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Advent van, a karácsonyra való felkészülés 
időszaka. Napjainkban túlsúlyba került az ün-
nep szabadon értelmezett és megélt formája: 
a csillogó külsőségek, az anyagiak vonzása, az 
esztendő legnagyobb ünnepének akként való 
felfogása, hogy az csak egy újabb lehetőséget 
kínál a meggondolatlan költekezésre, a pazar-
lás felé csalogat, miközben elsikkad az igazi 
tartalom. Természetes és emberi igényünk, 
hogy meglegyen minden, amire szükségünk 
van. Sőt ilyenkor, ünnepek alkalmával egy kicsit 
még többet is kívánunk a szükségesnél, de ne 
feledjük az igazi üzenetet! Hajlamosak lettünk 
leértékelni kisebb-nagyobb dolgokat, rossznak 
mondani a világot, bántani embertársainkat, 
vagy éppen tartani egymástól, és ha sokszor 
van is ebben némi igazság, azért ne veszítsük 
el a hitet, hogy a világ alapjában véve jó, és 
az emberek se rosszabbak, mint voltak máskor 
vagy máshol, csak… lehet nehezebben találjuk 
a hidakat, azokat, amelyek egymás felé vezet-
nek. Mindezekkel együtt látnunk kell, hogy kö-
rülöttünk mennyi jó dolog is történik, hogy van 
remény! Nézzünk csak körül szűk pátriánkban! 
Sok-sok ember ideje, ereje, munkája, jó szán-
déka, és szeretete egyesül azért, hogy segítsen 
rászorulót, elhagyatott idős embert, szegény 
sorsú gyermeket, beteget, árvát, elkeseredet-
tet és még sorolhatnám, hányféle teher nyomja 
az emberek vállát. Jó tapasztalás, hogy váro-
sunk polgárai nem közömbösek, a hívó szóra 
megmozdulnak, közösséget vállalnak, jót és 
jól cselekednek. Manapság ez a jót cselekvés 
lehet az egyik legnagyobb értékünk, ez a leg-
jobb befektetés. Jót tenni ki ne szeretne? Ki-
nek nem esik jól a siker, amiért szívvel-lélekkel 
megdolgozott, mert fontosnak tartotta, mert 
hitt benne. Tett valamit valakiért vagy vala-
miért. És nem csak úgy, ahogyan a megunt, 
tisztításra váró kabátunkat, vagy a javításra 
szoruló cipőnket pakoljuk egy szemeteszsákba 
és „ajándékozzuk” oda. Netán pár szelet ránk 
száradt kenyeret adunk, mert van már frissebb 

otthon, és mondtam már, pazarlósak vagyunk. 
Ez is rendjén van, mindennek megkerül a gaz-
dája, zsáknak a foltja, ecetes korsónak a du-
gója. Még egy régi, valaha jobb napokat látott 
kicsi széknek is.

Igen,…a Kicsi Szék, arról akartam valamit 
mondani. Azt, hogy kétszer kaptam ajándék-
ba. Az első alkalomra nem emlékszem, mert 
mindjárt a születésemkor csináltatta Zsigmond 
nagyapám jó gyalult fenyőfából Csekefalván, a 
60-as évek derekán Major Béla asztalossal, és 
ajándékul hozta Gagyba születésem örömére. A 
Kicsi Szék számos funkciót töltve be végigkísér-
te a gyerekkoromat. Felfordítva volt autó, amíg 
még belefértem, a megterített hokedlivel együtt 
ebédlőbútor, majd tanulószék a kályha mellett. A 
gyerekkor, a tanulóévek tovatűntek, a Kicsi Szék 
levitézlett, elfelejtődött, nem volt többé rá szük-
ség. Miért is lett volna, amikor évtizedeken át 
hivalkodó, színes műanyag székek töltötték be 
a helyét. Legalábbis azt hittem, hogy betöltik. 
Aztán tavaly, karácsony előtt nem sokkal meg-
láttam szüleimnél az elfelejtett Kicsi Széket. Be-
lesajdult a szívem, annyira akartam vissza. Nem 
számított, hogy annyi éven át feléje se néztem, 
jóformán eszembe se jutott, most határozottan 
kértem vissza. Karácsonyi ajándékul!

Régen vártam így karácsonyt. 
Aztán Szent Estén a fa alatt rögtön kiszúr-

tam az ismerős formájú, szépen csomagolt 
ajándékot. Frissen újrafestve kaptam meg má-
sodszorra. 

Ugye mondanom sem kell, hogy nem a hasz-
nálati értéke miatt lett ismét fontossá, igazából 
nem is volt szükségem „egy” kicsi székre. De 
„a” Kicsi Székre annál inkább!

Azóta minden nap használom, most is, míg e 
sorokat írom, és képzeletem repít messze, visz-
sza Gagyba és újra gyereknek érzem magam. 

Kívánok hasonló örömökben és minden jó-
ban bővelekedő, áldott karácsonyt mindannyi-
unkanak!

Sándor-Zsigmond Ibolya

2016. november 10-én sor került a helyi 
képviselőtestület novemberi ülésére, amelyen 
- miután elfogadták az október 27-én tartott 
rendkívüli gyűlésről készült jegyzőkönyvet - az 
alábbiakban ismertetett, szélesebb körű ér-
deklődésre számot tartó napirendi pontok ke-
rültek megvitatásra.

Tárgyalták a Kertészeti Központ létrehozása 
elnevezésű beruházás technikai és gazdasági 
mutatóit. Itt több hozzászólás is érkezett. Volt, 
aki soknak tartotta az ennek a megvalósulá-
sára fordítandó összeget, és a nagy hordere-
jű tervről bemutatótáblákat igényelt, és volt, 
aki rámutatott, hogy a csemetekert őshonos 
fákkal büszkélkedhet, ami nemcsak a diákok, 
kertészek, városlakók, de a turisták számára is 
értékes és nagy vonzerővel bíró látogatópark 
szerepét is betöltheti, ha megvalósul. 

A csíkszeredai DG Consulting cég senior 
területfejlesztő közgazdásza, Kelemen Gábor 
mutatta be az újonnan elkészült városi mobili-
tási tervet, amely az alábbi címen is elérhető: 
http://keresztur.ro/…/149-planul-de-mobilita-
te-urbana-durab…

A 3. napirendi pontról való döntést, amely 
a sós víznek egy, a jövőben létrehozandó kez-
előbázis keretein belül tervezett használatára 
vonatkozó kérdés - az unitárius egyház kéré-
sére - elhalasztották.

Egy következő napirendi pont alatt a 2017-
es évi helyi adók és illetékek nyertek elfoga-
dást. Itt jó hír, hogy ezek jövőre nem változ-
nak, vagyis ugyanannyit kell fizetnünk, mint az 
elmúlt évben.

Adventi várakozás avagy a Kicsi Szék tör ténete

Beszámoló a novemberi
tanácsülésről

folytatás a 7. oldalon...
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ÖNKORMÁNYZAT

 HULL A DÉKG A ZDÁ LKODÁS
A polgármesteri hivatal előre meghatározott 

program szerint idén is megszervezte a lebom-
ló, növényi eredetű hulladékok elszállítását. 

Tájékoztatásképpen közöljük, hogy a városla-
kók „szeméttermelése” az elmúlt időszak átlaga 
alapján 2080 tonna/év. A jelenleg érvényben lévő 
törvény értelmében ennek a 17,33 százalékának 
megfelelő mennyiséget kellene a szelektív hulla-
dékszigeteken összegyűjteni papírból, műanyag-
ból, üvegből (ellenkező esetben büntetés jár). 

