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2017. december – 183. lapszám

DECEMBER
December az év tizenkettedik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Neve a
latin decem (tíz) szóból származik, utalva
arra, hogy eredetileg ez volt a tizedik hónap a római naptárban, mielőtt a január
és február hónapokat hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint a december: „fagyláros”. A magyar népi kalendárium „karácsony havá”-nak nevezi.
Dsida Jenő:
Itt van a szép karácsony

Beszámoló a decemberi tanácsülésről
2017. december 7-én sor került a helyi önkormányzat rendes havi gyűlésére, amelyen tizennyolc rendes napirendi pontot, illetve három
különfélét vitatott meg a képviselő testület.
Az első napirendi pont a múlt havi tanácsülés
jegyzőkönyvének az elfogadása volt. A második
napirendi pont az iskolahálózat megvitatása a
2018-2019-es évre. Ez a napirendi pont kissé
hosszasabb időt vett fel, ugyanis több alternatívát felvázoltak az egyes intézmények vezetői,
és hosszabb ideje már, hogy egymással, hat-hét
alkalommal is találkozva, próbáltak közös nevezőre jutni. Itt olyan új tényezők befolyásolnák
az iskolahálózat változtatását, amelyek objektív tényezők, amelyekre az önkormányzatnak is
oda kell figyelnie. Az egyik ilyen tényező, hogy az
önkormányzat elfogadta a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnak azt a törekvését, hogy indíthat óvodai csoportokat is, ez természetesen az
óvodás létszámot bizonyos irányban elterelheti.
Azok, akik beiskolázódnak napközis csoportokba, nem mind a létező napközis struktúrákba,
hanem ilyenformán a Berde Mózes Unitárius
Gimnázium által indított csoportokba is besorolhatóak lennének. Erre a napközis projektre
a magyar unitárius egyház egy pályázatot is
nyert, amelyet a magyar kormány fog finanszírozni, az igazgatónő tájékoztatója szerint 148
millió forintot nyertek, és gyakorlatilag záros
határidőn belül egy új napközi épület fog épülni
a tervek szerint a líceum mellett, a gesztenyefa
szomszédságában, gyakorlatilag azon a területen, amely az utóbbi időben szántóterületként
volt használva. Az előzetes vélemények természetesen különböznek, az igazgatónő meglátása szerint már szeptemberben elkészül ez az
iskola. Én egy kissé pesszimistább vagyok, és
úgy gondolom, hogy valószínűleg 2-3 éven belül

készül el kulcsrakészen, de bár az igazgatónőnek lenne igaza, és mielőbb indulhasson be ez a
napközi is. A másik objektív tényező, amely az
iskolahálózat módosítását fogja eredményezni
az az, hogy örökös létszámgonddal küszködik a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum és a Mesevár Napközi Otthon. A Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál idén megvan a háromszáz diák,
de annak függvényében, hogy ezeknek lesz-e
utánpótlásuk, meglesznek-e a líceumi osztályok, azok szerint fog a jövője alakulni. Most
egyelőre nem is erről volt szó, meg is említettem az önkormányzati ülésen, hogy mindenki
azon dolgozott, hogy hogyan lehetne a Mesevár
Napközi Otthon csoportjait szétosztani egymás
között, de nem született az egyhónapos tárgyalási folyamat során egy egységes vélemény,
döntés az intézmények vezetői részéről, és figyelembe véve a főtanfelügyelő úrnak a szakvéleményét, ez irányban az önkormányzat úgy
döntött, hogy amíg nem épül fel az új napközi
otthon a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál,
amíg nem esik le a létszám a Mesevár Napközi
Otthonnál százötven gyermek, vagy a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál háromszáz diák
alá, javasoltuk, hogy addig maradjon a régi iskolai hálózat. Persze elhangzott az is, hogy nehéz egy új magyar nyelvű intézményt indítani,
lásd a marosvásárhelyi katolikus gimnázium
ügye, és akkor mi miért is gondolkozunk azon,
hogy felszámoljuk vagy felszabdaljuk a Mesevárat.
Többféle vélemény megfogalmazódott, én
úgy értékelem, hogy hasznos volt az előkészítő
folyamat, amelyet meg is köszöntem az iskolaigazgatóknak, de hasznos volt ez a tanácsülés
is, és egyelőre marad minden a régiben.
folytatás a 2. oldalon...

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

2.

oldal - 2017. december

ÖNKORMÁNY Z AT

Beszámoló a decemberi tanácsülésről
...folytatás az első oldalról
Minden intézménynek más véleménye van,
közülük legfeljebb kettő tud közös véleményt
alkotni, és nehéz egy politikai, vagy adminisztratív döntést is hozni. Ezért is indult el ez a tárgyalási folyamat, hogy az intézményvezetők
hátha közös nevezőre tudnának jutni, sajnos ez
nem valósult meg, így marad a régi, és majd ha
megköveteli a helyzet, ismét visszatérünk erre.
A hármas napirendi pontnál az önkormányzat által megkötött szerződéseknek – amelyek
egy évre voltak kötve különböző magánszemélyekkel és cégekkel – a meghosszabbítását fogadta el az önkormányzat, illetve az új díjaknak
a szintjét is elfogadta, ezek a díjak általában
15%-al növekedtek.
A helyi adók és illetékek azon részeinek a változtatásai, amelyek a múlt havi ülésen nem voltak belefoglalva a határozatba, azokat is most
elfogadtuk, az elv nagyjából az volt, hogy 15%al növekednek a különböző taxák, pl. a tűzoltó
illeték 30 lejről 35 lejre emelkedett, vagy ehhez
hasonló illetékek, pl. akinek nincsen szemételszállításra szerződése, azok is fizettek egy szinten, az is most megnövekedett 15%-al.
Az ötös napirendi pontnál a 2017-es költségvetés módosításáról szavazott a képviselőtestület. 630 ezer lej jött célirányosan a tanügyi
alkalmazottak fizetésének a kiegészítésére,
illetve egy 46 ezer lejes pályázati összegnek
a költségvetésbe való belefoglalását hagytuk
jóvá, amelyet a Zeyk Domokos Technológiai Líceum nyert Európai Uniós Erasmus programra.
A Petőfi Sándor Általános Iskola benyújtotta az adminisztrálásában lévő Lukács András
sportcsarnok új management-tervét, ezt az önkormányzat elfogadta.
Hetes napirendi pont kapcsán a Román Kereskedelmi Bank és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium
által kötött szerződést is elfogadta az önkormányzat.Az iskolánál egy bankautomata van beüzemelve, amelyért bért fizet a bank az iskolának.
A Zata utcában, ahol a szociális lakásaink
vannak, különböző személyek bérleti szerződése
lejárt, ezek hosszabbítására is sor került, főleg
azokéra, akiknek rendben volt a bérleti kötelezettségük, ki volt fizetve a megszabott összeg.
Ugyancsak egy bérleti szerződést hosszabbítottunk meg a Hargita negyedi P0 A-s tömbházban a 2-es számú lakásra vonatkozóan, ennek
bérlőivel kötöttük újra, illetve hosszabbítottuk
meg a bérleti szerződést, illetve a Dávid Ferenc
lakónegyedi bérleti szerződéseket is, amelyek le
voltak járva, most hosszabbítottuk meg, azokban
az ANL-s blokkokban, ahol fiatal házasok laknak.
A Hargita negyedi P0 A-s tömbházban egy
lakáscserét fogadtunk el, ott két család megegyezett egymás között, hogy a kétszobás, illetve háromszobás lakásukat egymás között
elcserélik, ehhez is kellett az önkormányzat jóváhagyása, ami most meg is történt.
Hét napirendi pont kapcsán, a 12-től a 18-as
napirendi pontig különböző speciális támogatásokat hagytunk jóvá olyan személyeknek, akiknek évről évre a betegségük és családtagjaik
nehézségeinek enyhítésére egy havi összeget
utalunk, mint hozzájárulás ahhoz az összeghez,
amelyből a szükséges eszközöket be tudják
szerezni, amelyek az ápolásukhoz nélkülözhetetlenek, ezzel is könnyítve valamelyest ezeknek a családoknak a helyzetén.

