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Hagyományőrző disznótoros vetélkedő 2017 
Székelykeresztúron idén is sor került a ha-

gyományőrző disznótoros vetélkedőre. Napja-
inkban sajnos egyre feltűnőbb jelenség, hogy 
a vidékükön nagy múltra visszatekintő házi 
disznóvágás abban a formában, ahogyan év-
századokon keresztül hagyományozódott, egy-
re ritkábbá válik. Pedig jó szokás volt, alkalom 
a családi összejövetelre, mulatásra, a házias, 
finom ízek, receptek, módszerek generációról 

generációra való átadására. Mindezek mellett 
hosszú időre megoldotta egy-egy család élelmi-
szergondjait, alakította táplálkozási szokásait. 
Ennek a hagyománynak a folytatását és életben 
tartását szolgálja ez az évről évre megrende-
zett esemény, amely Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának szervezésében idén talán 
minden eddiginél nagyobb érdeklődésnek ör-
vendett. Nagyon sokan látogattak ki a Zeyk Do-
mokos Iskola udvarára, ahol gyönyörű napsüté-
ses idő, jó hangulat, zene, finom falatok várták 
az érdeklődőket. Hogy szükség van ilyenfajta 
rendezvényre is, bizonyság rá az a sok ember, 
aki jól érezte magát ezen a februári szombat 
délelőttön.

Tíz sertés került feldolgozásra, az „alap-
anyagot”, azaz a levágásra szánt állatokat Sza-
bó Dénes, a Szinker Kft. vezetője biztosította 
a meghívott csapatoknak, amelyet ezúton is 
köszön Székelykeresztúr Város Önkormányza-
ta! A hagyományőrző disznótoros vetélkedőre 
benevezettek már reggel 7-kor megmérettet-
tek: a pálinkájukat és a szúrási technikájukat 
is árgus szemmel figyelte a szakértő zsűri, s 
utána kezdődhetett a darabolás, hogy délidőre 
elkészüljön az ebéd, a finomságok, amelyekkel 
szolgáltak a nagyközönségnek. Amíg a bogrács- 
ban rotyogtak az ételek, a tűzön sültek a húsok, 
töltődtek a kolbászok, addig az 50 felettiek ze-
nekara sátorról sátorra járva húzta el mindenki 
nótáját. A közönségnek tombolával is készültek 
a szervezők, a Mákvirágok táncegyüttes – Má-
téfi Csaba és Zita vezetésével – mulatságos 
jelenetekkel búcsúztatta a farsangot. A szép 
tavaszias időjárásnak köszönhetően a program 
jóval tovább tartott, mint az előző években. 
Reméljük, mindenki jól szórakozott és jövőre 
is velünk lesz a jubileumi, 10. hagyományőrző 
disznótoros vetélkedőn!

Mind a 10 benevezett csapatot díjazta a zsüri, 
hiszen egyformán lelkes, odaadó volt mindenik, 
és igencsak kitett magáért, valamint a megje-
lentekért. Mindenikük kiemelkedett valamiben: 
A legjobb májas véres-hurkát az Unicons Kft. 
készítette, a legfinomabb pörköltet, lacipecse-
nyét Halászi Község Önkormányzata tálalta fel, 
a legmegfelelőbb szúrási technikát az unitári-
us egyház csapata alkalmazta, a legjobb ha-
zai pálinkát Újszékely Község Önkormányzata 
kínálta, a feldarabolásban, bontásban a refor-
mátus egyház csapata jeleskedett, hagyomány 
szerinti perzselésért, pucolásért az EMNP Szé-
kelykeresztúr csapata kapott elismerést, a leg-
finomabb hagymás vért Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának csapata készítette, a legfi-
nomabb levest a római katolikus egyház csapata 
főzte, a legízletesebb kolbászt Derecske Város 
Önkormányzata töltötte, nagy gyakorlottságról 
tettek tanúbizonyságot és a megfelelő ütemű 
feldolgozásért a római katolikus egyház képvi-
selői részesültek jutalomban, a határok felett 
átívelő barátság szép példájaként Hollókő-Sik-

lód-Szilveszter Comprod együtt voltak jelen, 
ezzel vivták ki a szakmai zsüri elismerését, 
ugyanakkor a legszebb dekorációt az unitárius 
egyház (Szilágyi Ildikó) mutatta be.

Mindannyiuknak gratulálunk, és köszönjük a 
sok fáradozást, munkát, amellyel sikerre vitték 
ezt a szép napot.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 FEBRUÁR

Az év második hónapja, szabályos években 
28 napos, szökőévekben pedig 29 napos. Há-
romszor fordult elő a történelemben február 
30-a. A 18. századi nyelvújítók a februárt az 
enyheges névre keresztelték át. A népi kalen-
dáriumban böjt előhava (vagy másképpen böj-
telő hava) néven szerepel.

A január és a február volt az utolsó két hó-
nap, amit hozzáadtak a római naptárhoz, mivel 
az ókori rómaiaknál ez a téli időszak eredetileg 
nem kapott hónapot. Február a nevét Februus-
ról, a megtisztulás római istenéről kapta, illet-
ve a hozzá kapcsolódó Februa ünnepről, amely 
február 15-én zajlott.

Hagyományosan februárra esik a farsang 
időszakán belül a legtöbb bál, mulatság, la-
koma.

 Kányádi Sándor: 
  Február hónapja

Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.

Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.

Addig tart tehát, míg
akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.

De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.

Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.

Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.



2.   oldal - 2017. február

Február 9-én sor került az önkormányzat 
rendes havi ülésére, amelyen 12 napirend ke-
rült megvitatásra. 

Visszatérő napirend volt a Berde Mózes Uni-
tárius Gimnázium azon kérése, amely egy óvo-
dai csoport beindítására vonatkozik. A tanácso-
sok egy bővebb dokumentációt kértek, ezt az 
iskola sikeresen össze is állította, és meggyőz-
te az önkormányzati képviselők többségét ar-
ról, hogy amit indítani szeretnének, az a város 
hasznára válik. Személyes véleményem nekem 
is az volt, hogy ha valami újat tudnak az isko-
lahálózati palettán kínálni,  akkor van létjogo-
sultsága. Segesváron például 2-3 idegen nyelv 
alapú napközi, óvodai csoport is működik, és ha 
egy angol nyelvű oktatást tudnak Székelyke-
resztúron indítani, akkor az kiegészíti a mosta-
ni iskolahálózatot, és sok szülő számára meg- 
győző lesz, ugyanakkor hasznára válik azoknak 
a gyerekeknek, akik ezekben a csoportokban 
fognak majd tanulni. Tehát ez a kérés elfoga-
dásra került, és a további lépések megtétele 
után remélhetőleg sikeresen fogják felhasználni 
azt a pályázati összeget, amelyet a Bethlen Gá-
bor Alaptól az Erdélyi Unitárius Egyház épület- 
átalakítás és óvodaindítás címen nyert. 

A harmadik napirendi pont alatt az önkor-
mányzat a Perfekt Kft.-nek egy ingatlan bér-
lésére vonatkozó kérését vitatta meg, a volt 
TSz iroda bérlésével kapcsolatos kérést. A be-
adványozó, a cég képviselője nem volt jelen az 
ülésen, és ezért több kérdés is válasz nélkül 
maradt, ezért a döntés elhalasztódott, és va-
lószínű a következő ülésen lesz újratárgyalva, 
amennyiben a cég is képviselve lesz. 

