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Kányádi Sándor 

Csendes pohárkös zöntő 
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

 Bes zámoló a januári t anácsülésről
2020. január 16-án sor került az idei év első 

rendes havi tanácsülésére, amelyen a testület 
tizenhét napirendi pontot vitatott meg.

Az első két napirendi pontot a decemberi 
tanácsülések – egy rendes és egy rendkívüli – 
jegyzőkönyvének az elfogadása képezte.

Harmadik napirendi pont alatt a gyulafehér-
vári Caritasszal és annak a helyi képviseleté-
vel kötendő, illetve megújítandó szerződést fo-
gadta el az önkormányzat. Ez arról szólt, hogy 
a minimálbér és egyéb kiadások növekedése 
miatt szükségessé vált, hogy 7,2 százalákkal 
növelje a Caritas is azoknak a szolgáltatási dí-
jaknak a nagyságrendjét, amellyel a helyi rá-
szorultakat látja el. Ezt az önkormányzat elfo-
gadta, és az a 20-30 közötti személy, aki ilyen 
ellátásban részesül és szorul a város területén, 
azok nyugodtak lehetnek, mert az önkormány-
zat a ráeső részt tudja és fogja is biztosítani, 
tehát az eddigi 5000 lej helyett most plusz 7,2 
százalék az az összeg, amelyet a havi ellátásuk-
ra fordítunk.

A negyedik napirendi pontnál ugyancsak az 
országos minimálbér növekedésének köszönhe-
tően az önkormányzat alkalmazottainak is mó-
dosul a fizetése. Ez az elfogadott bérrács sze-
rint történik azon együtthatók beszorzásával, 
ami mindenkinek érvényben van itt az önkor-
mányzatnál, a minimálbér növekedésének az 
arányában. Ezt is elfogadta az önkormányzat, 
amúgy ezt országos rendeletek és törvények 
írják elő, tehát ezeket vetítettük le helyi szintre.

Ilyenkor év elején gyakorlatilag tervezünk 
sok mindent és 2020-ra előrevetítünk gondo-
latokat, és ezeket próbáljuk megvalósítani a 
kalendarisztikus év folyamán. Hogy ezeket el-
kezdjük, a tavalyi évi költségvetésnek a tava-
lyi évi végleges elfogadását is meg kell ejteni a 
törvények is így írják elő.

Tehát a tavalyi évben 4,1 millió volt az a költ-
ségvetési  hiány, ami a működésből és a be-
fektetésekből adódott, de gyakorlatilag a város 
költségvetése 2019-re 1,5 millió lej pluszot ter-
melt, amit természetesen majd olyan munká-
latokra fogunk fordítani, amelyeket elfogad az 

önkormányzat, miután véglegesítjük a 2020-as 
költségvetést.

Hatos napirendi pont a közérdekű munkák 
listájának az elfogadása a 2020-as évre. Itt a 
szociális munkásokkal végeztetett munkálatok-
nak a halmazát soroljuk fel. Különböző munká-
kat végeznek ezek a szociális munkások, azért 
a javadalmazásért, ami nekik jár. Ez egy bővebb 
lista, nem biztos, hogy minden fronton hasz-
nosítják magukat, de a hó elsepréstől az utca 
seprésig, a szemét összeszedésig, a fűnyírásig, 
a folyómeder takarításig sok minden fel van so-
rolva, hogy ezek az emberek, ha jönnek – igaz 
hogy egyre kevesebben vannak – tudjuk hasz-
nosan lefödni a a munkaidejüket.

A hetes napirendi pontnál a 2020-as évre 
a városgazdálkodás munkálatait fogadtuk el. 
Ugyancsak szükséges és kötelező elfogadni 
azoknak a munkálatoknak a feltételezett listá-
ját, amelyekkel a városgazdálkodási osztály al-
kalmazottai fognak foglalkozni.

Nyolcas napirendi pontnál a tavalyi, tavalye-
lőtti évvel ellentétben az 1920-1921-es iskola-
hálózatot zökkenőmentesen fogadtuk el. Tud-
juk, hogy az elmúlt 2-3 év nagyjából arról szólt, 
hogy hogy alakuljon át a székelykeresztúri isko-
lahálózat, sok vitát, érdekellentétet, súrlódást 
okozott ez, de most az előző évekkel ellentét-
ben, mint mondtam – úgy néz ki, hogy min-
denki megkapta a helyét az új iskolahálózatban, 
és a lényege az az iskolahálózat változtatásnak, 
hogy férjünk bele az országos törvénykezésbe 
is, a jogi személyként való megmaradás felté-
teleit teljesítsük, – a napközinél 150 gyermek, 
iskoláknál 300 gyerek a minimum kötelező lét-
szám –, de a másik lényege, hogy a gyerek ne 
érezze ezeket a változásokat, a tanítás ugyan-
úgy menjen és a változtatás ne menjen a gyer-
mek róvására.

A kilences és tízes napirendi pontnál a fiat-
falvi kultúrházat, illetve a közösségi háznak azt 
a termét, amely alkalmas különböző rendezvé-
nyek, gyűlések megszervezésére, licit útján ki 
fogjuk adni, és ezt a licit dokumentációt fogadta 
el a testület. 

 Boldog új évet S zékelykeres z túr!

Kalendáriumi képes feljegyzés:
2019. december 18-án ilyen szép zöld volt a 

napsütötte főtéri park.



