaz-
dálkodói környezet fejlesztésére és a turizmus 
fejlesztésére vonatkoznak.

Ez a terv január második felére teljesen elké-
szül, és ezt követően kerül majd az önkormány-
zati ülés asztalára.

Beszámolt: 
Köblös Domokos alpolgármester

Székely zászlók lobognak
Az államelnök által meghirdetett „normális 

Románia” szellemiségében kisebbségi szimbó-
lumainknak a használata is megértésre és elfo-
gadásra kellene találjon. Természetesen ehhez 
kölcsönös tiszteletre és toleranciára van szük-
ség, nagyon reméljük, hogy errefelé tartunk.



2019. december - 3.   oldal

HOTĂRÂREA nr. 142/2019 privind rectifica-
rea bugetului local al oraşului Cristuru Secu-
iesc pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 143/2019 privind aproba-
rea nivelurilor de chirii pe anul 2020 pentru 
închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în 
proprietatea publică şi privată al oraşului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 144/2019 privind aproba-
rea închirierii  pentru asigurarea funcţionării 
a Căminului cultural Filiaş, situat în oraşul 
Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 188.

HOTĂRÂREA nr. 145/2019 privind aproba-
rea închirierii Sălii de comunitate Filiaş, situ-
at în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş nr. 
173.

HOTĂRÂREA nr. 146/2019 privind aproba-
rea prelungirii contractelor de închiriere a lo-
cuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Se-
cuiesc, srt. Dávid Ferencz nr. 1, Bl. 1 A-B şi 
Bl. 2 A-B, şi str. Harghitei Bl. P0 A.

HOTĂRÂREA nr. 147/2019 privind prelun-
giriea unor contracte de închiriere încheiat 
de oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 148/2019 privind modifică-
rii contractului de concesiune nr. 5862/2018.

HOTĂRÂREA nr. 149/2019 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici actuali-
zaţi în urma procedurii de achiziţie publică 
pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare 
străzi laterale în Beteşti”.

HOTĂRÂREA nr. 150/2019 privind aproba-
rea Planului Urbanistic Zonal în scopul sta-
bilirii unei zone funcţionale de complex pen-
tru agrement turistic, diverse evenimente şi 
funcţiuni complementare, asigurarea acce-
sului şi circulaţiei pietonale/auto pe ampla-
sament din strada Timafalvi.

HOTĂRÂREA nr. 151/2019 privind aproba-
rea valorificării masei lemnoase pentru anul 
2020 din fondul forestier proprietatea publi-
că al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 152/2019 privind alegerea 
d-lui consilier Pállfy Zoltán ca preşedinte de 
şedinţă

Cristuru Secuiesc, 12. decembrie 2019

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU SECUIESC

ÖNKORMÁNYZAT

Felismerve modern világunk egyik új kocká-
zati tényezőjét, az internettől és a szociális mé-
diától való függőség veszélyeit, Székelykeresz-
túr Város Önkormányzata is részt kíván vállalni 
az ezzel kapcsolatos veszélyek tudatosítását és 
a kizárását célul tűző nemzetközi projektben, 
melynek címe Érzelmi Menedzsment: eszköz a 
szociális média függősége elleni küzdelemhez. 
A 24 hónapos projekt 2019 októberében veszi 
kezdetét, melyben három ország vesz részt – 
Spanyolország, Portugália és Románia –, orszá-
gonként egy középiskola, egy civil szervezet és 
egy helyi önkormányzat. A cél tanárok képzése 
az érzelmi menedzsment munkamódszerének 
használatára, lehetővé téve számukra, hogy 
mindazoknak a középiskolás fiataloknak a se-
gítségére legyenek, akik a közösségi média és 
az internet használata miatt függőséggel és 
más negatív hatásokkal néznek szembe.

Ezzel a projekttel azokat a problémákat sze-
retnénk orvosolni, amelyekkel a szülők és ta-
nárok minden nap szembesülnek. A fiatalok kö-
rében a közösségi médiahasználat intenzitása 
végett jött létre az a hamis önkép, ami megha-
tározza, hogyan kell kinézni, viselkedni, illetve 
mit kell mondani a környezetükben. Az önkép 
ilyen mértékű  deformációja könnyen depresz-
szióhoz és zaklatáshoz vezet, az irreális iden-
titásválságot iskoláinkban és a helyi közössé-
günkben is megfigyelhetjük. 

Az együttműködés által kínált innovatív meg-
oldás az, hogy a tanárokat és a szülőket a ha-
mis képek és azok pusztító természetének fel-
ismerésére tanítják meg. A képzés az érzelmek 
kezelésére összpontosít az iskolákban és otthon 
– úgy gondoljuk, hogy az érzelmi menedzsment 
kulcsfontosságú lehet abban, hogy csökkenjen a 
digitális zaklatás, a kétes hovatartozás, a társak 
elnyomása, a bizalom hiánya és a depresszió.

A fenti tervek megvalósításának biztosítása 
érdekében a következő 24 hónapban négy nem-
zetközi képzésre és a szellemi termékek meg-

valósítását célzó tevékenységekre kerül sor.  Az 
első képzés Spanyolországban zajlik, amelynek 
célja a tanárok bevezetése az érzelmi menedzs-
ment módszertanába. A rákövetkező három 
szakmai látogatás a projektben részt vevő mind-
három ország iskoláiban kerül végrehajtásra. 
Céljuk, hogy lehetővé tegyék a bevált gyakor-
latok ismertetését a középiskolások érzelmi me-
nedzsmentjének támogatása érdekében, vala-
mint az iskolai és az osztálytermi vezetés terén. 
A négy képzési tevékenység mindegyike után a 
tanárok továbbadják a megszerzett ismeretei-
ket és tapasztalataikat a munkatársaiknak helyi 
képzési események formájában.

