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Visszatekintés a 2016-os évre
A 2016-os év elég mozgalmas évnek bizonyult, ez annak is köszönhető, hogy két választás is volt, a helyhatósági és az országos
parlamenti választások is 2016-ban kerültek
sorra. Ez akár negatívan is befolyásolhatta volna a város mindennapi életét, hétköznapjait,
fejlődését, lehetett volna csak ezekre az eseményekre is koncentrálni, de mi nem ezt tettük,
hanem inkább azt mondanám, hogy a 2016-os
választások inkább pozitívan befolyásolták a
város előrehaladását. Fokozottan, sőt sokszor
erőnkön felül igyekeztünk bizonyítani, hogy mi
tulajdonképpen azért vagyunk megválasztva,
azért vagyunk a város élére helyezve a választók által, hogy ne csak választási évben, de más
években is előre húzzuk a város szekerét.
Röviden szeretnék beszámolni az elmúlt év
eredményeiről, de bele kell mennem a részletekbe, és a munkálatokat, ha nem is egyenként,
de nagyobb tételekben csak fel kell sorolni,
mert hangsúlyozom, hogy majdnem erőnkön
felül teljesítettünk 2016-ban. Ezt a teljesítményt főleg azért emelem ki ismételten, mert
a megvalósítások legnagyobb része helyi forrásokból történt, nagyrészt a városlakók adójából, és örvendek, hogyha hasznosan sikerült
ezt a pénzt felhasználni.
Ami az utcák, járdák, közterek felújítását
illeti, el kell mondanunk azt, hogy már kora
tavasztól kezdve jelentős összeget költöttünk
azoknak az utcáknak a kavicsozására, amelyeken még nincsen felújított aszfaltréteg, de
a mezei utakat sem hanyagoltuk el. Több utca
van Betfalván, Fiatfalván és Székelykeresztúron is, ahová még nem értünk el a felújításokkal, és több mint hetvenezer lejt költöttünk
kavicsozásra, ami egy jelentős összeg. Sajnos
ezek a javítások nem hosszú élettartamúak, az
elhaladó autók a gödrökből kitúrják az odahelyezett kavicsot, és gyakran meg kell ismételni a munkálatot, tehát a végső megoldás csak

a sáros, kavicsos utcák felújítása lenne, amire
előbb-utóbb, remélem sor is fog kerülni.
Az ott lakók és mindannyiunk örömére idénteljes mértékben felújítottunk az Eminescu utcát, és hozzáfogtunk a Küküllő utca felújításának is, bár tőlünk független okokból csak késő
ősszel. Az esővíz elvezetéssel végzett a kivitelező cég, és reményeink szerint, kora tavasszal
folytatják majd a munkálatokat.

ADJON ISTEN MINDEN JÓT
(Népköltés)

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

Egy nagyobb munkálat a mintegy 1800 méteres bicikliút, amely a Boldogfalvi bejárattól a
Szécsi András utcáig tart. Ezt a bicikliutat annak rendje-módja szerint át is adtuk, és meg
vagyok győződve, hogy a város végén található
cégekhez munkába járó emberek értékelik legjobban, és érzik ennek a pozitív hatását.
Minden lakónegyedben utakat aszfaltoztunk,
járdákat, sétányokat javítottunk és alakítottunk

ki a tavasz folyamán. A Hargita negyedben egy
utat – a garázsok előttit – tettünk rendbe, a Kossuth Lajos lakónegyedben a Küküllő vendéglő
felé vezető bejáró utat, ami elég rossz állapotban
volt, leaszfaltoztuk. Az Orbán Balázs negyedben
járdát építettünk, a Timafalvi negyedben ugyancsak a sétányokat aszfaltoztuk. Nem feledkeztünk meg Fiatfalváról és Betfalváról sem, ezeken
a csatolt településeken járdákat újítottunk fel, és
idén került aszfaltozásra az Electrica és az Elka
cég körüli parkírozó útszakasz is.
Utolsóként említem, de nem biztos, hogy ez az
utolsó megvalósítás, a főtéri szökőkút kivitelezését, a park korszerűsítését, amelyről meg vagyok
győződve, hogy a város főterének előnyére vált.
Nemrég került átadásra a kórház felújított
épülete. Itt sokféle véleménynek lehet hangot
adni, hogy kívülről szép, belülről más a helyzet, ez igaz is, de mindaddig, amíg a székelyudvarhelyi kórháznak kihelyezett részlege,
addig az egészségügyi minisztérium által leosztott pénzekből a székelyudvarhelyi kórház
köteles fenntartani a keresztúri kórházat. Nem
fordítanak itt olyan nagy összegeket és akkora gondot az épületek állagának a megőrzésére, mint ahogyan azt Udvarhelyen teszik, és
ezért döntöttünk úgy, hogy pénzt áldozunk rá.
A megyei tanács támogatásával sikerült homlokzati felújítást és tetőcserét végrehajtani.
folytatás a 2. oldalon...
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Annak ellenére, hogy a kórház épülete műemléképület és a kezeink ezek szerint majdnem kötve
voltak a felújításnál, mégis örülhetünk, hogy sikerült ezt is megvalósítani.

Évente minden iskolának negyvenezer lejt
adunk befektetésekre, de vannak kivételek is,
idén ezt a Petőfi Sándor Általános Iskola képezte,
ahol egy új épület készült el. Egy régebbinek a
megtoldása új termeket eredményezett: logopédiai termet, előkészítő osztályos tantermeket.
Ezt az új épületet ugyancsak az elmúlt időszakban adtuk át rendeltetésének, és meg vagyok
győződve, hogy a gyerekek hasznára válik, és a
tantestület örömére szolgál ez az új épület.
A bölcsödénél folytattuk a régi ablakok cseréjét, termopán ablakok beszerelését.
Ugyancsak idén fejeződtek be a múzeumnál
annak a felújított pincének a munkálatai, amelyben az intézmény egyik büszkesége, az új állandó kiállítás kapott helyet.
Folyamatban van az új bicikliút melletti közvilágításnak a kiépítése, erre is kaptunk most
támogatást a megyei tanácstól, és reméljük,
hogy idén be is fejeződik.
A polgármesteri hivatal épületében évről évre
valamit javítunk, szépítünk. Idén a tanácstermet sikerült szépen felújítva átadni, és most
dolgoznak a biztonsági rendszerén. Kamera- és
riasztórendszer lesz nemcsak a hivatalban, de a
múzeumban is, ami törvényes előírás.
A hivatal részére egy kisbuszt vásároltunk,
ennek a beiratása még folyamatban van.
A városgazdálkodási osztály sokszor erőn felül
végzi a dolgát, főleg a nyári időszakban, ezt azért
mondom, mert legalább kétszer annyi igény volna a munkájukra, mint amennyi a lehetőség és
az emberi erőforrás. Egész évben nagy gondot
fordítunk a városközpont rendezettségére, de
ehhez még annak is hozzá kellene járulni, hogy
mindenki a háza, kapuja előtt tartson rendet,
mind a sáncok takarítását, mind a közterületen
való fűnyírást illetően, erre különben vannak
törvényes előírások is. Kérjük és elvárjuk, hogy
ahová a városgazdálkodás illetékesei nem jutnak
el, ott a lakók legyenek partnerek oly módon,
ahogyan mi is partnerek vagyunk a lakossággal
ezekben a munkálatokban. Tehát nem büntetgetünk, de elvárjuk az egységes és szép városkép
kialakítása, illetve megőrzése érdekében a lakosság pozitív melléállását.
A városi rendezvényeket, amelyekre évről
évre sort kerítünk, gondolok a nemzeti ünnepekre és azokra a szórakoztató rendezvényekre,
amelyek nagy tömegeket vonzanak, megtartottuk és az elkövetkező időben is szándékozunk
ezeket folytatni.
Nem térek ki minden kulturális eseményre,