Egy másik nepirend Szász Dezső székelyke-
resztúri lakosnak a kérése volt, amely egy in-
gatlan megvásárlására, a volt malom udvarán 
lévő szociális lakásnak a megvásárlására vonat-
kozott. Ők ott laknak és szeretné megvásárolni 
ezt az ingatlant. A válasz pozitív volt, természe-
tesen törvényes úton fel kell értékeltetni, meg-
hirdetni és azután következhet az adás-vétel, 
ha  Szász Dezső lesz a nyertes ajánlattevő.

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházzal egy 
partnerségi egyezményt kötött az önkormány-
zat, amelyet alá fog írni a polgármester és az 
egyház képviselője. Ez arról szól, hogy a me-
gyében működő jó példák alapján az unitárius 
egyház itt is szeretne működtetni egy nappali 
foglalkoztatót 65 év felettiek részére, amely fe-
lekezettől független lenne. Nem mozgáskorláto-
zott idősek foglalkoztatását vállalnák a Barátság 
Házban, segíteni tudnának programajánlatban, 
szállításban és fizetéses alapon étkezésben. Az 
önkormányzat ott vállal ebben szerepet, hogy 
azok az asszisztens hölgyek, akik az önkor-
mányzat alkalmazásában vannak, és akiknek a 
fizetését a megyei közegészségügy biztosítja, 
be tudnak majd segíteni, és azokon a napokon, 
amikor ez a nappali foglalkoztatás zajlik, akkor 
ezek az asszisztensek gyakorlatilag felügyelik, 
vezetik a programot, és részt vesznek ennek 
a próbálkozásnak a zökkenőmentes lebonyo-
lításában.   Amennyiben ez a kezdeményezés 
nagy érdeklődést fog kiváltani, akkor valószínű, 
hogy az unitárius egyház az elmondottak alap-
ján akár pályázatot is be fog nyújtani, hogy 
minél tökéletesebb feltételeket biztosíthasson 
az érdeklődőknek, rászorultaknak. Például Zsö-

gödön nagy lakossági igények mellett működik 
egy hasonló program.

A Kossuth Lajos lakónegyedben, a B9-es 
tömbház alatt egy üzlet nyitására kért enge-
délyt egy vállalkozó. Miután az ott lakók be-
leegyezésüket adták a működéséhez, az ön-
kormányzat is jóváhagyta annak a területnek 
a bérbeadását, amely szükséges ahhoz, hogy 
kinti bejáratot biztosíthasson az üzlet számára, 
amely tudomásunk szerint egy népművészeti 
jellegű kis bolt lesz.

A 2016-os haszonbér utólagos kiigazítását 
fogadta el az AQUASERV részére az önkor-
mányzat. Ez úgy működik, hogy év elején el-
fogadunk egy előre meghatározott összeget, 
amely 400 000 lejes nagyságrendű, pl. a 2017-
es évre most 399 000 lej, ez gyakorlatilag arra 
való, hogy a megyei tanács, a Maros megyei 
tanács és az AQUASERV azt a hitelt fizesse visz-
sza belőle, amely szükséges volt a helyi vízhá-
lózatok felújítására. A 2017-es évre is elfogadta 
az önkormányzat az AQUASERVNEK ezt a meg-
határozott haszonbérét, és ez azért változó, 
azért van szükség az utólagos kiigazításra, 
mert euróban felvett hitelekről van szó, és az 
árfolyam függvényében utólag derül ki, hogy 
pontosan mennyit kell fizetni.

Az RDE Hargita szemétszállító cégnek is a 
2017-es évre elfogadtuk a haszonbérét, ami 
8090 lej.

Egy dicséretes kezdeményezés jött a Mol-
nár István Múzeum részéről, amelyben azt ja-
vasolták, hogy Pro Libertate-díjjal tüntessük ki 
id. Sándor Józsefet, aki évtizedeken át kifej-
tett lelkes munkát folytatott szabadságunkért, 
a székelységért, kultúránkért, ereklyéinkért. 
Tudni kell azt, hogy a 2017-es év március 15-
én tervezzük  egy új körtefa csemete ültetését  
a Gyárfás-kertben. Az ültetendő csemete az el-
beszélések és a kertészek „nyomozó” munkája 
alapján bizonyos, hogy az eredeti Petőfi-körtefa 
utódja. A Gyárfás-kerti körtefáról származik az a 
kiskedei körtefa, amelyről most oltóágat hoztak, 
és a Zeyk Domokos Iskola kertészeti osztályá-
nak tanulói segítségével újraoltották egy fába. 
Ezt szeretnénk most március 15-én elültetni, és 
Sándor Jóska bácsinak nagy szerepe volt abban, 
hogy ez a Petőfi- és körtefa-kultusz kialakuljon 
Székelykeresztúron, és nagy kezdeményezője 
volt  az emlékhely kialakításának is. Erről majd 
részletes ismertető, újságcikk is fog megjelen-
ni a Kisvárosban és más média felületen. Tehát 
Sándor Jóska bácsit Pro Libertate-díjjal tüntet-
jük ki, a díj átadására március 15-én este a Mák-
virágok néptánccsoport gálaműsorának kereté-
ben kerül sor a városi művelődési házban.

Az utolsó napirendi pont kapcsán ismertettük 
azt az előtanulmányt, azokat a látványterveket, 
amelyek a 48 lakrészes sóskúti ingatlannal kap-
csolatosan készültek. Valószínű, hogy sokan már 
tudomást szereztek róla, de ha nem, akkor most 
is elmondom, hogy december végén a Betlen Gá-
bor Alaptól  egy jelentős összeget, 315 millió fo-
rintot nyert a város azzal a céllal, hogy ezt a sós-
kúti inagtlant felújítsuk és a Határtalanul program 
rendelkezésére bocsássuk, amely lehetőséget 
biztosít, hogy magyarországi diákok iskolaidőben 
itt szálláshelyet kaphassanak, tehát mint diák-
szálló működhessen. Reméljük, ha a bürokratikus 
munkák befejeződnek (tervezés, közbeszerzés), 

akkor gyorsított ütemben megkezdődhet ennek a 
48 lakrészes szállónak a kivitelezése.  

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

ÖNKORMÁNYZAT

12/2017-es HATÁROZAT a „Hargita utca 
felújítási munkálata” beruházás módosított 
technikai és gazdasági mutatóinak elfoga-
dásáról.

13/2017-es HATÁROZAT a „Hargita utca 
felújítási munkálata” beruházás állami költ-
ségvetésből nem finanszírozott költségei-
nek biztosításáról a város helyi költségve-
téséből.

14/2017-es HATÁROZAT a „Malom utca 
felújítási munkálata” beruházás módosított 
technikai és gazdasági mutatóinak elfoga-
dásáról.

15/2017-es HATÁROZAT a „Malom utca 
felújítási munkálata” beruházás állami költ-
ségvetésből nem finanszírozott költségei-
nek biztosításáról a város helyi költségve-
téséből.

16/2017-es HATÁROZAT a „Dávid Ferenc 
utca felújítási munkálata” beruházás mó-
dosított technikai és gazdasági mutatóinak 
elfogadásáról.

17/2017-es HATÁROZAT a „Dávid Ferenc 
utca felújítási munkálata” beruházás állami 
költségvetésből nem finanszírozott költsé-
geinek biztosításáról a város helyi költség-
vetéséből.

18/2017-es HATÁROZAT a székelykeresz-
túri Unitárius Egyházzal aláírandó együtt-
működési szerződés elfogadásáról.