A bérleti díjak változtatása, tehát olyan bérleti díjak, amelyek ki vannak róva különböző
városrészekre, A, B, C, D zónákra, ezeknek az
elfogadása is most történt meg, általánosan itt
is jellemző, javasoltuk és az önkormányzat el is
fogadta a 15%-os bérleti díj emelkedést.
Egy új helyzet adódott, ugyanis a 2018-tól
érvényben lévő pénzügyi törvények a „cod fiscal”, fizetések, vagy ezekhez kapcsolódó törvények új helyzetet teremtettek, az alkalmazó által fizetett kiadások az állami kasszába,
illetve a biztosítók kasszájába, egészségügyi
biztosító és nyugdíj biztosító, illetve a munkanélküli biztosító terén most 2018-tól kezdődően
az alkalmazott személyeknek a fizetéséből vonódnak le. Itt úgy döntöttünk, hogy az a plusz
levonni való összeg, amit az önkormányzat
vagy esetenként a cégek fizettek, az kerüljön
be a személyeknek a fizetésébe, és ezáltal nem
csökkenek az alkalmazottak fizetései, valamint
az önkormányzatnak sem kerül többe a januári
béralap, mint pl. a decemberi béralap, így változtak azok az együtthatók, amellyel az új minimális fizetést beszorozva megkapjuk az egyenkénti személyek fizetését, de az alkalmazottak
nettó jövedelme gyakorlatilag január 1-jétől is
változatlan marad, vagy enyhén, 5-6, 10-20 lejjel nő esetenként a kerekítésekből adódóan, és
ezt is most el kellett fogadni, mert január 1-től
már az új szabályok lesznek érvényben.
A különfélék harmadik pontjánál a közvagyonba vettünk be olyan utcákat, vagy olyan
erdőrészeket, amelyek eddig nem szerepeltek a
listában, és nem volt megjelentetve a romániai
hivatalos közlönyben, de tulajdonjogi lapok voltak
róluk, pl. birtoklevél az erdőről. Ezek most bekerültek a közvagyonba, és a procedúra kapcsán
be lesznek jelentve azokhoz az intézményekhez,
akár minisztériumhoz, amelyeknek majd a hivatalos közlönyben is közölnie kell ezeket.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte
Sándor-Zsigmond Ibolya

Anyakönyvi hírek
2017.11.15. – 2017.12.15.
Elhalálozások:
Barabás Vilma 		
Chelaru Elisaveta
Gergely Attila		
Szöcs Irén		
Jánosi Ilona		
Benkő Sándor		
Török Sándor		
Szász Károly		
Boldizsár Mária		

2017.11.17
2017.11.18
2017.11.23
2017.11.23
2017.11.27
2017.11.25
2017.12.10
2017.12.09
2017.12.15