évre

...folytatás az első oldalról
de úgy vélem, hogy a kultúrotthonban az igényeknek megfelelően vannak programok, előadások. Továbbra is tervünk, hogy ha nincs is a
városnak saját hivatásos színjátszó vagy más
profilú formációja, amely automatikusan életet
vinne a kulturális központba, azért meghívásos
alapon vagy színházak, táncegyüttesek önként
jelentkezésével folyamatosan változatos előadásokkal szórakoztassuk a keresztúri közönséget. Az erre vonatkozó javaslatokat a minőség
javítása érdekében szívesen fogadjuk.
Egy év végi beszámolóban annak is helyet és
hangot kell adni, hogy mi az, amit terveztünk, de
még nem fogtunk a megvalósításukhoz. El kell
mondani, hogy miért váratnak magukra, és hogy
nem porhintés gyanánt hangzottak el. Gondolok
a műgyeppályára a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum udvarán vagy a sóskúti gyógyfürdőnek
a megépítésére. Ezen létesítmények munkálatai
objektív okokból nem indultak el, várunk még
pályázati lehetőséget, pl. a műgyeppálya esetében a szakiskolák fejlesztését célzó uniós forrásokat, amelyekre lesz kiírás jövő év elején. Ha
ez nem is sikerülne, akkor saját erőből is célunk
elkészíteni ezt a műfüves pályát.
A sóskúti gyógyfürdőnél is egyfelől azért várunk, mert egy új helyzet alakult ki. Nagy valószínűséggel a magyarországi nemzetgazdasági
minisztérium vagy a magyar kormány azon illetékes szerve, amely ezzel foglalkozik, akár a
Bethlen Gábor Alap részéről komoly ígéretek
vannak, hogy a negyvennyolc lakrészes sóskúti
ingatlan felújítására pénzforrást fogunk kapni.
Nagy erőfeszítéssel dolgozunk, és így a sósfürdő
kialakítását is újra kell gondolni, a két épületet
összhangban kell megépíteni, illetve felújítani,
és az évek során is valószínű hogy együtt kell
majd ezeknek működni. Erről mondtam volt,
hogy a gyógyfürdő megépítésének a beindítására megvan a pénzünk, még ha a befejezését
nem is látjuk. 2017-ben is különítünk el e célra pénzt, és a gondolataimban, de azt hiszem,
mindannyiunk gondolatában, ez képezi az elsődleges prioritást, és meggyőződésem, hogy sikerülni is fog, ha kitartóan dolgozunk rajta.
Folyamatban van több tervnek is a készítése:
a tangazdaságra, a Zeyk Domokos Technológiai
Líceum felújítására, a negyvennyolc lakrészes
sóskúti ingatlannak a felújítására, és folyamatban van a város rendezési tervének is a felújítása, amelyet időközönként meg kell újítani, tehát
pénzt költöttünk több tervezőnek is a munkájára.
Egyelőre ennyi szándékoztam a beszámolóban elmondani, a jövő évi terveink és lehetőségeink egyeztetéséről majd 2017 év elején tájékoztatjuk a lakosságot.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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HATÁROZ ATAI
126/2016-os HATÁROZAT a Caritas Egyesülettel kötött 1284/2016 számú szerződés
meghosszabbításáról.
127/2016-os HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról.
128/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évi
helyi költségvetés kiigazításáról.
129/2016-os HATÁROZAT egy terület feletti átengedéses bérleti jog átruházásának
jóváhagyásáról.
130/2016-os HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2017-es évre.
131/2016-os HATÁROZAT az 5060/2014
számú bérleti szerződés felbontásáról.
132/2016-os HATÁROZAT a nyilvánosságra
hozandó költségvetési tartozások mértékének elfogadásáról.
133/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról László Margitnak.
134/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.
135/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.
136/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.
137/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.
138/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.
139/2016-os HATÁROZAT egy személyes
támogatás kiutalásáról, Sebesi Klaudiának.
140/2016-os HATÁROZAT a város tulajdonában lévő Ford Transit Custom Combi gépjármű havi maximális üzemanyag fogyasztásának megállapításáról.
141/2016-os
HATÁROZAT
a
6025/1617/2006 számú koncessziós szerződés 8/2016 számú mellékiratának elfogadásáról.
142/2016-os HATÁROZAT a Zeyk Domokos Technológia Líceum leltárában szereplő
egyes leltári eszközök leírásáról.
143/2016-os HATÁROZAT a gyűlésvezető
elnök megválasztásáról a 2017. január-március közötti időszakra
Székelykeresztúr, 2016. december 8.

Anyakönyvi hírek

2016.11.15. – 2016.12.15.
Elhalálozások:
Bodi Ilka		
Csáki Mária		
Pap Raveca		
Dodó Erzsébet		
Czinta Emma		

2016.11.18
2016.11.24
2016.11.27
2016.11.30
2016.12.10

Házasságkötések:
2016.10.21
Barát István és Szilveszter Csilla-Melinda
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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI CRISTURU
SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 126/2016 privind aprobarea prelungirii contractului nr.1284/2016 cu
Asociaţia CARITAS Alba Iulia.
HOTĂRÂREA nr. 127/2016 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 128/2016 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.
HOTĂRÂREA nr. 129/2016 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune
asupra terenului situat în oraşul Cristuru
Secuiesc, str. Zata.
HOTĂRÂREA nr. 130/2016 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2017 pentru
închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în
proprietatea publică şi privată al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 131/2016 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.
5060/2014.
HOTĂRÂREA nr. 132/2016 privind stabilirea plafonului obligaţiilor fiscale restante la
bugetul local, care se publică pe pagina de
internet.
HOTĂRÂREA nr. 133/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru László Margit.
HOTĂRÂREA nr. 134/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Sorosán Lóránt.
HOTĂRÂREA nr. 135/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Kibédi Klára.
HOTĂRÂREA nr. 136/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Gál Eszter.
HOTĂRÂREA nr. 137/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Jakabffy Edit.
HOTĂRÂREA nr. 138/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Ötves Domokos.
HOTĂRÂREA nr. 139/2016 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Sebesi Klaudia.
HOTĂRÂREA nr. 140/2016 privind stabilirea consumului normat pentru autoturismul Ford Transit Custom Combi, aflat în
proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 141/2016 privind aprobarea actului adiţional nr.8/2016 la contractul
de concesiune nr.6025/1617/2006.
HOTĂRÂREA nr. 142/2016 privind aprobarea casării unor mijloace fixe aflate în inventarul Liceului Technologic Zeyk Domokos.
HOTĂRÂREA nr. 143/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada
ianuarie-martie 2017.

Cristuru Secuiesc,
la 8 decembrie 2016.