19/2017-es HATÁROZAT egy terület áten-
gedéses bérbeadásáról.

20/2017-es HATÁROZAT az AQUASERV Rt. 
által a 2016-os évre fizetett haszonbér ösz-
szegének kiigazításáról.

21/2017-es HATÁROZAT az AQUASERV Rt. 
által a 2017-es évre fizetendő haszonbér 
összegének elfogadásáról.

22/2017-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA 
Kft. által a 2017-es évre fizetendő haszon-
bér összegének elfogadásáról.

23/2017-es HATÁROZAT a „PRO LIBERTA-
TE” kitüntetés odaítéléséről a 2017-es év-
ben.

24/2017-es HATÁROZAT a város magánva-
gyonát tartalmazó lista módosításáról.

 Székelykeresztúr, 2017. február 09.  

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

Beszámoló a februári tanácsülésről
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Komposztálj!
Többször felhívta a városgondnoksági osz-

tály a közintézmények, vállalkozások veze-
tőinek figyelmét, hogy a 211/2011-es számú 
törvény értelmében az általuk vezetett egysé-
gekben kötelesek megszervezni és bevezetni a 
papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék sze-
lektív gyűjtését, leadását, s félévente ennek 

mennyiségét írásban kell közölni a hivatallal. 
Ennek határideje 2017. január 31-én járt le. 

Az említett időszakig az alábbi cégek jelez-
ték, hogy szelektív gyűjtéssel járultak hozzá ah-
hoz, hogy településünk elérje a meghatározott  
17,33 %-os értéket: Csutak and Kovács, Bi-
roplast, Kovács Csaba IF, Orbán Balázs Gimná-
zium, Unifercom, Biró Levente II, RDE Harghita, 
valamint a Ben Recycling Kft, amely több cégtől 
is átveszi az újrahasznosítható anyagokat. (For-
mula Prima, Panda, Kubi, Melinda Impex, Melinda 
Istal, Oázis, Calzature Nuova, Benedek Barna Jó-
zsef IF, Comindlemn Marosi, Unicons, Compsyst, 
Poem Design, Petőfi Sándor Általános Iskola).

Az eddig beérkezett adatokból megállapít-
hatjuk, hogy 2142,24 tonna kummunális hulla-
dék gyűlt össze 2016-ban, ezen kívül a szelektív 
szigeteken csaknem 50 000 kilogramm papírt, 
16 000 kilogramm műanyagot hagytak a lakók. 

A törvényes előírások betartását a Megyei 
Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzi.

Szemétgyűjtés
Észleltük, de a lakosság is jelezte, hogy bizo-

nyos városi területek és szeméttárolók környéke 
kritikus állapotban van. Munkásaink folyamato-
san gyűjtik a szemetet: eldobott cigarettavége-
ket, papírhulladékot, műanyag palackokat. 

Nem elég a szelektív tárolás, a lakók se-
gítségére is szükség van! Figyeljünk oda élet-
terünkre, a szemetelőket szólítsuk meg! Az 
egészséges környezethez elengedhetetlen az 
utánpótlás nevelése is; az, hogy már gyerek-
korban tudatosítsuk, miért is fontos a környe-
zetünk tisztán tartása.

Február 14-én városunk Udvarhely felőli vé-
gén, a Nyikó-patak hídjánál és a Völgy-árkában 
volt hulladékgyűjtés, nyolc nagy zsák telt meg.

Télen sem állt meg a munka a városi ker-
tészetben. Növekednek a palánták, oltványok, 
dugványok, és tisztulnak a hagymák is. A Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum diákjai is szor-
goskodnak. Hatos György, városi főkertész rá-
világított: több mint 20 000 tő elültetése kell 
ahhoz, hogy a főtér tavaszra virágba boruljon.

És hogy milyen szépségeket fedezhetünk fel 
az ágyásokban? Lesz büdöske, szálvia, ham-
vaska, kék bojt, napranyíló, muskátli, begónia, 
szivarvirág, korallka és margaréta is a sok más, 
különleges növény közt.

A műhelyben rendre készülnek a virágváza 
öntvények. A városgazdálkodási osztály dolgo-
zói által készített betontárolókat a kertészek 
majd a tavasszal ültetik tele virágokkal, és he-
lyezik ki azokat Keresztúr több pontjára. 

Közben a parkok fáinak szépítését, frissítését 
is elkezdték. A téli metszés különösen fontos a 
gazdag termés szempontjából, de a fiatal fák 

növekedését, koronájának alakját is elősegíthe-
tik így. 

Igazi különlegességgel és dicséretes munká-
val is készülnek: Petőfi körtefájáról oltott nemes 
alanyt fognak ünnepélyes keretek közt elültetni 
március 15-én a Gyárfás-kúria kertjében, így 
gondoskodva arról, hogy a Petőfi-körtefa foly-
tonossága még sokáig biztosítva legyen.

A téli csúszós utakra szórt só az olvadás 
után megmarad, és eltömítheti a sáncokat. La-
kossági kérésre mentek ki a városgazdálkodás 
munkatársai a Csekefalvi utca végéhez, ahol 
egy hosszabb szakaszon markológéppel tisztí-
tották meg az út szélét, az árkokat, hogy a víz 
könnyedén továbbfolyhasson a patakba.

HOTĂRÂREA nr. 12/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 
după modificarea TVA pentru investiţia „Re-
abilitarea strada Harghitei din oraşul Cristu-
ru Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 13/2017 privind aprobarea 
asigurării finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează 
de la bugetul de stat prin PNDL, actualizat 
după modificarea TVA, pentru investiţia „Re-
abilitarea strada Harghitei din oraşul Cristu-
ru Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 14/2017 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici actuali-
zaţi după modificarea TVA pentru investiţia 
„Reabilitarea strada Morii din oraşul Cristuru 
Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 15/2017 privind aprobarea 
asigurării finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanţea-
ză de la bugetul de stat prin PNDL, actuali-
zat după modificarea TVA, pentru investiţia 
„Reabilitarea strada Morii din oraşul Cristuru 
Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 16/2017 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici actuali-
zaţi după modificarea TVA pentru investiţia 
„Reabilitarea strada Dávid Ferenc din oraşul 
Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 17/2017 privind aprobarea 
asigurării finanţării de la bugetul local pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanţea-
ză de la bugetul de stat prin PNDL, actuali-
zat după modificarea TVA, pentru investiţia 
„Reabilitarea strada Dávid Ferenc din oraşul 
Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 18/2017 privind încheierea 
acordului de parteneriat cu Parohia Unitaria-
nă din oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 19/2017 privind aprobarea 
concesionării directe a terenului în suprafa-
ţă de 7,02 mp, aflat în proprietatea oraşului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 20/2017 privind regulariza-
rea nivelului de redevenţă datorată de S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe 
anul 2016.

HOTĂRÂREA nr. 21/ privind aprobarea valo-
rii estimative a redevenţei datorată de S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe 
anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 22/2017 privind aprobarea 
nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE 
HARGHITA S.R.L. pe anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 23/2017 privind aprobarea 
distincţiei onorifice „PRO LIBERTATE”  al ora-
şului Cristuru Secuiesc în anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 24/2017 privind aprobariea 
modificării inventarului categoriilor de bu-
nuri imobile care alcătuiesc domeniul privat 
al oraşului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, la 09 februarie  2017.  

