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2018. január – 184. lapszám

Beszámoló a januári tanácsülésről
Január 11-én a képviselő testület megtartotta ez évi első rendes havi tanácsülését, amelyen tíz napirendi pontot vitatott meg, erről
születtek döntések, amelyeket az alábbiakban
ismertetek.
Az első napirend alatt a múlt havi ülés jegyzőkönyvét fogadta el az önkormányzat. A második napirendi pont kapcsán a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum kérésére egy átjárási jogot
határoztunk meg az Electrica-nak, hozzáférési jogot pontosabban egy olyan lekötési ponthoz, amely szükséges, hogy a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum Hargita utcai új épületét
bekössék. Arról a présházról, kertészeti célokat
szolgáló épületről van szó, amelyet a szőlősben
létesítettek az iskola kertészeti osztálya számára, ahová már kivezettük a vizet, és most a
villanyt is ki szeretné vezetni az iskola vezetősége. Ezt jóvá is hagyta az önkormányzat.
Harmadik napirendi pont kapcsán egy telekkönyvi törlést fogadott el az önkormányzat, a
Petőfi utcában elfogadtuk egy terület eladását.
Azt kell tudni erről, hogy egy terület hátsó része, a kert eladása történt egy olyan személy
részére, akinek a telek első része a tulajdonában van, míg a hátsó része a használatában
van, és ennek a résznek az eladása volt most
elfogadva. Közben derült ki, hogy telekkönyvi
bejegyzések vannak olyan személyek számára, akik már rég nem élnek, és ahhoz, hogy az
eladás, átírás megtörténhessen, ahhoz először
ezeket a telekkönyvi bejegyzéseket kellett igazolnunk, hogy ki lehet azokat törölni.
Négyes napirend pont kapcsán Fiatfalván a
Malom utcában egy területnek a többfelé való
megosztását hagyta jóvá az önkormányzat.
Olyan bérlők vannak ott, akik igényelnék ezeket
a területeket megvásárlásra. Természetesen
egy következő lépés lesz, hogy az önkormányzat ezt elfogadja, elsősorban külön kataszteri
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számmal ellátva és betelekkönyvezve előkészítjük ezeket a területeket arra, hogy esetleg
megvásárolják az ott lakók és azok, akik eddig
is használták.
A 2017-es költségvetést polgármesteri rendelettel egészítettük ki a 2017-es év decemberének utolsó napjaiban, ehhez szükséges volt
a mostani tanácshatározat is, ugyanis olyan
pénzek érkeztek, amelyek főleg célirányosan a
tanügyiek fizetésének a kiegészítésére, és különböző, a tanügyben szereplő költségek fedezésére jöttek, ezért nem kellett összehívni akkor a tanácsülést, de most ezt is rendbetettük.
Elfogadta a 2017-es évi többletet az önkormányzat, ez azt jelenti, hogy szinte 2,5 millió lej
többlettel zártuk a 2017-es évet, amelyet természetesen a költségvetés megszerkesztése és
elfogadása után, a 2018-as évi fejlesztésekre
fogjuk kötelezően fordítani.
Az iskolahálózat a 2018-2019-es évre egy jól
előkészített és már jól megvitatott téma, főleg
a tanintézmények vezetői között, ez elért most
ahhoz a szakaszához, hogy a végső elfogadást
is megejtette most az önkormányzat. Mivel a
tanfelügyelőség az előzőekben felterjesztett
javaslatot láttamozta, jóváhagyta, és ez az
utolsó stációja, hogy az önkormányzat is elfogadta a végső formáját. A lényeg, hogy minden
marad a régi, amíg nem szakad a cérna – ezt
már többször hangoztattuk így –, és ha majd
a gyermeklétszámmal gondok adódnak, akkor
visszatérünk erre a kérdésre.
Most év elején el kell fogadni a városgazdálkodási osztály által végzendő munkálatoknak a
listáját, és a szociális munkásokkal végzendő
munkálatoknak a listáját. Ez évről évre nagyjából ismétlődik, szinte már hagyományos ezeknek a munkálatoknak a sora és rendje, valamint
a tartalma, de ezt kötelezően el kell fogadni.
folytatás a 2. oldalon...

JANUÁRI JELES NAPOK

Január 1-jén szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról házra járva,
amiért a háziak almával, dióval kínálták
a köszöntőket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle
kellemes dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján történik
az emberrel, vagy amit cselekszik, az
egész évben ismétlődni fog. Aki újévkor
korán reggel megmosakodott a kútnál,
az egész évben friss volt. Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az
szerencsét hozó „aranyvizet” merített,
amiből a családtagokat is megitatták.
Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év
első napján. Ugyanakkor sokféle tiltás is
létezett.
Január 6-án, vízkereszt napján a katolikusoknál általános szokás ma is a házszentelés, a katolikus papok a házakat
meghintik a szentelt vízzel. Ezenkívül
elterjedt népszokás volt a „csillagozás”,
amikor gyerekek csillaggal a kezükben
jártak a faluban, és a kis Jézusról szóló
énekeket énekeltek.
Január 22-én, Szent Vince napján a
szőlőtermesztő falvakban sok helyen
úgynevezett vincevesszőt vágtak, amit
a szobában vízbe állítottak. A kihajtott
vesszőkből jósolták meg a következő év
termését. Ezen a napon a gazdának sok
bort kell innia, hogy bő legyen a termés.
Ha Vince napján szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést reméltek,
rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. Ezzel ellentétben, ha három
nap múlva, január 25-én, a „pálforduló” (Szent Pál megtérése) napján sütött
a nap, akkor a néphit szerint még hos�szú kemény télre kellett számítani.
A magyar népi mondóka a január hónapot a következőképpen jellemzi:
Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.
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Beszámoló a januári tanácsülésről
...folytatás az első oldalról
Természetesen az évközben előreláthatóan felmerülő problémák mind benne vannak,
úgyhogy reméljük, hatékonyan tudjuk végezni
a 2018-as évben is mindkét csapattal, mind a
szociális munkásokkal, mind a városgazdálkodási kollégáinkkal, a felmerülő feladatokat.
A 10. napirendi pontnál a különféléknél négy
alpont szerepelt, ezekből három az erdészettel
kapcsolatos, például, hogy mennyi fát termeljünk ki a város tulajdonában lévő erdőkből. Az
erdészet javaslatára és az üzemtervek alapján
560 m3 fát lehet 2018-ban kitermelni. A különfélék másik alpontja volt, az erdészettel kapcsolatos költségvetés elfogadása (buget de venit şi
cheltuieli), amelynek az eredménye az lesz, ha
minden tervszerűen fog menni, hogy 80.000 lej
tiszta jövedelemmel fogja zárni ezt az erdészeti