Decemberi tanácsülés

A városi elöljárók december 8-án megtartották a decemberi gyűlésüket, amelyen elfogadták a november 10-én tartott ülésről készült
jegyzőkönyvet. Ezt követően a UPC ROMANIA
működésével kapcsolatos egyes problémák
megtárgyalására került volna sor, de elnapolták
a döntést, mivel az érintett fél részéről senki
nem jelent meg a teremben.
Jóváhagyták a Caritas Egyesület átiratát
és egy terület átengedéses bérleti jogát-díját,
meghosszabbítottak egyes szerződéseket, kiigazították a helyi költségvetést. Rábólintottak
a városi iskolahálózat 2017/2018-as tanévre vonatkozó jóváhagyására, ugyanakkor az oktatási
ügyekben illetékes szakbizottság személyes támogatást is megszavazott László Margit, Sorosán Lóránt, Kibédi Klára, Gál Eszter, Jakabffy
Edit, Ötves Domokos, Sebesi Klaudia részére.
Ismertették azt a kormányrendeletet, amely
szerint minden önkormányzat köteles azon cégek és magánszemélyek tartozásait feltüntetni
a honlapján, akik a város adósai. Ezen feltételnek a megyei nagyvárosok már eleget tettek,
és most csatlakozik Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely mellé Székely-

keresztúr is. A tanácsosok megállapították azt
az összeghatárt, amely fölött nyilvánossá teszik
a „szégyenlistát”. Határozatuk szerint ez 2000
lej a fizikai személyek, 6000 lej a jogi személyek esetében. A www.keresztur.ro oldalon hamarosan megtalálható lesz a tartozók listája,
amely negyedévenként fog frissülni.
A gyűlésen tiszteletét tette Mircea Tiriplic
rendőrparancsnok is, aki beszámolt azokról a
gondokról, elkövetett bűnökről, amelyek mostanában nehezítik a város életét.
A következő tanácsülésre 2017. január 12-én
kerül sor.

A kórház megújult épületének átadása

December 9-én került sor a felújított városi
kórház épületének ünnepélyes átadására.
Az eseményen részt vett Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke, Verestóy Attila szenátor, Rácz István és Kolumbán Dávid
megyei tanácsosok, továbbá helyi tanácsosok,
a lakosság valamint a mentőszolgálat és kórház
munkaközössége. Az ünnepség házigazdája Rafai Emil polgármester volt.
Borboly Csaba beszédében nyomatékosította, hogy meglátása szerint Székelykeresztúron
jó irányba haladnak a dolgok.
„Nagyon fontos, hogy az egészségügy területén is minőségi szolgáltatás legyen, ennek a
kórháznak pedig nagy szerepe van ebben Keresztúron. Hargita Megye Tanácsa akkor is támogatta az intézmény felújítását, amikor mások ezt nem tartották fontosnak és javasolták
a bezárását. Bízom benne, hogy a kórház belső
feljavítása is meg fog történni, és a szakorvosi
ellátás is fejlődni fog. Keresztúr egy vállalkozóbarát város, fontos, hogy befektetőket hozzunk
ide, munkahelyeket teremtsük, hogy a családok
jólétben éljenek, és a fiatalok ne menjenek el,
akik pedig elmentek azok hazajöjjenek.” Hozzátette: „Dicséret jár a kultúra és a sport terén elért előrelépések miatt, de még vannak
dolgok, amelyekre oda kell figyelni, például a
Sóskút helyzetére, a zöldség, a gyümölcs és a

húsfeldolgozás területén is vannak
még teendők” – fejtette ki Borboly
Csaba.
Rafai Emil kihangsúlyozta, hogy a
városnak és a térségnek nagy szüksége van a kórházi ellátásra Keresztúron, mivel könnyebb a betegeknek és a hozzátartozóknak helyben
igényelni az orvosi ellátást, mint
Udvarhelyre utazni, mert az több
időt vesz igénybe és többlet kiadást
is jelent.
Jelenleg tíz ágyas a kórház, vannak még hiányosságok, de remélhetőleg az elkövetkezendő időszakban
összefogással megoldódnak. Továbbá a polgármester megköszönte a megyei tanács hathatós
anyagi támogatását, amelyet a kórház feljavítási munkálataihoz nyújtott több éven keresztül.
A kórház munkaközössége a következő problémák megoldásában kérte a jelenlévők segítségét: orvoshiány, valamint megemlítették,
hogy nincs laboratórium és röntgen, a kivizsgálási lehetőségek nagyon hiányosak. Egyetértettek abban, hogy jó lenne ezen a téren is előbbre lépni, hogy a székelykeresztúri és a térségi
lakosok minőségi, színvonalasabb egészségügyi
ellátásban részesüljenek a jövőben. (keresztur.
info)

Hulladékgazdálkodás
Székelykeresztúr város önkormányzata felhívja mind a közintézmények, mind a vállalkozások vezetőinek figyelmét, hogy a 211/2011es számú törvény értelmében az általuk
vezetett egységekben kötelesek megszervezni és bevezetni a papír-, fém-, műanyag- és
üveghulladék szelektív gyűjtését. Félévente
ennek mennyiségét írásban kell közölni a hivatal városgazdálkodási osztálya felé. A törvényes előírások betartását a Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség fogja ellenőrizni.
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
November 14-18. között iskolánk is csatlakozott az Önkéntesek Országos Szövetsége által meghirdetett Gyümölcs- és zöldségadományozás Hete elnevezésű országos
programhoz. Egy héten keresztül almát és
narancsot hoztunk az adománydobozokba,
melyeket átadtunk a Gyárfás kúriában elhelyezett súlyosan fogyatékos gyermekeknek.
2016. november 16-án a III-IV. osztályból 3 fős csapat vett részt a Barangolás Meseországban elnevezésű meseértő vetélkedőn a Petőfi Sándor Általános Iskolában. A
Szikrázó csapat tagjai, Fodor-Árus Bence
(III. oszt.), Pitó Bettina és Pipei Zselyke (IV.
oszt.) nagyon jól teljesítettek: 17 csapatból a
IV. helyezést érték el.
„Szüless meg szívemben szeretet” mottó-

val november 23-án délután 5 órától került
megrendezésre az adventi vásár. Hagyományainkhoz híven az idén is volt közös éneklés, finomságok, karácsonyi díszek, adventi
koszorú, gyermek-szülő közös munka. A vásárba ellátogatók kellemes délutánt tölthettek
el az iskola épületében, ráhangolódva a karácsony-várás hangulatára.
Iskolánkból két csapat vett részt a Magyar Bibliatársulat által meghirdetett, online
formában zajló, nyolc héten át tartó bibliaismereti vetélkedőn. A győztes csapatok közül
sorsolással választották ki a könyvjutalomban
részesülőket. Sajnos egyik csapatunkat sem
sorsolták ki, de a résztvevők örültek, hogy sikerült minden feladványt sikeresen megoldaniuk és tapasztalatot szerezniük.
Az országos Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny körzeti szakaszára 2016.
december 8-án került sor iskolánkban. A
versenyre 84 diák nevezett be, iskolánk 20
résztvevőjéből öten jutottak tovább a megyei
megmérettetésre: Fodor Árus Lilla (V. oszt.)
és Kedves Melinda (VIII.oszt.) – I. helyezés;
Biró Csenge (V. oszt.) és Ambrus Anetta-Izabella (VII. oszt.) – II. helyezés; Sándor Barna