2.   oldal - 2020. január

Van egy érdeklődő, a Fiatfalváért nevű kultu-
rális egyesület, reméljük, hogy az is lesz a nyer-
tes a liciten, és ezáltal a működtetési gondokat 
levesszük a város válláról, ezeket a terheket ez 
az egyesület fogja tovább vinni, természetesen 
a mi felügyeletünk és támogatásunk mellett 
a falu érdekében. Itt felvetődött, hogy azok a 
szervezetek, egyesületek, egyházi közösségek 
használhatják-e tovább a termet. Az egyesület 
képviselője megnyugtatott, hogy ne aggódjon 
senki, mert a mostani működés szellemében 
és formájában mindenki bemehet és mindenki 
tevékenykedhet ezekben a termekben, és a cél 
nem az, hogy valamit visszafelé irányítsunk, le-
fojtsunk, sőt inkább a jó irányba tereljük. 

Tizenegyes napirendnél a Dávid Ferenc la-
kónegyedben egy ANL-s lakás megvásárlására 
nyújtott be egy bérlő igényt. Ezt elfogadta az 
önkormányzat.

Tizenkettes napirendnél a 2020-as beruhá-
zásoknak egy előzetes listáját fogadta el az ön-
kormányzat most év elején már azért, hogy 
biztosítva legyen a folytonosság, tehát azok a 
munkálatok, amelyek elkezdődtek a tavaly – akár 
a kisvágóhídra gondolunk, vagy azok az utcafel-
javítások, amelyekre meg van kötve a szerződés 
(a fiatfalvi Malom utca, a fiatfalvi Kismező utca,a 
Marin Preda és Henter utca – tudjanak elindulni, 
folytatódni, mert ez az az ötös csomag, amelyben 

a Gábor Áron utca már megvalósult, tehát befe-
jeződött, a következő négy utca a kora tavasz-
szal, amikor az idő engedi, folytatódik, reméljük a 
2020-as évben be is fejeződik. Tehát ez azért volt 
fontos, hogy mielőbb elfogadjuk a beruházási lis-
tának az előzetesét, illetve ha olyan új közbeszer-
zéseket akarunk beindítani, mint akár a Sóskúton 
a területrendezés, enélkül nem lehetett volna. Ez 
a beruházási lista még változhat, amikor a végle-
ges számokat meglátjuk, amikor leosztja az or-
szágos  pénzügy, illetve a megyei tanács is azokat 
a pénzösszegeket a helyi önkormányzatoknak, 
amelyeket az országos költségvetés előirányoz. 

Tizenhármas napirendi pontnál szociális lakások 
építése módosított mutatóinak az elfogadására 
került sor, ezt egyhangúan elfogadta az önkor-
mányzat. Ez azt jelenti, hogy szociális lakások fog-
nak épülni a 2020-as évben. Azt kell tudni, hogy 
nagyon sok szociális eset van. Nem is nagyon tud-
ja elképzelni az, aki nap mint nap nem szembesül 
ezzel, hogy hányan keresnek meg, hogy lakás-

problémájuk van, és nem feltétlenül a társadalom 
legszélén lévő rétegek, vagy a társadalom legki-
szolgáltatottabb tagjai, azok akik időnként lakás- 
igényt nyújtanak be. Ezt a problémát szeretnénk 
orvosolni azzal, hogy szociális lakásokat építünk, 
illetve a létezők mellé folytatjuk ezeknek az épí-
tését. Meg van kötve a szerződés a minisztérium-
mal, a kivitelezővel is, reméljük, hogy záros időn 
belül el is kezdődnek a munkálatok. 

A tizennégyes napirendnél a sóskúti terület-
rendezést fogadtuk el. A Sóskúton egy olyan te-
rületrendezés van folyamatban, amely a sóskúti 
diákszálló működését elősegíti, tulajdonképpen 
egy hotelkert, amely tartalmaz egy új szabadtéri 

színpadot is, amely a volt kazánház helyére van 
tervezve. Egy fedett színpad lenne, amelyhez 
tartozna öltöző, férfi és női illemhelyek, erre kü-
lönítettünk el pénzt az előbb említett beruházási 
listában. Ennek a munkálatnak szeretnénk mi-
hamarabb elindítani a közbeszerzését, reméljük, 
lesz olyan cég, aki jelentkezik, és annak ellené-
re, hogy ez is egy elég kényes dolog, eléggé le 
vannak födve a nagyobb cégek munkálatokkal, 
és nem könnyű olyan céget megnyerni, amely 
már végzett hasonló munkálatokat, és amely 
minőségben és időre tudna egy szép területren-
dezést véghez vinni a Sóskúton.

Tizenötös napirendi pont a szociális ügyosz-
tály által a 2020-as évre előterjesztett szociális 
tevékenységek tervezetének az elfogadása volt.

Tizenhatos napirend a sérült személyek má-
sodik félévi gondozásáról készült jelentés elfo-
gadása volt. 

Tizenhetes napirend a különfélék voltak. Itt-
két téma merült fel, az egyik, hogy a Sóskúton 
vegyünk egy területet, ott vannak az önkor-
mányzatnak saját tulajdonú területei, illetve a 
különbözet az a Horváth Sándor közbirtokossá-
gé, amelynek vezetőségi ülésén ez a téma már 
felvetődött, hogy bizonyos anyagi feltételek 
mellett hajlandó a közbirtokosság nekünk ezt 
a 30 áras területet hosszú távra haszonbér- 
be adni úgy, hogy ott dolgozhassunk is, akár 
parkírozókat építsünk. Az önkormányzat elfo-
gadta, hogy ezt a területet bérbevegyük, de 
természetesen a Horváth Sándor közbirtokos-
ság közgyűlése is rá kell bólintson a vezetőség 
javaslatára, és reméljük, hogy mivel közérdek, 
nem fog semmiféle akadályba ütközni.

