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 Á prilisi jeles napok
Áprilisban végre újjáéled a természet, elő-

bújnak az állatok, a költöző madarak vissza-
térnek. A kakukk érkezése valamikor a hónap 
közepére várható, őseink szerint ekkor köszönt 
be az igazi tavasz. Itt a kertészkedés ideje. 

Az időjárás tekintetében a legszeszélyesebb 
hónap, ezért a jó gazda különösen figyeli, s ak-
kor örül, ha az csapadékos, mert azzal bő ter-
mést jelez. A Szent György havi eső ugyanis 
„kergeti a fagyot”, viszont esős májust jósol.

Április 1. Hugó napja, a téli napfordulótól 
számított századik nap. Régen „száznapnak” is 
nevezték. Ugyanakkor ez is egy negyven na-
pos jósló nap, az időjárásából a termés kilátá-
sokra következtettek. Április 1-je az indás nö-
vények vetőnapja volt. A néphit úgy tartotta, 
hogy Júdás ezen a napon akasztotta fel ma-
gát egy indákból készült kötéllel. Minden más 
munka végzése tilos volt ezen a napon. 

A népszokás szerint, akit ezen a napon 
megtréfálnak, rászednek, az április bolondja.

Április 5. Vince–nap
Ferreri Szent Vince ünnepén „ha megcsor-

dul a Vince, megtelik a pince.”
Április 6. Vilmos–nap
Ekkor is leginkább az esőt kell figyelnünk: 

ha ugyanis csapadékos e nap, akkor a népi 
megfigyelés szerint rossz termés várható.

Április 10.
Féregűző nap, a tisztaság, a takarítás nap-

ja. Kitakarítják a lakást, kiűzik a férgeket a 
lakásból, istállóból. Az emberek, a lovak meg-
fürdenek, a teheneket lemossák.

Április 14. Tibor–nap
„Tibor a pacsirta megszólaltatója.” Ha ilyen-

kor már szép zöld a vetés, a rét is kizöldült, 
akkor jó szénatermésre számítanak. Ezen a 
napon szokott megszólalni a kakukk meg a 
pacsirta.

Április 24.
Szent György napja. Az igazi tavasz kezde-

tét a néphagyomány e naptól számítja. Évszá-
zadok óta számos hagyomány kapcsolódik e 
naphoz. Ilyenkor hajtották ki először az állato-
kat, a földművesek pedig elvetették a kukori-
cát, az uborkát és a babot, és egyes vidékeken 
termékenységvarázslásokat is végrehajtottak 
Szent György ünnepén.

Április 25.
Pál fordulása. A bibliai Saulus Paulusszá vál-

tozásának története alapján a kemény tél idő-
járásának átalakulását jósolják erre a napra:  
„Pál fordulás – télfordulás”.

folytatás a 2. oldalon...

2018. április 12-én sor került a helyi önkor-
mányzat negyedik rendes havi tanácsülésére, 
amelyen 12 napirendi pontot vitatott meg a 
tisztelt testület, és ezekről szeretnék beszámol-
ni Székelykeresztúr lakóinak. 

Elsőként elfogadtuk a múlt havi tanácsülés 
jegyzőkönyvének tartalmát.

A kettes és hármas napirendi pont kapcsán 
különböző leltári és vagyontárgyakat terjesz-
tettek be leírásra a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium és a Petőfi Sándor Általános Iskola 
leltározó bizottságai, ezeknek a leltári tárgyak-
nak, – amelyek elkoptak, elavultak – a listáját 
fogadtuk el.

A négyes napirendi pont kapcsán Székelyke-
resztúr Önkormányzata tulajdonában lévő szol-
gálati lakásoknak az egységesített bérszintjét 
fogadta el az önkormányzat, ez azt jelenti, hogy 

különböző intézményeknek, iskoláknak, rend- 
őrségnek, kórháznak, vagy akár a hivatal al-
kalmazottainak is vannak szolgálati lakások ki-
utalva. Ezek még a az 1990-es évekbeli tanácsi 
határozat alapján voltak bérbe adva, és most 
egy új árszintet fogadott el az önkormányzat 
azután, hogy azokat a törvényeket figyelembe 
kell venni, amelyek most érvényben vannak, és 
ezek alkalmazásával egy kedvezményes árszin-
tet fogadtunk el. 