Székelykeresztúr jól teljesít: 2015-ben 27 
százalékot tett ki a növényi eredetű, lebomló 
hulladék. Ennek hasznosításában sokat segít a 
Domus Alapítvány alsóboldogfalvi munkapont-
ja, ahol a zöldhulladékot dolgozzák fel - mutatott 
rá György Dénes, a székelykeresztúri városgaz-
dálkodási osztály szakfelügyelője, ugyanakkor 
hangsúlyozta, hogy a számokat lejjebb is vihet-
nénk, ha több embert lehetne rávezetni az ott-
hon történő komposztálás hasznosságára.

Bándi-Keszey Judit

116/2016-os HATÁROZAT a 2017-es évi he-
lyi adók és illetékek elfogadásáról.

117/2016-os HATÁROZAT egyes közigazga-
tási egységek csatlakozásának jóváhagyásá-
ról az AQUA INVEST MUREȘ-hez.

118/2016-os HATÁROZAT a Kertészeti Köz-
pont létrehozása elnevezésű beruházás tech-
nikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról. 

119/2016-os HATÁROZAT egy terület tulaj-
donba adásáról. 

120/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 
166/2008-as számú határozatának módosí-
tásáról.

121/2016-os HATÁROZAT a 2016-os évre 
kitermelt famennyiség felhasználásának el-
fogadásáról

 egyes közhivatalnoki munkakörök átalakítá-
sáról.

122/2016-os HATÁROZAT a Zata utcában 
lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek 
meghosszabbításáról.

123/2016-os HATÁROZAT a 3196/2008 
számú átengedéses bérbeadásra vonatkozó 
szerződés felbontásáról.

124/2016-os HATÁROZAT a Helyi Tanács 
96/2016-os számú határozatának módosítá-
sáról.

125/2016-os HATÁROZAT a 4773/2016-os 
számú bérleti szerződéseinek meghosszab-
bításáról.

Székelykeresztúr, 2016. november 10.

S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R
V Á R O S
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
H A T Á R O Z A T A I

Október 27-én rendkívüli tanácsülésülést 
tartott a helyi képviselőtestület. Elsőként el-
fogadták az októberi jegyzőkönyvet, majd a 
93/2016-os határozat módosítását szavazták 
meg, itt formai átalakítás történt. A legfonto-
sabb napirendi pont alatt ismertetésre került, 
hogy az országos költségvetési alap - áfából és 
a jövedelemadóból - származó visszaosztása-
kor 22 000 lej a pénzügyön, 10 000 lej pedig 

a Hargita Megye Tanácsán keresztül érkezik a 
városba. Ezt az összeget az alábbi módon osz-
tották el: 2 000 lejt a városi kamera- és riasz-
tórendszer bővítésére, 10 000 lejt a Mesevár 
Napközi tanfelületeinek átalakítására, tervezé-
sére és esettanulmány-készítésére, 20 000 lejt 
az Ady Endre utcából nyíló kis utca villanyveze-
ték-hálózatának kiépítésére fordítanak.

Fenntartható közlekedés Székelyke-
resztúron

Székelykeresztúr közlekedésfejlesztési straté-
giával készül az uniós források lehívására. A pro-
jekteket tartalmazó akcióterv széles körű konzul-
táción alapul majd.  A lakossági egyeztetés egy 
kérdőíves felmérésből és az érintettekkel való fó-
kuszcsoportos megbeszélésekből áll, emellett for-
galomszámlálás és is sor kerül majd városunkban.

A városfejlesztés útján
Az előző, 2007-2013 közötti finanszírozási 

periódusban a Székelykeresztúr méretű váro-
sok számára viszonylag szűkösen álltak ren-
delkezésre közterületek felújítására pályázati 
források. A lehetőségekhez képest mégis sokat 
fektetett az önkormányzat többek között a köz-
pont rendezésére, utak felújítására és kerék-
párutak kialakítására. 

Hosszú távú gondolkodás
A munka folytatására Székelykeresztúr 

2014-ben az elsők között készítette el városfej-
lesztési stratégiáját és a felkészülés következő 
lépését jelenti a fenntartható városi mobilitási 
terv kidolgozása az Európai Unió ajánlásainak 
megfelelően. Ez a két stratégia előfeltétele a 
Regionális Operatív Program pályázatainak, 
praktikus haszna pedig az, hogy összehangolja, 
hatékonyabbá tegye a fejlesztési és közleke-
désfejlesztési beruházásokat egyaránt. Mindezt 
az a tervezési szemlélet garantálja, amely a la-
kosság lehető legszélesebb bevonását irányoz-
za elő.

Rafai Emil polgármester kiemelte, hogy saját 
erőforrásból eddig is sokat tett az önkormány-
zat a város élhetőségének javításáért, de az 
igazán nagy lélegzetű beruházásokhoz elen-
gedhetetlen az Európai Uniós források haté-

kony felhasználása, ahhoz pedig stratégiára, és 
az helyi igények adatokkal való megindoklására 
van szükség.

Lakossági konzultáció
A mobilitási tervet készítő Develo Group 

Consulting Kft. szakembercsapata nagyon fon-
tosnak tartja, hogy nem csupán a javaslatok 
véleményezésére nyíljon lehetőség, hanem a 
kidolgozás elején megfogalmazhassa mindenki 
a közlekedéssel kapcsolatos problémáit. A stra-
tégia ennek a szemléletnek köszönhetően a va-
lódi igényekre épül majd. Ebben a szellemben 
zajlanak az egyeztetések a Székelykeresztúron 
az érintettek különböző csoportjaival: vállal-
kozókkal, civil, szociális és kulturális intézmé-
nyekkel és szervezetekkel, lakószövetségekkel 
és taxisofőrökkel is. 

Egy 15 kérdésből álló kérdőív segítségével 
reprezentatív felmérést is végeznek, és a vá-
ros 12 pontján forgalomszámlálása is sor kerül 
majd. Emellett online kérdőíven keresztül is fo-
lyamatosan lehetősége van mindenkinek építő 
vélemények megfogalmazására Keresztúr köz-
lekedését illetően.

Mit kell tudni a fenntartható városi mobilitási 
tervről?

• minőségi és fenntartható mobilitás biz-
tosítása

• hosszú távú stratégia
• valamennyi közlekedési mód kiegyen-

súlyozott és integrált fejlesztése
• a fenntarthatóbb módozatok felé törté-

nő elmozdulás ösztönzése
• általános és konkrét célkitűzések meg-

fogalmazása
• integrált szemlélet és együttműködés 

előmozdítása
• átlátható és részvételen alapuló meg-

közelítés

 Ok tóberi rendkív üli  t anácsülés

 MOBILITÁS

A továbbiakban a tanácsosok egyhangú-
lag támogatták egyes közigazgatási egységek 
csatlakozási jóváhagyását az AQUA INVEST 
MUREȘ-hez. 

Egy másik napirendi pontot egy terület tulaj-
donba adása fölötti döntés jelentett, ezt a kép-
viselőtestület pozitívan bírálta el.

Elfogadták továbbá a 2016-os évre kitermelt 
famennyiség felhasználásának módját. Módosí-
tották a 166/2008-as számú határozatot. 

Meghosszabbították a Zata utcában lévő szo-
ciális lakások bérleti szerződéseit.

Felbontottak egy átengedéses bérbeadási 
szerződést.

Az októberi tanácsülési interpellációkból az 
alábbiak valósultak meg: zajlik a növényi hulla-
dékok elszállítása; a nemzeti úton lévő kátyú-
kat a Nemzeti Útügyi Igazgatóság jelenleg is 
javítja; 2 üveggyűjtő konténer lett kihelyezve 
a Csejtei és a Kossuth negyedek hulladékszige-
teihez; a megrongált játszótéri elemeket kija-
vították; a Csekefalvi utcában és Fiatfalva be-
járatánál zebrát festettek és sebességkorlátozó 
táblákat helyeztek ki.