A második különfélék a vagyonlista módosí-
tása volt, a derítőállomással szemben van egy 
másfél hektáros terület, amelyet szeretnénk a 
város magánvagyonába bevenni, ez amúgy is 
közterület volt, valamikor a fiatfalvi iskola tulaj-
donát képezte.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte

 Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

 A nyaköny v i hírek
 2019.11.15. – 2019.01.15. 

 Születések:
Andrási Nikolett 2019.11.16
Antal Biborka  2019.11.21
Csoma István  2019.11.22
Biró Hanna  2019.11.22
Palencsár Botond-Lehel 2019.11.23
Bogár Nimród  2019.12.15
Szécsi Panna  2019.12.21
Orbán Milán  2019.12.25
Faluvégi Aliz  2019.12.27

 Házasságkötések:
 2019.11.29
Orbán Zoltán és Nagy Erzsébet
2019.12.24
Larcher Krisztián és Mező Dóra
2019.12.24
Schaser Benjamin és Erbleck Christin
2020.01.11
Benedekfi Dávid-István és Tusa Timea-Irén

 Elhalálozások:
Kémenes András 2019.11.19
Lukács Elek  2019.11.21
Fülöp Béla  2019.11.25  
Kiss Sándor  2019.12.03
Ötvös András  2019.12.05
Bokor Albert  2019.12.06
Pap Mózes  2019.12.06
Mátyás Irma  2019.12.10
László Ilona  2019.12.12
Török Erzsébet  2019.12.15
Szente Irma  2019.12.20
Barabás József  2019.12.22
Máthé Gyula  2019.12.25
Gál József  2019.12.29
Bokor Anna  2020.01.01
Maxim Ion  2020.01.02
Kibédi Irén  2020.01.06
Simon Anna  2020.01.08
Imecs Dénes  2020.01.08
Nagy Etelka  2020.01.12
Hegyi Lidia  2020.01.14

 Bes zámoló a januári t anácsülésről

Székelykeresztúri 
asztalitenisz-maraton bajnokság 

2020. január 25-én a városi sportcsarnok-
ban került megszervezésre a Derecske test-
vérvárosunk sportolóinak részvételével az 
asztalitenisz bajnokság.

A verseny győztese a székelykeresztúri 
VIDA ATTILA, akinek gratulálunk a sikerhez!

Külön dicséretet érdemel kitartásáért és 
szerepléséért a verseny legidősebb résztve-
vője, a székelykeresztúri 74 éves SZÁVULY 
ATTILA. És végül, de nem utolsó sorban gra-
tulálunk minden résztvevőnek és sportked-
velőnek, aki részt vett az eseményen!



2020. január - 3.   oldal

1/2020-as HATÁROZAT a gyűlésvezető el-
nök megválasztásáról a 2020. január 16-kai 
gyűlésre. 

2/2020-as HATÁROZAT a polgármesteri 
Hivatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe 
tartozó közintézmények alkalmazottai fize-
tési besorolásának elfogadásáról.

3/2020-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi 
költségvetés hiányának elfogadásáról szóló 
rendeletének jóváhagyásáról.

4/2020-as HATÁROZAT a közérdekű mun-
kálatok listája elfogadásáról a 2020-as évre.

5/2020-as HATÁROZAT a helységgazdálko-
dás keretén belül elvégzendő munkálatok 
listája elfogadásáról a 2020-as évre.

6/2020-as HATÁROZAT a városi iskolaháló-
zat 2020-2021-es tanévre vonatkozó jóvá-
hagyásáról.

7/2020-as HATÁROZAT a fiatfalvi Kultúrott-
hon bérbeadásának odaítélési dokumentá-
ciójáról.

8/2020-as HATÁROZAT a fiatfalvi Közösségi 
terem bérbeadásának odaítélési dokumen-
tációjáról. 

9/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

10/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi be-
ruházási lista tervezetének elfogadásáról.

11/2020-as HATÁROZAT a Szociális lakások 
építése beruházás módosított technikai és 
gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

12/2020-as HATÁROZAT a Sóskúti terület- 
rendezés beruházás megvalósíthatósági ta-
nulmányának, valamint technikai és gazda-
sági mutatóinak elfogadásáról.

13/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évre 
vonatkozó szociális tevékenységek terveze-
tének elfogadásáról.

14/2020-as HATÁROZAT a város magánva-
gyonát tartalmazó lista módosításáról.

15/2020-as HATÁROZAT egy felülépítési 
jog alapításáról.

Székelykeresztúr, 2020. január 16. 

HOTĂRÂREA nr. 1/2020 privind alegerea 
d-lui consilier Simó Béla ca președinte de 
ședință.

HOTĂRÂREA nr. 2/2020 privind stabilirea 
salariilor de bază corespunzătoare funcției, 
gradului/treptei profesionale/categoriei de 
salarizare pentru funcțiile publice și funcți-
ile de natură contractuală, din cadrul apa-
ratului de specialitate al primarului orașu-
lui Cristuru Secuiesc, Muzeului orășenesc, 
Bibliotecii orășenești, Creșei orașenești și 
aparatului propriu al Consiliului Local al ora-
șului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 3/2020 privind aprobarea 
deficitului bugetar pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 4/2020 privind aprobarea 
Planului de lucrări de interes local pe anul 
2020.