A projekt első szellemi eredménye, az iskolai 
problémákra való tekintettel, egy széleskörű és 
mélyreható kutatás nemzeti és nemzetközi szin-
ten a szociális médiafüggőségről és arról, hogyan 
lehet ezeket a problémákat az érzelmi menedzs-
ment módszertanával megoldani. A projekt má-
sodik szellemi eredménye az alkalmazott érzelmi 
menedzsment módszertani útmutatója lesz: 100 
tevékenység, teszt, gesztus, játék vagy bármi-
lyen megközelítés, amely támogatja ezt a folya-
matot és annak végrehajtását, eredményeit.

A projekt eredményeinek – elsősorban a 2 
szellemi termék – terjesztése érdekében nép-
szerűsítési tevékenységek vannak előirányozva 
az érintett célcsoportok irányába, amelyekre 
2021 júliusában kerül sor.

2019. november 20–22. között Székelykeresz-
túron került sor a projekt első találkozójára, ame-
lyen a 9 partner – egy-egy középiskola, civil szer-
vezet és önkormányzat – 17 képviselője vett részt 
Spanyolországból, Portugáliából és Romániából.

A találkozó során végelegesítésre került a pro-
jekt ütemterve, pontosítottuk a helyi és a nemzet-
közi tevékenységeket, valamint a költségvetést. 
Mindemellett lehetőség volt a projekt fő módszer-
tanát, az érzelmi menedzsmentet is megismerni. 

Ezt a projektet az Európai Bizottság támo-
gatja az Erasmus + program keretében. 

Érzelmi Menedzsment: 
eszköz	a	szociális	média	függősége	elleni	küzdelemhez

 E zer mag yar zás zlót
Tiszta lelkiismerettel állíthatjuk, hogy az Ezer 

magyar zászló Székelykeresztúrnak célba ért, 
beleértve az egyházak közvetítésével és az álta-
lunk szétosztott példányokat. Karácsony küszö-
bén a polgármester úr személyesen adott  át egy 
nemzeti lobogót Patakfalvi János úrnak, aki az 
1956-os magyar forradalom egyik székelyföldi 
szenvedő alanya, 6 évet töltött a román kommu-
nista börtönökben az akkori kiállásáért.

Köszönetet mondunk magyarországi testvér-
városainknak, akik a zászlókat küldték, a törté-
nelmi magyar egyházaknak, akik a szétosztás-
ban segédkeztek és mindazoknak a cégeknek 
és magánszemélyeknek, akik anyagi támoga-
tást nyújtottak a zászlórudak megvásárlásához!
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A hit, remény, öröm, szeretet gyertyá-
it gyújtogatva hétről hétre világosodik meg 
előttünk advent üzenete: meg kell tanulnunk 
vágyakozni azután, ami a miénk! Meg kell ta-
nulnunk jót és jól tenni egymásért azon a föl-
dön, amelyre születtünk.

Intézményünk élete is ennek az adventi 
várakozásnak szellemiségében zajlott az el-
múlt időszakban.

• Karácsonyi készülődésünk első fontos ál-
lomása Mikulás napja volt, amelyet több napon 
keresztül nagy izgalommal vártunk. Az ünnep-
re hangolódva, napközinkben az óvó nénik in-
teraktív előadás formájában mutatták be Szent 
Miklós jótetteit. December 5-én megérkezett 
a várva várt Mikulás. Köszönjük szépen a Szé-
kelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület lelkes tagjainak, akik megörvendez-
tették az óvodások és kisiskolások szívét idén 
is. A Mikulás a nagyobbakhoz is ellátogatott 
mosolyt csalva a gyerekek arcára, még a nyol-
cadikosokhoz is benézett, akik szívből tudtak 
örülni jelenlétének és az ajándékoknak.

• December 4-én Székelyudvarhelyen a 
városi sportcsarnokban került megrendezés-
re a Székelyföldi Kézilabda Akadémia által 
megrendezett Mikulás-kupa. Iskolánkat közel 
60 diák képviselte ezen a tornán. Simon Géza 
Áron tanár úr által irányított fiúk két korosz-
tályban voltak érdekeltek, a lányok Lázár 
Zsolt tanár úr vezetésével, szintén két kor-
osztályban játszottak. A mérkőzések nagyon 

sportszerű hangulatban zajlottak, a turné 
vége előtt a Mikulás is beköszöntött és min-
den gyerek ajándékot kapott.

• A Barangolás Meseországban megyei szö-
vegértő versenyünket tizenkettedik alkalom-
mal szerveztük meg iskolánkban. Ötvennégy 
harmadikos és negyedikes gyerek versenyzett 
Hargita és Maros megye tizenhat iskolájából. 
A tizennyolc csapat egy népmese elolvasása 
után szövegértésről téve bizonyságot, válto-
zatos feladatokat oldott meg. I. és II. helye-
zést értek el a csíkszeredai CSILLAGSZEMŰEK 
és MESKETE csapatok, III. helyezést a szé-
kelyudvarhelyi Kabócák, dicséretben része-
sült a székelyszenterzsébeti CICKOM csapat. 
Köszönjük szépen támogatóinknak: a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, Pro Educatione Keresz-
túr Egyesület, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
Székelykeresztúr Város Önkormányzata, hogy 
ebben az adventben is újra lehetőség nyílott az 
értő olvasás fontosságának hangsúlyozására!