Lejegyezte: Bándi-Keszey Judit

	 Beszámoló	a	novemberi	tanácsülésről
...folytatás az első oldalról
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Október 31-étől hivatalosan új székházban 
működik városunk rendőrsége. A Timafalvi úton 
található sárga épületben korszerű termek áll-
nak rendelkezésre: irodák, kihallgatószobák, 
konferenciaterem, pihenőhelyiségek, és ezek 
mellett garázsok kaptak helyet.

Az október 31-i eseményen magasrangú 
tisztek képviseltették magukat: Vasile Moise; 
Andrei Jean Adrian, Hargita megye prefektu-
sa; Radu Sandu Moldovan, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság nyugalmazott vezetője, 
tábornok; Constantin Mihalache, a Hargita me-
gyei Rendőrkapitányság főparancsnoka; Mircea 

Tiriplic, Székelykeresztúr rendőrparancsnoka 
és Rafai Emil, Székelykeresztúr város polgár-
mestere is tiszteletét tette az eseményen.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 116/2016 privind aproba-
rea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2017. 

HOTĂRÂREA nr. 117/2016 privind aproba-
rea aderării unei unităţi administrativ terito-
riale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară „AQUA INVEST MUREȘ”.

HOTĂRÂREA nr. 118/2016 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici ai inves-
tiţiei „Înfiinţare Centru Horticol – învăţare în 
natură”.

HOTĂRÂREA nr. 119/2016 privind atribuirea 
în proprietate a unui teren.

HOTĂRÂREA nr. 120/2016 privind modifica-
rea Hotărârii nr. 166/2008 al Consiliului Local 
al oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 121/2016 privind apro-
barea exploatării şi utilizării a volumului de 
masă lemnoasă marcată în pădurea oraşului 
Cristuru Secuiesc pe anul 2016.

HOTĂRÂREA nr. 122/2016 privind apro-
barea prelungirii contractelor de închiriere 
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe soci-
ale, situate în str. Zata.

HOTĂRÂREA nr. 123/2016 privind aproba-
rea rezilierii Contractului de concesiune nr. 
3196/2008.

HOTĂRÂREA nr. 124/2016 privind modifica-
rea Hotărârii nr. 96/2016 al Consiliului Local 
al oraşului Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 125/2016 privind aprobare 
prelungirii contractului de închiriere numărul 
4773/2016.

Cristuru Secuiesc, la 10 noiembrie  2016.  

 A nyaköny v i hírek
 20 16.10.15.  – 20 16.11 .  15
 Házasságkötések:
 2016.10.21
Kovács Levente és Veres Enikő
 2016.10.27
Szakács Dénes és Akácos Noémi
 2016.11.03
Magony László és Kozák Izolda

Elhalálozások:
Máté András   2016.10.16
Deák Ferenc-Szilveszter  2016.10.16
Szabó Miklós    2016.10.19
Sipos Ida   2016.10.25
Lévai Judit   2016.11.08

HOTĂRÂR I L E 	 CONS I L IU -
L U I 	 L OCA L
A L 	 ORAŞULU I 	 CR IS TURU	
S ECU I ESC

November 1-jére való tekintettel a város-
gondnokság a központi parkolót használaton 
kívül helyezte, és a területet átadta a virágáru-
soknak, akik idén is szebbnél szebb krizanté-
mokat, szezonális virágokat kínáltak.

 Padok felújítása
A város különböző pontjain lévő régifajta, 

betonlábas padokat a városgazdálkodás mun-
katársai felújították. Kiegészítették a talapzato-
kat, az eltört, elkorhadt léceket megjavították, 
újrafestették, némelyik darab teljes léccserét 
kapott.

Híd a Gagy-patakon
A Gagy-patakán átívelő híd kizárólag a ke-

rékpárosok és a gyalogosok számára készült, 
nem az autósforgalomnak. Voltak arra utaló 
nyomok, hogy kocsik hajtottak át rajta, ezért a 
városi kertészek által kihelyezett virágosládák 
gondoskodnak arról, hogy autóval ne lehessen 
áthaladni a hídon.

Felújítás
Felújítási munkálatok zajlanak az önkor-

mányzat földszintjén. Az adók, illetékek osztá-
lya hamarosan átköltözik a volt mezőgazdasági 
iroda helyére. Az átszervezés következtében 
a mezőgazdasági osztály átkerült a kataszteri 
osztály mellé. 

Nemsokára újult környezetben fogadhatja 
ügyfeleit az adók és illetékek osztálya.

Őszi útjavítások
A városi képviselők és a székelykeresztúri 

városgondnokság többszöri interpellációjára 
pozitívan válaszolt az Országos Útügyi Vállalat: 
a benzinkút és a vasút közötti megyei útsza-
kaszt került javításra. A település több pontján 
javítják továbbá a gödröket és rossz részeket, 
összesen 1450 négyzetméteren.

Elkezdődtek a Küküllő utca javítási munká-
latai. 

A Kriza János utca kezdetétől egészen a Szé-
csi András utcáig - 470 méter hosszan - az út 
teljes felújításra kerül. Alapozás, esővíz-elveze-
tés és aszfaltréteg kivitelezését, valamint járda 
kialakítását végzik el ezen a szakaszon. 

A téli időjárási viszonyok nagyban befolyá-
solhatják a munkálatok előrehaladását, de az új 
út előreláthatólag 2017-ben fejeződik be.

Lucfenyők
Szúrós lucfenyők érkeztek Vármezőről, hogy 

Keresztúron kapják meg új helyüket. Az egyik 
a fiatfalvi napköziotthon gyerekeinek segítsé-
gével új otthonra lelt a templom előtti park-
ban, a másik pedig a város központi parkjában 
találta meg helyét. 

Fontos, hogy legyenek olyan örökzöldjeink, 
amik télen-nyáron díszítik a települést, másrészt 
együtt tudjunk hangolódni körülöttük a kará-
csonyi ünnepekre. A városvezetőség nem titkolt 
szándéka, hogy idén decemberben már a gye-
rekek kézműves díszei ékesítsék a lucfenyőket.

	 Lépésről	lépésre

	 Új	székházban	a	székelykeresztúri	rendőrség
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Mint már megszoktuk, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanulói az elmúlt hetekben 
sem tétlenkedtek. Négyen vettek részt a bö-
gözi műemléktemplom Szent László freskójá-
hoz kapcsolódó meseíró pályázaton. Mátéffy 
Kund (VII. B) harmadik helyezést ért el, Rácz 
Rebeka (VIII. C) Pompás díjban részesült, 
Kányádi Kincső (VII. C) Székelykeresztúr 
Város különdíját kapta, valamint  Mecseneró 
Kamilla (VII. B) a Bögöz Község Polgármes-
teri Hivatalának elismerésében részesült. A 
Mesék szárnyán mesevetélkedőn, Székely 
udvarhelyen, mérte össze tudását 54 cso-
port. A Csillag (IV. A) és Baglyok (IV. B) csa-
patok tanulói megszerezték e forduló első, 
valamint második helyezését.  Iskolánkat két 
csapat képviselte a Szüret versben, énekben, 
képekben körzeti vetélkedőn. Éneklésben 
Balázs Boróka, I. A osztályos tanuló nyerte el 