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
133/2017-es HATÁROZAT egyes szerződések meghosszabbításáról.
134/2017-es HATÁROZAT a 2018-as évi
helyi adók és illetékek elfogadásáról szóló
124/2017-es számú Határozat módosításáról.
135/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi költségvetés kiigazításáról.
136/2017-es HATÁROZAT az Arany János
utca 41 szám alatti sportcsarnok igazgatási
szerződésének jóváhagyásáról.
137/2017-es HATÁROZAT a Berde Mózes
Unitárius Teológiai Gimnázium és a Román
Kereskedelmi Bank közötti bérleti szerződés
jóváhagyásáról.
138/2017-es HATÁROZAT a Zata utcában
lévő szociális lakások bérleti szerződéseinek
meghosszabbításáról.
139/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca P0
tömbház A lépcsőház 2-es lakrész szerződésének meghosszabbításáról.
140/2017-es HATÁROZAT a Dávid Ferenc lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és B
lépcsőházak lakói szerződésének meghos�szabbításáról.
141/2017-es HATÁROZAT a Székelykeresztúr város, Hargita utca P0 A szám alatti lakások cseréjének elfogadásáról.
142/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sorosán Lórántnak.
143/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.
144/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Gál Eszternek.
145/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Jakabffy Editnek.
146/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Ötves Domokosnak.
147/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Sebesi Klaudiának.
148/2017-es HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról László Margitnak.
149/2017-es HATÁROZAT a város tulajdonában lévő területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2018-as évre.
150/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács
alárendeltségébe tartozó közintézmények
alkalmazottai fizetési besorolásának elfogadásáról.
151/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista kiegészítéséről.
152/2017-es HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. január –március közötti időszakra.
Székelykeresztúr, 2017. december 07.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 133/2017 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere
încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 134/2017 privind modifica-
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rea Hotărârii nr. 124/2017 privind aprobarea
taxelor şi impozitelor locale pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 135/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 136/2017 privind aprobarea contractului de administrare a Sălii de
sport cu 50 de locuri, situat în str. Arany
János nr. 41.
HOTĂRÂREA nr. 137/2017 privind aprobarea
încheierii contractului de închiriere între Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes” şi Banca
Comercială Română.
HOTĂRÂREA nr. 138/2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale,
situate în str. Zata.
HOTĂRÂREA nr. 139/2017 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a
locuinţei ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P0A, ap. 2.
HOTĂRÂREA nr. 140/2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere aferente locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, cart. Dávid Ferencz Bl. 1, sc.
A-B şi Bl. 2 sc. A-B.
HOTĂRÂREA nr. 141/2017 privind aprobarea unui schimb de locuinţe ANL, situate în
oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. P0
sc. A.
HOTĂRÂREA nr. 142/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Sorosán Lóránt.
HOTĂRÂREA nr. 143/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Kibédi Klára.
HOTĂRÂREA nr. 144/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Gál Eszter.
HOTĂRÂREA nr. 145/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Jakabffy Edit.
HOTĂRÂREA nr. 146/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru Ötves Domokos.
HOTĂRÂREA nr. 147/2017 privind aprobarea
acordării bugetului personal complementar
lunar pentru Sebesi Klaudia.
HOTĂRÂREA nr. 148/2017 privind aprobarea acordării bugetului personal complementar lunar pentru László Margit.
HOTĂRÂREA nr. 149/2017 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2018 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate
în proprietatea publică şi privată a oraşului
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 150/2017 privind stabilirea
salariilor de bază corespunzătoare funcţiei,
gradului/treptei profesionale/categoriei de
salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile
de natură contractuală, din cadrul aparatului
de specialitate al aparatul de specialitate al
primarului oraşului Cristuru Secuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşeneşti, Creşei
orăşeneşti şi aparatului propriu al Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 151/2017 privind însuşirea
inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita.
HOTĂRÂREA nr. 152/2017 privind alegerea
d-nul consilier Barabás Zoltán ca preşedinte
de şedinţă.
Cristuru Secuiesc, la 07. decembrie 2017.

Ünnepváró házunk tája
December hava nagyrészt az adventi készülődés és az ünnepre való hangolódás jegyében
telt szerte a városban. Székelykeresztúr oktatási és művelődési intézményeiben, egyházainknál, különböző szervezeteknél számos programot szenteltek ebben az időszakban annak,
hogy mindenhová eljusson az advent és az ünnep üzenete: ne a külsőségek, a csillogás rabolják el minden időnket, ne a díszesen csomagolt
ajándékhegyek előteremtése céljából vesztegeljünk a zsúfolt boltokban hosszú napokat, hanem szenteljünk egy-egy délutánt, néhány órát
olyan tevékenységeknek, amelyek közösséget
kovácsolnak, miközben megtapasztalhatjuk milyen értékek tehetik teljessé életünket és értékessé ezt az ünnepi időszakot, olyanok mint
szeretet, megbékélés, egymásra való odafigyelés, segítés, együttérzés, hit.
Persze, az ajándék is kell, főleg a gyerekeknek, egy kis figyelmesség az időseknek, és –
valljuk be – mindenki szeret ajándékot kapni,
ilyenkor bőkezűbbek vagyunk, könnyebben nyílik a pénztárcánk, költjük a pénzt, ki többet, ki
kevesebbet, mert van minden, amit csak kívánni lehet. De ne csak azért várjuk a karácsonyt,
mert ajándékot kapunk. Bármikor, sosem késő
ráébredni az ünnep igazi értelmére. A gyerekek
– de még a felnőttek is – természetes módon
számon tartják, még hányat is kell aludni, amíg
a fa alá kerül az áhított csoda, mert elhozza az
Angyal. Reméljük, mindenkinek elhozta, és boldogság, szeretet járt át minden házat, és mindenkinél volt bőségesen vagy szerényebben
terített asztal, és senki sem feküdt le éhesen,
elégedetlenül a szent estén. Ezért tartjuk nagyon jónak és nemes törekvésnek, hogy Székelykeresztúron oly sok alkalom volt 2017. decemberében, amelyek lehetőséget teremtettek
mindenki számára az ünnepi készülődés meghitt pillanataira.
Mindenkinek köszönet és elismerés jár a sok
munkáért, fáradozásért, azért hogy szívvel-lélekkel dolgoztak, hogy a karácsonyi álmok valóra váljanak!
Székelykeresztúr város idei karácsonyfáját a
polgármesteri hivatal idén is felállítatta a város
főterén, a Petőfi-szobor mellett. Csupa olyan
dísz került rá, ami ezekre az értékekre irányította a figyelmet. A szép fa mellett a főtér esti
kivilágítása is bensőséges hangulatot árasztott
a téli ünnepek során.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Kedvenc olvasmányunk
Kiderült, melyek a legnépszerűbb olvasmányok a Városi Könyvtár látogatói között. A kitöltött űrlapok alapján elmondhatjuk, hogy az
olvasók kedvencei közé a következők sorolhatóak: Szabó Magda: Abigél, Jókai Mór: Az arany
ember, Leiner Laura: A Szent Johanna gimi, Daniel Keyes: Virágot Algernonnak, Harper Lee:
Ne bántsátok a feketerigót, Jane Austen: Büszkeség és balítélet. A beérkezett válaszok adói
közt természetesen meglepetéseket osztottak
ki, a szerencse a következő kedves olvasóknak
kedvezett: Jakab Rita, Molnár Dalma, Gagyi
Réka, Moldován Mónika, Kányádi Kincső és Marosi Norbert.
Találkozzunk jövőre is a Könyvtárban!
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Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