évet a város. Elfogadtuk azokat a licitárakat is,
amelyekkel indulunk a licitáláson, és amelyeket
kérünk elsősorban az érdeklődőktől, akik a fakitermelésre hajlandók hajlandók, van megfelelő
bizonyítványuk, vannak megfelelő erőforrásaik.
Az utolsó különfélék napirendi pontnál meghosszabbítottuk azt a szerződést, amelyet a
Hargita Line-val kötöttünk, és azt a média szolgáltatást szeretnénk a 2018-as évre is megvásárolni, amelyet a Hargita Line tud biztosítani
a számunkra. Gondolok itt a képújságra, a Vox
Rádióban a különböző hirdetések közzétételére,
amelyeket eddig is igénybe vettünk, és szeretnénk a következő időszakban is megtartani.
Továbbá az önkormányzati testület figyelmét
is felhívtam és ezúton értesítem városunk lakosságát is, a tisztelt székelykeresztúriakat, hogy
készülünk azokra az év eleji rendezvényekre,
amelyeket szokásszerűen és hagyomány szerint
városunkban megrendezünk. Idén 10. alkalommal szervezzük meg a Hagyományos Disznótoros vetélkedőt, amelyet éppen azért, mert kerek
évfordulóhoz érkezett, és azért is, mert nagy érdeklődés övezi minden évben, nagyobb szabásúra méreteztük. Nem véletlenül, mert 5-6 anyaországi települést, különböző testvértelepüléseket,
vagy más kapcsolatok révén ismert települést,
pl. a Keresztúr Nevű Települések Szövétségéből
ismert településeket hívtunk meg, még nem mindenki jelzett vissza, de reméljük, hogy elfogadják
a meghívásunkat, és itt lesznek. A két hozzánk
csatolt település, Betfalva és Fiatfalva egyházainak is szól a meghívás, tehát annak a három
egyháznak, amelyek a tavaly nem szerepeltek, a
múlt alkalommal ugyanis a városi egyházak vettek részt, és kiegészülve még az önkormányzat
csapatával, reméljük, hogy tíz résztvevő csapattal számolhatunk. Hogy ezt a nagyobb méretűre tervezett rendezvényt az idén megtarthatjuk,
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HATÁROZ ATAI

10/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből
kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról.
11/2018-as HATÁROZAT a város erdejéből
kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.
12/2018-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének
elfogadásáról.
Székelykeresztúr,
2018. január 11.

1/2018-as HATÁROZAT egy átjárási szolgalom jóváhagyásáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. részére.
2/2018-as HATÁROZAT a 103/2017 számú
Határozat módosításáról.
3/2018-as HATÁROZAT egy terület megosztásának elfogadásáról.
4/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi
költségvetés kiigazításáról.
5/2018-as HATÁROZAT a 2017-es év költségvetési többletének elfogadásáról.
6/2018-as HATÁROZAT a városban működő
tanügyi intézmények iskolahálózatának az elfogadásáról 2018-2019 közötti iskolai évre.
7/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évre tervezett közérdekű munkálatok listájának jóváhagyásáról.
8/2018-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok elfogadásáról.
9/2018-as HATÁROZAT a HARGITA LINE
K.F.T.-vel kötendő együttműködési szerződés
elfogadásáról.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 1/2018 privind constituirea
cu titlu gratuit a unui drept de uz şi servitute
de trecere către S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A., SEE Harghita, asupra terenului
necesar utilizării instalaţiei electrice în noua
clădire a Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos”.
HOTĂRÂREA nr. 2/2018 pentru modificarea
Hotărârii nr. 103/2017 privind aprobarea vânzării terenului situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Petőfi Sándor nr. 14, jud. Harghita,
către d-l Farkas Imre.

amellett, hogy jubileumi év, annak is köszönhető, hogy pályázati úton egy jelentős támogatást
kaptunk a Magyar Földművelésügyi Minisztérium
Hungarikum ügyosztályától, amelyet erre a célra
fordítunk, és nagyjából fedezi is azokat a költségeket, amelyeket idén már sokadikszor nem
közpénzekből fedezünk, hanem támogatásokból
vagy pályázati pénzekből. A vetélkedőre február
második hétvégéjén kerül sor, 8-9-én, szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmon Ibolya

Folytatódik az ingyenes telekkönyvezés

Kérjük, hogy azon területtulajdonosok,
akiknek az 50, 51, 54, 55-ös dűlő szerepel a
birtoklevelükön, vagyis a Magyaros-, Nagyerdőföldje és Falbükk dűlőkben van földterületük, 2018. január 31-ig szíveskedjenek megjelenni a Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági
osztályán a kiadott birtoklevéllel. Ha az azon
szereplő tulajdonos már nem él, akkor szükséges a halotti bizonyítványról egy másolat,
vagy hagyatéki végzés, illetve igazolás. Mindezek kellenek az iratcsomók összeállításához,
amelyeket majd továbbítunk a megyei kataszteri hivatalhoz.
Bővebb információért érdeklődni lehet Patakfalvi Csabánál a 0760 687 202 telefonszámon.
Együttmüködésüket köszönjük!

HOTĂRÂREA nr. 3/2018 privind aprobarea
dezmembrării imobilului teren intravilan din
oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 4/2018 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 5/2018 privind aprobarea
excedentului bugetar pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 6/2018 privind aprobarea
reţelei şcolare din oraşul Cristuru Secuiesc
pentru anul şcolar 2018-2019.
HOTĂRÂREA nr. 7/2018 privind aprobarea
Planului de lucrări de interes local pe anul
2018.
HOTĂRÂREA nr. 8/2018 privind aprobarea
lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei
comunale pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 9/2018 privind aprobarea
contractului de publicitate ce se încheie cu
S.C. HARGITA LINE S.R.L. pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 10/2018 privind aprobarea
Listei de partizi pentru anul 2018 din proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 11/2018 privind aprobarea
valorificării masei lemnoase pentru anul 2018
din fondul forestsier proprietate publică al
oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 12/2018 privind aprobarea
anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009.
Cristuru Secuiesc,
la 11 ianuarie 2018.
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Házunk tája
Bölcsődefelújítás
Rendre újulnak meg a fenntartásunk alá
tartozó intézmények épületei. Az idei évet a
városi bölcsődében megkezdett munkálatokkal nyitottuk.

Géppark
Új járművekkel bővült a gépparkunk, egy
trailer és egy kisebb traktor áll már kollégáink
rendelkezésére. A kertészet és a városgondnokság munkatársai fogják használni, egyebek
mellett a kerékpárút tisztogatására, járdai hókotrásra, zöldhulladék elszállításra.