(VIII. oszt.) – IV.helyezés.
A román nyelv és irodalom tantárgyverseny
2016. december 10-én megszervezett körzeti
szakaszán iskolánk diákjai szép eredményeket értek el. Györvári Izabella (VIII. oszt.) és
Bădeu Laura (X. B oszt.) I. helyezettként jutottak tovább a verseny megyei szakaszára.
2016 december 15-én ünnepeltük iskolánk
névadója, Berde Mózes születésének 201. évfordulóját. A délelőtt folyamán megkoszorúztuk jótevőnk mellszobrát. A megemlékezés
folytatásaként délután került megrendezésre
a Berde Mózes Vetélkedő, az V–VIII. osztályos
tanulók részvételével.
A szoros küzdelemben a legjobbnak bizonyultak: I. helyezés: Történészek csapat – Salat Anita, Fodor-Árus Lilla és Simó Szabolcs (V. oszt.);
II. helyezés: Mózsák csapat: Biró Csenge, Bálint
Anita és Fazakas Vári Laura (V. oszt.); III. helyezés: Szőkék csapat – Ambrus Anetta, Kerestély
Izabella, Kiss Antal Brigitta (VII. oszt.); IV. helyezés: Földimogyorók csapat – Vida Domokos,
Hintz Magor, Mecseneró Walter (VII. oszt.).
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium közössége Boldog Karácsonyt kíván!
Székely Tiboldi Anikó

BUDAPESTI ADVENT
2016. december 6-9. között került sor a
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskolájával közösen kivitelezett Határtalanul pályázat második fordulójára. A pályázat
címe: Szakmák kézen fogva.
Iskolánk 30 diákja vett részt a pályázaton
a IX. kereskedelmi osztályból és a X. és XI.
közgazdasági osztályos tanulókból. Kísérő tanárok: Hevele Dalma fizika-kémia szakos tanárnő, Márton Csilla pszichológus-tanárnő és
Kiss József közgazdász-tanár.
Az első napon a BGSZC Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskolában megszervezett
adventi vásáron vettünk részt, ahol a két iskola
diákjai közösen reklámplakátokat és szórólapokat terveztek és készítettek. A reklám célja
kürtőskalácsok eladása volt, amelyet közösen
sütöttek a diákok az iskola udvarán. Ezeket a jól
sikerült kürtőskalácsokat az iskola első emeletén megrendezett „vásártéren” értékesítették.
A kürtőskalácsok sikerét bizonyítja, hogy sokan
vásároltak, igaz az árak is elérhetőek voltak:
400 Ft. és 650 Ft., annak függvényében, hogy
kicsi, vagy nagy volt a kürtőskalács.

A nap második felében Székesfehérvárra
látogattunk, ahol megnéztük a város egyes
nevezetességeit, mint a középkori Magyarország legfontosabb templomának, a Szűz Mária
királyi prépostsági templom maradványait, a
három kőoroszlán által tartott Országalmát,
a Fekete Sas patika-múzeumot, valamint a
város érdekességét, a Virágórát. A kirándulás
idegenvezetője dr. Tóth Miklós Zsombor irodalom szakos tanár volt.
Az első nap záróakkordjaként megtekinthettük „Az ügynök halála” című drámát az Örkény István Színházban.
Második nap Szerencsre utaztunk, ahová
elkísértek a vendéglátó diákok is. Meglátogat-

tuk a szerencsi csokoládégyárat, ahol előadást
tartottak a kakaó eredetéről, bevezettek a
csokoládégyártás rejtelmeibe és lehetőséget
biztosítottak minden diák számára, hogy elkészíthesse saját csokoládéját. A gyárlátogatás
után a vállalkozás bemutató üzletében vásárolhattunk a csokoládék széles palettájából.
Este a kivilágított Budapesten sétálhattak
a diákok.
Élményekben gazdagon tértünk haza, mind
a diákok, mind a kísérő tanárok. A búcsúzáskor egyetértés született, hogy a lehetőségek
függvényében lesz még folytatása a két iskola
közötti hasonló pályázatok kivitelezésének.
Kiss József

Családi alkotó napok - Adventi készülődés
Az adventi hetek, a karácsonyvárás egyik
legjelentősebb ünnepi időszakunk az év során.
Egy kicsivel többet foglalkozunk a szeretettel,
a családdal, az otthon melegével, az ünnephez
kötődő szokásainkkal, népszokásokkal. Ezeket
az értékeket már kisgyermekkorban meg kell
alapozzuk a gyermekekben, hogy felnőve igazi
belső értékké, életelvvé válhassanak. Így felnőttként a hit, a remény, a szeretet, a tolerancia, mások megsegítése, a jóindulat, az odafordulás alapvető igényük és jellemük része lehet.
Az első adventi gyertya meggyújtása előtti
héten nagy a volt a készülődés a Mesevár Napközi Otthonban. 11-dik alkalommal került megrendezésre a Családi alkotó napok - Adventi készülődés program.
A program három napig tartott, november

22-24. között. Délelőttönként a nagycsoportos
gyerekek a Ludas Matyi, Csizmás Kandúr és a
Greieraş csoportokból az üvegfestés technikájával ismerkedtek meg. Gyönyörű mécsesek készültek, amelyeknek a fénye beragyogja
majd az ünnepeket.
Csütörtökön, 24-én délután minden csoportban nagy munka folyt. Szülők, gyerekek, testvérek közösen készítették el a szebbnél szebb
karácsonyi díszeket. Rohanó világunkban mind
kevesebb idő jut a szülőknek a gyerekükkel való
együtt tevékenykedésre. A családi alkotó napok
lényege, hogy szülő és gyerek közösen alkossanak, munkálkodjanak, minőségi időt töltsenek
együtt. A közösen elkészített darabokat hazavitték, hogy meghittebbé, ünnepélyesebbé tegyék a karácsonyi ünnepeket.

Mindezek megvalósításához az anyagi hátteret Székelykeresztúr Város Önkormányzata
és a Mesevár Egyesület nyújtotta. Mégis mindez nem lett volna lehetséges a Mesevár lelkes
munkaközössége és az együttműködő szülői
közösség nélkül. Köszönet mindenkinek!
Takács Ilona-Zita
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Partot érni napsugárral kéne.
Karácsony és éles szemű fagy van.
Felcsillanó, gyermeklelkű fénynek
párjára lelni. Kicsiben és nagyban.
(Szonda Szabolcs: Kérdangyal)
Hogy lelkünkben újra megszülethessen a
karácsony, idén is végigjártuk az adventi utat,
igyekeztünk megélni a várakozás pillanatait,
felkészülni az ünnepre lélekben is. Ezen a jelképes úton az első állomás az adventi koszorúkészítés volt november 23-án. Ezen a délutánon közel 500 fő hangolódott az ünnepre.
Szülők, pedagógusok és gyerekek közösen készítették el osztályközösségük, családjuk számára az advent jelképét. Az együttlét, közös
alkotás pillanatait még felemelőbbé varázsolta
az elemi tagozat kórusának fellépése.
December 6-a Szent Miklós ünnepe, a karácsonyi ünnepkör másik fontos eleme. Hozzánk
is ellátogatott a Mikulás. Az idén az óvodába
az önkéntes tűzoltók segítségével osztogatta
meglepetését minden gyereknek. Személyesen ellátogatott az 5. C osztályos tanulókhoz
is román órán, ugyanis levelet írtak neki. Talán
véletlen, de épp ezen a napon történt meg iskolánk átépített, felújított épületének átadása is.
Az elemi osztályosok kórusa Máté Alíz tanítónő
vezetésével karácsonyi dalokat énekelt, még
ünnepélyesebbé varázsolták ezt az eseményt.
Itt van a szép víg karácsony, élünk dión,
friss kalácson mottóval hirdettek gyűjtést iskolánk önkéntesei. Így van ez sok családban,