HOTĂRÂREA nr. 5/2020 privind aprobarea 
lucrărilor ce se execută în cadrul gospodări-
ei comunale pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 6/2020 privind aprobarea 
rețelei școlare din orașul Cristuru Secuiesc 
pentru anul școlar 2020-2021.

HOTĂRÂREA nr. 7/2020 privind aprobarea 
documentației de atribuire prin închiriere 
a Căminului cultural Filiaș, situat în orașul 
Cristuru Secuiesc, str. Filiaș nr. 188.

HOTĂRÂREA nr. 8/2020 privind aprobarea 
documentației de atribuire prin închiriere a 
Sălii de comunitate, situat în orașul Cristuru 
Secuiesc, str. Filiaș nr. 174.

HOTĂRÂREA nr. 9/2020 privind aprobarea 
vânzării unui apartament tip ANL, situat în 
orașul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc 
nr. 1, Bl. 2/B, apartament 9, jud. Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 10/2020 privind aprobarea 
planului listei de investiții pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 11/2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați în 
urma finalizării procedurii de achiziție publi-
că pentru obiectivul de investiții ”Construire 
locuinte sociale în strada Zata, orașul Cris-
turu Secuisec”.

HOTĂRÂREA nr. 12/2020 privind aproba-
rea Studiului de fezabilitate și a indicatori-
lor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Amenajarea peisagistică pentru 
zona de agrement Sóskút, orașul Cristuru 
Secuiesc”.

HOTĂRÂREA nr. 13/2020 privind aprobarea 
Planului anual de acțiune privind serviciile 
sociale administrate și finanțate din bugetul 
local, pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 14/2020 privind aprobarea 
modificării inventarului categoriilor de bu-
nuri imobile care alcătuiesc domeniul privat 
al orașului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 15/2020 privind aprobarea 
dobândirii unui drept de superficie.

Cristuru Secuiesc, 16. ianuarie 2020.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

ÖNKORMÁNYZAT

Biz tosít anunk kell  tér sé -
geink öss zekapcsolását

 Újabb, a székelyföldi megyéket összekötő út 
megépítésére írtak alá szerződést január 9-én, 
csütörtökön Székelykeresztúron. A 135-ös jel-
zésű megyei út Etéd – Siklód – Küsmöd – Ma-
ros megye határa szakaszán idén elkezdhetik a 
munkát. Az aláírásnál több lakó is jelen volt az 
érintett településekről, Hargita Megye Tanácsa 
vezetősége és a térségi tanácsosok mellett.

Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke sze-
rint a megyei utakat a lakosság bevonásával 
lehet minden igénynek megfelelően és a legbiz-
tonságosabban megépíteni.

– Az út korszerűsítésével nemcsak a köz-
lekedést könnyítjük meg, de a hagyományos 
térségeinket kötjük ismét össze. Szoros össze-
fogás alakult ki a kistérség, Hargita Megye Ta-
nácsa és az Udvarhelyszéki RMDSZ között, ami 
a fejlődést szolgálja – tette hozzá az elöljáró.

Bíró Barna Botond, a megyei tanács alelnöke 
szerint a szerződés megkötését rengeteg mun-
ka előzte meg. Mint ismertette, Udvarhelyszék 
fejlődése, az utak tekintetében, az utóbbi idő-
ben nagy lendületet vett, hiszen a kobátfalvi út 
mellett most a siklódi út építése is elkezdődhet, 
a megye déli részét érintő EU-s beruházás pe-
dig a közeljövőben.

A kivitelező 12 kilométeren építi meg a 135-
ös megyei utat. Két meglévő hidat újítanak fel, 
és három új építésének fognak neki, valamint 
a háztartások és mellékutcák bejáratait is el-
készítik. A tereptől függően betonsáncokat is 
építenek, hogy a vízelvezetés megfelelő legyen, 
a településeken pedig födött sáncokat alakíta-
nak ki. A beruházás értéke, áfával, megközelíti 
a harmincmillió lejt, a munkálatokra pedig húsz 
hónap áll az építőcég rendelkezésére, nem szá-
molva a téli időszakot, amikor nem lehet dol-
gozni.

Hargita Megye Tanácsának sajtóközleménye

Örömmel értesítjük az olvasóinkat, hogy 
könyvtárunkat felvették az Magyar Tudomá-
nyos Akadémia EISZ intézményi körébe.

Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um céltámogatást biztosított az EISZ számá-
ra, hogy határon túli magyar intézményeknek 
nyújtson lehetőséget az online szakirodalmi és 
közművelődési források elérésére. Ennek kö-
szönhetően a határon túli intézmények adatbá-
zis-előfizetését 100%-ban támogatja az EISZ.

A nagyszámú adatbázist diákok, kutatók, 
egyetemisták, szakdolgozatot írók figyelmébe 
is ajánljuk.

Böngészhető telefonon, laptopon is, de CSAK 
a könyvtár hálózatán keresztül. Egyszerre öt-
ven oldalt lehet letölteni. Többnyire szakköny-
vek, ismeretterjesztő kiadványok, szakdolgo-

zatok, tudományos munkák tölthetők le.
Typotex Interkönyv adatbázis: https://edu.

interkonyv.hu
Szaktárs felületen elérhető kiadók: Attrak-

tor, Balassi, Gondolat, Kortárs, Kronosz, L'Har-
mattan, Mentor, Napvilág, Osiris, Szaktudás: 
https://www.szaktars.hu/

 Segítség az ol vasók nak , t anulók nak , kut atók nak
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Erasmus+ Székelykeresztúron
2019. december 9. és 13. között 

került sor az Erasmus+, Placehus 
Preservation of the Local Artistic, 
Cultural and Environmental Heri-
tage in the European Union in the 
Mean of Sustainability pályáza-

tunk helyi mobilitására, amelyre 
négy ország küldöttsége érkezett 
iskolánkba.