az I. díjat, versmondásban a III. B osztályos 
Mátéffy Magor II. helyezett lett. A papírsodró 
technikával elkészített kézimunka, a szőlő-
fürt is elnyerte a versenybizottság tetszését, 
hisz a Kereplő csapatot - Szövérfi Jázmin-An-
na (előkészítő B), Fodor Roland (I.  B), Fülőp 
Sarolta (II.B), Mátéffy Magor (III. B), Somo-
di Anita-Sharon, (IV. B) - III. díjjal,  a Szóló 
szőlőt - El-Shobaki Amira (előkészítő A), Ba-
lázs Boróka (I. A), Dávid Edvin (II. A), Benkő 
Ádám (III. A), Antal Tímea (IV. A) - pedig 
dicsérettel jutalmazták. Csapatversenyben, 
az összesített pontszámok alapján mindkét 
csapatunk a II. helyen végzett. Megyei tan-
tárgyversenyek díjazására is sor került: a 
Tanfelügyelőség és a Hargita Megyei Tanács 
elismerésében részesült Pál Orsolya Tímea, 
David Mark, az Ászok csapata és iskolánk ké-
zilabdacsapata. A Sepsiszentgyörgyön meg-
rendezett országos Kriza János mesemondó 
versenyről kiváló eredménnyel tértek haza 
mesemondóink: Mátéffy Anna, II. B osztá-
lyos tanuló és Fodor Boróka Gabriella, VI. B 
osztályos tanuló a korcsoportjukban I. he-
lyezést értek el. Az OBG-ben megszervezett 
körzeti szavalóversenyen intézményünkből 
négy tanuló vett részt. Eredményeink: De-
meter Andrea I. helyezés, Kacsó Dániel II. 
helyezés az V-VI. korcsoportban; Lukács 
Kamilla I. helyezés, Mátéffy Kund II. helyezés 
a VII-VIII. osztályosok között. A Barangolás 
Meseországban szövegértő körzeti versenyt 
iskolánk szervezte immár IX. alkalommal:  

16 település, 16 iskolájának, 17 csapata mér-
te össze tudását. Mindkét csapatunk díjazott 
lett, a Fából vaskarika (Nagy Csenge IV. B, 
Török-Darvas Zalán IV. B, Táncos Boróka III. 
B) I. helyezett lett, a Gyöngy csapat (Deme-
ter Kincső IV. A, Ilyés Anetta-Bernadett IV. 
A, Sepsi Dóra-Tímea) dicséretet szerzett. A 
szervezésben segítségünkre volt a PEK Egye-
sület, Szilveszter Emőke, a Székelykeresztúr 
Kistérség Szövetség, Universum üzlet. Kö-
szönet érte! Ugyanazon a napon a megyei 
tanfelügyelőséggel együttműködve a me-
gyei Vöröskereszt szervezésében a megye 
19 településéről érkezett önkéntesek/peda-
gógusok vettek részt a COLGATE PROGRAM 
felkészítőjén és vették át iskolájuk kisisko-
lásai számára a Colgate-csomagot. Szervező 
házigazdák Simó Ildikó igazgató és Tánczos 
Izabella tanítónők voltak. Szintén helyszíne 
volt iskolánk az óvónők körzeti módszertani 
körének is, melyen  Fülöp Pál Éva nevelési 
tanácsadó volt a meghívott előadó. Iskolá-
ba hívogató bemutatóra is sor került, mely 
alkalommal a leendő kisiskolások és szüle-
ik ismerkedtek az osztálytermekkel, játékos 
tevékenységekkel timafalvi épületünkben. 
A következő napokban városunk óvodásai 
a negyedikesek előadásait tekintették meg. 
A rendezvények sorát színesítették osztály-
projektjeink, melyekről részleteket a www.
petofiai.ro honlapunkról lehet megtudni.

Jakab Enikő
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2016. október 21-én rendhagyó történe-
lemóra keretében meghívottunk volt Czézár 
Lajos úr, aki az 1956-os események követ-
keztében a politikai diktatúra áldozata lett. Az 
órán meghurcoltatásáról és életútjáról beszélt 
diákjainknak. Az esemény ötletgazdái az MTVA 
erdélyi munkatársai voltak, az óra felvételei 
a Duna Televízió unitárius ifjúsági műsorában 
voltak láthatók.

A Vadrózsák Néptánccsoport Nagyváradon 
részt vett a XIV. Csillagocska Gyermek- és 
Ifjúsági Néptánctalálkozón, ahol az október 
22-én tartott gálaműsoron sóvidéki táncokat 
mutattak be.

2016. október 31-én rendhagyó román nyel-
vű könyvbemutatóra került sor iskolánkban.  A 
kocsoláti (Cuciulata, BV) Aron Buciumeanu a 
hetvenes években regényt írt a Keresztúron 
töltött diákéveiről és az I. világháború esemé-
nyeiről, Malom és pörgettyű címmel. A szer-
ző fia alternatív románóra keretében mutatta 
be 40 líceumos diáknak édesapja regényét és 
élettörténetét. Vendégeink részt vettek az is-
kolai áhítaton, ahol bemutattuk a könyvet az 
iskola közösségének.

Október 28-án az önkéntes tanulók meg-
tisztították egykori igazgatóink, tanáraink és 
lelkészeink sírját. Halottak napja előtt, október 

31-én, a Diáktanács tagjai koszorúkat helyez-
tek el a sírokon.

A iskolánk kilencedik osztályai 2016. no-
vember 4-5-én történelmi és egyházi zarán-
dokúton vettek részt. Ùtjuk Gyulafehérvár 
történelmi központjába, Vajdahunyad várába 
és a Déva várában hagyományosan megszer-
vezésre kerülő Dávid Ferenc-emlékzarándok-
latra vezetett. Az évfolyam november 13-án a 
székelykeresztúri unitárius gyülekezet előtt is 
bemutatkozott egy rövid műsorral.

Hétfőn, 2016. november 14-én a kunszent-
miklósi Tóth Péter Lóránt tanár, versmondó 
rendhagyó irodalom- és történelemórát tartott 
a jelenlévő 150 diáknak az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. 
Erdélyben először iskolánkban hangzott el az 
összeállítás; a művészt családi kötelék is fűzi 
gimnáziumunkhoz: nagyapja 1942-ben a Báró 
Orbán Balázs Unitárius Főgimnázium tanulója-
ként szerzett érettségi oklevelet.

Forrás: az iskola honlapja és facebook oldala
Székely-Tiboldi Anikó

2016. október 28. és 29-én Ivóban, az Irgó 
panzióban Udvarhelyszék 17 iskolájából  46 
óvodai, elemi, felső tagozaton tanító pedagó-
gus, valamint intézményvezető, összesen 9 te-
lepülésről vettek részt az idén megszervezett 
Pedagógusok Fórumán, melynek témája a SE-
GÍTSÉG ÉS TANÁCSADÁS A TANULÁSI NEHÉZ-
SÉGGEL KÜZDŐ GYEREKEK ESETÉBEN volt. Az 
első nap tevékenységeinek képzői Simó Ildikó 
és Kovács Zsuzsa Ottília helyi képzők voltak, a 
meghívott szakemberek pedig Szegedről érkez-
tek: Nagy Ágnes Virág mozgásterapeuta, a Ka-

rolina óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kollégiumból, valamint 
D. Molnár Éva, a Szegedi Tudományegyetem 
Neveléstudományi Intézet egyetemi docense. 
Visszajelzések alapján jól sikerült mindkét nap 
tevékenységeinek a megszervezése. A progra-
mok tematikájának aktualitása minden iskola 
esetében sajátos módon jelen van, hisz a tanu-
lási nehézséggel küzdő gyerekek száma egyre 
nagyobb, a segítségnyújtás kérdése pedig min-
den pedagógusra visszaköszön függetlenül at-
tól, hogy mennyire van erre felkészülve. 

 A program célja volt: 
• a pedagógusi kompetenciák fejleszté-

se, alternatív óravezetési módok megismerése, 
• a tanulói képességek mérése, diag-

nosztikus eszközök bemutatása, 
• felzárkóztató programok, egyéni fej-

lesztési tervek összeállítása.
A tevékenységi formák pedig: előadás, tré-

ning, műhelymunka. 
A Fórum szervezői a Hargita megyei Humán- 

erőforrás Központ munkatársai: Simó Ildikó, 
pszichológus/logopédus és Kovács Zsuzsa Ot-
tilia, fejlesztő tanár/pszichológus. Támogató: 
Hargita Megye Tanácsa.