• Idén sem maradt el az adventi koszo-
rúkészítő délután, amikor kellemes hangu-
latban több mint 200 darab koszorú készült 
iskolánkban az elemi tagozatos gyerekek és 
szüleik közös tevékenysége által. Köszönet a 
városi Református Egyház és a Pro Educatio-
ne Keresztúr Egyesület támogatásáért!

• Az Adventi Viselkedés Hetének tevékeny-
ség-sorozatát a két nyolcadik osztály vállalta 
fel, melyről Simó Ildikó igazgató asszony nagy 
megelégedéssel beszélt: méltányolja a kezde-

ményezést, jó ötletnek tartotta a kitalált ese-
ményeket és úgy véli, hogy példaerejű meg-
nyilvánulásokról beszélhetünk. Volt négyszög, 
melyben néhányan saját véleményüket fogal-
mazták meg a jó viselkedésről, önreflexiós 
lapocskák készültek, rajzversenyt szerveztek 
az elemi tagozatnak, melyből kiállítást készí-
tettek, filmestet szerveztek, karácsonyfát dí-
szítettek, valamint rövid, tájékoztató jellegű 
bemutatóval készültek hárman: Kovács Előd, 
Berei Dávid és Paniti Péter, amelyet szünetek-
ben mutattak be iskolatársaiknak.

Bízunk benne, hogy mindezen tevékenysé-
gek egy kicsit jobbá, egy kicsit szebbé csiszolták 
mindannyiunk lelkét, hogy kellőképpen megtisz-
tulva tudjuk befogadni a megszülető Jézust!
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Ady emlékverseny a 
Zeykben

2019. november 28-án Ady 
Endre halálának századik évfor-
dulójára a Zeyk Domokos Tech-
nológiai Líceum a Tanfelügye-

lőséggel közösen lebonyolította 
a Hargita megyei szakközépis-
kolások hagyományos irodalmi 
vetélkedőjét. Az idei versenyre 
kilenc Hargita megyei szakiskola 
háromfős csapata jelentkezett 
be. A változatos, sokféle tudást 

és készséget felmérő vetélkedő 
feladatsorát Dáné Szilárd, ma-
gyar szakos tanfelügyelő állította 
össze. A csapatoknak meg kel-
lett szerkeszteniük és be kellett 
mutatniuk egy Adyhoz szóló ver-
sekből álló kötetet, életrajzához 
kapcsolódó kérdéseket kellett 
megválaszolniuk, megzenésí-
tett vagy szavalt versrészleteket 
kellett felismerniük, illetve ma-
guknak is kellett szavalniuk. A 
szoros, izgalmakban és vidám 
percekben bővelkedő verseny 
végén a következő eredmény 
született: dicséretben részesült 
a Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum csapata (Creţu Ramona, 
Lőrinczi Károly-Norbert, Jakab 
Csongor), harmadik helyezett 
lett a Korondi Szakközépiskola, 
második a gyergyói Fogarassy, az 
első díjat pedig az udvarhelyi Kós 

csapata érdemelte ki. A díjak ér-
tékes könyvcsomagból és Zeykes 
naptárból álltak. A versenyszer-
vezés és a helyi csapat felkészí-
tése Gagyi Mónika tanárnő, Kor-
nis Melinda tanárnő, Iozsef Imre 
tanár és Zsidó Ferenc tanár közös 
munkája, a verseny anyagilag tá-
mogatta Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata.

A háromtagú zsűri (Bara Ka-
talin magyartanár, Lőrincz József 
magyartanár, költő, valamint Ba-
lázs K. Attila költő-író) kiemelte: 
a vetélkedő legfőbb hozadéka az, 
hogy ez a 27 diák az Ady-életmű-
ben való elmélyülés révén iro-
dalombaráttá vált. Dáné Szilárd 
tanfelügyelő és a házigazda Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum 
azzal búcsúzott: két év múlva 
folytatjuk.

Zsidó Ferenc

„A vers az , amit mondani kell.”
Kányádi Sándor

A fenti mottó jegyében szervezte meg im-
már harmadik alkalommal a Szenterzsébetért 
Alapítvány az ŐSZIRÓZSA SZIRMOK szavaló-
versenyt. Az eseményre november 22-én került 
sor, melyre meghívtuk a környék iskoláit.

A meghívásunkra pozitívan felelt a kissolymo-
si Augusztinovics Pál Ált. Iskola, a hidegkúti I-IV. 
osztályos iskola, az újszékelyi Bem József Ált. Is-
kola, és a szenterzsébeti Pécsi Simon Ált. Iskola.

A versenyt a szervező tanító néni, Veres Mar-
git Ibolya kezdte egy rövid ismertetővel, amely 
az anyanyelvünk és a szavalás szépségéről, 
szabályairól és történetéről szólt. Ezután követ-
keztek a tanulók kötelező szavalatai. Az előké-

szítő, I., II. osztályos tanulók kötelező verse, 
Kányádi Sándor November, a III.-IV. osztályo-
soké Muskát Éva A sün című verse, majd követ-
keztek a szabadon választottak.

A zsűritagok a helyi általános iskola magyar 
szakos tanárnője, Simon Laura, Lőrinczi Kriszti-
na és Szakács Katalin vendég tanítónők voltak.

Amíg a zsűri értékelt, addig a szavalók és a 
meghívottak zenét hallgattak, és egy kis ven-
déglátásban volt részük.