Az első napon bemutattuk 
iskolánkat, meglátogattuk a 
helyi múzeumot és megismer-
tettük vendégeinket a helyi ha-

gyományos tevékenységekkel. A 
második napon a vendégek Pa-
rajdra látogattak, ahol megtekin-
tették a sóbányát, és láthatták, 
hogy a sókitermelésen kívül 
más felhasználhatósága is van 
a bányának. A sóbánya történe-
téről és a bánya felhagyott tár-
náiban folyó tevékenységekről 
rövid játékot állítottak össze a fo-
gadó tanulók. Később Korondon 
egy fazekasműhelyt látogattak 
meg, ahol mindenki kipróbálhatta 
a fazekasság mesterségét. Nagy 
élvezettel ültek mindannyian a 
fazekaskerék mellé és próbáltak 
meg egyszerű edényeket elkészí-
teni. A harmadik napon megis-
mertettük vendégeinket a szász 
kultúrával, Szebenbe, Európa 
kulturális fővárosába látogattunk 
el. Megtekintettük a Bruken-

thal múzeum román művésze-
ti részlegét és a természettu-
dományi múzeumot. Hazafelé 
megálltunk a segesvári várban. 
Befejezésként egy versenyen 
vehettek részt vendégeink, 
megkeresték városunk néhány 
nevezetességét és csoportképet 
készítettek. A vegyesen kiválasz-
tott csoportok nagyon élvezték 
a közös munkát. Ezután minden 
csapat beszámolt az élménye-
iről, és előkészítettük a magyar- 
országi kiutazást, amely- 
re 2020 februárjában kerül sor.

A magyarországi mobilitás 
lesz a pályázat utolsó tevékeny- 
sége, reméljük ezt is ugyan- 
olyan élvezettel fogják teljesíte-
ni tanulóink, mint az eddigi közös 
munkát.

Dénes Zsófia

A magyar kultúra
napja
A magyar kultúra nap-

ját 1989 óta ünnepeljük 
január 22-én annak em-
lékére, hogy a kézirat 
tanúsága szerint Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a 
napon fejezte be a Him-
nuszt. Színvonalas, szép 
megemlékezést tartot-
tunk iskolánk könyvtárá-
ban, valamint az osztály-
termekben e nemes nap 
alkalmából.

Kacsó Anna 
Ladó Orsolya
Kántor Ágnes

A 2019. december 20-i nagykorúsítási ün-
nepség pillanatképei
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Hogyan készül? Iskolánkba látoga- 
tott Vajda Lehel Koppány, aki elmesélte gye-
rekeinknek, mivel telnek hétköznapjai. Lel-
kesedéssel és szakértelemmel magyarázta 
el hogyan készülnek a személyre szabott 
dísztárgyak, majd meghívott a Print&Decor 
reklámügynökségbe. Látogatásunk folyamán 
lehetőség adódott arra, hogy lefotózzanak 
és a hűtőmágnes készítésének aktív része-
sei lehessünk. Megtanultuk mi az a hőprés, 
a plotter, a kasírozás. Különleges, tanulságos 
és érdekes élményekben volt részünk. Még 
egy-egy mágnessel is megajándékoztak ben-
nünket. Kellemes napot töltöttünk el együtt. 
Köszönjük szépen a lehetőséget. Visszatérő 
vendégek leszünk.

Karácsonyi ünnepek. Az ünneplés jegyé-
ben került sor iskolánk diákjainak karácsonyi 
műsoraira, mely meghitt módon hangolta a 
közelgő ünnepre a résztvevőket. 

Ugyancsak a karácsonyi ünnepek alkal-
mából iskolánk kántáló diákjai a városi Pol-

gármesteri Hivatal vendégei voltak, Fodor 
Etelka Éva tanárnő irányításával.

Bölcs Diákok országos vetélkedő. A 
X. Bölcs Diákok országos szintű vetélkedőn 
Egyedfi Tamás, Páll Réka, Simó Kamilla és 
Szabó Renáta diákok, valamint Nagy Edit 
tanárnő alkotják a Hupikék Törpikék csapa-
tot. Az idei tanévben is nagy lelkesedéssel 
nevezett be csapatunk erre az interdiszcip- 
lináris országos vetélkedőre. A tavaly elért 
eredményektől felbuzdulva a diákok nagy 
lelkesedéssel készültek az Angyalműhely 
feladat megvalósítására, ami tulajdonkép-
pen egy karácsonyi szeretetajándék volt. 
A diákcsapat a lókodi öregotthon lakóit ke-
reste fel, és velük töltöttek el egy délutánt, 
belopva így a karácsony örömét az idősek 
otthonába. Együtt kalácsot és mézes pogá-
csát sütöttek, és felelevenítették az régmúlt 
ünnepek hangulatát. 

A vetélkedőre beküldött kisfilmmel a csa-
pat maximális bónuszpontot szerzett, akár-

csak az előző évben, így országos szinten a 
három legjobb produkcióból az egyik az övék.  
Gratulálunk a szép eredményhez és a szív-
vel-lélekkel megvalósított műhelymunkához. 
Kitartást és további sikereket kívánunk isko-
lánk csapatának!