Simó Ildikó

 „ Adni annyi ,  mint a legmagasabb s zinten élni”
John C. Maxwell
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November 12-én rendkívüli cirkuszi előa-
dásra került sor a siménfalvi Marosi Gergely 
Általános Iskola tornatermében. A Ház a Hol-
napért Egyesület keretében működő Cirkusz 
Szaltó csoport tehetséges fiataljai káprázatos 
cirkuszi produkcióval örvendeztették meg a 
közel 140 fős közönséget. Az előadást a cso-
port két vezetője Balázs Kinga és férje, Balázs 
Mihály nyitották meg, majd ezt követően mű-
vészien megkoreografált cirkuszi attrakciók 
követték egymást. A közel egyórás előadás 
során számos cirkuszi mutatványt adtak elő a 
gyerekek és fiatalok. Bemutatták tehetségüket 
a gyűrűtáncosok, légtornászok, zsonglőrök és 
kötéltáncosok, látványos akrobatikai mozdula-
tokkal, egykerekű biciklivel, gömbön járással 
és tánccal ejtették ámulatba a közönséget. 

Az előadás végén a hálás közönség vas-
tapssal köszönte meg a Cirkusz Szaltó cso-
portnak a színvonalas előadást.  

A Cirkusz Szaltó csoport 2013-ban alakult, 

amikor Hannoverből cirkuszi szakemberek ér-
keztek Székelykeresztúrra és egyhetes cirku-
szi edzést tartottak keresztúri gyerekeknek és 
fiataloknak. Ezt követően a Ház a Holnapért 
Egyesület eldöntötte partnerségben a Marosi 
Gergely Általános Iskolával, hogy folytatja a 
projektet. Azóta minden héten, pénteken cir-
kuszi edzés folyik a siménfalvi iskolában. 

A közös munka által a gyermekekben és fi-

atalokban fejlődik a kommunikációs készség, 
a koncentrációs készség, együttműködési 
készség, fejlődik a kitartásuk, a kreativitá-
suk, az önbizalmuk és a mozgáskoordináció-
juk. Összességében ez a tevékenység erősí-
ti a testüket és a szellemüket, és egy olyan 
területen bontakozhatnak ki, amely egyedi  
Székelyföldön. A Cirkusz Szaltó csoport foly-
tatja tevékenységét és készülnek a következő 
előadásukra. 

Balázs Kinga
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Gépészkedjünk, határok nélkül
A 2010-ben indult Határtalanul! program 

célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, 
személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyí-
tése. A program keretében magyarorszá-
gi iskolák tanulói az állam támogatásával 
csoportos kirándulásokon vehetnek részt a 
szomszédos országok magyarlakta területe-
in, így személyes tapasztalásokat szereznek 
a külhoni magyarságról.

A karcagi SZC Varró István Szakisko-
la, Szakközépiskola és Kollégium 2012-ben 
kapcsolódott be a szakképző iskolák közötti 
alprogramba. Partneriskolának a székelyke-
resztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceu-
mot választották, akikkel már 8 alkalommal 
szerveztek közös pályázatot. 

A Határtalan pályázatban részt vett isko-
lánk 14 tanulója két kísérő tanárral Karca-
gon. Ez a pályázat mechanikás diákoknak 
szólt, címe: Gépészkedjünk, határok nélkül. 
A pályázat első felében a varrós diákokat 

fogadtuk október 3-8. között, majd a kiuta-
zásra október 17-22. között került sor. 

Már ismerősként érkeztünk Karcagra, 
ahol a műhelymunkák mellett iskolabemu-
tatón, valamint elméleti és gyakorlati tanó-
rákon vettünk részt, a hazai és a határon 
túli szakképzés elemzése, összehasonlítása 
céljából.

Ellátogattunk a karcagi Szimmetria Kft.-
be, ahol szerszámgépek forgácsolt alkatré-
szeinek és lemezszerkezeteinek gyártása 
folyik, elsősorban németországi piacra CNC 
gépekkel, aztán a Fém-Hő Technika Kft.-
be, ahol CNC lézeres lemezmegmunkálást 
tekinthettük meg, majd a törökszentmik-
lósi CLAAS Hungária Kft.-be, Európa leg-
nagyobb mezőgazdasági gépgyártójának 
leányvállalatában megtekinthettük a duális 
képzés korszerű tanműhelyét is, ahol 65 
szakiskolás diák tanulja a – hegesztő, szer-
kezetlakatos, ipari gépész, szerszámkészítő 
– szakmákat. 

Természetesen jutott idő városnézésre, ki-
rándulásra és kikapcsolódásra is. Megnéztük 
Kecskemét és Debrecen nevezetességeit, für-
dőztünk a debreceni Aquaticumban és a bere-
ki strandon. Voltunk színházban (Sej szellők- 
zenés groteszk múltidézés), esténként meg 
foci, diszkó, közös játékok mind-mind remek 
alkalmat nyújtottak a két iskola diákjainak 
arra, hogy egymást jobban megismerhessék 
és baráti kapcsolatokat kössenek.

Pávai Gyöngyvér

Az iskolai könyvtárak világhónapja alkal-
mával iskolánk elemis diákjai is bekapcso-
lódtak a könyvtárunk által szervezett tevé-
kenységekbe, ahol az olvasás fontosságának 
kiemelésén volt a hangsúly. 

Tüskevár a Mórában: ötödik alkalommal 
vettünk részt a székelyudvarhelyi Móra Fe-
renc Általános Iskola irodalmi vetélkedőjén. 
A résztvevő 16 csapat közül a Buzogány 
Bendegúz-Atanáz, Szabó Renáta és Szali 
Kincső-Noémi által alkotott csapatunk erős 
mezőnyben 3. helyezést ért el. Gratulálunk 
és további jó olvasást kívánunk!

Az 1956-os magyar forradalom 60. évfor-
dulója - budapesti megemlékezés: iskolánk 
diákjai a Rákóczi Szövetségnek köszönhető-
en egy nagyszerű, feledhetetlen megemléke-
zésen vettek részt az 1956-os magyar forra-
dalom 60. évfordulója alkalmából. 

Ugyanakkor itthon diákjaink a városi meg-
emlékezés kulturális programját biztosítot-
ták.

A Mesék szárnyán elnevezésű meseve-
télkedőn 54 csapat mérte össze tudását. 
Iskolánkból mindhárom benevezett csapat 
ügyesen teljesített, még a kis másodikosok 

is tudásuk legjavát hozva jutottak tovább a 
második fordulóba.

A Szüret versben, énekben, képekben kör-
zeti verseny a Kreativitás Otthona projekt 
keretén belül került megszervezésre, ahol 
10 keresztúri és kistérségi iskola elemi osz-
tályos csapata, változatos versenyeken tette 
próbára tudását, kreativitását.

Az Aranytoll – F. Diósszilágyi Ibolya em-
lékversenyen diákjaink sikeresen szerepel-
tek, közülük Kendi Csenge-Napsugár tovább-
jutott a nagyváradi országos döntőbe. 

További versenyek eredményei: Kántor 
István dicséretben részesült a Kriza János 

országos balladamondó, balladaéneklő és 
mesemondó versenyen; Szali Kincső Noémi 
dicséretben részesült, Bodó Balázs II. he-
lyezést ért el a regionális szintű matematika 
körversenyen. Iskolánk Gesztenyék csapata 
I. díjat szerzett a Barangolás Meseországban 
elnevezésű körzeti szövegértő versenyen. 
Gratulálunk Bíró-Bedő Kristófnak, Tódor 
Andreának, Zsidó Bencének az elért ered-
ményhez.