H O T Ă R Â R I L E  C O N S I L I U -
L U I  L O C A L
A L  O R A Ş U L U I  C R I S T U R U 
S E C U I E S C

A nyaköny v i hírek
2016.12.15. – 2017.01.15. 

Születések:
Derzsi Tamara-Tekla 2017.01.10
Köteles Anna-Julianna 2017.01.13
Demeter Krisztián 2017.01.17
Schell Dániel  2017.01.23
Kovács Ferenc  2017.01.25

Elhalálozások:
Györfi Margareta 2017.01.16
Hurubás Attila  2017.01.18
Bokor Miklós  2017.01.20
Szőcs Gizella  2017.01.22
Nagy Anna  2017.01.21
Vajda Anna  2017.01.25
Szávuly Miklós  2017.01.29
Erzen Susana  2017.02.02
Major Domokos  2017.02.05
Szabó Ilona  2017.02.08
Köteles Bálint  2017.02.09
Veres Irma  2017.02.10
Fodor Ida  2017.02.13

Lépésről lépésre

H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S

ÖNKORMÁNYZAT
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Farsang van, farsang van, járjuk a táncot 
gyorsabban!

Förgeteges ez a bál, még a ház is muzsikál!
A téli vakáció után igencsak vidám, móká-

val teli időszak kezdődött tanulóink számára, 
hiszen a farsang és a hozzá fűződő hagyo-
mányok, szokások mindenki által kedveltek. 
Iskolánk tanulói korcsoportonként szervezték 
meg a karnevált, különbnél különb jelmezek-
be bújva, ötletes táncokkal, jelenetekkel ör-
vendeztetve meg a nagyméretű közönséget. 
A mulatságokról nem hiányozhatott a farsan-
gi fánk, na meg egyéb finomságok, mindezért 
ezúton is köszönet illeti a szülőket.

Január 28-án került megszervezésre  a már 
hagyományossá vált szülő-pedagógus talál-

kozó a Lukács András Sportcsarnokban. A 
résztvevő szülők és pedagógusok vidám han-
gulatban beszélgethettek, szórakozhattak, 
kiváló lehetőség nyílik ilyenkor egymás meg-
szólítására, megismerésére. Köszönjük min-
denkinek a sok szép tombolatárgyat, valamint 
a PEK Egyesület számára tett felajánlásokat.

Ebben a tanévben iskolánkból 19 diák neve-
zett be a nyíregyházi Széchenyi István Szak-
középiskola és Kollégiuma által meghirdetett 
Jedlik Ányos Fizikaversenyre.  Az I. fordulón 
50 feladatot kellett megoldaniuk a verseny-
zőknek, és azok a diákok jutottak tovább a II. 
fordulóba, akik a  feladatok legalább 60%-át 
helyesen oldották meg – 7 ilyen tanulónknak 
gratulálhatunk. Elkezdődött az Alfa és Omega 
megyeközi fizikaverseny is, a székelyudvar-
helyi Tamási Áron Gimnázium szervezésében, 
melyre  tíz tanulónk nevezett be.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimná-
ziumban szervezték február 15-én a Hevesy 
György kémiaverseny II. fordulóját. Iskolán-
kat négy tanuló képviselte, maximum 100 
pontot lehetett gyűjteni. Ezúton is kiválóan 
teljesítettek iskolánk tanulói, dicséret illeti 
őket: Simófi Levente (VIII.osztály) I. helye-
zést és Baksa Andrea (VII. osztály) II. helye-
zést ért el.

MESÉK SZÁRNYÁN – Székelyudvarhelyen, 
a megyei fordulón vett részt iskolánkból 16 
tanuló, a KIRÁLY, CSILLAG, ÓRIÁSOK és 
BAGLYOK csapata, mindannyian a negyedik 
osztályokból. Ez alkalommal is megmutatták 
hozzáértésüket, felkészültségüket tanulóink. 
A CSILLAG (Antal Tímea, Balázs Kriszta, Ba-
kos Andrea-Beáta,Szőcs Katalin-Boglárka) és 
KIRÁLY (Demeter Kincső, Ilyés Anetta-Berna-
dett, Kovács Tamás, Popovics Erik-Vince), IV. 
A osztályos tanulók csapatai egyforma pont-
számmal megyei II. helyezést értek el. Büsz-
kék vagyunk rájuk, gratulálunk!

60 éves a Napsugár gyermeklap – ez al-
kalommal tisztelegtek elemi osztályos tanu-
lóink, jókívánságaikat, hálájukat fejezvén ki a 
NAPSUGÁR szerkesztőségének.

Iskolánk januárban helyszíne volt az Apá-
czai Csere János Pedagógusok Háza által 
szervezett továbbképzőnek, Tantervek és 
taneszközök a korszerű anyanyelvi nevelés 
szolgálatában az alsó tagozaton címmel, me-
lyen több mint 30 pedagógus vett részt.

Diákjainknak és tanárainknak kitartást, vi-
dámságot, jó eredményeket, sikeres második 
félévet kívánunk.

Karda Margit
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Cirkuszi karnevál a Zeykben 
A félévközi vakáció előtt különleges kar-

neválra hívta iskolánk honlapja és a folyosón 
kitűzött plakát az érdeklődőket. Balázs Mihály 
osztályfőnök és a XI. E osztály jóvoltából cir-
kuszi keretbe ágyazott farsangi mulatságban 
volt részünk. A szervezésben közreműködött 
még a X. T és X. A osztály.

Már a folyosón fényképkészítésre csábított a 
tízedikes textiles lányok által rajzolt oroszlánt 
és idomárját ábrázoló festmény.  A jegyet és 
a tombolát bohócruhába bújt lányok árulták.

A színpad a Koncz Béla agrármérnök úr ál-
tal elképzelt cirkuszi jelleget öltött. Sátor és a 
textiles lányok varrótudományát dicsérő szí-

nes zászlók díszítették.
Az osztályok által bemutatott produkciók 

között nem volt üresjárat. Amíg készültek a 
fellépésre, a tizenegyedikes könyvelő osztály 
által alakított zsonglőrökben, akrobatákban 
gyönyörködtünk, a nagy Houdini bemutatta 
bűvészi tehetségét, a világ legerősebb embe-
rei majdnem felemeltek 1000 kilogrammot, 
egykerekű biciklis ügyeskedett. Eközben a 
színfalak mögött az osztályfőnökök az utolsó 
jó tanácsokkal látták el tanítványaikat, igazí-
tottak a félrecsúszott jelmezeken.

A IX. TL-es lányok egész héten szorgal-
masan varrták fehér ruhájukra a piros pety-
tyeket, hogy Túró Rudi lányként táncolhas-

sanak. Kitartóan készültek a XI. TL-esek is, 
akik minyonként nyűgözték le a közönséget. 
A IX. C-s, csöveseknek átvedlett diákok is ki-
tettek magukért. A díszletük is hiteles volt a 
szemeteskukával. A X. A és X. T osztályból 
verbuválódott csapat a patikai szemérmetes 
óvszervásárló kabaréjelenetét adta elő. A X. E- 
sek vámpírként ijesztgettek. A XI. A osz-
tály Tekeres Imola osztályfőnöknővel együtt 
öregasszony kórust alakított. Minden pro-
dukciót fergeteges tapssal jutalmazott a lel-
kes közönség.