Szülői bál. A január 11-én megrendezett 
hagyományos szülő-nevelő találkozónak idén 
is a Küküllő vendéglő adott otthont. A megje-
lent szülőket, pedagógusokat iskolánk diákjai 
az erre az alkalomra betanult irodalmi, zenés 
és táncműsorral köszöntötték. A közel 300 
résztvevő – szülő és pedagógus – számára a 
találkozás jó alkalmat teremtett a beszélge-
tésre, egymás jobb megismerésére és az ön-
feledt szórakozásra. Köszönjük mindenkinek 
a részvételt, valamint az Orbán Balázs Gim-
názium Alapítványának tett felajánlásokat!

További tájékoztatásért látogassa meg is-
kolánk internetes oldalait: www.obg.ro, www.
facebook.com/obg.szekelykeresztur 

Ünnepi pillanataink képekben: angyalvárás az oviban, kórusunk kará-
csonyi koncertje, karácsonyi ajándékozás, a Vadrózsák Néptánccsoport 
Csillagok tornácán című karácsonyi műsora. 

Összeállította: Farkas Orsolya, Székely Tiboldi Anikó

 Sít ábor
Nagyon várt esemény az is-

kolánkban a sítábor. Amikor már 
eljön október a diákok nagy ér-
deklődéssel kérdezgetnek nap 
mint nap, lesz-e sítábor. A vá-
lasz persze igen, csak legyen 
hó, és akkor tervezzük-szervez-
zük, várjuk, hogy mehessünk.

A sítábornak nagy hagyomá-
nya van, hiszen több mint 15 
éve kezdte el Csáki Péter igaz-
gató úr. Azóta nagyon sok diák 
tanult meg sízni és egyre nép-
szerűbb az iskoláinkban. 

Célunk minél több diákot 
megtanítani síelni és megsze-
rettetni a téli sportokkal.

Tavalyi táborunk szervezésé-
ben Tamás Lenke tanárnő, Boda 
Csilla tanítónő, Hegyi Hunor 
tanár úr, Borbáth Szőcs Nóra 

tanárnő, Mikó Amália tanár-
nő segített. A diákok is népes 
számban vettek részt, hiszen 
idén már 40 diák élvezte a telet 
Hargitafürdőn. 

A tábor egy jól bevált ritmus-
ban zajlik, ami nagyon sokszor 
kimerítő, de nagyon egészsé-
ges, hiszen mozgás és jó levegő 
csak jó hatással van mindenki-
re.

A diákok benti életét is pró-
báljuk színessé és változatossá 
tenni. Odafigyelünk egymásra, 
játszunk. Mindig a legfontosabb 
a testi épség megőrzése, de 
szem előtt tartjuk a jó hangula-
tot, és hogy mindenki jól érezze 
magát. Azt hiszem ezért ilyen 
népszerű a sítábor.

A tábort a Bethlen Gábor Alap 
támogatta.

Szakács Emília
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Épül az új ANL-s tömbház 
2019. november 26-án ténylegesen elkezdő-

dött az a munkafolyamat, amely a 30 lakrészes, 
fiatal családoknak épülő (ANL) tömbház építé-
si munkálatainak kezdetét jelenti. Reményeink 
szerint az új tömbház a 2020-as, azaz idei év 
végéig el tud készülni, és nagy segítség lesz a 
lakásgondok enyhítésében azoknak a fiatal csa-
ládoknak, akik itthon, Székelykeresztúron ter-
vezik jövőjüket, és itt szeretnék nevelni meg-
született vagy megszületendő gyermekeiket.

Temetők karbantartása
A téli időszakban a városi kertészet munka-

társai, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum ta-
nulói és a szociális munkások szemétgyűjtéssel 
és bokrok kivágásával foglalatoskodnak a város 
temetőiben.

Gyarapodás a Városi Könyvtárban
December hónapban 140 darab könyvvel 

gyarapodott könyvtárunk állománya, városunk 
Polgármesteri Hivatala 7000 lejt utalt ki könyv-
vásárlás céljából. A könyvtári dolgozók egész 
évben jegyzik az olvasók kívánságait, javasla-
tait, a már meglévő sorozatok újonnan megje-
lenő kiegészítő részeit, a nagy közönségsikert 
elért új kiadványokat, és év végén ezekből vá-
sárolnak a lehetőségek szerint. Várják olvasói-
kat, felnőtteket és ifjakat, vigyék és olvassák a 
lovas, állatos, történelmi, szerelmes, pszicholó-
giai témájú új könyveket. Köszönet a városve-
zetésnek a mindenévi anyagi támogatást!

Újév i kupa
A 2020. január 11-12. időszakban a városi 

sportcsarnokban került megszervezésre az Új-
évi kupa regionális kispályás labdarúgó torna 
16 csapat benevezésével. A torna során a kö-
vetkező rangsor alakult ki:

1. Székelykeresztúri Egyesülés
2. ROSEAL Székelykudvarhely
3. Farkaslaka
Szép volt fiúk, gratulálunk!

Gyűjtsük szelektíven!
Európai Uniós elváráshoz való felzárkózá-

sunk egyik kezdeti lépéseként a magánházak 
esetében már beindult a hulladékok szelektíven 
gyűjtésének a rendszere. Mivel környezetün-
kért mindannyian felelősek vagyunk, kérünk 
mindenkit maximális felelősségtudattal próbál-
jon eleget tenni a programtervnek!