Bővebben: obg.ro, facebook.com/obg.sze-
kelykeresztur

Demeter Levente

	 Cirkusz	Szaltó	Show
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A Kreativitás Otthona projekt keretén belül 
kilencedik alkalommal került megszervezésre a 
Szüret versben, énekben, képekben című elő-
készítő és I-IV. osztályos tanulók körzeti verse-
nye, amelyet 2016. október 26-án tartottunk az 
Orbán Balázs Gimnáziumban. 

Az előző években bejárt témák: az ősz, ad-
vent, farsang, húsvét, Márton napja, farsang, 
a tavasz, a fény, a szivárvány után az idén a 
szüret volt a témánk.

A verseny kezdetén a tanulók az adott té-
mával ismerkedtek. Beszámoltak hogyan zajlik 
a szüret, mibe gyűjtötték régen a szőlőt, mi a 
puttony, hogyan készül a bor.

Ezt követte a csapatok bemutatkozása. Az 
idén tíz csapat nevezett be Székelykeresztúrról 
és a környező falvakból (Szentábrahám, Szent- 
erzsébet, Kobátfalva, Etéd, Betfalva), akik a té-

mához kapcsolódó csapatnevet választottak. 
A verseny három részből állt. Az első részben 

egy szabadon választott, témához kapcsolódó 
verset mutatott be az egyik csapattag. A má-
sodik részben ugyancsak témához kapcsolódó 
gyerek- vagy népdalokat énekeltek. A harmadik 
részben szőlőfürtöt kellett készíteniük papírcsík 
(qilling) technikával.

A versenyen a következő eredmények szü-
lettek:

Szavalásban: I. helyezett: Magyari Anita  elő-
készítős, Orbán Balázs Gimnázium; II. helyezett: 
Mátéffy Magor III. o., Petőfi Sándor Általános Is-
kola; III. helyezett: Szabó Szabolcs III. o., Bem 
József Általános Iskola, Újszekely-Székelyszent- 
erzsébet. Dicséret: Bözödi Rita Diána I. o., Gálfi 
Sándor Általános Iskola - Kobátfalva; Zsidó Sza-
bolcs - előkészítő I. o., Orbán Balázs Gimnázium.

Éneklésben: I. helyezett: Balázs Boróka I. 
o., Petőfi Sándor Általános Iskola; II. helye-
zett: Tódor Andrea IV. o., Orbán Balázs Gim-
názium; III. helyezett: Antal Pálma-Alma IV. o., 
Orbán Balázs Gimnázium. Dicséret: Kincses Il-
ka-Mária IV. o., Berde Mózes Unitárius Gimnázi-
um; Nagy Eszter III. o., Bem József Ált. Iskola, 
Újszekely-Székelyszenterzsébet. 

Kézimunkában: I. hely: Fürtöcskék csapata, 
Jósika Miklós Általános Iskola, Etéd; II. hely: 
Mazsolák csapata, Gálfi Sándor Általános Isko-
la, Kobátfalva; III. hely: Kereplő csapata, Petőfi 
Sándor Általános Iskola. Dicséret: Muskotály 
csapat, Orbán Balázs Gimnázium; Szóló szőlő 
csapat, Petőfi Sándor Általános Iskola. 

Csapatversenyben:
I. hely: Muskotály csapat, Orbán Balázs 

Gimnázium; II. hely: Szóló szőlő csapat, Petőfi 
Sándor Általános Iskola; Kereplő csapat, Petőfi 
Sándor Általános Iskola; III. hely: Mazsolák 
csapat, Gálfi Sándor Általános Iskola, Kobát-
falva; Dicséret: Puttonyosok csapata, Orbán 
Balázs Gimnázium; Fürtöcskék csapat, Jósika 
Miklós Általános Iskola, Etéd; Cickom csapat, 
Bem József Általános Iskola, Újszekely-Székely-
szenterzsébet. 

Minden versenyző ügyesen szerepelt. Gratu-
lálunk a szép eredményekhez!

Szervezők voltak:
Péter Ildikó-Hajnal és az Orbán Balázs Gim-

názium tanítói.

KULTÚRA/KÖZÉLET

 S züret versben , énekben , képekben

„Mi vagyunk a Cickom Énekegyüttes és sze-
retnénk megmutatni, hogy mennyire ügyesek 
vagyunk. Az atyhai templom emlékére sóvidé-
ki népdalokat fogunk énekelni. Az ének mellett 
szeretünk még lovagolni és focizni is. Drukkol-
janak nekünk!”

Ezzel a bejegyzéssel, bemutatkozással kéri 
három nagyszerű és tehetséges székely kislány 
a támogatást, a szurkolást és biztatást interne-
tes közösségi oldalon a Fölszállott a páva elne-
vezésű magyarországi nagysikerű tehetségku-
tató vetélkedőn való szereplésükhöz.

Kincses Ilka Mária és Kincses Gyöngy Er-
zsébet a székelyszenterzsébeti testvérek és 
barátnőjük, a maksai Györgyi Hajnal Csillag 
közösen léptek színpadra ország-világ előtt a 
magyar közszolgálati médiacsatorna népzenei 
show-műsorában, és izgult értük többek közt 
Keresztúr környéke is. Számunkra a szenter-
zsébeti Kincses tiszteletes lányai nem ismeret-
lenek: mint Cickom együttes, néptánccsoport 
az elmúlt években már többször örvendeztettek 
meg bennünket táncukkal, énekükkel. Hatal-
mas sikernek élték meg azt, hogy továbbjut-
hattak a középdöntőbe. A zsűri egy pont híján 
maximális pontszámmal értékelte produkció-

jukat, a sóvidéki dalcsokrot. A középdöntőre 
szenterzsébeti autentikus dalokkal készülnek. 
Az eddigi sikeres szereplésük szakmai érté-
kelésének részeként Sebestyén Márta, a zsűri 
egyik tagja a lányok természetességét hangsú-
lyozta ki, Berecz István pedig az eddig hűvös-
nek ismert székely vidék melegét „érezte” az 
előadásukban. A Cickom Énekegyüttes tagjait 
nagy hozzáértéssel készíti fel a nagysolymo-
si református lelkész felesége, Kászoni-Fejős 
Gabriella, akinek zenei és hangszeres isme-
retei igencsak sokban hozzájárulnak a lányok 

helyes és hatásos, szívhez szóló énekléséhez. 
Sikerük óta itthon folyamatosan a figyelem 

középpontjában állnak. Többek közt a keresz-
túri Vox Rádió és a Székelykeresztúri Kistérség 
Szövetség vendégei voltak a Kistérségi élő rá-
dióműsorban, és egy karitatív néptáncgálán is 
ott voltak. Bízunk benne, hogy a Fölszállott a 
páva középdöntőjében is nagy népszerűségnek 
fognak örvendeni a mi kis „kincseink”, és büsz-
kén képviselik majd a továbbiakban is székely 
szülőföldjüket.

   F. Bartha Noémi

 S zenterzsébeti „kincseink” a Föls zálot t a pávában

November 11-én a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium, az Orbán Balázs Gimnázium és 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai 
versenyeztek egymással a városi gólyabálon. 
Műveltségi és ügyességi próbákon bizonyíthat-
tak értékes nyereményekért cserébe. 

Az esemény szervezői az Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület, partnerek Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata és a Kistérség Szövetség voltak.