DIÁKVIL ÁG
Karácsonyi vásár
Iskolánk ebben az évben is részt vett a 9.
Karácsonyi Vásáron, ahová nagy szeretettel

készültünk. Évről évre nagy lehetőség a diákjaink számára, hogy bemutathatják a szakmájából, két keze munkájából megélő ember
fontosságát
a mindennapi
életben.
A gyerekek
már a tanév kezdetén
nagy lendülettel készülnek erre az
eseményre.
Ebben az
i d ő s z ak b an
diákjaink
kreativitása szárnyra
kap. A faipari
szakon
tanuló diákok
gyerekjáté-

kokkal, konyhai eszközökkel és kisebb bútordarabokkal kedveskednek a vásárlóknak. A
fémipari tanulók karácsonyfatartókat, gyertyatartókat, szánkókat, virágtartókat, kerti szerszámokat készítenek. A textil szakon
tanuló diákok asztalterítőkkel, kötényekkel,
hímzett terítőkkel, gyerekkötényekkel, kispárnákkal és parasztszoknyával készülnek fel
a vásárra. Ilyenkor még nagyobb hangsúlyt
fektetünk az újrahasznosításra.
A termékek előállítását a diákok
szaktanárai felügyelték és segítették. Az
árusításban szerepet kapnak a kereskedelmi
osztályok tanulói is. A befolyt összegből az
iskola tanműhelyei gazdagodnak kisebb felszerelésekkel. Köszönettel tartozunk az iskola
vezetőségének a támogatásért, ugyanakkor
köszönjük vásárlóinknak, hogy vásárlásukkal
támogatnak, ezzel megerősítve, hogy munkájukat fontosnak tartják és reményt adnak
diákjainknak.
Vas Melinda

„Szüless meg szívemben szeretet!” mottóval idén 12. alkalommal került megrendezésre
az adventi vásár, amely az elemi osztályosok
és a Lelkes zenekar közös ünnepi ráhangolójával, valamint a szülők meglepetés-műsorá-

val indult. Az elemi osztályos szülők karácsonyi finomságokat árultak, ezzel támogatva
rendezvényünket. Köszönjük szépen segítségüket! A vásár alatt a gyerekek szüleikkel
műhelymunkákon vehettek részt, táncházban
táncolhattak.
December 16-17. között
Vornicu Monica és Pál Izabella román szakos tanárok a segítő tanártársakkal együtt román nyelvi
tábort szerveztek a ROSE
felzárkóztató programban
résztvevő diákok számára, mely tábor célja volt
a román nyelv használata mindennapi élethelyzetekben. Az első napon
a résztvevők Segesvárra
kirándultak, ahol a kapott
feladatok megoldása során elkerülhetetlen volt a

helybéli lakosokkal való román nyelvű kommunikáció. A másnapi iskolai foglalkozás is
könnyed, játékos formában folyt. A tanulók
pozitív visszajelzései alapján a tevékenység
sikeresnek bizonyult.
2017. december 21-én 17 órától került sor
diákjaink karácsonyra hangoló ünnepi műsorára az unitárius templomban. Iskolánk
kórusát Nemes Annamária tanárnő, karnagy
vezette, közreműködött a Lelkes zenekar és
Sorbán Attila.
December 22-én, a karácsonyi vakációt
megelőző áhítat keretében került sor a Kis
csomagban nagy szeretet elnevezésű, immár
hagyományossá vált adományozásra, a diáktanács szervezésében. Ennek során nagyobb
tanulóink megajándékozták elemis diáktársaikat.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium munkaközössége áldott karácsonyt és boldog új
évet kíván!
Székely Tiboldi Anikó

Mint mindig a tanév során, az elmúlt időszakban is nagyon aktívnak
bizonyultak diákjaink, és a legváltozatosabb tevékenységek keretein belül
bizonyították tehetségüket, rátermettségüket, örömet okozva szüleiknek,
pedagógusaiknak, közösségünknek.
Diákjaink szép eredményekkel tértek haza a sárospataki Kárpát-medence szintű fizika- és művészeti versenyekről, ahol a Balázs Beáta, Jakab
Ágota-Anett és Mózes Botond által alkotott fizikus csapat és Simó Kamilla
énekes is II. díjat szereztek erős nemzetközi mezőnyben.
A Nagyenyeden megszervezett Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáján Tamási Csaba különdíjat érdemelt.
A Kifitud-Kifilát kistérségi vetélkedőn
diákjaink III. helyezést értek el.
Step by Step osztályos diákjaink
számos tevékenységen vettek részt,
ahol dicséretes eredményeket értek el.
A Moldován Szeredai Lilla, Györfi Norbert, Molnár Hunor és Zsidó Bence által alkotott Dalmaták csapat a körzeti
meseértő versenyt követően továbbju-

tott a megyei szakaszra.
A Barangolás Meseországban versenyen, erős mezőnyben ért el harmadik
helyezést a Jártó Norbert, Nyárádi Patrik és Zsidó Bence által alkotott csapat.
A Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi versenyen iskolánkat Szilveszter Botond, Lőrinci Nóra, Szabó
Ágota, Orbán Lívia-Klaudia, Zsidó Bence és Nyárádi Patrik képviselték dicséretesen.
Legnagyobbjaink színvonalas nagykorúsítási ünnepség keretén belül bizonyították, érettek a felnőttségre.
Karácsonyra készülődve több rendezvényen szerepeltek diákjaink: a
Step by Step osztályok diákjai csodálatos műsorral kedveskedtek szüleiknek,
az V-VIII. osztályosok is megható, magas minőségű műsorral készültek. A
legnagyobbak az adventi időszakban,
az embertársainkra való odafigyelés
jegyében, zenés műsorral köszöntötték a súlyosan sérült gyerekeket.
Bővebben iskolánk honlapján és közösségi oldalán tájékozódhatnak:
www.obg.ro
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Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG
Eseménydús volt a Petőfi Sándor Általános
Iskola tanulóinak és munkaközösségének az
év utolsó hónapja is. Kányádi Tímea és Takács Enikő kolléganők sikeresen pályáztak az
Emberi Erőforrások Minisztériumához tehetséggondozó program megvalósítására. Ennek
keretén belül Petőfi nyomában Székelyföldön
címmel kutatómunkát végeznek húsz tanulóval. Ellátogattak a Városi Könyvtárba, ahol
Lőrinczi Edit könyvtáros a helyes könyvtárhasználat titkaiba avatta be a tanulókat. A
székelykeresztúri Református Egyházközség
Levéltárában Antal Zoltán lelkész segítségével
felkutatták a régi leveleket, anyakönyveket,
illetve jegyzőkönyveket. A székelykeresztúri
Molnár István Múzeumban Sándor-Zsigmond
Ibolya múzeológus előadást tartott Petőfi
Sándor utolsó napjairól, illetve az ehhez fűződő helyi legendákról. A projekt végére a kutatott adatokból előadást állítanak össze, melyet
a Petőfi-gálán mutatnak be márciusban. Az Itt
van az ősz, itt van újra! rajzversenyen 2084
rajz közül, 200 pályamunka került kiállításra,
ezek között található iskolánk 12 tanulójának
rajza. A VII-VIII. osztályosok kategóriájában
Orosz Rita-Viktória, VIII. C osztályos tanulót
díjazták is, III. helyezést ért el. Iskolánk IV. A
osztályos tanulói november 24-én részt vettek az Alsóboldogfalván szervezett XV. Gyer-