de vannak gyermekek, akiknek idén sem jut
család, vagy friss kalács. Szerencsére szerető gondoskodásban van részük a halmozottan
sérült gyerekeknek, akiket nevelőik ápolnak
odaadással, de iskolánk önkéntes csapata is
úgy gondolta, hogy szebbé varázsolja karácsonyukat egy gyűjtő akcióval. Az 5-8. osztályosok adakozásának köszönhetően édesség,
játék, karácsonyfadísz került a csomagba,
amit a 8. C osztály adott át.
Az 1-4. osztályos tanulók is bekapcsolódtak
az önkéntes munkába. Gyűjtésük eredményeként játékokat adományoztak napközinknek, valamint az ATA-nak az afrikai gyerekek
számára játékokat, festékeket gyűjtöttek. A
legkisebbek is úgy gondolták, hogy nagyobb
öröm adni, mint kapni. A Pipacsok csoport
tagjai játékokat hoztak otthonról, melyet a
szentábrahámi óvoda rászoruló gyerekeinek
ajándékoznak Csetri Enikő és Fazakas Annamária óvónők segítségével.
A karácsonyt megelőző héten Adventi viselkedés hete van iskolánkban. Célja az egymásra figyelés, elcsendesedés, a szeretet
kifejezése, az igaz emberi kapcsolatok megélése, hisz jónak lenni jó.
Az osztályközösségek karácsonyi műsorokkal készülnek az ünnepre. A Napraforgó csoport betlehemes játékkal, az elemi tagozat
közös karácsonyi fellépéssel, az 5. C osztályosok irodalmi kávéházzal, a 8. osztályosok
verses-zenés összeállítással hangolódnak karácsonyra. Iskolánk közel 200 tanulója lépett

Épületátadás a Petőfi Sándor Általános Iskolában

2016. december 5-én ünnepélyes keretek
között vettük használatba az iskola udvarán elkészült új épületet. A valamikor iskolai műhely
majd könyvtár, aztán kabineteknek helyet adó
szerény kis épület felújítása és kibővítése nyomán sikerült egy korszerű, tágas termeknek
helyet adó épületet kialakítani.
A mai változó világunk egyik jellemzője, hogy
a kész terméknek való piac keresése előtt, a
fogyasztó igényeinek az ismerete szükséges az
új termék előállításához. Iskolánk teljes tanu-

Székelyföldi Akadémia

lói, tanári, szülői közösségének igényeit felmérve történt már az épület megtervezése, aztán
a munkálatok elvégzése. Így kapott helyet az
új épületben egy étkező terem, melynek falait a
megyei tanács által meghirdetett GYERMEKMOSOLY program keretén belül elkészült népmesei
jelenetek és motívumok díszítenek, orvosi szoba, nevelési tanácsadó /pszichológiai kabinet/
CRED központ, logopédiai kabinet és egy előkészítő osztálynak való tanterem.
Az átadó ünnepségen jelen volt a város pol-

November 29-én, kedden a Molnár István Múzeumban gyűltek össze mindazok, akik érdeklődtek a
Székelyföldi Akadémia rendezvénysorozat keresztúri
állomására.
A rendezvényre önkormányzati, civil szervezeti vezetőket és munkatársaikat, pedagógusokat hívtak,
olyanokat, akiket érdekel a fenntartható falufejlesztés, valamint a hagyományőrzés és a közösségépítés
feladata is. Az előadásokon olyan érdekességeket
hallhattak, hogy hányféle „E-számot” különböztetnek
meg, mi a különbség a bio és a háztáji finomságok
között. Az is kiderült, hogy a hagyományos Székely
Termék védjeggyel 106 család rendelkezik, ezzel

fel a 8. Karácsonyi Vásár színpadán.
Mindemellett versenyeken is szép eredményeket értek el diákjaink. Lány kézilabda csapatunk (7-8. osztály), a Mártonffy János kézilabda tornán első helyezést ért el. A körzeti
román tantárgyversenyen 9 tanuló képviselte
iskolánkat. Bellu Róbert 8. osztályos tanuló
tovább jutott a megyei szakaszra.
A FÜRKÉSZ helyesírási és nyelvhelyességi
versenyen iskolánkból három II. B osztályos,
valamint hat-hat III. és IV. B osztályos tanuló
vett részt Székelyudvarhelyen a körzeti fordulón. A másodikos Petrea-Geréb Dávid és
Nagy Csenge, Orbán Orsolya, Sánta Barbara
negyedikes tanulók eredményesen fürkészkedtek, hiszen pontszámaik alapján továbbjutottak a megyei döntőre.
A Mesék Világa 1-4. osztályosok számára
meghirdetett országosan elismert verseny is
lezárult. Az ország minden megyéjéből érkezett pályamunka. A gyerekek kreativitása és
kézügyessége mellett az olvasás szeretetét,
a szövegértés fontosságát is kiemelik a szervezők, hiszen adott meséhez kapcsolódnak a
pályamunkák. Az értékelés folyamata zajlik,
majd kiállítás készül a legügyesebb alkotók
munkáiból.
Végezetül kívánom, hogy mindenki megélhesse karácsony csodáját: „s hogy ne a
hóban, csillagokban,/ ne ünnepi foszlós kalácson,/ ne díszített fákon, hanem/ a szívekben
legyen karácsony.”(Szilágyi Domokos)
Ladó Orsolya-Júlia
gármestere és néhányan a városi, illetve a megyei tanács képviselői közül, hisz a munkálatok
költségeinek a finanszírozása 95%-ban ban a
helyi pénzekből történt. A fennmaradó 5%-ra a
megyei tanácstól szeretnénk kiegészítést kapni.
Jelen voltak azok a szakemberek, akik határidőre
elvégezték a tervezési-, beszerzési-, kivitelezési-,
felügyeleti-, engedélyeztetési munkálatokat. Itt
köszönthettük a Hargita megyei Erőforrás Központ igazgatóját, a tanfelügyelőség képviselőjét,
valamint az iskola tanári testületét, alkalmazottjait, tanulóit és a szülők néhány képviselőjét.
Simó Ildikó

csaknem 200 munkahelyet teremtve. Neveik, elérhetőségeik, illetve a márkanév megszerzéséhez szükséges információk megtalálhatóak a www.szekelytermek.ro oldalon. Mindezekről Márton István, Hargita
Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Közhasznú Társaságának vezetője beszélt.
A székekre kihelyezett újságokból (Hargita Népe,
Székely Gazda, Székely Konyha), Tókos-Bethleni Pál,
a Hargita Népe Lapkiadó menedzserének és Daczó
Dénes főszerkesztő bemutatójából tájékozódhattunk
a székely falvak világáról.
A Székelyföld Akadémia után megnyílt a Művészet
a közterekért című kiállítás. A 14 szénrajzból álló kiállítást január közepéig bárki megtekintheti, aki a Molnár István Múzeumba látogat.
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Újabb udvarhelyszéki viselettel gazdagodtak a Pipacsok