Szemetelés
Sajnálatos, hogy alig kezdődött el az új év,
máris a felelőtlenül eldobált, halmozódó szemetet kell szóvátennünk, természetesen, aminek
gazdája sincs. Az utak mentén egyesek folyamatosan eldobálnak ezt-azt. A Küküllő mellett munkatársaink máris több zsák hulladékot
szedtek össze: üveg, műanyag palack, csont,
építési törmelék, de a szilveszteri mulatozások
végtermékei is a patak partján kötöttek ki. Kérjük, figyeljenek oda a szemetelőkre, szólítsák
meg őket és jelentsék a hatóságnak!
Bár a legtöbbünk újévi fogadalmai között
szerepelt volna: az idén jobban odafigyelek a
környezetem és a természet tisztaságára!

Egyszerűsített honosítás
Ebben az évben először biztosít egyszerűsített honosítási eljárásra vonatkozó szolgáltatást
Székelykeresztúron az Eurotrans Alapítvány.
Helyszín: RMDSZ iroda, Szabadság tér, 22.
szám. Minden hónap első keddi napján 10-14
óra között várják azokat, akik élnének a lehetőséggel.
Kertészet
Jóllehet még messze a tavasz, az év elején
enyhe időjárás köszöntött ránk. Kertészeink nekifogtak a fák téli metszésének.

Anyakönyvi hírek
2017.10.20. – 2018.01.15.
Születések:
Czimbor Zoltán-Krisztián		
Demeter Zalán			
Andrási Zsófia-Kinga		
Osváth Panna			
Lázár Hanna			
Imecs Zselyke			
Frigur Anna			
Boldizsár Jakab			
Benyovszki Andrea		
Kis Dániel			
Antal Árpád-Hunor		
Varga Sándor-Levente		
Ozsváth Andrea-Tamara		
Forgács Petra-Zsófia		
Fülöp Liza			
Borbély Bella			
Tordai Maja			
Gáll Petra-Annamária		
Ladó Boglárka			
Tamás-Fábián Zselyke		

2017.10.30
2017.10.31
2017.11.02
2017.11.07
2017.11.07
2017.11.13
2017.11.13
2017.11.15
2017.11.26
2017.12.03
2017.12.07
2017.12.09
2017.12.09
2017.12.13
2017.12.15
2017.12.17
2017.12.19
2017.12.21
2017.12.23
2017.12.24

Házasságkötések:
2017.12.29
Kálmán László és Barabás Rita
2017.12.29
Demeter Domokos és Papp Ágota-Dorottya
Elhalálozások:
Buzogány László		
Lörinczi Domokos
Vári Sámuel		
Fincziczki Erzsébet
Simó Károly		
Major István-Barna
Vass Antal-Lóránt

2017.12.17
2017.12.19
2017.12.21
2017.12.22
2017.12.26
2017.12.23
2017.12.23

Koszorúmegváltás
Más településeken már régebb óta szokás a
koszorú megváltására kiállított persely a ravatalozókban. Most – lakossági kéréseknek eleget
téve – az önkormányzat is készítettett 5 ládikát,
amit kihelyeztünk a fiatfalvi, betfalvi, timafalvi,
szilasi és a városi temetőkbe. Így ott is megvan a lehetőség a részvétnyilvánítóknak, hogy
a családok gyászát anyagi formában is enyhíteni tudják. A koszorúmegváltásra való persely
szolid tulipános motívumait Orbán Lívia-Borbála
festette.

Felhívjuk a közintézmények vezetőinek és a
magánvállalkozók figyelmét, hogy a 211/2011es számú törvény értelmében az általuk vezetett egységekben kötelesek megszervezni és
bevezetni a papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék szelektív gyűjtését. A törvényes előírások betartását a Hargita Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség fogja ellenőrizni.
Kérjük, hogy a 2017. teljes évi, szelektíven
gyűjtött hulladékmennyiséget 2018. január
31-ig közöljék a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályával.
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

DIÁKVIL ÁG
Újabb Erasmus+projekt a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban
2017-2020 között a Zeyk Domokos Technológiai Líceum Székelykeresztúr Város Önkormányzatával, valamint az Erdélyi Ifjúsági
Egyesülettel közösen újabb Erasmus+ projekten vesz részt (TRY: non formal learning
approaches and self-management practises),
amelyben három ország, Portugália, Románia,
Lengyelország, és ezeken belül 9 partnerszer-

vezet dolgozik együtt. A Zeyk Domokos Technológiai Líceum kilencedikes diákjainak két
csoportja vesz részt a projektben. A projekt
fő célkitűzései közé tartozik, hogy kapcsolatot
hozzon létre az oktatás, a képzés különböző
szektorai és az ifjúság között az inkluzív oktatás és képzés elősegítése érdekében, valamint az iskola mint szakiskola minőségének
és relevanciájának javítása. A célkitűzésekhez
tartozik iskolaelhagyás csökkentése is. Ezeket

a célokat a projekten belül főként non-formális tanítási módszerek bevezetésével próbálják elérni.
Az első nemzetközi projektmegbeszélés
2017. október 16-18. között zajlott le a lengyelországi Kielce városban, amelyen részletesebb betekintést nyerhettünk a projektbe,
a partnerek megismerkedtek egymással, és
megbeszéltük a további feladatokat. A projektmegbeszélés nemcsak előadásokból és
megbeszélésekből, hanem interaktív játékos
feladatokból állt. Így került sor egy csapatversenyre, amely rövid városnézést is magába foglalt. Kielce város nevezetességeinek
megtekintése mellett megkóstoltuk az ételeit
is, többek között a híres pierogit. De lehetőséget kaptunk kipróbálni a Kielce-i tekepályát
is. A következő lépés megteremteni a szükséges feltételeket helyi szinten a projekt életbe
léptetéséhez.

Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

dr. Valentin Réka-Ibolya
A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban
2017-ben számos, a tanulási tevékenységnek
optimális körülményeket biztosító korszerűsítési, fejlesztési, állagmegőrző munkálat
zajlott. Ezen munkák az Unitárius Püspökség támogatásával, pályázatok útján, illetve
önerőből valósultak meg.
A főépületben az irattárnak szánt terem
felújítása, a polcrendszer kialakítása, a szabványnak megfelelő világítás és szellőzési körülmények biztosítása az Unitárius Püspökség