mekszínjátszó Fesztiválon. A Mosolykák nevű
csapattal II. helyezést értek el, Benkő Ádám
a legjobb fiú színjátszó különdíját hozta el.
A önkénteskedés is folytatódott iskolánkban
a Mikulásra-várás időszakában is, a kincses
ládába gyűlt ajándékokat a Gyárfás-kúriában élő sérült gyermekeknek vitték el a tanulóink. Sok lelkes diáktárs társult az akcióhoz, így sikerült újból örömet szerezniük a
hátrányos helyzetű gyerekeknek. Idén az I. A
osztály szülői közössége is bekapcsolódott a
segítségnyújtásba, több zsák krumpli, alma
adományozásával segítettek. Szülő és gyerek közös munkája díszíti majd minden család lakását, amelyet az Adventi koszorúkészítés tevékenységen készítettek közös erővel
a szülők és gyerekek. A Napsugár Napközi
Otthonba Mikulás ünnepségre hangolódva, az
óvó nénik a gyermekeknek a Mikulásnak fáj a
foga című előadással kedveskedtek, amelyből
kiderült, hogy a Mikulásnak is fájhat a foga,
ha sok édességet fogyaszt. Fogorvoshoz is
elvitték a fájó fogú Mikulást. A meggyógyított Mikulás a Székelykeresztúri Villám-Fulger
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek köszönhetően
tűzoltó autón érkezett meg krampuszai kíséretében, a gyermekek nagy örömére. A Harangvirág csoportban karácsonyi angyalok és
mécsesek készítésével hangolódtak a szülők

Barangolás Meseországban szövegértő vetélkedő
2017. november 23-án a Petőfi Sándor Általános Iskolában ötvennégy III. és IV. osztályos
tanuló részvételével újra megszervezésre került a már hagyományossá vált Barangolás Meseországban címet viselő szövegértő verseny.
Résztvevő iskolák: a székelykeresztúri Orbán
Balázs Gimnázium, a székelyudvarhelyi Tompa
László Általános Iskola, a székelyszenterzsébeti
Péchi Simon Általános Iskola, a segesvári Aurel
Mosora Állami Gimnázium, a székelyudvarhelyi
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola két csapata, a székelyudvarhelyi
Móra Ferenc Általános Iskola, Nagygalambfalvi
Általános Iskola, a Nagysolymosi Általános Iskola, székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius
Gimnázium, a kissolymosi Augusztinovics Pál
Általános Iskola, a szentábrahámi Benedek Elek
Általános Iskola, az újszékelyi Bem József Általános Iskola, a betfalvi Orbán Balázs Gimnázium, a Marosi Gergely Általános Iskola kobátfalvi, siménfalvi, rugonfalvi iskolásai.
A délután meseolvasással indult az iskola
könyvtárának kellemes csendjében. „De volt
otthon öröm, Istenem, de milyen nagy!” olvassuk a mesében, miközben arra gondolunk,
igen, öröm otthon lenni, öröm a családtagokkal
együtt lenni. És még sok más öröm is megtanulható a mesékből... Az is, hogy a jó győze-

delmeskedik, a nehézségek elmúlnak. 54 gyerek olvasta el a mesét, de tízszer annyi hallott
róla, százszor annyi figyelt fel a népmese szóra!
Versenyünkkel megszerettetjük a népeséket, a
könyveket, az olvasást, ugyanakkor fejlesztjük
az értő olvasás kialakulását minden olyan iskola
tanulói esetében, akik érdeklődnek az esemény
iránt. Ez nagy siker, és megnyugtatja a lelkünket. Egy olyan világban, ahol egyre kevesebbet
olvasnak az emberek, de ahol egyre nagyobb
szükség van az értő olvasásra!Idén egy hangulatos, tréfás népmesével ismerkedtek az olvasni vágyók. Meseolvasás után a díszterembe
vonultak, ahol a háromfős csapatok egy játékos feladatsort oldottak meg. Mindenik csapat
ügyesen dolgozott, a pontszámok szerint a verseny nagyon szorosan alakult. A zsűri elnöke,
Simó Ildikó igazgatónő elmondta, hogy élmény
volt, ennyi ügyes gyereket látni, hallani. A zsűri
tagjai, Sándor-Zsigmond Ibolya, muzeológus és
magyar szakos tanár, Páll Emese, román szakos
tanár a Petőfi Sándor Általános Iskolában, valamint a kísérő pedagógusok közül sorshúzással kiválasztott tanítónő, pozitívan értékelték a
verseny hatékonyságát. Legügyesebbnek bizonyult a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola csapata, akik I. helyezést értek el. II.
helyezést ért el a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola, III. helyezést a székelyke-

gyermekeikkel a szeretet ünnepére. A IV. B
osztályos kisdiákok és tanító nénijük Görög
napot tartottak az iskolában. Élő történelem
óra volt, hiszen a tanulók is, a tanító néni is
az ókori görögök ruházatát, a khitont öltötték
magukra és ennek megfelelően viselkedtek.
A Nagyváradon szervezett Aranytoll meseíró
verseny határon átívelő döntőjén november
utolsó hétvégéjén Táncos Boróka vett részt, a
IV. B osztályból. Boróka a Napsugár különdíját
hozta haza. Sportolóink is kiválóan teljesítettek, hiszen a Dunakeszin megszervezett Szent
Mihály Labdarúgó Tornán a hét csapatból az
ötödik lett a labdarúgó csapatunk. A torna
gólkirálya Lőrentz Előd, VIII. C osztályos tanuló lett. A Ködmön kincsei ‒ Móra-emlékhét
keretén belül Székelyudvarhelyen két labdarúgó csapat vett részt, az V-VI. osztályosok
II. helyezést, a VII-VIII. osztályosok I. helyezést értek el. A Szentegyházán megszervezett
Mártonffi János Lány Kézilabda Kupán a kézilabdás leányok a III. helyezést érték el. Köszönjük diákjainknak az eredményes munkát,
a szülőknek a támogatást ebben az évben is!
A Petőfi Sándor Általános Iskola munkaközösségének nevében kívánok mindenkinek áldott,
békés, szeretetteljes ünnepeket! Bort, búzát,
békességet az új esztendőben!
Kacsó Anna