Kiértékelés szerint az első díjat: előkészítő, I., 
II.: Jobb Kincső Ilonka; III.-IV.: Máté Derzsi Be-
áta, Elekes József; a második díjat: előkészítő, 
I., II.: Kincses András; III.-IV.: Székely Vanda, 
Mátéfi Mózes; a harmadik díjat: előkészítő, I., 
II.: Deák Balázs, Diac Mădălina; III.-IV.: Elekes 

Csenge, dicséretet: előkészítő, I., II.: Keresztes 
Ildikó, Ádám Dária Kira, III.- IV.: Pop Cristian, 
Karácsony Vanda, Tordai Dániel kapták.

Ezen kívül minden résztvevő tanuló emlékla-
pot és nagyon szép ajándékkönyvet kapott.

Ezúton szeretném megköszönni fő támoga-
tónknak a Communitas Alapítványnak (1000  
lej), a Szenterzsébetért Alapítványnak (100 
lej), hogy adományaikkal segítettek abban, 
hogy mosolyt csaljunk gyermekeink arcára és 
szebbé, emlékezetesebbé tegyük számukra ezt 
a napot. Úgy érezzük, hogy a támogatás segít-
ségével sikerült széles közönséget megszólíta-
nunk, és értéket közvetítő programot megva-
lósítanunk.

Demeter Éva
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Az advent a lelki készülődés, a Jézus eljö-
vetelére való várakozás ideje. Ilyenkor nyitott 
szívvel fordulunk embertársaink felé, feléled 
bennünk az adakozás, ajándékozás szándé-
ka.  Így történt ez november 18-22. között is, 
amikor csatlakoztunk a Gyümölcs- és zöldség- 
adományozás hete elnevezésű programhoz. 
A gyümölcsöt napköziseink hozták az ado-
mánydobozba, amelyet a VI. osztályos diákok 
vittek el a Gondviselés Segélyszervezet által 
működtetett babaklubba járó gyerekeknek. A 
hagyományos Adventi Vásárra november 26-
án került sor. Tele puttonnyal érkezett a Miku-
lás a napközinkbe, de a tizenkettedikesek Mi-
kulásai is meglátogatták az előkészítősöket, 
énekekkel és ajándékkal kedveskedve nekik.  
Az osztályközösségek tagjai hagyományosan 
megajándékozták egymást ezen a napon, 
mint ahogy a bentlakók körébe is megérke-
zett a Mikulás. Iskolánk kórusa a Lelkes Zene-
kar kíséretében, az oklándi gyermekcsoport-
tal együtt december 12-én adventi műsort 
mutattott be a Szent Korona előtt az Ország-
ház Kupolacsarnokában. Vezetőik Nemes An-
namária és Józsa Levente tanárok voltak.

A ROSE projekt keretében megszervezett 
román nyelvi tábor középiskolás résztve-
vői nagyszebeni kiránduláson vettek részt, 
melynek célja a román nyelv gyakorlása volt, 
konkrét helyzetekben. A tanulóknak a játékos 
feladatok megoldása mellett alkalmuk nyilt a 
karácsonyi vásár hangulatának megtapaszta-
lására is. A tábor szervezői Vornicu Monica és 
Pál Izabella tanárok voltak.

2019. november 28-án Bözödi György író, 
szociográfus halálának 30. évfordulóján a 
Molnár István Múzeum, az Unitárius Egyház-

község, valamint iskolánk közös szervezésé-
ben emlékkonferenciára került sor, melynek 
keretében diákjaink verses-zenés műsort 
mutattak be. Összeállítói Székely Tiboldi Ani-
kó, Buzogány Anna Zsuzsanna, Lakatos Sán-
dor tanárok  voltak. 

Iskolánk több 11-12. osztályos tanulója 
részt vett a Sapientia EMTE Csíkszeredai Hu-
mán tudományok tanszéke által megszerve-
zett Gúzsba kötve táncolni fordítóversenyen, 
szép eredményekkel. Magyar-angol fordítás 
besorolásban Pap Tímea XI. A osztályos ta-
nuló jutott a döntőbe, felkészítő tanára Nagy 
Emese. A XII. A osztályból Lőrinczi Anetta 
jutott tovább, felkészítő tanára Tófalvi Kinga. 
A román-magyar fordítók közül Atanackovič 
Natalija és Pap Tímea XI. A osztályos tanulók 
jutottak a döntőbe. Itt Pap Tímea I. helye-
zést, Atanackovič 
Natalija II. helye-
zést ért el, mely 
eredmény egye-
temi bejutást je-
lent. Felkészítő 
tanáruk Pál Iza-
bella.

A karácsonyra 
hangolódás egy-
re meghittebbé 
vált az unitári-
us templomban 
tartott karácso-
nyi koncerttel, a 
Diák tanácsnak 
a kisebb diák-
társak megaján-
dékozását célzó 

tevékenységével, valamint a Vadrózsák Nép-
tánccsoport Csillagok tornácán című, a váro-
si Művelődési Házban bemutatott karácsonyi 
műsorával. Közösségünk áldott karácsonyt, 
boldog új évet kíván!

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

Tarts ki, lélek, védekezz! – 
Radnóti 110
Radnóti Miklós születésének 

110., halálának 75. évfordulója 
alkalmából emlékműsort szer-
veztünk. Nagyszerű Radnó-
ti-költeményeket, megzenésített 
verseket hallhattunk diákjaink 
tolmácsolásában, sok felemelő 
pillanatban volt részünk. Nagyon 

örültünk annak, hogy negyven 
versmondó lépett színpadra: tizen-
két 6-8. osztályos és huszonnyolc 
9-11. osztályos diák vállalkozott 
egy vagy két vers bemutatására. 
A gitárosok közreműködése még 
emlékezetesebbé tette a műsort. 
Támogatóink voltak: Communitas 
Alapítvány, Orbán Balázs Gimnázi-
um Alapítványa.