A Kovács Silvia Rodica tanárnőből, dr. 
Zsidó Ferenc tanár úrból és Gráncsa Ferenc 
diáktanács elnökből álló zsűri minden fellé-
pő csapatot megdicsért. A harmadik helye-
zést az öregasszonyok kórusa, a másodikat 
a vámpírok, az elsőt a minyonok kapták. A 
székelykeresztúri önkormányzat képviselői a 
gyógyszertári jelenet előadóinak ítélték kü-
löndíjukat. Újdonságnak számított a közön-
ségdíj bevezetése. A színpadon öles számok 
hirdették azt a telefont, amelyre el lehetett 
küldeni a kedvenc előadás kódját.

A tombola kisorsolása után semmi akadá-
lya nem volt a fergeteges, jó bulinak.

Mivel semmilyen rendbontás nem történt, 
a szervező tanárok még a fölött is szemet 
hunytak, hogy néhány véndiák, illetve OBG-s 
tanuló is betévedt a rendezvényre.

Hevele Dalma
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Az első félévet záró hét a karneválok idő-
szaka volt. Az elemisek január 31-én búcsúz-
tatták a telet, a gimnáziumi osztályok karne-
váljára február 1-jén került sor. A líceumos 
diákok a Diáktanács szervezésében tartották 
meg február 2-án a Népek és kultúrák karne-
válját.

Február 9-11. között zajlott a hagyományos 
sítábor a Madarasi Hargitán, 21 diák és két 
kísérő részvételével. A síelés mellett csapat-
építő beszélgetések, társasjátékozás színesí-
tették a programot.

Az iskolánk diákjaiból alakult Lelkes zene-

kar közreműködött a Barátság Házban febru-
ár 9-én, Farkas Dénes Jégaszalás című köte-
tének bemutatóján.

Február 15-én tartottuk az Adj, király, kato-
nát! vetélkedő helyi szakaszát 32 V-VIII. osz-
tályos tanuló részvételével. A körzeti fordulón 
iskolánkat a Kandó Zsanett Anita, Mecseneró 
Walter, Sarariu Botond-Cristian alkotta csapat 
képviseli. 

Február 17-én került sor iskolánkban a 
hagyományos szülői bálra, ahol a köszöntők 
elhangzása után a zenét jelenlegi és volt di-
ákjaink  szolgáltatták. Az eseményt a Vadró- 

zsák néptánccsoport műsora tette színeseb-
bé, számukra a Lelkes zenekar biztosította a 
talpalávalót. A gyermekek a fellépés végén 
szüleiket és tanáraikat is táncba hívták. 

 Február 18-án került sor a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyverseny V-VIII. osztályosok 
számára megrendezett körzeti szakaszára. 
Iskolánkat öt tanuló képviselte, Ambrus Anet-
ta Izabella (VII. o.) továbbjutott a megyei for-
dulóra.

Székely-Tiboldi Anikó

A székelykeresztúri bibliotékának kiemelkedő 
a kapcsolata a csíkszeredai Kájoni János Könyv-
tárral, nem csoda, ha az általuk szervezett felol-
vasó-maratonba mindig bekapcsolódik városunk 
- immáron 9. éve. Kik az iskolában, kik a városi 
könyvtárban hallhatták Szabó Magda írásait.

Később a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
alsósai is megérkeztek, de most a Petőfi Sán-

dor Általános Iskola előkészítősei látogattak el 
az intézménybe Kakucsi Annamária tanító néni 
vezetésével, hogy az elvarázsolt, zegzugos ter-
mekben, segítő plüssállatok körében, barátsá-
gos, meleg takarókon messzi tájakra repülhes-
senek és találkozzanak Bárány Boldizsárral.

A felolvasó-maratont Rafai Emil polgármes-
ter nyitotta meg. Örvendetesnek nevezte, hogy 

a mai gépesített világban szívmelengető olyan 
gyerekeket látni, akik élénken érdeklődnek a 
könyvek, mesék világa iránt.

Nemcsak a város, hanem a megye iskolái is 
bekapcsolódtak a maratonba, amely kiváló kö-
zösségépítő tevékenység, ugyanakkor erősíti 
az összetartozás érzését és irodalmi nagyjaink-
ra irányítja a figyelmet.

Kisiskolás korban kell megszerettetni az olva-
sást, sőt, már egészen korán, az esti mesemon-
dásnak nagy hatása lehet a későbbiekben.
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A mindenki által várt félévi vakációt 
megelőző időszakba a farsangi mulatsá-
gok loptak vidámságot, jókedvet: ötletes 
jelmezek színes kavalkádja járult hozzá 
az oldott hangulathoz, az önfeledt ki-
kapcsolódáshoz. Kicsik és nagyok bújtak 
különleges figurák bőrébe, elkápráztat-
va szüleiket, pedagógusaikat, diáktár-
saikat. Jó alkalom volt ez a felszabadult 
szórakozásra, a feltöltődésre.  

Mindeközben megemlékeztünk az erre 
az időszakra eső neves napokról is. A ma-
gyar kultúra napjához kapcsolódóan hir-
dettünk versenyt osztályaink számára: 
elkészíteni a magyar kultúra személyre 
szabott periódusos rendszerét. A felhí-
vás sikerességét jelzi, hogy nagyon sok 
ötletes megoldás született, úgy a diákok, 
mint a pedagógusok részéről. 

2017. február 3-án Orbán Balázs szü-
letésének 188. évfordulójára emlékez-
tünk. Ünnepi keretek között helyeztünk 
el koszorúkat névadónk szobraihoz, majd 
rövid irodalmi műsort követően az V. osz-
tályosok Orbán Balázs vetélkedővel tisz-

telegtek a legnagyobb székely előtt. 
A félévi szünidőben immár IV. alkalom-

mal szerveztük meg a kisiskolások számá-
ra az egyre népszerűbb és hiánypótlónak 
számító olvasótábort, melyre 20 elemi 
tagozatos diákunk jelentkezett. A tábor fő 
célja az olvasás iránti érdeklődés felkelté-
se, a gyermekek könyv- és könyvtárhasz-
nálati ismereteinek elmélyítése. A tábor 
hozadékának tekinthető továbbá az Orbán 
Balázs Gimnázium gyermekkönyvtárának 
bővítése, frissítése is. Köszönet támoga-
tónknak, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának!

Az elkövetkező időszakban zajlik az 
előkészítő osztályba való beiratkozás. A 
szülők nyílt napok során tekinthetnek be 
az országban egyre népszerűbb Step by 
Step oktatási forma gyermekközpontú, 
kommunikációra alapozó, felfedezésen 
alapuló tanulást szorgalmazó módszere-
ibe, melyek a gyermekeket önálló, tevé-
keny magatartásra, saját vélemény kiala-
kítására ösztönzik.

Demeter Levente

S zabó Magda felolvasó -maraton a városi köny v tárban
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 Az idők változnak és mi változunk velük – 
tartja egy latin közmondás.

Igen, minden változik. Változnak szokásaink, 
változik az életmódunk, életszemléletünk, vál-
tozik értékítéletünk, sajnos változik – és nem 
javára – édes anyanyelvünk, egyszóval szinte 
minden, ami körülvesz, alkot bennünket.