resztúri Orbán Balázs Gimnázium. Dicséretben
részesültek: Aurel Mosora Gimnázium (Segesvár), a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis
Gergely Református Kollégium, a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola, a Nagygalambfalvi Általános Iskola és a szenterzsébeti
Péchi Simon Általános Iskola.
A szervezők, Horváth Gizella, Borbély Júlia
és Jakab Enikő, már tizedik alkalommal teremtették meg a vetélkedő feltételeit. Segítségükre
volt a Petőfi Sándor Általános Iskola munkaközössége, vezetősége.
Rendezvényünket támogatták: Pro Educatione Keresztúr Egyesület, Szél-Mob, Székelyeresztúri Kistérség Szövetség. Köszönjük a
támogatást! Sok gyereknek örömet szereztek!
Minden résztvevőnek gratulálunk és visszavárjuk az elkövetkező barangolásra is.
Jakab Enikő
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Elhozza az angyal

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület és a Keresztúri
Kistérség Szövetség egy igazán nemes ötlet
nyomán megszervezte az Elhozza az angyal
elnevezésű programot, amely sok környékbeli
gyereknek tette szebbé az idei karácsonyát.
Két éve született egy jótékonysági koncert
ötlete, egy helyi önkéntes javasolta, hogy néhány keresztúri és környékbeli zenész nemes
cél érdekében tartson koncertet az ünnepi időszakban – mondta el Gagyi Réka, az Erdélyi
Ifjúsági Egyesület képviselője. A segítségnyújtással kapcsolatosan több ötlet is felmerült és

sok nemes célon gondolkoztak, végül abban
egyeztek meg, hogy öt gyerek karácsonyi kívánságát próbálják meg teljesíteni. A kis levélírók nem kértek az Angyaltól teljesíthetetlen
dolgokat, szerény kéréseik voltak, de a levelek
jórésze híven tükrözi a gyerekek értékítéletét,
és megható sorokat is címeztek a jótevőkhöz.
Az emberek nem maradtak közömbösek, sokan
azonosultak az Angyallal, így végül öt helyett
ötvenöt szegény családból származó gyereknek jutott ajándék a karácsonyfa alá. Akadtak
merészebb levélírók is, akik értékesebb dologra
vágytak, telefon, tablet és mondhatjuk, ezeket
is sikerült teljesíteni.
A környékbeli iskolák pedagógusait szólították meg, hogy ismerve nehezebb sorsú tanítványaik helyzetét, készíttessenek velük rajzot,
írassanak levelet, amelyben megfogalmazzák,
mit hozzon nekik az Angyal?
A kívánságok gyorsan gyűltek, december elején már olvashattuk a sokféle, megható levelet.
Az egyik különösen megragadta a figyelmet: „Én
kérek szépen egy hulahoppot, és amit tudom,
hogy nem lehetséges: anyunak egészséget, de
ahhoz kéne neki egy vese, de az nagyon nagy
csoda lenne, meg kicsi szerencse kell ahhoz,
hogy sorra kerüljön a vese-donorlistán, amire fel
van iratkozva” – írta az egyik gyermek. A sorokból érződik, hogy ez a kisgyerek már pontosan
tudja, mi a legnagyobb érték a világon!
Többen gondoltak családjukra, testvéreikre, szegény sorsú társaikra. A nehéz helyzetű
gyermekek talán sokkal elfogadóbbak, empatikusabbak a szerencsésebb társaiknál, persze ez
nem törvényszerű, hiszen a sok-sok felajánlott
segítség, ajándék is ezt igazolja, hogy az emberek szívesen nyújtanak célirányos segítséget.

December 17-én jótékonysági koncertet tartottak, melynek bevételéből a 111 gyereknek
ajándékokat vásároltak. Az eladott jegyekből
2100 lej gyűlt össze, de további 420 lejt adományoztak a rendezvényen, emellett további 1000
euró értékben érkeztek adományok.
Az ajándékok időben kiszállításra és átadásra kerültek, így az angyal valóban teljesíthette
a gyermekek hozzá intézett kívánságait.
„Kedves idei és mindenkori angyalkák! – olvashatjuk az Erdélyi Ifjúsági Egyesület köszönő
sorait a közösségi oladalon. Az év végezetével
hatalmas köszönettel tartozunk nektek. Elfáradva, viszont elégedetten zárjuk az idei Elhozza az angyal programunkat, melyben idén
karácsonykor több mint 125 gyermeket ajándékoztunk meg veletek együtt.
Jólelkű emberek Székelykeresztúron, környékén, sőt a határon túl is, emberségből jelesre vizsgáztak – nagyon büszkék vagyunk és
hálásak azokért, akiket valamilyen úton módon
csatlakoztak programunkhoz.”
A program sikere bizonyította, az emberek
jók, segítőkészek, és igaz a mondás, amely szerint: jónak lenni jó!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Könyvbemutatók a Molnár István Múzeumban