Az elmúlt év vége az ünnepek
jegyében zajlott, amiből minden
korosztály kivette a részét. Diákjaink szívhez szóló, alkalomhoz illő
színes műsorokkal, rendezvényekkel kedveskedtek szüleiknek, tanáraiknak és iskolatársaiknak, néhányan közülük városi szinten is.
Közvetlenül az év vége előtt
nyugdíjba vonult kollégáinkkal is
megtartottuk hagyományos találkozónkat. Az ünnepeket követően feltöltődve vágtunk neki az új
esztendőnek, remélve, hogy úgy
diákjainkra, mind szüleikre és a
pedagógusokra egy sikerekben,
eredményekben gazdag év vár.
Hisszük, hogy ehhez nagyon
fontos a felek közötti együttműködés, amelynek örömteli eseményét jelentette a január 19-én
lezajlott szülő-nevelő találkozó,
ahol jó hangulatban nyílt alkalmuk
a szülőknek és pedagógusoknak a
kötetlen beszélgetésre, az együttgondolkodásra. Az ilyen rendezvények révén jutunk közelebb ahhoz,

anyagi támogatásával, illetve önerőből valósult meg. Két szakterem is megújult az elmúlt
iskolai évben: az informatika terem a PADA
Alapítványtól elnyert 2 650 000 Ft értékű pályázati pénz segítségével került felújításra, a
biológia szaktermet pedig az adók 2%-ból befolyt összegből, önerő hozzáadásával korszerűsítettük. Önerőből valósult meg a csatorna
részleges cseréje, készült el az iskolazászló
tárolója, kerültek új ajtók a könyvtárbeli régi
szekrényekre.

hogy közösen, legjobb tudásunk
szerint tegyünk a gyerekekért, elérni, hogy ők egyre szebb, felszereltebb és otthonosabb iskolában
tanulhassanak, és mindenki képességének megfelelően a legjobbat tudja kihozni magából.
Mit adtak a Magyarországon
született tudós elmék és feltalálók a nagyvilágnak? Ezzel a címmel nyílt kiállítás iskolánkban.
A plakátsorozatot prof. dr. Pálfi
György állította össze. Köszönjük
a Magyarok Világszövetségének a
lehetőséget, valamint Péter Péter
úrnak a segítséget.
Február elején iskolánk névadójára, Orbán Balázsra emlékezünk,
ennek keretében rendezzük meg
újra diákjaink számára az Orbán
Balázs-vetélkedőt.
Az iskolánk életéről tájékozódhatnak a következő internetes felületeken:
www.obg.ro,
www.facebook.
com/obg.szekelykeresztur

Nagy horderejű munkálatok zajlottak intézményünk régebbi építésű alsó épületében,
ahol szükségessé vált az ablakok cseréje a
teljes épületen. A bentlakáshoz tartozó konyhán sor került a főzősziget teljes cseréjére, a
munkavégzés gyorsabbá és biztonságosabbá
tétele érdekében. Ugyancsak az alsó épületben fűtéskorszerűsítés zajlott, amely a gázkazán teljes cseréjét, a kazánház ajtajának
és ablakainak kicserélését jelentette. Mindezen munkálatokhoz a Bethlen Gábor Alap, az
Unitárius Püspökség és az önerő hozzáadása
biztosította az anyagi hátteret.
A 2018-ban megvalósítandó terveink között
szerepel a sportbázis felújítása: korszerű futósáv, ugrógödör kialakítása, műfüves pálya létrehozása. Legnagyobb méretű tervünk azonban egy újabb tanulási szint bevezetése, amely
együtt jár egy óvodaépület megépítésével.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium
Igazgatósága, Varró Margit igazgató
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Az év utolsó hónapja, december, olyan
munkaforgataggal szokott zúdulni mindan�nyiunk nyakára, hogy egyre inkább nagyfokú
tudatossággal kell megtervezzük elvégzendő
feladatainkat, hisz az ünnepre hangolódás elcsendesedésre intene, lelkünk csak úgy tud
megújulni, ha időt szánunk rá, ha foglalkozunk
vele, ha pozitívak, nyitottak és elfogadóak
maradunk. Ezt pedig a decemberi nyüzsgésben egyre nehezebb!
Intézményünk pedagógusainak többsége
fontosnak tartotta időt és energiát fektetni
abba, hogy kis és nagy diákjaink ezt megtapasztalhassák, szívüket, lelküket feldíszíthessék az ünnepre.
A legkisebbek számára az óvónők kreatív
módon különböző érdekes tevékenységeket,
projekteket szerveztek. „Karácsonyi angyalok és mécsesek készítésével hangolódtak a
szülők gyermekeikkel a szeretet ünnepére. A
Gyöngyvirág csoport 2 hetes karácsonyi projektjét egy betlehemes jelenettel zárta, amelyen részt vettek a gyerekek családtagjai is. A
kis angyalkák, pásztorok és a három királyok
nagy szeretettel töltötték el mindenki szívét a
sok szép karácsonyi verssel és énekkel.”(Szécsi Annamária óvónő) A Napraforgó Csoport

tagjai Jézus Krisztus születésnapjára a Kerekudvar Közösségi Házban betlehemes játékkal
hangolódtak.
A kisiskolások közül sokan osztályszintű tevékenységek keretében próbáltak ráhangolódni az ünnepekre. Kakucsi Annamária tanítónő (I.
B) így vélekedik „karácsonyváró” projektjükről:
„A mindennapi tanulás mellett beszélgettünk
az ünnep igazi lényegéről, egy kicsivel jobban figyeltünk egymásra, megfogalmaztuk
legmélyebb vágyainkat, sok karácsonyi dalt
tanultunk, szólaltattunk meg a csengők segítségével, angyalkát nemezeltünk, mézeskalácsot díszítettünk, csillagot fűztünk gyöngyből.
A projekt záróeseményére műsorral készültünk, amelyet a szülőknek mutattunk be az
osztályteremben, meghitt, családias hangulatot teremtve. A betlehemi történet, a csengőzés és az angyalok tánca után szülők és
gyerekek közösen munkálkodtak, angyalkát,
karácsonyi díszt készítettek.” Berei Enikő
tanítónő (II. B) is különös gonddal és körültekintéssel készítette osztályát a karácsonyi
csoda megértésére és befogadására: „Csütörtök délután, még a várakozás időszakában, e négyhetes adventi utat jártuk be az
ének-beszéd-ritmus szárnyain.”

KIFITUD

keresen zajlott, a szép számban megjelent és
regisztrált versenyző csapatok lelkesen, elszántan vágtak neki minden próbatételnek,
így a vetélkedő végére a dobogós helyezettek
mellett különdíjakban is részesültek a diákok.
Megosztott első helyen végzett a kőrispataki
és a székelyszenterzsébeti csapat, másodikak
a szentábrahámiak és a kissolymosiak lettek,
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a keresztúri és a kobátfalvi versenyzők állhattak. A
siménfalviak a legserényebbeknek, az újszékelyiek a legszórakoztatóbbaknak, legízesebbeknek és legleleményesebbeknek bizonyultak. Az

Mikulás-nap

zás után természetesen megérkezett a Mikulás
is, akit énekkel, verssel fogadtak a kicsik, majd
kérdéseket tettek fel neki, és megígérték, hogy
továbbra is ügyesen viselkednek, hogy jövőre
újra találkozhassanak vele. Bár megértették a
résztvevő gyerkőcök a vetített mese üzenetét,
miszerint nem a tökéletes és várva várt ajándéktól ünnep az ünnep, mégis a Mikulás nem
hagyta őket kis apró ajándék nélkül haza térni,
az élmények, izgalmas pillanatok mellett mindenkinek jutott csokoládé, és minden bizon�nyal otthon már a kis csizmákban, cipellőkben
is várta őket pár apró meglepetés, netán egy
csinos kis virgács.
Faluvégi Bartha Noémi