November 22-én a rugonfalvi Kúria Vendégház rendezvénytermében került sor a Pipacsok
Néptáncegyüttes új népviseleteinek átadására.
Hargita Megye Tanácsának köszönhetően
a csoport 6-6 rend udvarhelyszéki női és férfi
viselettel gazdagodott. A férfiak harisnyát és
posztómellényt kaptak a népviseletek támogatási programjának 7000 lejéből, a leányok hímesen szőtt anyagból készült piros szoknyát,
hozzá illő mellényt és gazdagon hímzett kötényt
ölthetnek magukra a következő fellépéseiken.
László Anna Ildikó viseletkészítő, a Kispipacsok Táncegyüttes vezetője varrta az öltözékeket. Elmondta, annak idején először magának

készített egyet, mivel székelyruhában szeretett
volna menyecske lenni. Ez mára hobbivá, megélhetéssé nőtte ki magát, és édesanyja, anyósa
is besegít a hímzésbe, zsinórozásba, horgolásba.
A viselet nemcsak öltözteti, szépíti az embert,
hanem árulkodik a viselőjéről, megmutatja annak
származását, társadalomban betöltött szerepét,
rangját, családi állapotát, életkorát is. A most átadott viseletekben az a szép, hogy nem egyformák:
anyagukban vagy színükben eltérnek, és egy rend
siklódi öltözet is van köztük, ahol a vidékre jellemző zöld szín és mintás anyag uralkodik.
László Csaba, koreográfus, a Pipacsok Néptáncegyüttes vezetője annak idején gyűjteni járt

Akikre büszkék vagyunk: a Cickom

Jótékonysági koncert

Advent harmadik vasárnapján gyújtjuk meg
az adventi koszorú egyetlen különböző színű
gyertyáját, a rózsaszínűt. Ez jelzi az örömvasárnapot, azt, hogy okunk van az örömre, hiszen
közel van az Úr eljövetele. Idén mi, székelykeresztúri katolikus fiatalok úgy döntöttünk, hogy
igazán örömtelivé tesszük a magunk és a hívek
számára ezt a napot: jótékonysági koncertet
szerveztünk.
Templomunk nagyharangja 46 év után idén
nyáron helyrehozhatatlanul meghibásodott,
ezért újat kell öntetni. Az egyházközösségünk
tagjai már hónapok óta lelkesen adakoznak,
hogy minél hamarabb meglegyen az új harang,
de mi, fiatalok is hozzá szerettünk volna valamivel járulni. Mivel iskolások vagyunk, nem dol-

Siklódra, ott sikerült olyan hímesen szőtt anyagokhoz, szoknyához, kötényhez jutnia, amit ma
már nem is készítenek. Elmondása szerint ez a
gyűjteményének legértékesebb darabja. „Voltak
ruháink, de azok régiek. Ahogy nőnek a fiatalok, egymástól öröklik el azokat. Nézzük például
a legutóbbi előadásunkat, a Dorottyát. A teljes
stáb 65 fő volt, ebből 52 táncos. Azért is fontos
most az új ruha beszerzése, mert így talán jut
mindenkinek.” – nyilatkozta László Csaba.
Az átadó után házibor és oroszhegyi szilvapálinka oldotta a hangulatot, ahol aztán megeredtek a nyelvek. Szó szót követett, előjöttek a
régi idők, fiatalkori táncos turnék, gyermeknevelési szokások. Sajnálhatja, aki nem jött, mert
igazi kuriózummal találkozhatott volna, a világjáró görög teknőssel: Zsoltival, aki Budapestről
egészen a Nyikó rugonfalvi partjáig jutott, és
megtudhatták volna, hogy a László Csaba és
Lujzika nappalijában lévő vetett ágyban eddig
hány pap hajtotta álomra a fejét, végül együtt
örvendtünk annak, hogy a táncosok által Kövecsi Bence megsegítésére szervezett szombati
jótékonysági est igen jól sikerült.
Bándi-Keszey Judit

Székelykeresztúron és környékén mindan�nyian feszült figyelemmel követtük a Duna Televízió Fölszállott a páva című tehetségkutató
versenyének élő adásait, hiszen éreztük, a lányok a mi jó hírünkért, nevünkért, tisztességünkért is szálltak a ringbe. Reményeink nem
voltak hiú és vak remények, hiszen a Cickom
Énekegyüttes (a maksai Györgyi Hajnal Csillag,
és a székelyszenterzsébeti Kincses testvérek,
Gyöngy Erzsébet és Ilka Mária) lett 2016 legjobb énekegyüttese, és ezzel együtt az OTP
Bank egymillió forintos különdíját vehette át.

A lányok a döntőben nagysolymosi karácsonyi
kántáló énekeket adtak elő ezúttal is csodálatos, eredeti népviseletükben.
Rengeteg dicsérettel és kedves szóval értékelte a neves szakemberekből álló zsűri a lányok
előadását. Az, hogy végül a döntőbe jutottak
és az énekegyüttes kategória legjobbjai lettek,
óriási eredmény. Általuk az egész világ a mi kis
szülőföldünkre figyelt, és élő kultúránknak, népi
hagyományainknak a Cickom Énekegyüttesnél
kiválóbb hírvivőit keresve sem találnánk.
Gratulálunk a sikerhez és köszönjük, hogy
értünk is énekeltek!
Sándor-Zsigmond Ibolya

gozunk, nem keresünk pénzt, ezért nem tudtunk hozzájárulni az adakozáshoz, de szívünkön
viseljük a templomunk, a harang sorsát, ezért
nem ülhettünk tétlenül.
Az ifis közösségünk sok tehetséges zenésszel
van megáldva, hétről hétre rendszeresen készülnek a vasárnapi ifjúsági szentmisékre, ifi
órákra. Az jutott eszünkbe, hogy összedobhatnánk saját talentumainkat, és alkothatnánk
valami szépet együtt, amivel segíthetünk a harang öntettetésében. Így született meg a jótékonysági koncert ötlete.
Az előkészületek, a szervezés nem okozott
nehézséget, hiszen mind nagyon lelkesek voltunk, mindenki kivette a részét a munkából.
Vannak olyanok is a közösségünkben, akik nem
játszanak semmilyen hangszeren, nem énekelnek, mégis szerettek volna részt venni a jótékonyságban. Ők vállalták, hogy beszélnek a
Mária Rádióban, a VOX Rádióban a koncertről,
kitették a plakátokat a városba, kézbesítették a
meghívókat. Mellénk állt Balázs Mihály gondnok
is, aki nagyon sokat segített a szervezésben, a
meghirdetésben. A plébánosunk, Kovács Péter
is mindenben támogatott, amiben csak tudott.
A koncert napján mondhatni beköltöztünk a
templomba, ugyanis majdnem egész nap ott voltunk, hogy mindent elő tudjunk készíteni. A zenészek a hangosítást, hangolást intézték, a többiek a díszítéssel foglalkoztak. Már ekkor nagyon

jó hangulat volt a templomban, jól szórakoztunk,
készítettük a lelkünket is a koncertre. Kezdés
előtt közösen teáztunk, majd mindenki beállt a
helyére, és elkezdődött a dicsőítő koncert.
A templom teljesen megtelt emberekkel,
az emberek szíve pedig megtelt szeretettel és
örömmel a koncert alatt. Sikerült igazán meghitt hangulatot varázsolnunk a dallamok, énekek, versek által. A hívek arcán ülő mosoly és
büszkeség volt a kemény munkánk visszhangja. A nagy embertömegben tisztán fel tudtuk
fedezni Isten jelenlétét. Ott volt ő is, velünk
zenélt, énekelt, szavalt, bennünk ragyogott. Mi
pedig Őt dicsőítettük, és ezért volt a koncert
lelki feltöltődés mindenkinek. Így az Örömvasárnap valóban az örömről szólhatott.
Az egész esemény, beleértve a szervezés
folyamatát és az előkészületeket is, számunkra egy ajándék volt, hiszen ezáltal lehetőséget
kaptunk arra, hogy ajándékozhassunk, hogy
ajándékok lehessünk. A lelki felfrissülés, adventi
ráhangolódás mellett a második célunk az adománygyűjtés volt, ezért nagy öröm számunkra,
hogy 2500 lej gyűlt össze, amit a harangunk öntetésére szánhatunk. Köszönjük az adakozást!
Büszkék vagyunk magunkra, hogy valamivel
mi is hozzá tudtunk járulni az új harang öntéséhez. Rájöttünk, hogy egy jó célért sok munkával és imával nagy dolgokat tehetünk.
Bertalan Tímea
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Karácsonyi mese