A három iskola 9. osztályosai 3-3 párral 
szálltak versenybe. Rátermettségüket énekes, 
táncos, szinkronizálós, improvizációs próbákon 

mutatták be, ügyességüket szappanhabosító, 
tudásukat pedig villámkérdésekkel mérték fel.  
A végső pontozás alapján a II. és III. helye-
zést az Orbán Balázs Gimnázium tanulói sze-
rezték meg: Joó Krisztina-Kacsó Szilárd és Os-
váth Gyopár-Gagyi Ervin. A székelykeresztúri 
önkormányzat és a Kistérség Szövetség közös 
különdíját, majd az első helyezést is Barabás 
Boglárka és Salat Barna kapta, a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium diákjai. Nekik is, vala-
mint a szervezőknek is gratulálunk, az Erdélyi 
Ifjúsági Egyesület fiataljai kitettek magukért, 
minimális felnőtt segítséggel igen színvonalas 
műsort, igényes feladatokat és látványos dísz-
letet kerítettek a városi gólyabálnak.

 Városi gólyabál
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A székelykeresztúri Gyermekek Klubja le-
igazolt versenyzőinek befejeződött a szabadon 
repülő főszezon. F1A kategóriában a Románia 
Kupa Székelykeresztúron maradt. Az ifjúsági 
Kiss Tamara 2013, 2014 és 2015 után negyedik 
alkalommal hódította el a serleget. 2016-ban 
5 fordulót szerveztek, amelyből hármat meg-
nyert, Hargita Kupa, Szalonta Kupa és az Aurel 
Vlaicu emlékverseny. Még begyűjtött egy-egy 

Románia Kupa első helyet F1H és kisgumis F1G 
kategóriában. F1A kategóriában megnyerte az 
ifjúsági országos bajnokságot is. A Tanügymi-
nisztérium által szervezett Országos Bajnok-
ságon és Románia Kupa döntőn is első helyen 
végzett. A Világkupa versenyeken csak egy 
második, egy negyedik és egy hatodik hely jött 
össze. Az eredményeket összegezve, F1A kate-
góriában 2016-ban is az első helyen végzett az 
ifjúságiak között, így 2017-ben újra képvisel-
heti Romániát a Makedóniában megszervezen-

dő ifjúsági Európa-Bajnokságon. Eddig két-két 
Európa-, és világbajnokságon szerepelt, a leg-
jobb eredménye a 2014-es világbajnokságon 
elért csapat harmadik hely. Ekkor egyéniben, 
legjobb romániai versenyzőként a kilencedik 
helyen végzett. A versenyeken való részvételt 
segítették a Bethlen Gábor Alap, Székelyke-
resztúr Város Önkormányzata és számos helyi 
vállalkozó.

Kiss István

Ismét sikeresen versenyzett a keresztúri ka-
rate csapat a Székelyudvarhelyen megrende-
zett karate versenyen.

A keresztúri versenyzők ezen alkalommal is 
bizonyítottak, összesen 5 első, 6 második és 5 
harmadik helyet szereztek kumite-harc és kata 
-formagyakorlat versenypróbákban .

A verseny közel 130 sportoló részvételével 
zajlott vasárnap a Rákóczi sportcsarnokban, 
ahol nagyon színvonalas küzdelem folyt nem és 

kor szerinti felosztásban.
Az eredmények: Jakab Anita kumite I., kata 

I. hely, Fodor Boróka kata I., kumite II. hely, 
Balázs Beáta kata I. hely, Balázs Róbert kata I. 
hely, kumite III. hely, Csomor Ágota kumite II., 
kata II. hely, Fodor Beáta kata III., kumite III. 
hely, Krisán Bíborka kata II. hely, Deák Noémi 
kata III. hely, Palkó József kumite II. hely, Ko-
vács Tamás kata II. hely. A felkészülést Fazakas 
István 5 danos valamint Fodor Viola 3 danos 
karate mesterek biztosították. 

A veresenyen való részvételt Székelykeresz-

túr Város Önkormányzata is támogatta, amiért 
Fudoshin Sport Klub köszönetét fejezi ki.

 Fazakas István

	 Repülőmodellezés

 Karate

Nagy átszervezés alatt van a Székelykeresz-
túri Városi Könyvtár. Lőrinczi Edit és Bădeu Dal-
ma könyvtárosok azon dolgoznak, hogy minél 
jobban kihasználják a Szabadság tér 22. szám 
alatti épület adottságait, és a folytonosan bővü-
lő, most már a negyvenötezres példányszámot 
meghaladó állományt is megfelelő körülmények 
között kezelhessék. 

A polcokon különféle kategóriájú könyvekből 
válogathatunk. Mostanában a legfelkapottab-
bak az önismereti, nevelési kötetek, világiro-
dalmi/magyar irodalmi könyvek; örökzöldek 
a romantikus regények, gyermekkönyvek; és 
folyamatosan keresik a diákok a román házi 

olvasmányokat magyar nyelven – a keresztúri 
könyvtár erre is megoldást nyújt. 

A folyamatosan frissülő online katalógusban 
itt tudnak keresgélni: http://keresztur.ro/index.
php/kultura/varosi-koenyvtar

Az új könyveket a város segítségével, pá-
lyázati úton, adományozásból vagy hagyaték-
ból szerzik be, de egyéb új ötleteik is vannak 
a könyvtárosoknak: 2017-ben indul az „Olvasni 
jó!” kampány, ahol keresik a hónap olvasóját/
kedvenc könyvét, bemutatják az új köteteiket. 

Hétköznap 8-18 óra között lehet kutakodni az 
állományban, (ritkán 8-16 óra között van nyitva, 
de ilyenkor mindig időben értesítik az olvasókat) 
és az általános könyvtárhasználati szabályok mel-
lett egy szokatlan, de találó szokás is van: aki a 4 

számítógép egyikén internetezni szeretne, annak 
előtte legkevesebb fél órát olvasnia kell. 

Városunk lakosságának csak az 5 százaléka 
van beiratkozva, holott ez a procedúra INGYE-
NES, nem kell más hozzá, mint személyi iga-
zolvány, vagy aláírt szülői beleegyezés. A 0266 
243 034-es telefonszámon lehet érdeklődni, 
kölcsönzési időt hosszabbítani.

A jó állapotú köteteket, amelyekből fölös példá-
nyok vannak, esetleg adományból származnak és sok 
jött egyszerre – azokat a könyvtárosok kiárusítják. 
Jelképes összegért lehet hozzájutni a kiadványokhoz 
(hétköznap 8-18 óra között), a bevételből pedig olyan 
könyveket szerez be a város, amelyeket sűrűn hasz-
nálnak és igen népszerűek a fiatalok körében.

Bándi-Keszey Judit

November 19-én városunkban jótékonysági 
néptáncgálára került sor a Művelődési Házban. 
A Pipacs Ifjúsági és Kulturális Egyesület szer-
vezésében több gyermek- és ifjúsági néptáncs-
csoport állt színpadra a térségből, hogy lelkes 
ügyszeretetükkel támogatásra bírják a segíteni 
szándékozó embereket. Kövecsi Bence soron 
következő műtétjére indult a gyűjtés. A 12 éves 
kisfiú eddig 15 műtéten esett át egy születési 
rendellenesség miatt. Marosvásárhelyi orvosa, 
dr. Fábián Zoltán a Székelykeresztúri Kistér-
ség Szövetség rádióműsorában elmondta, száz 
százalékos felépülésre nem lehet számítani, 
viszont a megfelelő műtétekkel 18 éves koráig 
szép eredményeket lehet elérni. A rengeteg or-
vosi beavatkozás és kezelés anyagilag megter-
helte a szűk és tágabb családi kör kasszáját, így 
a mostani jótékonysági akció kezdeményezését 
pozitívan fogadták, hálásan és bizakodóan vág-
tak bele. A következő operáció költségeit fede-
zendő összegért fogott össze most a térség. A 
megmozdulás ötletgazdája, László Anna-Ildikó 
elmondta, fontosnak tartja a közvetlen kör-
nyezetünkben élőket segíteni azzal az erővel, 
képességgel, amellyel az Isten megáldott min-
ket. Ugyanakkor nevelő jellegű, hasznos ta-
pasztalatnak gondolja azon fiatalok, gyerekek 
számára is az akciót, akik a jótékonysági fel-

lépésben, szereplésben részt vállaltak. Hozzá-
tette, az egymásra figyelés, az egymáson való 
segítés, az önzetlenség és jószívűség mind ka-
matoztatható, gyarapítható egy ilyen esemény 
lebonyolítása során. A szombati gálaműsoron 
fellépett a Kispipacsok, Forgórózsák, Picúrpipa-
csok, Cickom táncegyüttes, és a hangulatot 
fokozta még az 50 Felettiek Zenekara, Bakos 
Károly vezetésével. A táncos gyerekek és ifjak 
által kézzel készített ajándéktárgyak árusítása 
a kultúrotthon előcsarnokában is szépen hozott 
a karitatív „konyhára”, így összesen a késő dél-
utáni előadás alatt közel 7 000 lej gyűlt össze 
az adományokból. 