A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség
Hargita Megye Tanácsa, a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és a Communitas Alapítvány támogatásával, közreműködve Siménfalva
Község Önkormányzatával, az Erdélyi Ifjúsági
Egyesülettel és a siménfalvi Marosi Gergely Általános Iskolával 2017. december 7-én 10 órai
kezdettel, hetedik alkalommal általános iskolás
diákok számára helyismereti vetélkedőt szervezett. Az elmúlt évek versenyeinek hagyományát követve idén is az esemény helyszíneként
a térség egyik községére, Siménfalvára esett
a választás, főként azért, hogy a diákok minél
jobban megismerhessék a környék helységeit,
nevezetességeit, érdekességeit. A Kifitud-Kifilát ifjúsági verseny célja felmérni, gyarapítani a
kistérségi gyerekek ismereteit a környező községek, helyek, földrajzi, kulturális adottságai
kapcsán, valamint megszerettetni velük közvetlen környezetüket, feltárni az ott rejlő lehetőségeket, érdekességeket, látványosságokat
és értékeket, hogy ne csak nagyvárosokba és
külföldre kívánkozzanak fiataljaink, hanem a
székelykeresztúri kistérség bármely településének gyönyörű helyeire is.
A 2017-es térségi szintű ifjúsági projekt si-

Úgy tűnik 2017-ben is jók voltak a keresztúri
gyerekek. Decemberben a Városi Mikulás-napi rendezvényen a nagyszakállú elégedetten
nyugtázta és állapította meg, hogy nem hiába
érkezett teli puttonnyal.
Az összejövetelt, mint minden évben a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség szervezte,
a helyi önkormányzat anyagi támogatásával,
de közreműködtek az Erdélyi Ifjúsági Egyesület
önkéntesei is. A napközis, óvódás korú gyerekek, valamint az előkészítős diákok a keresztúri Művelődési Házban egy népszerű rajzfilm
téli, karácsonyra hangoló, tanulságos részét
tekinthették meg széles vásznon. A kis mozi-

December 20-án két esemény is zajlott:
a Lukács András Sportcsarnokban az elemi
tagozat Karácsonyi csillagok című műsorát
mutatta be, valamint iskolánk dísztermét a
VI. C-sek kávéházzá alakították. „Adventi
Irodalmi Kávéházunkban idén a család volt
a központi téma december 20-án. Iskolánk
dísztermét erre az eseményre átalakítottuk
barátságos, meghitt kávézóvá, ahol családi és
karácsonyos versekkel, dalokkal, vetítéssel
kevert teát, kalácsot, csokit fogyaszthattak
vendégeink. Fülöp-Pál Éva nevelési tanácsadónk a témafelvezető gondolataiban többek
között hangsúlyozta a család fontosságának
szerepét gyermekeink harmonikus fejlődésében. Megjelent vendégeink egy pihentető,
üdítő, elgondolkodtató órát tölthettek el, mi
pedig csak remélhetjük, hogy sikerült mindenki lelkét egy kicsit megnyitni, érzékenyebbé tenni a közelgő karácsonyi csoda befogadására.” (Páll Emese osztálynevelő)
Kívánom, hogy karácsony szellemisége fűszerezze hétköznapjainkat, ízesítse sokszor
keserű pillanatainkat és adjon erőt, kitartást,
béketűrést, megértést és szeretetet az új évben mindannyiunknak!
Páll Emese
etédi csapat nagyon precíz, részletgazdag bemutatókat tartott, a rugonfalvi diákok pedig a
legtöbb új, eddig még nem ismert érdekességet
osztottak meg a résztvevőkkel a községükkel
kapcsolatosan.
Köszönet a felkészítő tanároknak, hogy bekapcsolódtak idén is a KIFITUD-ba, a partnereknek a támogatásokért, hozzájárulásokért,
és nem utolsó sorban a helyieknek a szíves fogadtatásért, a lebonyolításban nyújtott önzetlen segítségért.
Faluvégi Bartha Noémi
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A 20 1 7- es év s z ámvetése
A 2017-es év akár áldozati esztendőnek is nevezhető, – kezdte a múlt év értékelését Rafai Emil
polgármester úr. Az év eleji terveinket két részre
osztjuk, egyfelől vannak a szép, nagyratörő gondolatok, amelyek esetében számot kell vetnünk,
hogy mi valósult meg és mi nem, és elemeznünk
kell, hogy ami nem jött létre, az teljesen elmaradt-e, vagy csak objektív okok miatt tolódott.
Az ígéreteink nem voltak alaptalanok, 13 millió
lej megspórolt összeggel kezdtük az elmúlt évet,
amelyet konkrétan befektetésekre, munkálatokra fordíthattunk. Vállaltuk, hogy elindítjuk a Sóskút fürdőnek a munkálatait. Kiderült, hogy a létező tervünk túl alulméretezett, ezért készült egy
újabb terv egy akkora fürdőre, amely kielégítené
Székelykeresztúr igényeit, csak éppen az lett a
gond, hogy az eddig tervezett 800 ezer-1 millió
euró helyett most 4 millió euróra rúg a tervezett
költség, amiből ezt a fürdőt meg kellene építeni.
2017 elején újrakészíttettük ezt a megvalósíthatósági tanulmányt, az új tervező helyszínt is
váltott, az eddig számításba vett fürdő helyénparkírozó lenne, az új fürdő az épületnek a keleti
szárnyához lenne csatolva, a mostani színpad és
a patak melletti szabad területeket foglalná magába. Nem indult még el az építkezés, viszont
világosabb képet látunk, és azt is tudjuk, hogy a
rendelkezésünkre álló 700 ezer eurónk erre nem
elégséges. A másik sóskúti befektetés a turistaés diákszállónak a rendbetétele. A 2016-os év
végén a magyar kormánytól kaptunk egy jelentős összeget, ezt kell kiegészítenünk, és elindítanunk a létező épületnek a felújítását, a szálló
megépítését. A 2017-es év végén kötöttük meg
a szerződést, két közbeszerzés zajlott le ez idő
alatt, az elsőn jelentkező cég áron felül tette le
az ajánlatát, ezt a törvények értelmében nem lehetett elfogadni, újra kellett mindent kezdeni. Ez
a közbeszerzési folyamat minimum 2-3 hónap,
de megvan a leszerződött cég, a székelyudvarhelyi Viaduct Kft. nyerte a második közbeszerzési eljárást, egy év alatt kell megvalósítsa a
munkálatokat. Már neki is fogtak a takarításnak,
a terep előkészítésének, és amint kitavaszodik
reméljük, elkezdődnek a tényleges munkálatok.
Játszóteret készítettünk a tavaly év végén a
Hargita negyedben, teljesen nem sikerült még
befejezni, a főtérről lehet majd bemenni a Hargita negyedbe megépült játszótérhez, a Szitás
leány kútjától az ortodox templom melletti sétányon keresztül lesz megközelíthető. Mivel a
területrendezés még hátra van, a növények,
virágok kiültetése, füvesítés után a tavasz folyamán remélhetőleg befejezzük, és rendeltetésének a nagyközönség számára átadjuk.