Mesét írtam, gyerekek! De mégis elárulom,
hogy bizony ez nem mese, hanem igaz történet, mely az én kis Anikómmal történt meg.
Hát ide hallgassatok! Karácsony szombatja
volt. Az angyalka eljövetelének estéje. Már sötétedni kezdett. Amint kint az udvaron foglalatoskodtam a sertések, meg a majorságok ellátásával, bezárásával, hirtelen felnéztem az ablakra,
ahol az én kislányom pisze orrocskája tűnt a
szemembe, amint kibámult a sötét téli estébe.
Keresztszülőit várta. Bántott a dolog, hogy az
én kislányom az amúgy is kis pisze orrát még piszébbre nyomkodja az ablaknál és felkiáltottam
hozzá: – Ugyan kislányom, hogy fogok én majd
dicsekedni veled, hiszen mindenki csúfolni fog
az én kis pisze lánykám miatt, – amikor hirtelen nyílott a kapu, a kopó kutyám ugatni kezdte
az érkező keresztszülőket. A kislányom feleletét
már nem hallottam, csak azt láttam, hogy Anikó, mint a fergeteg szaladt le a lépcsőn s ugrott
keresztszülői nyakába, s óriási csatakiáltásokkal
kísérte be őket a lakásba, de közben nem felejtette el a sok csomag közül az egyiket ellopni,

Labdarúgás

December 18-án Junior Kupát rendezett a Gas
Tours cég a környék fiatal labdarúgóinak a Zeyk
Domokos Technológiai Líceum tornatermében.
Kilenc csapat nevezett be, Keresztúr mellett
Alsóboldogfalva, Bögöz, Agyagfalva, Siménfalva
is képviseltette magát a középiskolásoknak rendezett kispályás focitornán. Gratulálunk az I. helyezett Likőr Taxi által támogatott csapatnak, a
II. helyre került alsóboldogfalvi ifiknek, és a III.
helyezett siménfalviaknak is!
A gólkirály címet Csifó István szerezte meg,
a legjobb játékos Joó Szilárd lett, a legjobb kapusnak járó címet pedig Valentin Nastase kapta.

Karate

Övfokozati vizsgát tartott a Fudoshin Karate
Klub 2016. december 15-én este a Berde Mózes
Unitárius Gimnázium tornatermében.
33 karatéka jelentkezett erre a megmérettetésre. Idén is kyu fokozatra lehetett próbálkozni, ami a karatéban a fekete öv előtti elismerés.
A vizsgát komoly felkészülés előzte meg, sokan eredményesen szerepeltek az utóbbi időben

mellyel úgy eltűnt, mint a kámfor.
Nem sokat törődtünk vele, úgyis tudtuk,
hogy angyalvárásra feltétlenül elő fog kerülni.
Csendesen beszélgettünk keresztkomáékkal,
és mi is a nagyon boldogan vártuk az angyal
eljövetelét, s magunkban találgattuk, vajon nekünk mit fog hozni.
Végre megszólalt az angyaljárást jelentő
csengettyűszó, s erre a hangra előkerült Anikó
is, de szent Isten, milyen állapotban. Az egész
arca csokoládéval bemázolva, mintha „gyanús
anyaggal” lett volna bekenve az arca. Pedig abban az időben csak „pult alól” lehetett az egyszerű embereknek csokoládéhoz jutni, de keresztszüleinek valahogyan sikerült.
Azt az örömet leírni sem lehet, amikor a kislányunk meglátta a hatalmas, szép, nagy karácsonyfát, megrakva minden jóval, csak az nem
ment a kis buksi fejecskéjébe, hogyan kerülhetett az elcsent csomagba csokoládé, amit csak
törvénytelen úton lehetett beszerezni.
Boldogan játszott a karácsonyfa alatt lévő játékokkal, örvendezve szaladgált a kapott ajándékokkal hozzánk, hogy mutogassa, mit kapott
keresztszüleitől. Aztán hirtelen az előbbi nagy

Fudoshin Kupa

asztalitenisz verseny

öröme teljesen elmúlt, és könnyes szemekkel bújt édesanyjához. Nem tudtuk elképzelni,
hogy vajon mi történhetett vele?
Kérdeztük, faggattuk, hogy min búsulta el
magát. Hosszas faggatás után bevallotta, hogy
neki nagyon fáj a szíve, mert tegnap amikor
szánkóztak, meglátta az egyik szegény roma
kislányt, aki neki osztálytársa volt, amint mezítláb állt a fagyos hóban kapujukban és szomorúan bámulta őket.
Ez jutott most neki eszébe. A keresztszülők
közben távoztak, mi összenéztünk feleségemmel, s mintha mindketten egyet gondoltunk
volna, boldogan szóltunk hozzá: – Menj a szobába, siess, öltözz jól fel, mert édesanyád elmegy veled, ahhoz a szegény kislányhoz, viszel
neki meleg cipőt, zoknit, meleg ruhát és finom
karácsonyi kalácsot!
Arra már nem emlékszem, hogy nekem mit
hozott az angyal, csak azt tudom mondani nektek, kedves iskolás olvasóim, hogy a legkedvesebb ajándékot azon a szent estén megkaptam
a kis Anikóm jó szívében.
Gálfalvi Gábor

VII. Székely földért
Teremlabdarúgó Torna

Idén is megrendezésre került a hagyományossá vált Fudoshin Kupa asztalitenisz verseny a városi sportcsarnokban. A most 16.
alkalommal sorra került esemény színvonalas
játékot eredményezett.
Négy csoport selejtezői alapján a következő versenyzők bizonyultak a legjobbaknak: I.
Simó Atilla, II. Gagyi Levente, III. ifj. Kiss Sándor, IV. Sipos Kálmán. Különdíj: Fekete Előd.
Külön köszönetet érdemel Szávuly Attila, aki
a veterán versenyzői korosztályt képviselve
nagyban segített a verseny lebonyolításában!

2016. december 3-4. között Székelyudvarhelyen játszottak a keresztúri labdarúgók, és
kirobbanó sikerekben volt részük a VII. Székelyföldért Teremlabdarúgó Tornán, amelynek
főszervezője a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet, társszervezője a Székelyföldért Társaság volt.
Abból a célból rendezték meg, hogy erősítsék a Kárpát-medence magyarságának együvé
tartozását és támogassák Székelyföld autonómia-törekvéseit egy olyan rendezvény keretében, amely maradandó sport- és közösségi

megtartott versenyeken is. Sikeresen vizsgát
tett az 1 kyu – barna övfokozatra Fodor Beáta
és Csomor Ágota, akik már 9 éve gyakorolják a
shotokan karatét. 2 kyu – kék övfokozatot szerezte meg Krisán Bíborka, Deák Noémi, Fodor
Boróka, Kovács Előd és Zoltáni Barna. A többi 26
jelentkező alacsonyabb övfokozatra vizsgázott.
A kezdő csoportot Fodor Viola 3 dan-os, a haladó csapatot Fazakas István 5 dan-os mester
készítette fel a vizsgákra.