Székelykeresztúr kertes házak
Szelektív hulladékok gyűjtési programja

Kertek utca Orbán Balázs utca Szabadság tér Csekefalvi utca Timafalvi utca
Petőfi utca Stadion utca Kriza János utca Állomás utca Gyár utca
Budai utca Fiatfalvi utca Farkas utca Vasút utca Jegenye utca
George Coşbuc utca Betfalva Berde Mózes utca Temető utca Malom utca
Gábor Áron utca Bözsefalva Ady Endre utca Hargita utca Virág utca
Cserépcsűr utca Sóskút Kecskés utca Katustava Kölcsey Ferenc utca
Búza utca Zata Eminescu utca Fürdő utca Marin Preda utca
Henter utca Bem József utca Varga Katalin utca
Rövid utca Gyárfáskert utca Arany János utca

Szécsi András utca
Székely utca
Küküllő utca
Dávid Ferenc utca

Szelektív gyűjtés 
minden hónap 

harmadik szerdáján

Szelektív gyűjtés 
minden hónap har-
madik csütörtökén

Szelektív gyűjtés 
minden hónap 

harmadik szerdáján

Szelektív gyűjtés 
minden hónap 

harmadik szerdáján

Szelektív gyűjtés 
minden hónap har-
madik csütörtökén
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Remek zenei élmény nézői, hallgatói lehet-
tünk a Székelykeresztúron fellépő Polgári Fú-
vószenekar 1895 évköszöntő hangversenyén. 
Nagy Levente karmester magabiztos irányításá-
ban az első pillanattól tetszett a tempók nagyon 
hiteles megválasztása. Kifejező és pontos gesz-
tusaival egyaránt segítette a zenekar nagyon 
árnyalt és érzékeny játékát, valamint a nézőket 
abban, hogy felfedezhessék és követhessék a 
zenei anyag kibontakozását. A zenekar tiszte-
letreméltó fegyelme és zenei felkészültsége a 
legjobb alap volt a művek igen gazdag dinami-
kai palettán való előadásához. A leheletkönnyű 

pianissimóktól a diadalmas fortissimókig kö-
vethettük a ritmikailag is erőt próbáló művek 
lendületes előadását. A műsor összeállítása is 
mértéktartó jó izlését dicséri az együttesnek 
és kiváló karmesterének. Kitartó, komoly és 
áldozatos munka áll ennek az egyre fiatalo-
dó és bővülő együttesnek a remek produkci-
ója mögött. Ismételten köszönettel tartozunk 
Vajda Lehel Koppány műsorvezetőnek a szel-
lemes, közvetlen és együttest és közönséget 
egyaránt lelkesítő közreműködéséért. Nagy 
Levente és nagyszerű fiatal muzsikusai egy 
lendületes, hangulatos és zeneileg is igényes 

zenei produkcióval indították a 2020-as évet. 
A közönség lelkes és hosszantartó tapssal kö-
szönte meg a szép munkát. Ez a taps adjon 
bátorítást és bíztatást a további művészi mun-
kához. Külön öröm volt hallgatnom fiam, Baksa 
Zoltán kiváló szólóját, valamint fiatal társainak 
szépen ívelő motívumait. Szinte hihetetlen, 
hogy ez a zenekar minden évben bevonz 10-
10 újabb fiatal muzsikust. Szeretném kiemelni, 
hogy a zenekar emberségből is példát mutató, 
mivel évkezdő háromnapos, teltházas koncert-
jein gyűjtést tartott egy fiatal édesanya kórhá-
zi ápolásának megsegítésére. Hajrá Keresztúr, 
hajrá keresztúri fúvósok! 

Tisztelettel és elismeréssel, 
Baksa Endre

 A Polgári Fú vós zenekar 1895 újév i jótékony célú koncer tsorozat a 

Drogprevenció 
Egy nagyon eredményes Erasmus+ Nemzet-

közi Ifjúsági csereprogramon van túl a székely-
kereszturi Asociația de Tinerete Plantogether 
Román Egyesülete.

A drogprevenció és a drogfogyasztás elleni 
küzdelem napjainkra mindennapos témává vált. 
Ennek érdekében az Asociația de Tinerete Plan-
together Román Egyesület az Erasmus+ kerete-
in belül megálmodott és létrehozott egy olyan 
ifjúsági cserét, amely hozzájárul a fiatalok dro-
gokkal kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez.

Az úgynevezett „dupla projekt” első része 
a Székelykeresztúron, Romániában volt 2019. 
09.18-20. között. A projekt második része a 
Nagybégányban, Ukrajnában valósult meg 
2018.11.20-27. között.

A programban négy országból 36 (Románia, 
Magyarország, Ukrajna és Észak-Macedónia) 
fiatal és csoportvezető vett részt, egy kétszer 
9 napos Ersmus+ programmal, a Key Action1 
ifjúsági csereprogrammal. A foglalkozások an-
gol nyelven történtek.

A projekt célja az volt, hogy a résztvevő fi-
atalok olyan ismeretekre, képességekre, kész-
ségekre tegyenek szert, melynek révén kortár-

saik, környezetük körében tudják azonosítani 
a drog megjelenését, illetve segíteni a droggal 
kapcsolatba került fiatalokat, tudják közvetíteni 
számukra a preventív szemléletet.

Minden ifjúsági csere alkalmával megrende-
zésre kerültek a nemzeti estek, melyeken a fia-
talok megismerkedhetnek egymás kultúrájával, 
ételeivel, szokásaival, valamint folklórjával. A 
cserék közötti időszak sem telt passzívan, hisz 
a fiatalok házi feladatokat kaptak, mint például 

az előző alkalommal különböző plakátokat kel-
lett készíteniük, amelyekből otthon kiállításo-
kat is szerveztek. Jelenlegi feladatuk pedig egy 
színdarab elkészítése, amelyet minden édeklő-
dő számára megtekinthető volt november 26-
án este hat órától a beregszászi zeneiskolában. 