Egy tizenkét m2-es területet adtunk bérbe a 
főtéren, ahol létesül egy új kiszolgáló egység, 
ahol szeretnék az új üzemeltetők az üzlet előtti 
területet használni, ami asztalok és székek ki-
helyezésével is együtt jár a nyári időszakban. 

Az előző napirendi pont szellemében egy 
megüresedett szolgálati lakást ítéltünk oda 
a helyi kórház új orvosnőjének, sok sikert és 
szakmai elégtételt kívánunk az itteni munká-
jához, és köszönjük, hogy hazajött Székelyke-
resztúrra és itt szolgálja a székelykeresztúri 
lakosság egészségügyi ellátását. 

Egy ANL-s lakás eladását fogadta el az ön-
kormányzat. Egy bérlő család igényelte megvá-
sárlásra, ennek meg van a módja mások szá-
mára is.

A nyolcas napirend pont kapcsán a Kossuth 
Lajos negyedben a Törekvés Szövetkezet alatt 
lévő terület (Kossuth Lajos utca 2. szám alatti 
területről van szó), több részre felosztódott, ez 
a terület a város tulajdonában van. Úgy értesül-
tünk, hogy a Törekvés Szövetkezet ingatlanokat 
adott el, és ezáltal szükségessé vált, hogy az 
ingatlanok alatti terület és az a nagyobb udvar 
is megosztódjék olyan formában, hogy minden-
kinek az ő tulajdonához a hozzáférése illetve a 
megközelíthetősége biztosítva legyen. Ezután 
következik az új tulajdonosokkal való egyez-
tetés a bérbeadásról, mert a szövetkezetnek a 
szövetkezeti törvény alapján eddig ingyenesen 
volt a használatában az épületei alatti terület.

A kilences napirendi pont kapcsán három te-
rületet vontunk össze.

Ezek a Kordaberek utcában lévő  területek. 

	 Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről	
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 Székelykeresztúr városi és kistérségi szinten 
mindent igyekezett megtenni, ami csak módjá-
ban állt, hogy minden székelykeresztúri illetve 
a kistérségben élő kettős állampolgár élhessen 
a magyar törvények által biztosított szavazati 
jogával, és amint tapasztaltuk, éltek is vele.
 A levélszavazatokat lezárt borítékokban a 
helyi RMDSz irodában is le hetett adni, ahonnan 
összesítve juttattuk el azokat a főkonzulátusra. 
Akik szavazati jogukkal éltek, tehát nem kellett 
Csíkszeredába utazzanak, levelük biztosan cél-
ba ért. A képen látható két urnában összesen 
1564 boríték volt. Reméljük, hogy a borítékokat 
rejtő dobozok tartalmával mi is hozzájárultunk 
a választások mára már ismert sikeréhez!
Köszönjük a magyarországi testvéreinknek ezt 
a felemelő érzést, hogy annak idején lehető-
séget és jogot adtak nekünk is a szavazáshoz, 
reméljük, segíthettük az anyaországot a meg-

felelő irányba vezető úton.
 Székelykeresztúr és térségéből jelentős volt 
a részvétel. Az előkészületekhez tartozott az a 
mozzanat is, amelynek során 2018. március 28-
án Rafai Emil polgármester úr találkozott Tóth 
László főkonzul úrral, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának vezetőjével, akivel az 
április 8-i választások megszervezésével kap-
csolatos szervezési kérdésekről értekeztek.
 A honosítás továbbra is a már ismert módon 
zajlik. Az Eurotrans Alapítvány munkatársai 
minden hónap első keddi napján 10-14 óra kö-
zött a Cigánybáróné házának emeleti irodájá-
ban segédkeznek abban, hogy egyszerűen és 
díjmentesen igényelhesse bárki, aki arra jogo-
sult, a magyar állampolgárságot.
A szükséges iratok listáját megtalálják a http://
bit.ly/2cCXLOb elérhetőségen. 