élményeken keresztül a nemzet határokon
átívelő újraegyesítését szolgálja.
A hagyományoknak megfelelően két trófea
került kiírásra: a Székelyföldért Kupa, amelyért a negyven év felettiek szállhattnak harcba, valamint az Autonómia Kupa a tizennyolc
év felettiek számára. A benevező 48 csapatból
végül a keresztúri csapatok kerülhettek a döntőbe. Izzott a hangulat a Rákóczi Centerben,
amikor az idősebbek a ferencvárosiakkal, a
Farkas Trans által támogatott fiatalabbak pedig a beregszásziakkal csaptak össze, és végül
a keresztúriak állhattak mindkét kategóriában
a dobogó felső fokára!
Gratulálunk a két keresztúri csapatnak,
amelyek megnyerték a VII. Székelyföldért Teremlabdarúgó Tornán a Székelyföldért Kupát
és az Autonómia Kupát!
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8. K ARÁCSONYI VÁSÁR

Meghitten és hangulatosan telt a keresztúri
8. Karácsonyi Vásár, szép portékákban gyönyörködhettek az érdeklődők a standokon, a
gyerekeket szalmabála-labirintus, vásár-harang, fotózkodó sarok fogadta, ugyanakkor vásártűz, ünnepi gyerekműsorok, tombolahúzás,
adománygyűjtés, közös zenélés és koncertek
várták december 17-én és 18-án az ünnepekre
készülődő térségbelieket.
Változatos kínálat tárult a vásárolni vágyók elé:
kézzel (fából, vasból, textilből, papírból, csuhéból, fonalból, cérnából) készült dekorációk, egyedi öltözet kiegészítők, ajándéktárgyak, könyvek,
hagyományos festett kellékek, természetes alapanyagokból, házilag készült lekvárok, szörpök, sütemények, mézeskalácsok, szappanok, teafüvek,
méztermékek sokaságából lehetett válogatni.
Nem maradtak el az illatos kürtőskalácsok és
a forralt bor sem, de sültkolbász és zsíroskenyér is csillapította az éhséget a kétnapos rendezvényen, ahol nem csak a látogatók érkeztek
akár a szomszédos településekről, községekből
(Gagy, Csekefalva, Alsóboldogfalva, Nagygalambfalva, Szentábrahám), de néhány vidéki
kézműves is vállalta a kisvárosba való beutazást a vásár és a szerencsepróbálás kedvéért.
A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség és
az ügyvezető Faluvégi Bartha Noémi munkáját a
szervezésben segítette az Erdélyi Ifjúsági Egyesület, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium (Bartha Márta, Bölöni László tanítók), a Petőfi Sándor
Általános Iskola (Jakab Enikő tanítónő), az Orbán
Balázs Gimnázium (Péter Hajnal-Ildikó tanítónő,
közreműködött Hatos Melinda könyvtáros és Szávuly Emese tanítónő), a Ház a Holnapért Egyesület (Balázs Kinga), Dávid Vára Egyesület és
Herbária, a Mihálydeák család (Eolex Production),
a keresztúri RMDSZ Nőszervezet, valamint nélkülözhetetlen segítséget nyújtott a polgármesteri

hivatal városgazdálkodási osztálya és kertészete,
Hatos György kertészmérnökkel az élen, az önkormányzat önkéntes tűzoltósága pedig a biztonságért felelt (a helyi rendőrség járőreit kiegészítve) és a vásár nagy tábortüzét gyújtotta és
felügyelte a melegedni szándékozóknak.
A Jam Session-nek nevezett spontán zenélős, éneklős estek lebonyolításában (mely a
vásárcsarnok fűtött épületében a vártnál sokkal
nagyobb sikerrel zajlott) az ATA önkéntesei, a
SWAG5 tagjai, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium gitárcsoportja Lakatos Sándor tanár vezetésével, Szász Csaba tanár és a Szentábrahámi
Gitáriskola növendékei, valamint az alsóboldogfalvi Vida Zsombor és a Kőkemény Süti zenekar tagjai működtek közre. A vasárnap esti élő
koncertet a szabadtéri színpadon az udvarhelyi
Friday Rehab nyújtotta, színvonalas fellépésük
alatt világslágerek hangzottak el.
Külön köszönet jár a fellépő gyerekcsoportok
oktatóinak és a bátor szereplőknek, hogy műsoraikkal színezték a vásár programkínálatát. Varga-Nagy Lászlónak a sok szalmabáláért lehetnek
a szervezők ismét hálásak, Marosi Jánosnak pedig a pót faházikókat köszönjük. Köszönet a Zeyk
Domokos Technológiai Líceumnak, hogy Măcelar
Lajos tanár hangtechnikus szerepet vállalt, és
emellett ismét gazdag standdal voltak jelen. A
Gondviselés Segélyszervezet részéről Deák Rékának köszönjük, hogy az előkészületekből kivette részét. További köszönet illeti a Csipike könyvesüzletet a közreműködésért.
A kétnapos rendezvény főtámogatója ebben
az évben is városunk önkormányzata volt.,médiapartnerek a Vox Fm Rádió, KTV, a keresztur.
info és a Keresztúri Kisváros.
Örömökkel, izgalmakkal telítődve és sok-sok
munkával, valamint még annál is több energiával, levont következtetésekkel, feljegyzett

„Színházi Élet ”

Kövekkel a zsebében
December 13-án 19 órától a székelykeresztúri művelődési házban mutatta be a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Kövekkel a zsebében című előadását.
Marie Jones darabja Kolozsi Borsos Gábor és Moşu Norbert-László
előadásában került a színpadra, a produkció rendezője Csuja László.
A két szereplő tizenhat karaktert játszva adta elő a történetet,
mely egy amerikai filmstáb írországi filmforgatását mesélte el.
Az előadás a Színház Hargita Megyének program része, mely
Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a
Székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal támogatásával jött létre.

javaslatokkal, elszánt, kitartó emberek társaságában zártuk, élveztük, szerettük a 8. KACSONYI VÁSÁRT Székelykeresztúron.
Azzal a reménnyel és szándékkal köszöntünk
el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk!
Köszönet mindannyiotoknak!
F. Bartha Noémi

MIKULÁSJÁRÁS

Nagy volt az öröm december 5-én, hétfőn
este a keresztúri kultúrházban, ahol még a
nagy ajándékkiszállító munka megkezdése előtt
vendégeskedett a Mikulás, miközben a Picúrpipacsok táncoltak a színpadon.
Az est szervezője a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség volt, támogatója Székelykeresztúr Város Önkormányzata. A Mikulásnap
lebonyolításában segítettek az ATA gimis önkéntesei, a hangulatot pedig Macelar Ludovic
fokozta. Köszönet érte!

Szemenszedett igazság
A Csíki Játékszín december 3-án 19 órától mutatta be Müller Péter
Szemenszedett igazság című darabját, amely egy bűnügyi komédia.
A bohózat műfaji kellékeit felvonultató darab abszurdba hajló,
tragikomikus történetre épül, melynek alapötletét a szerző François
Gayot de Pitaval világhírű bűneset-gyűjteményéből merítette.
A darabot Parászka Miklós rendezésében láthattuk, a díszletről
és a jelmezekről Parászka Máté gondoskodott. Az előadás körülbelül háromórás volt, egy szünettel, ám szinte fel sem tűnt, mert an�nyi minden történt a színpadon, a cselekmény folyamatosan haladt
előre, és mindezt különös humorral fűszerezték.
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