De ebben a folyton változó világban is meg-
maradtak olyan állandó értékek, amelyek ki-
vételes emberekké, közösségük javát szolgá-
ló, feddhetetlen egyénekké teszik azokat, aki 
rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, mint be-
csületesség, egyenes beszéd, őszinteség, tisz-
ta erkölcs még akkor is, ha bizonyos korokban 
mindezen tulajdonságok nem is számítottak 
erénynek. Példaképpen id. Sándor József, Jóska 
bácsi állhat előttünk. Majdnem 20 évvel ezelőtt 
úgy ismertem meg, hogy észrevételezett egy 
kisebb tévedést. A régi keresztúri országzász-

lóról egy 1942-ben készült képeslap jelent meg 
valahol illusztrációként. Jóska bácsinak nem 
tetszett, azt mondta, ez hamisítvány. Csodál-
koztam, hogy mit is kifogásol a képen. Aztán 
elmagyarázta, hogy a „kicsi magyar világban” 
(1940-45 közötti évek), amit ő gyermekként 
megélhetett, nagy sorozatban készítették kü-
lönböző települések számára az országzászlós 
képeslapokat, gyakran gyenge minőségben 
másolták, torzították a képeket, és így tör-
ténhetett meg, hogy a keresztúri országzász-
ló pont olyan volt ezen a Budapesten nyomott 
képeslapon, mint a felvidéki, vagy kolozsvári, 
és köszönő viszonyban sem volt a keresztúri, 
eredeti országzászlóval. A Nagy Béla fényké-
pész korabeli és hiteles fotóját megvizsgálva, 
rögtön látszott, hogy Jóska bácsinak igaza van. 
Nagyon meglepett, hogy ennyire aprólékosan 
és tárgyilagosan emlékszik ezekre a régi ese-
ményekre, azok részleteire. Nevezetesen, hogy 
a keresztúri országzászlón bojtok és rojtok vol-
tak, a képeslapon látható zászlón pedig nincse-
nek! - Na és? Miért fontos, Jóska bácsi, ez csak 
egy jelkép - vitatkoztunk. - Nem csak egy jel-
kép, ez az igazság, amelyet nem szabad meg-
másítani, meghamisítani – tartott ki véleménye 
mellett. Nem rögzülhet hamis kép az utódokban 
semmiről, még egy ilyen apróságnak tűnő do-
loggal kapcsolatban sem. 

Ez csak egy kis példa, de Jóska bácsi ezt 
mindennel, az emberekkel, eseményekkel, tör-
ténelemmel kapcsolatban is így gondolta. Mind-
ezt az elmúlt két évtized során bőven volt alkal-
mam megtapasztalni. 

Precíz tudása, hely- és emberismerete, múl-
tunk iránti nagyfokú érdeklődése, munkabírása 
példamutató erővel hatott sokunkra.

A múzeumban folyó helytörténeti jellegű 

munkát szívvel-lélekkel segítette és támogatta. 
Örült, amikor azt látta, hogy valaki érdeklődik 
városunk múltja és értékei iránt, a kutató mellé 
hűséges, csendes munkatárssá szegődött. Jós-
ka bácsira folyton feladatokat lehetett bízni. 
Nyakába vette a várost, gyalogolt, számos idős 
embert felkeresett, fényképeket vitt-hozott, 
és mindig szépen letisztázva, gépelve, rend-
szerezve hozta a begyűjtött az eredményeket. 
Mindezért itt is köszönetet mondunk neki.

Köztudott, hogy számosan és folyamatosan 
ostromolták Jóska bácsit kérdéseikkel kutatók, 
diákok, Keresztúrról elszármazottak stb. Ha bi-
zonyos kérdést nem tudtunk valakinek megvá-
laszolni, küldtük Jóska bácsihoz, mert biztosak 
voltunk abban, hogy tud és szívesen, lelkiisme-
retesen segít. Önzetlenül és boldogan. Nem az 
elismerésért, nem tapsért, hanem attól a nemes 
céltól vezérelve, hogy mindennap tenni valami 
hasznosat, szolgálni azt a közösséget, amelyhez 
tartozunk, a legnagyobb elégtétel. Ekként élte 
mindennapjait az elmúlt 88 év során, és kíván-
juk, hogy még élhesse hasonló munkálkodásban 
az elkövetkező időket is. Hogy mi a tanulsága 
Jóska bácsi hosszú, értelmes munkával kitöltött 
életének, mi lehet a példa, amit követhetünk? 
Egyszerűen csak annyi, hogy így kell és így ér-
demes élni! Hasznosan, becsületesen.

Úgy gondolom, nem szorul további 
magyarázatra, hogy miért merült fel id. Sán-
dor József neve a Pro Libertate-díj 2017. évi 
kitüntetettjeként. A javaslattal kapcsolatban – 
amint híre ment – szóban és a közösségi médián 
keresztül is számos pozitív visszajelzés érkezett. 

Id. Sándor József Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának ezt a magas rangú elisme-
rését különös tekintettel a székelykeresztúri 
Petőfi-kultusz ápolása, hagyományozása és a 
Petőfi-körtefa és környezete emlékhellyé való 
kialakítása érdekében végzett értékes munkája 
elismeréseként veheti át 2017. március 15-én. 

 Sándor-Zsigmond Ibolya

A februári tanácsülésen egyöntetűen tá-
mogatta a testület Sándor-Zsigmond Ibo-
lya muzeológus javaslatát, miszerint idén id. 
Sándor József 88 éves székelykeresztúri lakos 
kapja a Pro Libertate-díjat. Jóska bácsi ér-
demeit sokáig lehetne sorolni: egyebek mel-
lett nevéhez fűződik a városi Petőfi-kultusz, a 
Petőfi-körtefa érdekében, ezáltal nemzeti és 
helytörténeti értékeink megmaradásáért tett 
kimagasló munka; az erzsébetkúti Erzsébet 
kútjának rendbetétele; a Kismedesér-Etéd 
közti út mellett található Csaba királyfi kút-
jának kialakítása, rendezése, névadása; de a 
rovásírott székely himnusz a kisgalambfalvi hí-
don az ő keze munkáját is dícséri. 

Id. Sándor József évtizedeken át utászként 
dolgozott a térségben, a kommunizmus ide-
jén is óriási bátorságról tett tanúbizonyságot, 
hogy kiállott a magyarságért, székelységért - 
méltán veheti át Székelykeresztúr város Pro 
Libertate kitüntetését 2017. március 15-én. 

Eddig egyébként Ágoston Dénes, Patakfal-
vi János, Nagy Sámuel, Bálint Dániel, Farkas 
Gábor, Csézár Lajos részesült ugyanebben a 
díjban.

A Gyárfás-kertben áll az a mára kiszáradt kör-
tefa, amely alatt töltötte nemzeti költőnk az utolsó 
estéjét, mielőtt elindult volna a végzetes fehéregy-
házi csatába. Az 1849. július 30-án vacsorára elfo-
gyasztott bivalytejes puliszka, az itt eltöltött utolsó 
este, az Egy gondolat bánt engemet elszavalásá-
nak emléke elevenen él a köztudatban, minden 
évben megemlékezik róla a lakosság, a Keresztúri 
Kistérségi Napok is ehhez a dátumhoz igazodnak. 

Régebben a Gyárfás-kúriában tüdőszanatóri-
um működött, az 1950-es végén gyakran tartóz-
kodott itt a nagykedei Farkas Ferenc. Oltóágat 
vett az akkor utolsó napjait élő eredeti fáról, 
amely azóta is él, s gyümölcsözik a településen. 