November 29-én a székelyudvarhelyi Lőrincz
József: Őszi derű című verseskötetének ismertetőjére került sor a Molnár István Múzeumban.
A költőt és a kötetet Szente B. Levente mutatta
be. Lőrincz József új verseskönyvét, a 2002-ben
Férfinyaram címmel megjelent előző kötete óta
eltelt hosszú időszakban érlelt írásokat tartalmazó, Őszi derű címet viselő új kötetet a szerző
és családja közösen osztották meg az olvasókkal. A költő beszélgetőtársa ugyanis Lőrincz Ilona, aki az életben is Lőrincz József társa, míg a

zenei aláfestést a lányuk biztosította.
A könyvben az öregkor éveiről szóló költemények, istenes versek, vers-imák, a szülőföldhöz való kötődés vallomásai, műfordítások
is olvashatók.
December 8-án Zsidó Ferenc legújabb könyvének, a Huszonnégy című blokkregénynek a
bemutatójára került sor.
A szerzővel Balázs K. Attila beszélgetett a
népes közönség előtt.
Zsidó Ferenc Huszonnégy című művével új típusát hozta létre az elbeszélő irodalomnak, az
ún. blokkregényt, ami tulajdonképpen novellafüzér is lehetne, hiszen a fejezetek egy tömbház
lakóinak külön kis életét mutatják be. Mindenki
be van zárva a maga kis ajtója mögé, de minden
blokkban ott vannak a láthatatlan csápok, amelyek – mint a betonvas – tartják egyben ezt az
egész kócerájt.
„Azt a pszichózist szerettem volna megírni,
amit a blokk létrehoz bennünk, nyilván, valamennyire a saját élményeimet is beleírtam, de
igyekeztem minél több anyagot gyűjteni. Az
volt a célom, hogy minden blokkos valahol magáénak érezze a történeteket, felismerje, hogy
székelyföldi, tipikusan kisvárosi tömbházban
játszódnak az események.”
A székelyföldi kisvárosok paneljeit a faluról
beáramlók töltötték meg, akik megpróbáltak kialakítani egy új identitást, az ötvenáras birtokról
beköltözve az ötven négyzetméterre ki kellett
találniuk valami újat, ami nem volt egyszerű.

A könyv főhőse egy önmagával meghasonlott, kiégett újságíró, aki azt tervezi, nem holmi
pitiáner cikkecskét ír ezután, hanem valami nagyot, maradandót alkot. Hazafelé tartva megáll
a lépcsőház előtt, ránéz a közösköltség-listára
és örömmel nyugtázza, hogy neki nincs tartozása, nem úgy, mint másoknak. Számba veszi
a lakrészeket, továbbá a lépcsőházat, a szárító-biciklitartót, a padlást és a pincét, amely
összesen huszonnégy külön térből áll. A szerzőhöz a folyosó áll a legközelebb, hiszen amint
fogalmazott, a lépcsőház átmenet a kint és bent
között, amíg végigjárja, reggelente számba veszi a napi teendőket, hazaérve pedig ideges tanáremberből ott állítja át magát férj és apa szerepbe, itt, az ajtón kívül rakja le problémáit, és
megtisztulva lép be a lakásba. A szerző – mivel
nem célja a botránykeltés – bevallása szerint
tudatosan nem írta bele magát vagy személyes
élményeit a könyvbe, teljesen átírta az önéletrajzi elemeket is, fontos volt, hogy székelyföldi
kisvárosok minden embertípusából kerüljön be
egy a könyvbe. Ugyanakkor egyre nagyobb távolságot tart a narrátor és a főszereplő, Vajda
Gergely között is, aki végül rájön, nem találta
fel a spanyolviaszt, hiszen a blokkregényt maga
az élet írja.
A Gutenberg Kiadónál megjelent könyv illusztrációját Orosz Annabella készítette, egy gyergyószentmiklósi tömbház fotóját véve alapul.
Az eirodalom.ro nyomán:
Sándor-zsigmond Ibolya
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VISSZ ATEKINTŐ/GYERMEKVIL ÁG
A 2017-es év emlékezetes
pillanatai

Szeptemberben városunk oktatási intézményeiben többszáz diáknak csengettek be, kezdődött el a 2017-18-as tanév.

Január 10-én dr. Molnár Istvánra emlékeztünk halálának 20. évfordulóján, és megkoszorúztuk a múzeum udvarán álló szobrát.
Május 2-7. között került megszervezésre a
Születés Hete rendezvény, amelynek idén is kiemelkedő pontja volt a születésfa elültetése a
Gyárfás-kertben.

Októberi történelmi megemlékezéseink mellett ebben a hónapban került sor a korszerűsitett Küküllő utca átadására is.

Február 11-én sor került a Hagyományőrző
disznótoros vetélkedőre.

Június 15-én hatodik alkalommal szerveztük meg a Múzeumok Éjszakáját, június 25-én a
XXXVI. Fúvószenekarok Nemzetközi Fesztiválját.
A Március 15-i megemlékezés keretében sor
került az eredeti Petőfi-körtefa utódjának elültetésére, hogy biztosítva legyen továbbélése.

Április 11-én, a magyar költészet napján Székelykeresztúr is csatlakozott a Posztolj verset!
mozgalomhoz.

November 3-4-én történelmi konferencia,
könyvbemutató, az Ipó László állandó képtár
megnyitása és a 30 éves Pipacsok Néptáncegyüttes ünnepi gálája várta az érdeklődőket és új köntöst kapott a polgármesteri hivatal épülete.

Július 31-augusztus 5. között zajlottak a Kistérségi Napok és a Petőfi-hét, amelynek színes
programjai a nyári hőség ellenére nagy tömeget vonzott városunk főterére.

Advent a Mesevárban

Adventtel az év egyik legszebb
időszaka veszi kezdetét. A karácsonyvárás minden kisgyermek
életében izgalommal teli időszak.
Megkezdődnek a karácsonyi előkészületek otthon és a napköziben
egyaránt. Színes programokkal, karácsonyi versekkel, dalokkal, ünnepi
díszbe öltöztetett környezettel hangolódunk a közelgő ünnepre.
A Mesevár napköziben Családi
alkotó napok – Adventi készülődés
címmel évről évre egy háromnapos
programsorozatra kerül sor, melynek keretében az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves tevékenységeken
vehetnek részt a gyerekek. Idén
november 21-22-23-án szerveztük
meg (immár 12. alkalommal) az
eseményt.
21-22-én a nagycsoportosok az
üvegfestés technikájával ismerkedtek meg. Mindenki készített egy karácsonyi mécsest, amit hazavihettek, így ők is hozzájárultak a lakás
ünnepi dekorálásához.