ÖNKORMÁNYZAT
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Eddig különböző telekkönyveken szerepeltek 
kisebb parcellákként, amúgy egybefüggő terü-
letről van szó, és most egyesítjük, hogy az oda 
tervezett kis vágóhídnak az építkezési enge-
délyt tudjuk egy telekkönyvvel kezelni. 

Elfogadtuk a helyi történelmi egyházaknak a 
2018-as évben nyújtandó pályázati támogatá-
sok listáját, eszerint a székelykeresztúri egy-
házak 5000 lejes támogatásban részesülnek, 
míg a csatolt településeink, a betfalvi és fiat-
falvi egyházak egyenként 15 000 lejes támo-
gatást kapnak.

A tizenegyes napirendi pont alatt elfogadásra 

kerültek a fiatfalvi Bürkény utca felújításának 
gazdasági és technikai paraméterei. Ez az utca 
a fiatfalvi kultúrháztól a focipályáig húzódó és a 
Kárahegy felé vezető utca, amelynek elkészült 
a felújítási terve, amelyet második lépésként 
az önkormányzatnak is el kell fogadni, ez most 
megtörtént.

Tizenkettes napirendi pont alatt a Har- 
gita utca közbeszerzés utáni árát fogadtuk el. A  
közbeszerzés előtt volt egy ár, amelyet a terve-
ző számolt ki, és a közbeszerzés után lett egy új 
ár, amely az eredeti árnak a 70%-a. Versenyez-
tetés után így licitáltak a cégek, amelyek ezen 
részt vettek (minimum négy ilyen cég volt), és 
ennek a leszerződött árát, az ún. „deviz” -eit 
kellett elfogadni, mert a Fejlesztési Minisztéri-
umnak el kell küldeni az új ár struktúráját, ez 
szükséges ahhoz, hogy a PNDL programból el-
indulhasson a munkálat.

Ezek voltak a negyedik havi tanácsülés meg-
vitatott és elfogadott napirendjei.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya.

 Magyarors zági válas z tások margójára

 Pályázati felhívás
Templomok 

és egyházi épü-
letek javítását, 
építését támo-
gatja Hargita 
Megye Tanácsa. 
Leadási határ- 
idő: május 28.

A 2018-as 
program kere-
tében Hargita 
Megye Taná-
csa támogatást 
nyújt az egy-
házaknak a 
saját pénzügyi 
forrásaik kiegészítésére templomok és más 
egyházi épületek építésére (az érvényben levő 
törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasá-
gi dokumentációk jóváhagyásának feltételei 
mellett) és javítására, ravatalozók építésére 
és felújítására, az egyházak tulajdonában levő 
vagyontárgyak állagmegóvására és karbantar-
tására, az egyházak által végzett szociális és 
egészségügyi tevékenységekre, vallási-kultu-
rális múzeumok kialakítására és javítására, az 
egyházakhoz tartozó szociális és egészségügyi 
tevékenységekre használt ingatlanok építésé-
re, kialakítására és javítására, egyházkerületek 
vagy vallási központok székhelyének építésére 
és javítására, az egyházak tulajdonában levő 
teológiai iskolák székhelyének építésére és ja-

vítására, fűtésrendszerek kiépítésére a temp-
lomokban.

A pályázatokat Hargita Megye Tanácsának ik-
tatójába, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 
vagy a területi irodák valamelyikéhez lehet be-
nyújtani: Székelykeresztúr, Szabadság tér 55. 
szám, II. emelet.

A vissza nem térítendő támogatás igényelhe-
tő a program útmutatójában leírtak értelmében 
kitöltött pályázati űrlap alapján, amely letölt-
hető a megyei tanács honlapjáról: egyhazak.
hargitamegye.ro. Kapcsolattartó személy: Sza-
bó Szidónia, tel.: 0266-207700 (belső: 1105), 
e-mail: szaboszidonia@hargitamegye.ro.