Ígértünk egy multifunkcionális, műgyepes
sportpályát a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál a létező sportcsarnok mellé, és vártuk,
hogy a költsége esetleg belefér abba az európai
uniós pályázatba, amelyet leadunk az épület felújítása és az iskola felszereltségének a javítása

érdekében. Közben kiderült, hogy nem fér bele,
így tovább nem várunk, és önerőből elkezdjük
2018-ban ennek a megépítését.
Közvilágításra is volt pénz beütemezve, ez
részben meg is valósult Betfalva felé, még nem
gyúltak fel a lámpák, de reméljük, hogy hamarosan ez is bekövetkezik, az Electrica-tól még
bizonyos engedélyeket várunk.
Turisztikai információs központ létrehozását
terveztük a Kriza János utcában, a volt Comexim
üzlet helyére, a Napsugár Napközi mellett, ez is
azért húzódott (a régi épület bontása és az új
felépítése), mert a tervezők nem készítették el
időre a tervet, de nem mondtunk le erről a tervről sem, 2018-ban folytatjuk. Ezek mind olyan
dolgok, amelyekre pénzünk is volt.
Fiatfalvi utcák és járdák javítása: itt nem
költöttünk egy lejt sem, úgy egyeztünk a helyi képviselettel, hogy inkább a következő évben, azaz idén költsünk kétszer annyit, mert
jobb lenne, ha egy teljes utcát elkészítenénk,
mint hogy kisebb járdarészeket, szakaszokat
vegyünk célba. Kétévi járandóságból, ami a fiatfalviakat illeti, hatékonyabb és látványosabb
lenne a fiatfalvi munkánk.
Betfalván – ígéreteink szerint – egy kis járdarészt építettünk, a falu végétől a ravatalozóig,
illetve Betfalva kapta, amint említettem már, a
két település közötti közvilágítás fejlesztését is.
A lakónegyedekben sétányok és járdák felújítását ígértük, ez nem jött össze, de tudatosan
nem, mert úgy döntöttünk, hogy abból a pénzből
inkább valósítsuk meg a bicikliutat, amely a fonódától a Lukács András sportcsarnokig fog megépülni, így valamilyen szinten a bicikliút hálózata,
hosszúsága is bővül, valamint a Kossuth Lajos
és Timafalvi lakónegyedet is érinti ez a bicikliút,
amelyen gyakorlatilag gyalog is járhatnak.
A polgármesteri hivatal és a Cigánybáróné
házának a homlokzati felújítása megtörtént.
Pályázati programokban való részvételre különítettünk el 150 ezer lejt, egy részét ennek
a pénznek le is szerződtük egy csíkszeredai

konzultáns céggel, épp azért, hogy a Zeyk Domokos Technológiai Líceumra elkészült tervet a
májusi határidőre tudjuk leadni.
A videokamera rendszer bővítése történt
meg a város bizonyos részein, a már létező felügyelő pontoknál, ahol nem volt meg a megfelelő látószöge ezeknek a kameráknak, oda még
szereltünk fel kamerákat, de bővítettük is a hálózatot, pl. a betfalvi romatelep felé is vittünk
kábelt, és arrafelé is bővítettük a hálózatot.
A városgazdálkodási osztályra, a kertészetnek kisgépeket terveztünk beszerezni, ezek
meg is érkeztek, reméljük, hogy hasznosak
lesznek, és hatékonyan lehet majd használni
őket utcaseprésre, gyepnyírásra, hó eltolásra,

illetve különböző kertészeti munkálatokra.
Kis kapacitású vágóhídra adott pénzt a megyei tanács, mi is odatettünk egy részt az évi
költségvetésünkből, de a tervre még két hóna
pot várnunk. Ennyire le vannak kötve a tervezők, de anélkül sajnos nem tudunk előrelépni,
amíg nincs egy teljes dokumentáció, addig nem
lehet közbeszerzésre kiírni.
A Hargita utcában, a volt Küküllő szövetkezet épületében, amelyet megvásároltunk a felszámolótól, a városi hivatali levéltárat terveztük
elhelyezni, amely jelenleg nem megfelelő körülmények között van, és ezért többször is felszólítottak, ez elkészült, egy 80m2-es termet alakítottunk át levéltárrá. Még apró simítások vannak
hátra, (a villany nincs bekötve) és ezek után a
mostani helyéről ki tudjuk költöztetni a leváltárat.
2017-ben befejeződött a Küküllő utcának a
felújítása, és befejeződött a bicikliútnak a boldogfalvi szakaszon a kiépítése.

A városrendészeti terv folyamatban van, egy
fogadott cég dolgozik rajta, de sajnos neki sem
sikerült betartani a határidőket.
Különböző utcákra terveket készíttetünk, itt
gondolok a fiatfalvi Kultúr utcára és a focipálya
felé vezető utcára, valamint a betfalvi Belső utcára. Ezek voltak beütemezve, meg is vannak rendelve, de ezek sem készültek el a 2017-es évben.
Az iskoláknak adott pénzeket is csak részben tudták az iskolák elkölteni, pl. az Orbán Balázs Gimnáziumban a tervezett manzárdosítást,
amellyel egy informatika labor kialakítását szeretnék megvalósítani, ugyancsak az időben el
nem készült tervek akadályozzák.
A 2017-es évből még vannak olyan dolgok
is, amelyek nem is voltak év elején a terveink
között, de év közben nekiláttunk, pl. a bölcsödénél a konyha átalakítása, felújítása, hogy
engedélyeztetni lehessen. Megemlíteném a
városgazdálkodás, a kertészet látható, odaadó
munkáját, amit 2017-ben különböző területeken
kifejtettek, de a falak mögött az irodákban és a
kulturális intézményeinkben is folyt a munka,
és én ezúttal, a 2017-es év lezárása kapcsán
köszönöm mindenkinek, hogy legjobb tudása
és képessége szerint kivette részét a munkából.
Számítok arra, hogy 2018-ban is, annak ellenére, hogy épp most a költségvetéssel dolgozunk,
és látjuk, hogy milyen negatív hatások érintik
a 2018-as költségvetést, reméljük, sikerül emberi erőforrással a pénzügyi hátrányokat kiküszöbölni, és annak ellenére, hogy valószínűleg
kevesebb pénzünk lesz, mégis a tavalyi évhez
képest többet tudunk majd felmutatni.
Összegezve: 2017 egy kissé áldozati év volt,
készültek dokumentációk, tolódtak el az ígéretek, de bízunk benne, hogy mindez, amit tervezünk és megvalósítani kívánunk, tovább léphet
a tervezés szintjéről, és mielőbb gyakorlatban
is felmutatható lesz.
Rafai Emil polgármester
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I. As z t alitenis z gála
Hétvégén egyedülálló sporteseményre került sor a székelykeresztúri sportcsarnokban – megrendezték az I. Asztalitenisz gálát. Egyidőben 10 asztalnál 30 játékos mérte
össze tudását. A rendezvény nemzetközinek
mondható, hiszen Derecske testvérvárosunk
ping-pongosai is megmérkőztek. Miután mindenki lejátszotta a 4 szettjét, az alábbi eredmények alakultak ki: a vándorkupát a tavalyi
győztes, Vida Attila tarthatta meg. II. lett Kóka
Zoltán (Derecske), III. helyezett Sebestyén
János (Derecske). Gratulálunk a szép eredményekhez, az összetartó asztaliteniszezőinknek,
jövőre Derecskén találkozunk!