A projekt megvalósulását az Európai Unió 
Erasmus+ programjának költségvetése bizto-
sította.

Plantogether csapat

 Jótékonysági vadás zat
Több mint 23 ezer lejt gyűjtöttek össze a 

Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egye-
sület által szervezett jótékonysági vadászaton 
részvevő személyek egy kétgyerekes székely-
keresztúri édesanya megsegítésére. Az össze-
get a polgármesteri hivatalban adták át a csa-
ládfőnek.

Rafai Emil, székelykeresztúri polgármester 
értesítése után döntött úgy a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetőta-
nácsa, hogy a helybéli, kétgyerekes Vári Tí-

mea megsegítésére fordítják a jótékonysági 
vadászaton összegyűlt több mint 23 ezer lejt 
– fejtette ki Jakab Attila, a szervezet elnöke a 
székelykeresztúri polgármesteri hivatal dísz-
termében. Mint mondta, azt szeretnék, hogy 
a többi vadásszal közösen levegyenek némi 
terhet a nehéz helyzetben lévő család válláról, 
vagyis könnyebb legyen a betegre váró drága 
kezelések finanszírozása.

Őszintén kivánunk mielőbbi felépülést Tíme-
ának, valamint kitartást és erőt a családtagok-
nak, hogy támogatóan állhassanak mellette.
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 Isten hozot t S zékel ykeres z túron!
2019 novemberé-

ben hét székelykeresz-
túri kisbaba született, 
két fiú és öt lány. Isten 
éltessen benneteket 
Benedekfi Gréta, And-
rási Nikolett, Panczi 
Dalma, Antal Bíborka, 
Bíró Hanna, Csoma 
István, Palencsár Bo-
tond Lehel!
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FELHŐTLENÜL

 Megalakult a K Á N YA
A Kányádi Sándor Irodalmi Kör, röviden KÁNYA, a névválasztással a 

környéken született, szívünknek kedves költő előtt tiszteleg.
Két fontos célkitűzéssel bír: összefogni a helyi és környékbeli aktív író-

kat, költőket, szerzőket, illetve megszólítani mindazokat, akik érzik ma-
gukban az alkotás iránti vágyat, és szükségük van egy támogató közegre.

Az első lépés a FELNŐTTE-
KET megcélzó írókör, amire 
kéthetente csütörtökön kerül 
sor, este hattól a könyvtárban.

Minden alkalom rendelkezik 
egy, a foglalkozásvezetők kö-
zül kiválasztott moderátorral, 
aki az eszmecserét eredeti 
medrében tartja.

FONTOS: a megmutatni 
kívánt szövegeket előzetesen 
a kanyakor020@gmail.com 
e-mail címre el kell küldeni. A 
foglalkozásra érkezők a szö-
veget hozzák magukkal!

Versíróktól 1-3 darab ver-
set, prózaíróktól maximum 3 
oldal szöveget várunk.

Udvarhelys zék Kultúrájáér t díjak – az ér ték teremtő, ér tékőrző munkát ismer ték el

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 
január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat-
csomag részeként, és jelölte meg dátummal 
Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezé-
sek alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyel-
met szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket.

Székelyudvarhelyen szervezett formában 
már 2004 óta több napos rendezvénysorozattal 

ünnepelnek, melynek szervezői a város kultu-
rális intézményei és civil szervezetei, és örö-
münkre általában Székelykeresztúr is belekerül 
a forgatókönyvbe.

Ennek az ünnepi megemlékezésnek a ke-
retében szokott sor kerülni az Udvarhelyszék 
Kultúrájáért díjak átadására, amikor azon sze-
mélyeket díjazzák, akik Udvarhelyszék közmű-
velődési életében kimagaslót alkottak.

Idén tizenhetedik alkalommal nyújtották át 
az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat január 
19-én, vasárnap este Székelyudvarhelyen: a 
négy díjat olyanok kapták, akik értékteremtő, 
értékmentő, értékközvetítő munkát végeznek 
közösségükben.

A díjakat Gálfi Árpád, Székelyudvarhely pol-
gármestere, valamint Bíró Barna Botond, Har-
gita Megye Tanácsának alelnöke adta át. Az 
Életmű-díjat ezúttal Józsa János korondi faze-
kasmester vehette át kimagasló népművészeti, 
valamint értékmegőrző, közművelődési tevé-
kenységéért. 

Az Értékteremtő díjat idén Sándor-Zsigmond 
Ibolya, a székelykeresztúri Molnár István Múze-
um muzeológus vehette át.

A 2000-es évek elejéről Székelykeresztúrról 
és környékéről számos felbecsülhetetlen értékű 

néprajzi és helytörténeti kiadvány jelent meg, 
amelynek hátterében több évtizednyi kutató-
munka, önzetlen hivatástudat áll. Sándor-Zsig-
mond Ibolya tollából eddig kilenc kiadvány 
született, de a kutató, feltárómunkát, amint a 
díjazottról készült és az ünnepségen levetített 
kisfilmből kiderül, folytatni szándékszik. 

Az Értékközvetítői díjat P. Fincziski Andrea, 
a Tomcsa Sándor Színház színművésze vehette 
át, Közösségért díjat a lövétei, több mint húsz- 
éves Kákvirág Néptánccsoportnak ítélték oda. 

A Székelyhon tudósításából