...folytatás az első oldalról
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A nyaköny v i hírek
2017.03.15. – 2018.04.15. 

 Születések:
Kalusi Krisztofer  2018.02.08
Pap Ákos  2018.02.15
Barabás Áron  2018.02.26
Bölöni Márk  2018.02.28
Boldizsár Levente 2018.03.12
Pap-Molnár Viktória 2018.03.14
Péter Léna  2018.03.15
Firtos Attila  2018.03.09
Boros Lili  2018.03.25
Gáspár Ábel  2018.04.04

 Házasságkötések:
 2018.04.06
Bustya Ferenc és Kónya Emese
 2018.04.13
Gáspár Ferenc és Ferenci Beáta

Elhalálozások:
Lévay Rozália  2018.03.19
Lőrinczi Ilona  2018.03.21
Nagy Rozália  2018.03.21
Lévai László  2018.03.27
Fazakas Sándor  2018.04.15

Hibaigazítás
A márciusi lapszámunk Házasságkötések 

rovatába tévesen került be egy adat. László 
Csaba és Zolya Emőke Melinda kötöttek há-
zasságot 2018. február 23-án. Elnézést ké-
rünk a tévedésért, és sok boldogságot kívá-
nunk nekik!

Házunk t á ja
Útjelzések frissítése
Kollégáink újra lefestették a központi átjáró-

kat, útkereszteződéseket, többek közt a Cseke-
falvi utca és a Szabadság tér kereszteződését 
is a főtéren. Az aszfaltra „megállni tilos” jelzé-
seket is tettek a zebrák előtt és után, hogy a 
gyalogosok biztonságosabban tudjanak átkelni, 
és az autósok is lássák őket. Figyeljenek egy-
másra! A jelzések figyelmen kívül hagyásáért a 
rendőrség büntetni fog.

Kertészet
Kertészeinknek köszönhetően kora tavasztól folyamatosan virágoznak az időszaknak megfelelő 

növények: a gyümölcsfák, a tulipán, az árvácska, a nárcisz és a jácint. Sokan örömmel fedeztük 
fel idén az újdonságszámba menő, csodás rózsaszínű, fodros szélű tulipánokat.

Fűnyírás
Akad munka bőven a kertészet legújabb 

traktorja és vezetője számára. A Polgármes-
teri Hivatal alkalmazottai az Orbán Balázs és a 
Kossuth Lajos lakónegyedekben nyírták a füvet. 
Tapasztalatuk és beszámolójuk szerint a munka 
sokkal hatékonyabban halad, legalább négy-
szer gyorsabban megy így, mint kézi kaszával. 
Ennek már látható eredménye van és lesz is a 
jövőben.

Útjavítás
Sorra kerülnek javításra, felújításra a város 

utcái. Elkezdődött az Orbán Balázs utca kátyúi-
nak kijavítása, így az április végi gyönyörű nap-
sütésben ott folynak a munkálatok.

Fertőtlenítés
A közösségi egészségügyi asszisztensek a 

fiatfalvi, keresztúri és betfalvi szociálisan hát-
rányos helyzetű roma kissebség által lakott vá-
rosrészeket járták végig április végén, és elvé-
gezték az általános tisztítási akciót. 

A fertőzések megakadályozása végett sze-
métszedés, klóros-meszes fertőtlenítés zajlott 
ezeken a sűrűn lakott területeken. 
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„Elmúlt a tél: itt a tavasz, minden bokor 
újra éled a földből a virágokat előhúzzák a 
tündérek” ‒ írja nagyon szemléletesen Végh 
György Virághozó április című versében. Pe-
tőfis életünknek 2018 áprilisában is nagyon 
szorgoskodtak a tündérek, hisz az életre kelt 
természet gyönyörű zöld udvart varázsolt tá-
gas iskolakertünkbe, amit aranyesők sárga 
foltjai szegélyeznek.