Jelenleg a Gyárfás-kertben zöldellő körtefa 
nem az eredeti leszármazottja, azt a szabadság-
harc 120. évfordulóján, 1969-ben ültették el, így 
igazán szimbolikus lesz a 2017. március 15-én 
tartandó ünnepség, amelynek egyik fénypontja 
lesz, hogy a nagykedei fáról származó oltvány 
visszatér felmenője mellé. A másik kiemelkedő 
esemény, hogy szintén ekkor adják át id. Sándor 
József 88 éves székelykeresztúri lakosnak a Pro 
Libertate-díjat, egyebek mellett az emlékhely 
érdekében kifejtett áldozatos tevékenységéért.

Hatos György, városi főkertész fejében már 
évekkel ezelőtt megfogant a gondolat, hogy az 

eredeti körtefa leszármazottait kellene vissza-
ültetni a Gyárfás-kúria kertjébe, és tavaly a 
tettek mezejére lépett. A vad alany Énlakáról 
származik, azt oltották be a Kedébe került „iga-
zi Petőfi-körtefa” utódjával. Több példányról is 
gondoskodtak. Az új fák oltásában a Zeyk Do-
mokos Technológiai Líceum akkori IX. A osztá-
lyos diákjai segédkeztek 2016 tavaszán: Dániel 
Zsolt, Kiss Ferenc, Márton Zsolt és Kinda József 
Az idei ünnepségen a Kinda József oltványa lesz 
elültetve, mivel az erősödött meg legjobban az 
eltelt 1 év alatt.

A körtefa folytonosságáról természetesen 
gondoskodnunk kell, nem is kérdés, miért fon-
tos, hogy tovább éljen – mondta el Sándor-Zsig-
mond Ibolya, a Molnár István Múzeum muzeo-
lógusa, Petőfi-kutató. 

A kirándulóknak, a hozzánk látogatóknak meg 
kell mutatni kis városunk értékeit, történelmi 
emlékhelyeinket. A Petőfi-kultusz számunkra is 
jelentős, szimbolikus értékkel bír nemzeti köl-
tőnk valamikor itt töltött ideje – mutatott rá Ra-
fai Emil, Székelykeresztúr város polgármestere. 

Mindezekért is szeretettel várjuk önöket, ün-
nepeljük együtt a forradalom és szabadságharc 
hőseit 2017. március 15-én!

Bándi-Keszey Judit

 MIÉRT?
 Id.  Sándor Józ sef a Pro Liber t ate - díj  20 17- es év jelölt je

 A Petőfi-kör tefa továbbéltetése  Id.  Sándor Józ sef 
 Pro Liber t ate - díjra jelölése
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Keresztúr híresen sportszerető város, nem 
csoda, ha hétről hétre hallhatunk a különböző 
szakágak sikereiről. A mostani hétvégén is so-
kakat vonzott a nagy múltra visszatekintő lab-

darúgó Kolping Kupa a Zeyk Domokos Techno-
lógiai Líceumba, hiszen 6 éve nem rendeztek 
nálunk baráti találkozót. A benevezett 7 szé-
kelyföldi társaság közül a Laminker, Kézdivá-
sárhely és Csíkszereda I. csapata foglalta el a 
dobogó I-II-III. helyét. A legjobb kapus Ferenc 

Levente (Csíkszereda I.), a legjobb játékos Bulz 
Alexandru (Keresztúri Ambíció - IV. hely) lett.

A Kolping Kupa következő állomásai: április-
ban Gyergyóba, június elején pedig Magyaror-
szágra utaznak a keresztúri focisták.

Gyűlésre hívta tagjait a Székelykeresztúri 
Kistérség Szövetség február 15-én. Keresz-
túr, Etéd, Galambfalva, Románandrásfalva, 
Szentábrahám, Újszékely község képviselői és 
Borboly Csaba megyeelnök is tiszteletét tette 
a találkozón. Faluvégi-Bartha Noémi ügyveze-
tő igazgató ismertette a 2016-ban megvalósult 
programokat: kulturális és hagyományőrző 
rendezvények szervezése városon és vidéken, 
helyi termékek népszerűsítése és termelők be-
vonása a közeli vásárokba, térségi tematikus 
népszerűsítő műsorok, online és helyi médiák-
kal való kommunikáció erősítése, fórumok, mű-
helymunkák, pályázati projektek. 

Második napirendi pontként egyetértettek a 
tagok, hogy a Hargita Megyei Tanács tagdíjának 

egy részét ponyvás mobilszínpad vásárlására 
fordítsák.

Jelentős megvalósítás várható az érintett 
településeken, amelyekhez széleskörű önkén-
tes összefogásra is szükség van: pihenőpontok 
fognak látványosan megújulni. A falvak bizo-
nyos pontjain: forrásoknál, kutaknál padokat, 
szemeteseket, útmutató és információs táblá-
kat fognak kihelyezni. Helyenként a kútgyűrűt, 
csobogót, födést kell újragondolni, de egységes 
kistérségi motívumokban, hagyományőrző fa-
ragványokban kell gondolkodni – ezt szögezték 
le a jelenlevők. 

Már konkrét javaslatok is elhangzottak a fel-
újítandó kutak kapcsán: Keresztúron a Kükül-
lő partján van egy elhanyagolt csorgó, illetve 

a galambfalvi Bánatos királylány kútját sem 
hagynák ki a felsorolásból.

Borboly Csaba megyeelnök is támogatásá-
ról biztosította az egybegyűlteket. Javasolta, 
hogy a 2017-re vonatkozó tagdíj ne változzon, 
és kiemelte, hogy minél előbb hozzá kell fogni a 
munkálatokhoz.

Az unitá-
rius egyház-
község Barát-
ság Házában 
február 9-én 
Farkas Dénes 
nyugalmazott 
kolozsi lel-
kész-esperes 
J é g a s z a l á s 
c í m ű k ö n y -
ve került be-
mu t a t á s r a . 
A szerző a 

közeli Székelyszentmiklóson született és Ke-
resztúron is járt iskolába, ennek is tulajdonít-
ható, hogy igen nagyfokú érdeklődés fogadta 
az eseményt, és a zsúfolásig megtelt előadó-
terem igazolta, hogy sokan ismerik és szeretik 
a környéken Farkas Dénest. Az est hangulatát 
csak fokozta a népzenét játszó Lelkes zenekar 
közreműködése. A házigazdák Tódor Csaba ke-
resztúri lelkész és Moldován Szeredai Noémi 
csekefalvi tiszteletes asszony, hitéleti prog-
ram-koordinátor voltak, de a szervezésben és 
vendéglátásban részt vettek a gyülekezet nő-
szövetségi tagjai is.

A találkozó során a szerző beszélt életútjáról, 
a kötet keletkezéstörténetéről. A kiváló szónoki 
adottságokkal rendelkező lelkész ezúttal bebi-
zonyította, hogy kiváló tollforgató is, s ami szin-
tén fontos az írói munkában: érzékeltetni tudja 
munkája értékeit, felcsillantotta azt a humort, 

amely ezeket az írásokat áthatja.
„A humor olykor keserves tud lenni, de min-

dig reményt hordoz magában, még akkor is, 
ha látszólag nekünk annyi. Ily módon az írott 
szó a szószéki és az Úr asztala melletti szol-
gálat meghosszabbítása. Kicsit elvonatkoztatva 
és tárgyiasítva ezt a gondolatot, az írás akár 
mívesen faragott kőtömb is lehet, amely elsüly-
lyedhet a kolozsi vagy Nyikó menti humuszban, 
de a rárótt üzenet évszázadok múltán is érvé-
nyes marad. Farkas Dénes atyánkfia bevallja, 
hogy maga is jégaszalást folytat. Bizonyos ér-
telmezés szerint akár azt is mondhatnánk, hogy 
esetében az írás maga a jégaszalás. Csakhogy 
ez egyáltalán nem igaz. Nem így van. Egy olyan 
ember, aki immár nagyjából fél évszázada hir-
deti az igét, akkor is pap marad, ha időnként 
sofőrként osztja az úrvacsorát. És még akkor 
is, ha hivatalosan nyugállományban leledzik. 
Az írott szó tulajdonképpen a szószéki és az Úr 
asztala melletti szolgálat meghosszabbítása” - 
írja róla Simó Márton, az est tudósítója. 