Élményekben gazdag Fizi-
kavalkád
19 csapat részvételével zaj-

lott a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnáziumban a regionális 
természettudományi csapatver-
seny. Az idei megmérettetés té-
mája a víz volt. 

Iskolánkat három nyolcadik 
osztályos tanuló: Faluvégi Eszter, 
Nagy Anett és Simó Nóra-Iringó 
képviselte. Az előzetes munka 
kiértékelése kellemes meglepe-
tést tartogatott számunkra. A 
szakmai bíráló bizottság vélemé-
nye alapján három fényképünk a 
legjobb tíz közé került. Faluvégi 
Eszter rajza 2. díjban részesült. 
Minden csapat bemutatta a kí-
sérletét, majd elméleti és gya-
korlati kérdésekre válaszoltak a 
csapatok. Az összesített ered-
mény alapján a Gesztenyések 
nevet viselő csapatunk a 8. he-
lyen végzett.

Adventi projekt
Adventi projektünk egyik 

mozzanatát a Csipkerózsika cso-
porttal közösen terveztük, a re-
mény, a hit, az öröm és béke je-
gyében. Báboztunk, verseltünk, 
daloltunk, majd segítettünk a 
kis óvodásoknak a Mikulás-csiz-
mák elkészítésében. Elmond-
ták, hogy ők is nagyon várják 

már a Mikulást, többször eléne-
kelték a Bumm bumm bumm ki 
kopog a nagykapun című dalt. 
Köszönjük az együtt töltött órá-
kat, kívánunk további szép vára-
kozást!

Sárospataki verseny
Iskolánk idén is részt vett a 

sárospataki ÁVG nemzetközi fi-
zika és művészeti versenyein. 
Pál Orsolya Tímea 9. A osztályos 
tanuló az énekversenyen elért 
1. hellyel, Kibédi Hunor 10. B 
osztályos tanuló a szavalóverse-
nyen elért 3. hellyel, Simó Anett 
Kamilla 9. A osztályos tanuló a 
rajzversenyen való részvétellel, 
valamint Baksa Andrea (10. A), 
Egyedfi Tamás (11. A) és Szabó 
Renáta (10. A) a fizika becslési 
csapatversenyen elért 3. hellyel 
népszerűsítették iskolánk nevét. 
A verseny izgalmakkal teli napo-
kat és pillanatokat ajándékozott 
mindannyiunk számára. 

Orbán Balázs nyomdokain 
rajzverseny
Az Orbán Balázs nyomdokain 

székelyudvarhelyi rajzversenyen 
sikeresen képviselték iskolánkat 
I. osztályos diákjaink. Antal Nóra 
megyei 1. helyezett lett, Zakariás 
Demeter Kitty dicséretet kapott. 
Gratulálunk nekik! 

www.obg.ro
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Épül a kisvágóhíd
Tartja az ütemtervet az építő, ígérete sze-

rint még az idén tető kerül az épülő kisvágóhíd 
épületére, majd az új évben tovább folytatódik 
a munka.

Térkövezés
Év végéhez közeledve számba vettük az idei 

munkálatokat, és észrevettük, hogy bár az év 
elején készült és azóta mindenki használta, a 
főtéri térkövezés nyilvános közzétételére mind-
eddig nem került sor. Ezt a hiányosságot pó-
toljuk most, köszönetet mondva az UNICONS 
Kft.-nek az igényesen elvégzett munkáért.

A Petőfi Sándor utca gázhálózatának 
felújítása

Bár átfogó és nehéz munkálat volt a Petőfi 
Sándor utca gázhálózatának a felújítása, a gáz-
szolgáltató elfogadható módon még a tél beáll-
ta előtt helyreállította az utca eredeti állapotát.

Hulladékátrakó állomás
A Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálko-

dási Rendszer keretében megvalósult a székely-
keresztúri hulladék-átrakó állomáshoz vezető út 
és a közszolgáltatási hálózatok kiépítése, mely 
munkálatok befejező átadására 2019. decem-
ber 5-én került sor.

Az aknatetők szintre emelése a Budai 
Nagy Antal utcában

Bár eredetileg csak a tavaszra volt ütemezve 
az aknatetők szintre emelése a Budai Nagy An-
tal utcában, örömünkre szolgál, hogy a kedvező 
időjárásnak köszönhetően már az idén elkez-
dődhetett. 

Új ANL-s tömbház épül
2019. november 26-án megtörtént az „első 

kapavágás”, ami a 30 lakrészes, fiatal családok-
nak épülő (ANL) tömbház építési munkálatainak 
kezdetét jelenti. Ezen a munkamozzanaton Ra-
fai Emil polgármester úr is jelen volt, kifejezve 
abbéli reményeit, hogy az új tömbház jövő év 
végéig el tud készülni, és nagy segítség lesz a 
lakásgondok enyhítésében a mostani elrugasz-
kodott ingatlanpiaci árak körülményei között.

Pro Economica gazdaszerződések 
2019. november 27-én 187 Székelykeresztúr 

térségbeli gazdával írt alá támogatási szerző-
dést a Pro Economica Alapítvány. Végre van 
egy olyan támogatási forma, amely nem hor-
doz különösebb kockázatot, és amely tényleges 
támogatást jelent a termelő gazdák számára. A 
gazdák nevében köszönjük Magyarország Kor-
mányának és a Pro Economica Alapítványnak a 
támogatásokat!