Intézményünk belső életére is jellemző 
volt a mozgalmasság, a színesség és sokol-
dalúság. Kronológiailag visszafelé haladva 
2018 áprilisában iskolánk bejelentkezett a 
budapesti Digitális Pedagógiai Módszertani 
Központ által szervezett Digitális Témahétre. 
Sok tartalmas projekt megvalósítására került 
sor, amint az kiderül Simó Ildikó igazgatónő 
beszámolójából:

1. VIII. B osztályban / Állampolgári nevelés 
órán / Téma: Szabadság, felelősség, internet / 
ppt bemutatók / Szakmai irányító: Simó Ildikó

2. VI. B és C osztályokban / Matematika 
órán / Téma: Háromszög szögeinek összege 
/ ppt bemutatók / Szakmai irányító: Major 
Margit

3. VIII. C osztályban / Téma: Gúlák ösz-
szefoglaló / Geogebra program alkalmazása / 
Szakmai irányító: Major Margit

4. VII. B osztályban / Román nyelv és iro-
dalom órán / Téma: „Călin, file din poveste” / 
ppt bemutatók / Szakmai irányító: Páll Emese

5. VII. B osztályban / Angol nyelvórán / 
Téma: Learn English with videos / angol vide-
ók készítése / Szakmai irányító: Fekete Erika

6. I. A osztályban / Téma: „Építsünk kör-
nyezetbarát házat!” projekt / eBook / Szak-
mai irányító Jakab Enikő

7. VIII. B és C osztályokban / Kémia órán 
/ Téma: A gyémántokról / ppt bemutatók / 
Szakmai irányító: Bernád Rozália

8. Bemutató a tantestületnek az „Oktatá-
si szoftverek használata” címmel. Meghívott: 
Geréb Róbert informatikus, fejlesztő.

A versenyek kapcsán Nagy Tamás Roland 
III. A osztályos tanuló sikeresen képvisel-
te iskolánkat és megyénket az országos Zrí-
nyi Ilona matematikaversenyen, melyet idén 
Kecskeméten (Magyarország) szerveztek. Az 
országos döntőn II. helyezést ért el. Gratulá-
lunk neki és Máté Aliz felkészítő tanító néninek!

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium-
ban szervezett magyar nyelv és irodalom 
tantárgyverseny országos szakaszán Orosz 
Rita-Viktória, VIII. C osztályos tanuló kép-
viselte iskolánkat, ahol derekasan helytállt. 
Felkészülését Kacsó Anna tanárnő irányította.

A román nyelv és irodalom 
tantárgyverseny megyei sza-
kaszán is méltón képviselték 
iskolánkat Kovács Előd VI. C, 
David Mark VII. B és Mecse-
neró Kamilla VIII. B osztályo-
sok, akiket Páll Emese tanárnő 
készített fel. David Mark kor-
osztályában hatodik lett.

Március 28-án szervezték 
meg huszonegyedik alkalom-
mal Szentábrahámon „Az édes-
anyátok nyelvét nem szabad 
elfelejteni” jeligés mesemondó 

versenyt. A körzeti versenyen két diákkal vet-
tünk részt, és büszkék vagyunk rájuk: Mátéffy 
Anna, III. osztályos tanuló II. helyezést; Fodor 
Boróka, VII. B osztályos tanuló III. helyezést 
ért el. Mátéffy Anna a székelyudvarhelyi me-
gyei regemondó verseny első helyezettjeként 
továbbjutott az országos szakaszra. Szakmai 
irányítója Győri Zsuzsa tanítónő.

Sport területén is büszkék lehetünk. Az 
Ifi. 5-ös korcsoport 2007/2008-as korosztály 
Ghimbav-ban vett részt az Euro-regionális 
kézilabda tornán, a megyei II. hely után, ahol 
a 6. helyet érték el. Az Ifi 4-es 2005/2006-
os korcsoport megyei 2. helyezett lett, és to-
vábbjutott az Euro-regionálisra. Simon Géza-
Áron tanár úr az Ifi 1-es korcsoporttal, a 
székelyudvarhelyi iskolás sportklubbal, ‒ akik 
között volt keresztúri diákok is játszanak ‒ 
Gyönkön hatcsapatos barátságos tornán vett 
részt, és első helyen végeztek. Gratulálunk 
minden tehetséges diákunknak!