Keserű humor hatja át az írásokat. Ott van 
bennük a múlt, a félmúlt, a jelen, és jövendő 
féltése is, hiszen érezni a változást, amelyet hol 
értünk, hol nem értünk, hiszen előfordul, hogy 
megszólal a kadácsi, a medeséri templom ha-
rangja, amely hiába visszhangzik a táj felett, 
mert nincsen aki meghallja, s az egyházfinak s 
a lelkésznek csak az otthoni csendes fohászko-
dás marad.

Olykor nagyot ugrik az időben, a gyermek- és 
ifjúkorból, a Nyikó-menti álmok idejéből átkerül 
a 21. század fura világába, ahol már nem látja 
az ember a pipéket, sem a hazaballagó lassú 
esti csordát, mert valahogy kimaradt, mintha 
csak virtuális legelő létezne immár, ahol doboz-
ban terem a tej.

A könyv végére érve önkéntelenül is felvető-
dik a kérdés: tudunk-e tenni a tunyaság, a be-
letőrődés ellen, szembe tudunk-e nézni a glo-
balizáció negatív hatásaival. Vajon van-e még 
remény? Hogyne lenne… 

Simó Márton tudósítása után:
Sándor-Zsigmond Ibolya

Szabó Károly felvételei 

 KOLPING KUPA

 K ISTÉRSÉGI GY ŰLÉS

KÖN Y V BEMUTATÓ
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FELHŐTLENÜL

10:00 – Ünnepélyes zászlófelvonás a Millecente-
náriumi emlékműnél

10:15 – A Petőfi-körtefa továbbéltetése. A körte-
fa utódjának ünnepélyes elültetése a Gyárfás-kert-
ben. Rövid ünnepi műsor a Szigetújfalu Móra Ferenc 
Általános Iskola, a Szigetcsépi Általános és Művé-
szeti Iskola tanulói és tanárai, Zeyk Domokos Tech-
nológiai Líceum, valamint Sándor-Zsigmond Ibolya 
muzeológus közreműködésével. 

11:00 – Ünnepi istentiszteletek a székelykeresz-
túri történelmi egyházak templomaiban

11:45 – Felvonulás (unitárius templom – Szabad-
ság tér útvonalon)

11:50 – Az Országzászló kihozatala a református 
templomból

12:00 – Koszorúzás a Petőfi Sándor- és a Nicolae 
Bălcescu-szobroknál

12:15 – Ünnepi beszédek a főtéren – Rafai Emil 
polgármester, Biró Rozália szenátor

Ünnepi műsor az Orbán Balázs Gimnázium és a 
Mákvirágok Néptáncegyüttes közreműködésével

17:45 – Az Országzászló visszavitele a reformá-
tus templomba

18:00 – Néptáncgála a Művelődési Házban a Mák-
virágok Néptáncegyüttes szervezésében 

Pro Libertate-díj átadása id. Sándor Józsefnek

Február 14-én, Bálint-napon romantikus 
filmmel, a magyar szinkronos Toszkánai es-
küvővel várták a szerelmespárokat, de nem  
csak a székelykeresztúri művelődési házba.

Február 17-én a Pipacsok Táncegyüttes a 
Székely Dorottya produkcióval ismételten 
megnyugtatta a hajadonokat, hogy bőven van 
még idejük és esélyük a férjhezmenetelre. A 
Csokonai Vitéz Mihály 1799-ben született Do-
rottya, vagyis a dámák diadalma a Fársán-
gon című komikus eposzára épített táncjáték, 
amelynek koreográfusa László Csaba, a Pipa-
csok Táncegyüttes vezetője és Boka Gábor, 
iparművész, színész, rendező, a Somogy me-
gyei tradíciókat ötvöző művet székely szokás-
rendszerrel itatja át. Az előadás városunkban 
nagy sikert aratott már tavaly is és most má-
sodszorra is. 

A február 22-i Skandináv lottóra még a 
pótszékek is mind elkeltek, és mire lapunk 
megjelenik, már a Gruppenhecc: Lecsó Ma-
csó és a Háromszék Táncegyüttes: A Banda 
című előadásán is túlleszünk, reméljük telt-
házzal. 

A S zékel ykeres z túri 
Mű velődési Ház 

márciusra ter vezet t műsora
Március 2., csütörtök, 19.00 óra
Kézdivásárhelyi Városi Színház – Skandináv 

lottó – vígjáték
Március 4., szombat, 20.00 óra
Gruppen-Hecc Társulat – Lecsó macsó és 

egyéb zöldségek – kabaré
Március 20., hétfő, 10.00 és 12.00 óra
Ariel Színtársulat – Ariel, a kis hableány – 

gyerekszínház
Március 22., szerda, 18.00 óra
Tanulók Klubja – Klasszikus népzene és 

könnyűzene – zenekari előadás

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség, 
a Lavanda Montana Transylvania, valamint az 
Erdélyi Ifjúsági Egyesület szervezésében létre-
jött második gyógynövényes workshopnak feb-
ruár 16-án a Barátság Gyülekezeti Ház adott 
otthont. A műhelyfoglalkozás témája a farsangi 
időszakhoz kapcsolódott. Egy csésze tea mellett 
beszélgetéssel elevenítették fel népszokásainkat, 
hagyományos farsangi ételeinket és a farsangi 
időszakban használt jellegzetes fűszereinket. 

A beszélgetés mellett a résztvevők kóstoló-
ban is részesültek legkedvesebb, hagyományos  
farsangi finomságainkból. 

Ezt követően gyakorlatban is kipróbálhatták, 
hogy miként készíthetünk gyógynövényes für-
dőgolyót házilag, gyorsan és egyszerűen.

Mindemellett az esemény ideje alatt az Er-
délyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei gyermek-
foglalkozással is készültek a legkisebbeknek.

Február 17-én a Polgármesteri Hivatal min-
denkori munkatársainak találkozójára került 
sor a Küküllő vendéglőben. Lőrincz Zsuzsanna 
főszervező elmondta, ilyen nagyméretű ese-
mény nem volt még; korábban - 2012-ben - a 
nyugdíjasokat hívták össze. Most a régi és új 
dolgozók is együtt mulathattak: csaknem 70-en 
gyűltek össze, hogy emlékezzenek a tanácsnál 
eltöltött évekre. A köszöntő beszédek után a 
mindig vidám Zagyi Ferenc vicceivel szórakoz-

tatta az egybegyűlteket. Hosszabb videóvetí-
téssel is megidézték a régi időket, közösségépí-
tő kirándulásokat.

Néhány családban előfordult, hogy szülő és 
gyerek együtt indult el egyazon munkahelyre. 
A mostani találkozó érdekessége volt, hogy 
több generáció képviseltette magát. Az est leg-
idősebb résztvevője Pala Sárika néni volt, aki 
1988-ban adta le az iktatást és ment nyugdíjba. 
A képet Mihálydeák Antal készítette.
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