Karácsonyi szeretetcsomagok
Immár 12 éve rendszeresen minden kará-

csonyra a helyi polgármesteri hivatal jelentős 
összeggel támogatja a székelykeresztúri, fiat-
falvi és a betfalvi egyházak karácsonyi aján-
dékcsomagjainak költségeit. Így volt ez az idén 
is, tudva azt, hogy az egyházak közvetítésével 
célba jutnak a szeretcsomagok mindazokhoz a 
tiszta szívű gyerekekhez, akik az angyal érke-
zését legjobban várják. 

Ünnep a hivatalban
A karácsony szent ünnepe alkalmából a pol-

gármesteri hivatal vendégei voltak az Orbán 
Balázs Gimnázium kántáló diákjai, Fodor Etel-
ka-Éva tanárnő irányításával. Köszönjük nekik 
a szép karácsonyi dalokat!

Eu-s csomagok
Karácsony küszöbén nem maradnak ajándék 

nélkül a szociálisan rászorulók sem, EU támo-
gatásból több mint 200 családnak osztunk cso-
magot ebből az alkalomból.
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A karácsonyt megelőző várakozás mindenkit, 
kicsit és nagyot egyaránt, izgatottsággal tölt 
el. Ilyenkor többet figyelnek egymásra az em-
berek, gyertyát gyújtunk, koszorút készítünk, 
süteményt sütünk, karácsonyi énekeket du-
dorászunk. A lelkünket ünneplőbe öltöztetjük, 
hogy a Szenteste minél varázslatosabbá váljon. 

A napközinkben is nagy a sürgés-forgás, el-
kezdtünk hangolódni az év egyik legszebb ünne-
pére. A Mesevár Napközi óvodásai és munkakö-
zössége, a szülőkkel együtt, évről évre közösen 
hangolódnak az ünnepre, mely tevékenységek 
már hagyományossá váltak nálunk. 

Az adventi készülődés, családi alkotó napok 
elnevezésű projektünket immár 14. alkalommal 
támogatta Székelykeresztúr Város Önkormány-
zata és a Mesevár Egyesület. Az idei évben no-

vember 26-án és 27-én a délelőtt megszervezett 
tevékenységek során a nagyobb óvodások az 
üvegfestés technikáját sajátították el, mécsese-
ket készítve. A munkát a csoportvezető óvónők 
irányították, segítették, előzőleg ők is alaposan 
elsajátítva a technika fortélyait.

November 28-án a családi alkotó délutánra 
és vásárra került sor. A napközi mind a hét cso-
portjában szülő-gyermek tökéletes összhang-
ban, közösen munkálkodott, ablakdíszeket, asz-
tali díszeket, mécseseket, karácsonyfadíszeket, 
karácsonyi képeslapokat és egyéb, az ünnep 
hangulatát idéző alkotásokat készítettek, hogy 
az elkövetkező időszakban tegye még hangula-
tosabbá az otthonukat, a várakozást. 

A kézműves foglalkozások után az intézmény 
udvarán felállított vásáron vehettek részt a gye-

rekek szüleikkel, hozzátartozóikkal közösen, ahol 
meleg tea, kellemes zene, az óvó nénik által ké-
szített dísztárgyak és a szülők által sütött muffin, 
fánk és kürtöskalács fogadta az oda látogatókat.

Köszönjük, hogy együtt lehettünk! Köszö-
nünk minden anyagi és erkölcsi hozzájárulást, 
mely segítette, hogy ez a rendezvényünk, mely 
már hagyományossá vált a napközinkben, az 
idén is létrejöhetett és megvalósulhatott!

Bartos Csilla

	 Adventi	készülődés	a	Mesevárban

December 17-én délután népes közönség 
előtt nyitottuk meg egy nagyon sokoldalú mű-
vész, a székelyudvarhelyi Nagy-Imecs Zsuzsán-
na 10. egyéni képzőművészeti tárlatát a szé-
kelykeresztúri Molnár István Múzeumban.

Ünnepünk többszörös volt: a múzeumalapító 
dr. Molnár István születésnapján lehettünk ré-
szesei egy nagyszerű rendezvénynek, amelyre 
a „koronát” az Udvarhelyszéki Napkorona Nép-
dalkör szívhez szóló műsora tette fel, és záró-

mozzanatként megkoszorúzták dr. Molnár Ist-
ván szobrát a múzeum udvarán. 

Hálás köszönet mindenkinek, aki velünk ün-
nepelt ezen a csodás napon.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 K iállít ás és ünnep a múzeumban

 A ngyalok est je
Időben érkezel. Az előtér kivilágítva, kedves 

mosolyú lányok várják, hogy elvegyék a kabáto-
dat. Visszamosolyogsz, odaadod, majd belépsz a 
terembe, megkeresed a helyed, leülsz. Izgulsz. 
Sem szervező, sem fellépő nem vagy, mégis 
izgulsz, hiszen tudod: most valami fontos tör-
ténik. Fürkészed a színpadot, ahonnan mintha 
egy karácsonyi képeslap köszönne vissza rád: 
papírkandalló mellett díszes fenyőfa magasodik, 
gyertyák égnek és játékok sorakoznak a földön. 
Hamarosan elsötétül a terem, és ahogy fogynak 
a fények úgy növekszik a csend. Hallgatsz te is, 
figyelsz. A fekete függöny mögül kalapos lány 
lép elő, megáll egy versnyi időre és el is tűnik. 