Végül örülünk annak is, hogy intézményünk 
környezetvédő és környezetbarát diáksága 
felkarolta az önkormányzat kezdeményezé-
sét, így részt vállaltunk a Küküllő partjának 
tavaszi nagytakarításában. 

Páll Emese
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Nagykorúsítás a Zeykben

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum 54 
tanulója vált nagykorúvá 2018. március 16-án 
a sportcsarnokban szervezett hagyományos 
Maturandus-ünnepségen. Baciu Gyöngy- 
vér igazgatónő köszöntőbeszéde után a vég-
zős és alsóbb évfolyamosok ünnepi műsora 
következett, szavalatokkal, valamint a Zeyk 
Band minikoncertjével. E koncert többek 

között búcsúfellépés volt Gráncsa Ferenc 
énekes számára (aki korábban szép eredmé-
nyeket ért el különböző zenei vetélkedőkön), 
valamint Egyed Sándor billentyűs és Varga 
Zsolt basszusgitáros számára. A továbbiak-
ban kissé rendhagyó módon páros, egymás-
sal „feleselő” beszédet mondott a maturan-
dusok részéről Szökő Tímea, valamint alsóbb 
évfolyamos társa, Jánosi Annamária. Ezt 
követte a szalagavató, valamint a nagykorú-

sítási emléklapok átadása, melyet iskolánk 
igazgatónője együtt végzett a város pol-
gármesterével, Rafai Emillel. A rendezvény 
fénypontja a társasági tánc-bemutató volt, a 
koreográfiát betanította Bálint Lídia és Bálint 
Sándor. Az ünnepségen tiszteletét tette az 
ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium 
és derecskei Rákóczi György Gimnázium kül-
döttsége is.

Zsidó Ferenc
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Országos tantárgyverseny: 
Busch-Szabó Anna a Craiován 
megszervezett országos német 
tantárgyversenyen II. díjat szer-
zett. Szívből gratulálunk!

Magyar költészet napja: 
minden évben a verskedve-
lő diákok, tanáraik segítségé-
vel megtalálják a módját, hogy 
megünnepeljék a magyar köl-
tészet napját. Ezúttal a városi 
felhívásnak tettünk eleget, és 
verseket posztoltunk a járdára, 
valamint a városi könyvtárban 
verseket szavaltak diákjaink, így 
emlékezve meg József Attila szü-
letésének 113 éves évfordulójá-
ról. Ezeket egészítették ki az is-
kolában, osztálytermekben zajló 
költészet napjával kapcsolatos 
tevékenységek. 

Mézga Aladár az OBG-boly-
gón: Az idei könyvmoly ver-
seny kétfős csapatainak ez 
alkalommal Romhányi József 
Mézga Aladár különös kalandjai 
című könyvet kellett elolvasni-
uk. Rendhagyó volt, hiszen nem 
klasszikus műről van szó, ahogy 
az eddigi években, de pont ez 
volt az érdekes ebben a verseny-
ben.

Mindenki ismerte már a Mézga 
családot a rajzfilmből, és jó volt 
újra, főleg Aladár furcsa és kü-

lönös világába csöppenni. A ver-
senyre a csapatoknak egy mini 
képregényt is kellett készíteni-
ük kedvenc részükről. Ezt már 
otthon elkészítették. Lényege a 
tömörítés volt, hiszen a kiválasz-
tott részt kellett „elmesélniük” 
6-8 képkockában, amiről nagy-
szerű képregények készültek. 

1. helyezést ért el a MESTE-
REK csapata (Burszán Zsolt, Fe-
renczi Péter, OBG), 2. helyezett 
lett a CSILLAGOK csapata (Sza-
bó Renáta, Szali Kincső-Noémi, 
OBG), 3. helyen a FEKETE RÓ- 
ZSÁK csapata végzett (Czire Sa-
rolta, Demeter Krisztina, BMUG).