Arany minősítés a Polgári Fúvószenekar 1895-nek

Gratulálunk a Polgári Fúvószenekar 1895
teljesítményéhez. Január 20-21-én két teltházas koncertet adtak a kultúrházban, a műértő
közönség és a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség képviselői előtt. Koncertfúvós és Szórakoztató zene kategóriákban B fokozatot értek
el, ezáltal megszerezve az arany minősítést.
Ha kronologikus sorrendben szeretnénk felvezetni a dolgokat, hogy hogyan is jutottunk el
eddig a hatalmas szakmai elismerésig, akkor
talán 2014. április 2-ig kellene visszamennünk
az időben, mely nem is olyan sok, viszont annál látványosabb! Ugyanis ekkor indult el a zenekar igazából a látványos fejlődés útján. Az
előző karnagy, (aki három évtizedig vezette
becsülettel a zenekart) Borbély Csaba hirtelen
elhunytával megüresedett a karmesteri állás,
a zenekar karnagy nélkül maradt, így időszerű lett egy újabb vezető kinevezése a zenekar
élére. A választás Nagy Levente személyére
esett, aki miután megkapta a zenekartól a
bizalmat, azonnal munkába fogott és fiatalos
lendülettel szervezkedni kezdett (új, fiatal tagok beszervezése, elméleti-gyakorlati oktatás bevezetése, újabb kapcsolatok kialakítása
stb). Nem szabad elfelejtetünk annak a fiatalos, lendületes vezetőségi csapatnak a mun-

léptek be külhoni magyar zenekarként a Magyar Fúvószenekari és Mazsorett Szövetségbe
(MAFUMASZ). Ez komoly szakmai segítséggel
jár (tanácsadás, kottaanyagok, kapcsolattartás a szövetségen belüli zenekarokkal stb). Ez
idő alatt mondhatni, hogy a kottatár teljesen
felfrissült, a fellépő ruhák újak lettek, a hangszerek szinte mind kicserélődtek. Most, 2018.
januárjában egy újabb hatalmas lépés történt
a zenekar életében. Már a 2017-es évi újévi
koncertjük után elhatározták, hogy belefognak
és megmérettetik magukat, hogy neves szakmai zsűri előtt felmérjék szakmai tudásukat.
Erre a megmérettetésre a magyar kultúra napját választották, tisztelegve a jeles nap előtt.
A Magyar Fúvószenekari Szövetség Elnökség
három tagja, élen Szabó Ferenc elnök úrral,
valamint Szélesi Attila elnökségi tag, Horváth
Adrián elnökségi tag érkezett a megmérettetésre. Mondanunk sem kell, hogy mindhárman
kiváló szakemberek a zene minden terén, magánemberként pedig csodálatra méltó társasági, baráti jóemberek. A kijelölt időpontra, mivel számítottunk rá, hogy hatalmas érdeklődés
lesz, indulásból két előadást terveztünk, mely
hamarosan kiderült, hogy ennyi sem elég, mivel alig egy hét alatt elkapkodták a jegyeket

minkét kategóriában arany fokozatot értek el,
mely hatalmas szakmai teljesítmény. Koncert
zenei kategóriában 87, míg szórakoztató zenei
kategóriában 88 pontot értek el, mindössze
három pontra a kiemelt arany fokozattól. A lelkes közönség pedig hatalmas ovációval fogadta
az eredményhirdetést, percekig állva tapsolva,
éljenezve a zenekart. Mindezt a zenekar két
ráadás zeneszámmal hálálta meg, elsőként Alvaro Soler Sofia című toplistás dalát (Horváth
Adrián hangszerelésében) adta elő, majd a már
örökzöld klasszikusnak számító Szeressük egymást, gyerekek című dalt játszották el. A koncert utáni ünnepi fogadáson a sikert egy olyan
meghívással koronázták meg, mely arra a jövő
évi sárvári nemzetközi fúvósversenyre szól,
melyen erdélyi zenekar eddig még sosem vett
részt. Alig hittek a fülüknek mikor Szélesi Attila
(aki többek közt a sárvári koncert fúvószenekar
karmestere) zsűri és elnökségi tag bejelentette a meghívást, aki szerint két zenekar létezik
Magyarországon: aki már volt és aki el szeretne
jutni erre a versenyre. Tehát itt is mi lehetünk
az elsők, akik részt veszünk egy ilyen rangos
fúvószenekari versenyen! Habár volt egy pár
kisegítő barát, aki nem székelykeresztúri (akiknek hatalmas köszönet és ölelés ezúton is!), de

káját sem, amely tulajdonképpen a motorja a
zenekart működtető egyesületnek, és biztosítják a működéshez szükséges anyagi hátteret
(Demeter Levente, Nagy Levente, Kelemen
Alpár, Krisán Csaba, Séra Ferenc, Kovács Júlia, Kálmán László). Az akkor még alig 20-25
tagot számláló zenekari tagság pár év alatt
felduzzadt 40-re az újabb tagok (fiatalok) belépésével. (Mindez napjainkban már 50 lett!).
A zenészek átlagéletkora 34 év, a legidősebb
86 éves! Egy újabb fontos lépés volt a zenekar
életében, mikor 2016. május 23-án elsőként