A jó példa hatására több műkedvelő csoport 
is jelezte, hogy a műtét időpontjáig szívesen 
szerveznek hasonló fellépéseket a térségben az 
ügy érdekében. Aki pedig rendezvények, előa-

dások látogatásán kívül is, csupán a jó szándék 
és segítőkészség indíttatásával pénzbeli támo-
gatást szeretne nyújtani, megteheti banki uta-
lással. Számlatulajdonos: Kövecsi Annamária 
(Bence édesanyja).

Lejes: RO18RNCB0318080498700001
Eurós: RO64RNCB0154080498700001 - 

SWIFT: RNCB RO BU, Banca Comerciala Roma-
nia S.A.

Köszönet a jótékonysági akció szervezésében 
nyújtott segítségért Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzatának és Polgármesteri Hivatalának, 
a László Stúdiónak, a Kistérség Szövetségnek, 
az RMDSZ Székelykeresztúri Nőszervezetének, 
a Vox Rádiónak, ugyanakkor hálás köszönet az 
eddigi felajánlásokért mindazoknak, akik nem 
maradtak közömbösek a felhívás kapcsán!

F. Bartha Noémi

 Köny v t ári hírek

 Népt áncgála Bencéér t
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2016. december 3., szombat 19.00 
óra – Csíki Játékszín – Müller Péter: Sze-
menszedett igazság – Bűnügyi komédia

2016. december 14., szerda 18.00 
óra – Gyermekek Klubja – Karácsonyi kon-
cert - Népi zenekar előadása

2016. december 17., szombat 18.00 
óra – Voce Vita – Adventi, karácsonyi 
hangverseny – Acapella hangverseny az 
unitárius templomban

2016. december 18., vasárnap 18.00 
óra – Háromszék Néptáncegyüttes – Két 
kezem forgatta, szívem táncoltatta – 
Táncszínház

A szervezők fenntartják a 
műsorváltoztatás jogát!
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FELHŐTLENÜL

A székelykeresztúri 
Művelődési Ház 

tervezett műsora 2016. 
december hónapra 

Székelykeresztúr Város Önkormányzata, a Kistérség Szövetség és partnereik szerve-
zésében idén is, immár 8. alkalommal megrendezésre kerül a városi Karácsonyi Vásár.

Időpont: 2016. december 17-18. (szombat-vasárnap)
Helyszín: városi piac, Kossuth negyed

Vásárolhatók: kézzel készített, egyedi ajándéktárgyak, karácsonyi díszek, illatos, ízle-
tes ünnepi édességek, finom falatok.

 
Szórakoztatnak: gyerekműsorok, kis koncertek, szalmabála labirintus, hangulatos 

fotózkodó sarok, vásár-harang, fényjáték, kívánság fa, vásáros tábortűz, ünnepre han-
goló Jam Session - közös zenélés és éneklés, kézműves foglalkozások, jótékonykodás és 

ajándékozás.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk kétnapos rendezvényünkre!

November hónapban számos művelődési 
programnak lehettek részesei városunk lakói. 

November 10-én az Udvarhely Néptáncmű-
hely ingyenes belépés mellett mutatta be A Bál 
című előadását a Székelykeresztúri Művelődési 
Otthonban. A táncjáték üzenete, hogy külvilág 
történelmi változásai dacára az emberek kor-
tól, korszakoktól függetlenül ugyanolyanok, he-

donisták, egoisták, ideológiák által vezéreltek, 
folyton szerencséjüket, boldogulásukat és éle-
tük párját keresik. A zene és tánc stíluseszkö-
zeivel tolmácsoló előadást, a korokra jellemző 
divattáncok, néptáncok színes kavalkádja tette 
változatossá.

November 18-án a Hahota Színtársulat 30. 
évfordulójára készült „Humor Forte” című ünne-
pi előadás volt újra látható Székelykeresztúron.

November 19-én jótékonysági gálaműsor 
volt Kövecsi Bence megsegítésére. A közönség 
a Kispipacsok, Forgórózsák, Picúrpipacsok, Cic-
kom táncegyüttes és az 50 Felettiek Zenekara 
előadásának örülhetett.

November 24-én a celldömölki Soltis Lajos 
Színház A láthatatlan apuka című produkciója 
érkezett hozzánk. Bár súlyos problémákat vet 
fel, mint a csonka család, az apa nélküli gyer-
mekkor és a férfimodell hiánya, az előadás 
mégis könnyen emészthető, játékos és humo-
ros, minden korosztály élvezhette.

November folyamán a Molnár István Múzeum 
két alkalommal is könyvbemutatónak volt házi-
gazdája. A dr. Zsidó Ferenc író szervezésében lét-
rejött találkozók egyikének, november 2-án meg-
hívottja volt a marosvásárhelyi Gálfalvi György, 
aki Kacagásaink címmel adta közre emlékiratait. 
A több mint négyszáz oldalas műve tíz, különböző 
időben keletkezett, s különböző műfajú részben 
foglalkozik a szerző életének és több évtizedes 
szerkesztői pályájának legfontosabb mozzana-
taival. November 23-án Bálint Tamás székelyud-
varhelyi költő Lávsztori című verseskötetének 
bemutatására került sor. A fiatal, foglalkozását 
tekintve gazdasági elemzőnek és költőnek ez a 
harmadik megjelent kötete, és számos irodalmi 
díjjal kitüntetett alkotó. Többek között a Méhes 
György-debütdíj, a Látó irodalmi folyóirat nívódí-
ja, a Makói Medáliák nevű, fiatal költőknek járó 
díj és a Németh Géza Emlékdíj tulajdonosa. Si-
kereinek magyarázata elmondása szerint nem az 
ihletben, hanem a kemény munkában keresendő.

Sándor-Zsigmond Ibolya

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!!!
8.	KARÁCSONYI	VÁSÁR
S ZÉK ELY K ERES Z TÚRON

 Novemberi kulturális krónika

Köny v bemut atók a 
Molnár Ist ván Múzeumban

A Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület november 11-én töltöt-
te megalakulásának 11. évfordulóját. Ennek 
megünneplésére 12-én, szombaton nyílt napot 
tartottak a Törekvés Szövetkezet előtti par-
kolóban. Az érdeklődők megszemlélhették a 
különböző technikákat, illetve ki is próbálhat-
ták azokat. Főként a gyerekek körében most 
is nagy érdeklődés övezte a magasból mentő 
szerkezetet. A jelenlévők megtapasztalhatták a 
poroltó használatát is egy tálcatűz oltása során. 
A nyílt napot az egyesület egy születésnaphoz 
illő habpartival zárta.

11 éves a S zékelykeres z túri
V illám-Fulger Önkéntes 
Tűzoltó	Egyesület