Női cipők kopognak végig a deszkákon, az 
est házigazdái köszöntik a jelenlévőket. Megtu-
dod, hogy ez a jótékonysági est szinte már ha-
gyomány – negyedik éve rendezik meg, ahogy 
azt is, hogy „örökbefogadható” leveleket írat-

nak rászoruló gyerekekkel, akiknek évről évre 
így teljesülhet egy kívánsága. Mint kiderül, van, 
aki cukorkát és babát kér, más meleg kabátot, 
és van, aki nemcsak magának, de az egész osz-
tályának szeretné szebbé tenni az ünnepet.

A szót tovább nem is szaporítják, egymás 
után következnek az előadók. Erőshangú lányok 
éneke tölti meg a termet, népdalok hirdetik a kis   
Jézus születését; karácsonyi klasszikusok zen-
genek végig egy hegedű húrjain; gyerekkórus 
hangjai csendülnek fel és moldvai dalok emelik 
az esemény fényét. Őket követi egy zenekar, 
akik épp csak az est miatt álltak össze. Popda-
lokkal, kortárs szerzeményekkel színesítik a mű-
sort és zárják le azzal, hogy az összes jelenlévőt 
közös éneklésre kérik fel. Bár az est lezárult, tu-
dod, az eseménynek még nincs vége. Gyűlnek 
az angyalkák, hajlik a papír, reccsen a ragasztó, 
suhognak a láthatatlan szárnyak: a helyi és kör-
nyező falvakból érkezett levelek mind gazdára 
leltek, és az ajándékok napról napra egyre csak 

tornyosodnak az Erdélyi Ifjúsági Egyesület iro-
dájában arra várva, hogy az egyetlen Angyal el-
vigye őket a gyerekekhez.

Az est házigazdája: Gagyi Réka és Faluvégi 
Bartha Noémi. Fellépők: Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium Kórusa, Bíró Csenge, Cickom Éne-
kegyüttes, Jodál Zsolt, Kiss Feró, Lakatos Sán-
dor, László Harmat-Dóra, Pál Orsolya-Tímea, 
Rafai Rajmund, Simó Kamilla, Veres Lehel.

Földesi Csenge

 Siklódiak a Karib-tengeren Siklód és Hollókő sok közös projektben vett 
már részt, sok közös kulturális eseményt szer-
vezett. Október 27. és november 6. között hol-
lókői barátaink szervezésével ezúttal erdélyi, 
olasz, francia és spanyol fiatalokkal együtt egy 
nemzetközi projekten vehettünk részt, amely 
az Európai Unió támogatásával valósult meg 
az Erasmus+ projekt keretén belül. Siklódról 
hét fiatal kapott meghívást arra, hogy ezen a 
nemzetközi pályázaton képviseljük kicsiny kis 
falucskánkat egy Franciaországhoz tartozó kis 
karibi szigeten, Martinique-en. A projekt célja 
volt, hogy egymástól tanuljunk bemutatók, mű-

helymunkák és beszélgetések révén. A projekt 
témája: Ne szemétkedj, a Te jövőd a tét!, mely-
nek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a vi-
lágon zajló pazarlásra és az egyre több szemét 
problémájára, amit már sajnos a közvetlen kör-
nyezetünkben is megtapasztalhatunk. A kör-
nyezetvédelmi és szakmai bemutatók mellett, 
mindenki bemutatta a saját régióját, egyesüle-
tét. Köszönet a hollókői csapatnak az áldozatos 
munkájukért, és azért, hogy minket is bevontak 
a projektbe. Köszönjük, hogy Siklód hírét vihet-
tük erre a kis egzotikus szigetre.

Részlet Birtalan Árpád Zsolt beszámolójából
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 100. s zületésnap
György Juliánna 2019. december 8-án ün-

nepelte 100. születésnapját. Székelykeresz-
túron született, egész élete során a mező-
gazdaságban tevékenykedett, és még 100 
évesen is dolgozik a zöldséges kertjében. Né-
pes családdal büszkélkedik, és irigylésre méltó 
szellemi frisseségnek örül. Kívánunk számára 
további jó egészséget, sok örömet és boldog-
ságot családja körében! 

December folyamán sok előadásnak örülhet-
tek a székelykeresztúriak, a kínálat igen válto-
zatos volt.

4-én a Csíki Játékszín Móricz Zsigmond Ro-
konok című előadását láttuk Hargita Megye Ta-
nácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és 
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának tá-
mogatásával, 8-án a Pipacsok Néptáncegyüttes 
műsorát, 13-án a Kolozsvári Operettissimo Mi, 
muzsikus lelkek című előadását, 15-én a szé-
kelykeresztúri ifjú tehetségek karácsonyi jó-

tékonysági koncertjén vettünk részt, 18-án a 
Gyerekek Klubja karácsonyi hangversenyén.

December 20-án a Vadrózsák Néptánc-
együttes a Csillagok tornáncán című kará-
csonyi műsorát mutatta be, 27-én a Mákvi-
rágok Néptáncegyüttes a Nékünk születék 
mennyei király című karácsonyi műsorát vitte 
a színpadra.

Ezeken kívül filmvetítésre is sor került, az 
Égbőlpottyant Mikulást 11-én, a Csillagher-
cegnőt 18-án láthattuk a moziban.