23-án délután a szülőket is meghívtuk a programra. Minden csoportban külön zajlottak a tevékenységek.
Az óvónők által előkészített anyagból
készíthettek a gyerekek felnőtt segítségével dísztárgyakat, képeslapokat, karácsonyi kellékeket.
A technikák, anyagok, eszközök
kiválasztásánál mindig figyelembe
vesszük a gyermekek életkori sajátosságait. Jó választás esetén végig
kitartanak a szülők mellett, elvégzik
a rájuk osztott feladatot és együtt
örülnek az elkészült tárgyaknak.
Nem maradt el a közös ének, vers,
teázgatás a frissen készült mécsesek
sejtelmes fényénél. Jó hangulatú,
szorgos-munkálkodós délután élményével és különleges alkotásokkal
lettek gazdagabbak a résztvevők.
Köszönet illeti a szervezőket, a
szülőket és az anyagi támogatást
biztosító Székelykeresztúr Város
Önkormányzatát, valamint a Mesevár Egyesületet.
Larcher Klára, Beke Gyöngyi

A fiatfalvi óvodások
fenyőfája

A fiatfalvi óvodások december 15-én a
gyerekek, óvónőik és szüleik kíséretében
ismét feldíszítették a gondjaikra bízott
kis fenyőfát, amely a templom mellett
kiképezett kis területen van elültetve. A
kis fa, ahogy évről évre növekszik, egyre
több díszt fog kívánni, és reméljük, hogy
mindig lesznek ügyeskedő kis kezek,
amelyek gondoskodnak róla.
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9. Karácsonyi Vásár
pillanatfelvételei

Idén december 16-17-én került sor a 9. Karácsonyi Vásárra a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Gondviselés Segélyszervezet
Székelykeresztúr, Székelykeresztúr Város Önkormányzata, Erdélyi Ifjúsági Egyesület és városunk tanintézményeinek a szervezésében,
illetve közreműködésével.
Ünnepi finomságok, kézműves foglalkozások,
kézműves termékek és ajándékok terén nem volt
hiány, az időjárás lehetett volna egy kissé kegyesebb. Felcsendültek világslágerek a Friday Rehab
együttessel, volt ünnepre hangolódó zenélgetés
a környékbeli fiatalokkal és színvonalas karácsonyi gyermekműsorok iskolánk diákcsoportjainak
részvételével. A vásári hangulat kellékei, az elmaradhatatlan szalmabála labirintus, fotózkodás,
vásár-harang, fényjáték, kívánság-fa stb. várták
a vásározó közönséget. Az esemény keretében
került sor arra a jótékonysági estre, amely az Elhozza az Angyal címmel meghirdetett adománygyűjtő akciónak volt csúcspontja.

A közeljövő
kulturális eseményei

Két év után újra együtt a Csíkszentgyörgyi
Székely Góbék, akik a székelykeresztúri művelődési házban tartanak január 26-án, pénteken
előadást A Kalamajka folytatódik címmel. A 20
órai előadásra a jegyek három nap alatt elfogytak, így a művelődési ház vezetői délután 17
órától is kértek lehetőséget, hogy senki ne maradjon le, aki látni szeretné a produkciót.

Hahota

A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat február 7-én szerda este 19 órától és 8-án csütörtök
délután 17 és este 20 órától a székelykeresztúri
művelődési házban mutatja be a Nincs mese!
című zenés szilveszteri kabaré-előadását. Szereplők: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Gáll Ágnes,
Szőlősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó
A jegyek elővételben már megvásárolhatóak
a kulturális irodában.

Karácsonyi készülődés
a Városi Köny v tárban

Újévi minősítő hangverseny a Polgári Fúvószenekar 1895 szer vezésében
A zenekar egy újabb kihívásnak néz elébe!
Ezúttal neves szakemberekből álló zsűri előtt
méretkezik meg a zenekar, hogy felmérje az
utóbbi évek kemény munkájának eredményét.
Ez egy hatalmas és bátor feladat, de a zenekar bizakodóan és merészen vágott bele ebbe a
tervbe, hisz fejlődni csak úgy lehet, ha mindig
feljebb és feljebb tesszük a mércét! Mindenkit
hívunk és várunk, hogy újévi minősítő hangversenyünkön velünk együtt ünnepelje a magyar
kultúra napját is egyben! A helyek száma korlátozott! Helyfoglalást lehet előzetesen igényelni
a kulturális irodában.

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei és
a Székelykeresztúri Városi Könyvtár munkatársai közösen szervezték meg első alkalommal a
karácsonyváró közösségi délutánt.
Az érdeklődőket ünnepi hangulattal, citromos
teával, karácsonyfával és a Szent Kereszt Kolping
Család által adományozott sok-sok édességgel
fogadták. Kicsik és nagyok örömmel készítettek
karácsonyi díszeket, válogattak könyvespolcaink kínálatából és annyira jól érezték magukat
a könyvtárban, hogy haza sem akartak menni!
A könyvtárosoknak nincs is nagyobb elégtétel,
mint amikor egy gyerek kijelenti: „Akár reggelig
is itt tudnék maradni a könyvtárban!” Köszönet
minden támogatónknak a foglakozáshoz nyújtott segítségért, a résztvevőknek a mosolygós
arcokat és kívánunk áldott, boldog karácsonyt
minden kedves olvasónak!
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Régi újévi képeslapok
Olykor némi nosztalgiával írtunk már arról,
hogy a papíralapú, hagyományos képeslapok
bizony kimentek a divatból. Helyettük egy
virtuális világ kínál ezer meg ezer üdvözlésre, köszöntésre alkalmas képet, csak egy-két
kattintás, lementjük a kedvünkre valót, és
már küldjük is a célszemélynek, akár egyszerre többnek is, időt, energiát takarítva. A távoli
régmúltban a téli ünnepek alkalmi üdvözleteit
határozottan elkülönítették, karácsony és újév
alkalmával külön-külön képeslap dukált. Az akkori idők viszonyaihoz képest, de mai szemmel
nézve is nagy volt a választék a postára adható szebbnél szebb képeslapok között. A tipikusnak mondható újévi üdvözleteken egyebek
mellett feltűnt a szerencsemalac, a patkó, a
négylevelű lóhere, a kéményseprő, mind-mind
az újévi jókívánságok jelképei, amelyeket napjainkban is a szerencse képi megjelenítéseként
asszociálunk. És az új esztendőre ki ne szeretne a boldogság, sikerek, egészség mellé egy jó
adag szerencsét is?
Kívánjuk, a 2018-as esztendő hozza el mindenki számára mindazt a sok szépet és jót,
amit ezek a régi, emberi kezek alkotta naiv képeslapok tolmácsolnak.
Minden kedves olvasójának boldog új
évet kíván a Kisváros szerkesztősége!
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