mindkét alkalomra. A megmérettetés estje két
részből állt: egy koncertzenei (Szent László
induló, Régi magyar táncok Gömörből, Queen
Park Melody, Concerto D’Amore) és egy szórakoztató zenei részből. (El Bimbo, The Ultimate Bee Gees, Neoton Família egyveleg, Thank
You For The Music). Amíg a zsűri elvonult döntést hozni, addig Palkó Csanád (szaxofon) és
Veress Gáspár (zongora) három darabbal igen
magas szinten kápráztatta el a nagyérdeműt!
A zenekar felállva hallgatta meg a zsűri értékelését és végül a pontszámokat, melyekkel

szoros barátságban vagyunk egymással (kis
túlzással akár zenekari tagoknak is nevezhetnénk őket) január 21-én jó volt Székelykeresztúrinak lenni, felemelő érzés volt a színpadon
a Polgári Fúvószenekar 1895 tagjaként állni.
Köszönjük szüleinknek, családtagjainknak, támogatóinknak, barátainknak, ismerőseinknek
és nem utolsó sorban a zsűrinek és a lelkes közönségnek a biztatást, valamint a megtisztelő
jelenlétet! Isten, áldd meg a magyart!
Krisán Csaba
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Köny v tári hírek
Új könyvek érkeztek a csíkszeredai Kájoni
János Megyei Könyvtár és Hargita Megye Tanácsa jóvoltából. Az előző – szintén általuk támogatott – könyvcsere is nagy sikernek örvendett,
ezért gondoltunk a folytatásra. Aki szeretne
csemegézni az újdonságokból, megteheti a
Székelykeresztúri Városi Könyvtárban. Ha valaki még nem tag, annak felhívjuk a figyelmét,
hogy a beiratkozás ingyenes!

Meghívó !

Mivel az utóbbi években egyre kevesebb
háztartásban kerül sor „hagyományos” disznóvágásra, a közösségi hagyományőrző disznótoros vetélkedők népszerűsége egyre csak
növekszik, ezért ezen a télen is hasonló megmérettetést szervezünk. Az esemény időpontja: 2018. február 10., szombat.
Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, összefogásra van szükség. Továbbra is
számítok a támogatásukra; kérem, csatlakozzanak hozzánk! Úgy gondoljuk, városunk
lakosai örvendenének, ha ezt az eseményt is az előzőekhez hasonlóan - valóságos téri-népi
közösségi ünnepélyként szervezhetnénk meg.
A jelentkezett csapatok részvételének feltétele, hogy a versenycsapat biztosítsa saját
magának a levágandó sertést és a feldolgozáshoz szükséges eszközöket és segédanyagokat. (A verseny során előállított termékeket
természetesen mindenki saját belátása szerint hasznosítaná – kiosztás, árusítás.)
Tisztelettel és szeretettel hívjuk városunk
polgárait, vegyenek részt ezen a rendezvényen, hiszen az előző évek tapasztalatából
tudjuk, nagyon jó hangulat, zene, finom falatok várják az érdeklődőket. Az idei esmény
a tizedik, tehát jubileumot ért ez a hagyományos rendezvény, amelynek támogatója a Magyar Földművelődésügyi Minisztérium.
Bizakodva felkérésünk elfogadásában, fogadják újévi jókívánságaimat,
Rafai Emil
polgármester

Petőfi Sándor-felolvasómaraton 2018
A székelykeresztúri könyvtár idén is csatlakozik a Kájoni János Megyei Könyvtár kezdeményezéséhez.
Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany
János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron, Szabó Magda művei
után 2018-ban a 195 éve született Petőfi Sándor
(1823-1849) műveit szólaltatjuk meg. Ez az év
egyúttal Az apostol megírásának és az 1848-as
forradalomnak a 170 éves évfordulója is.
Február 20-án 8-16 óra közt várunk mindenkit
szeretettel a könyvtárba, olvasókat, iskolásokat
egyaránt, mert vannak bőven Petőfi-köteteink,
mindenki megtalálhatja a korosztályának, ízlésének legmegfelelőbb olvasmányt.
A korábbi évekhez hasonlóan a felolvasók
névre szóló könyvjelzőt kapnak ajándékba.

A magyar kultúra napja

A városi könyvtárban ünnepeltük január
22-én a magyar kultúra napját. Az Orbán Balázs Gimnázium harmadik osztályos és előkészítős diákjai magyar költők verseiből olvastak
fel, verseket hallgattak, örömmel böngésztek
a könyvtári könyvek közt. Erzsébet Barabás,
Péter Ildikó-Hajnal, Emese Szávuly, Deák Pitó
Irénke tanítónők hozták el a kíváncsi és ünnepelni vágyó gyerekeket.

NÉPDALKÖR/KÓRUS indult Székelykeresztúron, Fodor Béla (PhD) etnomuzikológus vezetésével. Időpont és helyszín: minden kedden
16.30 óratól a Petőfi Sándor Általános Iskola
főépületében.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
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Megjelent a Lustra, (Tudomány-Kultúra-Ismeretterjesztés) székelyudvarhelyi kiadvány
legújabb száma, amelyben Sándor-Zsigmond
Ibolya A Keresztúr-vidéki tejfeldolgozás múltja
(1937-2017). 80 éves a keresztúri vajgyár című
írását olvashatjuk.
Az 1937-ben alapított és működését 1938
tavaszán megkezdő székelykeresztúri vajgyár
fennállásának 80 éves múltjára tekint vissza.
A tanulmány a gyár megalakításának körülményeit, nyolc évtizedes viszontagságos történetét, és Székelykeresztúr vidékének 20. század
eleji tejgazdálkodását a gyár létrejöttét megelőző korszakra jellemző sajátosságok alapján
eleveníti fel. Az archív fotókkal gazdagon illusztrált cikk képanyagát a Molnár István Múzeum fotótára szolgáltatta.

Kulturális események

Január 26-án a Csíkszentgyörgyi Székely
Góbék A kalamajka folytatódik című előadása
mindkét időpontban, du. 5 órától és este 8 órától megtöltötte a művelődési ház termét. Aki
szereti őket, – és a nagyfokú érdeklődés azt
mutatja, hogy ilyenek nagyon sokan vannak,
– az nem csalódott, bőven kapott az eredeti,
góbé humorból és székely életfelfogásból.
Január 29-én a harminc rablás és több évnyi börtön után újrakezdő Ambrus Attila életét
bemutató film, A Viszkis keresztúri premierjére került sor. Nemcsak a vásznon követhettük
a csíkszentléleki fiú veszélyes életét, hanem
kérdezhettünk is tőle a jó útra téréséről, mert
itt volt velünk maga Ambrus Attila is, és közönségtalálkozón vett részt.
A Pipacsok az idei farsang farkára meghívást kaptak Németországba a krefeldi farsangfesztiválra. Az erre az alkalomra
összeállított műsorukat mutatták be a székelykeresztúri közönségnek január 30-án.
Meghívottak voltak a Cickom énekegyüttes és
Kántor István mesemondó.
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