Januárban jönnek a Csíkszentgyörgyi Szé-
kely Góbék, és a Polgári Fúvószenekar 1895 
hagyományos Újévi Koncertjét is izgatottan 
várjuk. Jól indul a 2020-as esztendő!
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FELHŐTLENÜL

 Isten hozot t 
 S zékel ykeres z túron!

2019 októberében 12 székelykeresztúri kis-
baba született, 8 fiú és 4 lány. Isten éltessen 
benneteket Székely Noel, Osváth Nándor, Joó 
Krisztián-Kristóf, Pap István, Pap Zsigmond, 
Beke Zsófia, György Tímea, Györgypál Eszter, 
Lukács Kristóf-Zalán, Deszpa Dorka, Román 
Ádám!

Csodás hangulatú, szép vásárunk volt. Kö-
szönet a kézműveseknek, a vásárosoknak, a 
vásárlóknak, nézelődőknek, a lelkes önkéntes 
szervezőknek és közreműködő szervezeteknek, 
intézményeknek, fellépőknek, a helyi önkor-
mányzatnak, az enyhe napos időnek és a me-
leg bornak, hogy ilyen jól érezhettük magunkat 
a 11. Karácsonyi Vásáron, Székelykeresztúron!

Közel 30 árus, kézműves várta az érdeklődő-
ket az ünnepi fényekben pompázó standoknál. 
Egyedi termékekben és finom ízekben volt gaz-
dag a vásár, és szép számban fordultak meg ki-
csik és nagyok, fiatalok és idősek. A székelyke-
resztúri Polgármesteri Hivatal jóvoltából minden 
nyugdíjas ünnepi kóstolóban részesült, közel 500 
szeretetmenüt sikerült kiosztani. A gyerekeknek 
vidám, interaktív karácsonyi koncerttel kedves-

kedtünk, a műsort a kolozsvári Karaván együt-
tes hozta. Ezt követően a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium és az Orbán Balázs Gimnázium kisdi-
ákjai 1-1 összeállítással kedveskedtek a vásárba 
látogatóknak. A Zeyk Domokos Technológia Lí-
ceum diákjai pedig az általuk készített fa- és tex-
tiltermékekkel voltak jelen. A szombati nap egyik 
izgalmas programja az ingyenes fotózkodás volt, 
a Retrobooth fotósarokkal, ahol bárki megörö-
kíthette a vásári hangulatát, jókedvét, és instant 
fényképet kaphatott kezébe mindenki pillanato-
kon belül. Ugyancsak szombaton ifj. Sipos Dezső 
hegedűkoncertje koronázta meg a napot. Tom-
bolasorsolás sem maradt el, a sok szép vásárfia 
mellett fenyőfát is lehetett nyerni. Vasárnap este 
a vásárzáró és kiegészítő eseményeként jóté-
konysági estre került sor a művelődési házban, 
ahol környékbeli tehetséges fiatalok léptek fel, a 
bevételből pedig rászoruló gyerekek angyalnak írt 

kívánságait teljesítették az ATA önkéntesei. A 11. 
vásár jelképe, a feliratos, igazán pompás bögre 
ebben az évben is jelen volt, sokan ebből kortyol-
gatták a meleg italokat, míg a kürtős kalács, a 
lángos, esetleg a minifánk vagy a sültkolbász el-
készült. Közben ünnepi dallamoktól volt hangos a 
piactér. Így a kicsit sem télies idő ellenére mégis 
közelebb kerülhettünk a karácsony igazi varázsá-
hoz és hangulatához.

Az idei rendezvény sikerében, megvalósítá-
sában közreműködött a Székelykeresztúri Kis-
térség Szövetség, a Gondviselés Segélyszer-
vezet, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület, a Molnár 
István Múzeum, Székelykeresztúr Polgármes-
teri Hivatala, fő támogató pedig a helyi önkor-
mányzat volt, az első oldalon látható élethű fo-
tókért Bíró Annamáriának jár a dicséret. 

 Találkozzunk jövőben is!
Faluvégi Bartha Noémi

 Mikulás-nap 20 19
A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség által 

szervezett teltházas rendezvényen fogadták a 
gyerekek a Mikulást Székelykeresztúron decem-
ber 5-én. Az Evilági zenekar Csodaváró műsora, 
koncertje tette kellemesebbé és izgalmasabbá 
a várakozást, majd közös dalolással bizonyítot-
ták a kicsik, hogy idén is jók voltak, és megér-
demlik a puttonyból való ajándékokat. A Mikulás 
érkezése után a bátrabbak a színpadra is felme-
részkedtek, énekeltek és fotózkodtak az est „fő-
hősével”. Mindenkinek jutott csoki is és néhány 
emlékezetes pillanat. Köszönjük Székelykeresz-
túr Önkormányzatnak az anyagi támogatást és 
az ATA-önkénteseknek a segítséget!

Faluvégi Bartha Noémi

	 Ünnepi	zsongás	a	Művelődési	Házban

 Autonómia Kupa
December elején Székelyudvarhely volt há-

zigazdája a 10. alkalommal megrendezett Szé-
kelyföldért Kupa teremlabdarúgó-tornának. 
A kétnapos vetélkedőn 48 csapat vett részt 
(40 alattiak és 40 fölöttiek), képviselve a Kár-
pát-medence szinte minden részét, de Lengyel-
országból is érkeztek a tornára.

Az Autonómia Kupában a székelykeresztúri 
öregfiúk csapata lett az első, a fináléban le-
győzték a Székelyudvarhelyi Hargitát. 

Gratulálunk sikerükhöz!

 11 .  Karácsonyi Vásár