A Kárpát-medencei magyar 
középiskolák informatikai 
versenyét immár 23. alkalom-
mal szervezték meg a felvidéki 
Fülek városában. A versenyre di-
ákjaink azzal a tudattal készültek 
és indultak, hogy megőrizzék az 
Infoprog 1996-tól vezetett örök 
ranglistájának dobogós helyezé-
sét. Habár ezúttal nem sikerült a 
nagyon erős felvidéki-magyar-
országi mezőnyben helyezést 
elérni, minden résztvevő diák el-
ismerést érdemel a kitartásáért, 
küzdeni akarásáért. 

Demeter Levente,
 www.obg.ro
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Környezetünk védelme, tisztaságának meg-
óvása érdekében közel sem teszünk eleget. 
Igaz ahhoz, hogy megóvhassuk a természe-
tet, annak először makulátlannak kellene len-
nie, márpedig nem az. Vannak próbálkozások, 
mindannyian a magunk módján igyekszünk 
tisztaságot, rendet tartani, okosan és ésszerű-
en gazdálkodni a hulladékkal, mégis úton útfé-
len azt látjuk, hogy mindent ellep a szemét. Az 
a szemét pedig a miénk, mi hoztuk létre, mi 
rágcsáltuk el a chipset, pattogatott kukoricát, 
pufulecet az alufóliás vagy celofán tasakokból, 
mi szürcsöltünk üdítőt, sört a fémdobozokból és 
pillepalackokból, mi dobáltuk szét megunt, már 
senkinek sem kellő ruhadarabjainkat, stb. Tisz-
telet a kivételnek, valóban nem mindenki dobál-
ja szét a szemetet, ahogyan én sem, de nagyon 
sokan, és éppen elegen teszik ezt ahhoz, hogy 
a környezetünket, lakóhelyünket, vagy éppen a 
Küküllő-partot rendetlennek, szemetesnek lás-
suk. Azt a Küküllő-partot, amely évtizedeken, 
sőt évszázadokon át sokak kedvenc kirándu-
lóhelye volt. A hely ma is kedves, és lehetne 
még nagyobb vonzereje, mert a természet adta 
szépsége, itthoni otthonos kedvessége a mi ke-
resztúriságunk egyik legfontosabb ismérve. De 
a látvány sokszor lehangoló.

A Küküllő mellett szemétkupacok éktelen-
kednek, szennyezik a vizet, a partot. Termé-
szetesen ez nem csak a mi problémánk, és 
nemcsak mi szemetelünk.

A Föld édesvíz készlete nem kifogyhatatlan.
Körforgásának és tisztaságának megőrzése 
érdekében nagyobb figyelmet kell szentelnünk 
környezetünk védelmének is. A világ szinte 
minden állóvize, folyója szennyezett. Jelenünk 
és a következő generáció sorsa múlhat azon, 

miképpen gazdálkodunk a vízkészlettel, ho-
gyan óvjuk és hasznosítjuk az élet egyik alap-
vető elemét.

Annak érdekében, hogy ezt a kincset – a 
tiszta vizet – unokáink is élvezhessék, a szé-
kelykeresztúri Polgármesteri hivatal, a Huber-
tusz Vadász és Sporthorgász Társulattal és az 
RDE Harghita Kft-vel közösen önkéntes nagy-
takarítási akciót hirdetett.

Az akcióra április 14-én, szombaton került 
sor. Reggel 10 órakor gyülekeztek az önkén-
tesek a Dávid Ferenc-negyedi „ANL”-s blokkok 
mellett. Kesztyűt, zsákot a szervezők biztosí-
tottak a munkához.

A Polgármesteri Hivatal ezúton is köszöne-
tet mond a Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
és a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak, 
tanárainak, valamint azon városlakóknak, akik 
fontosnak tartották megóvni környezetünk 
tisztaságát. Továbbá a Hubertusz Vadász és 
Sporthorgász Társulatnak és az RDE Harghita 
Kft-nek köszöni a közreműködést. 

Mindenki kitett magáért, aki megjelent a 
szemétszedésen, segítségükkel fellélegezhet 
egy darabig a Küküllőpart a Lengyártól majd-
nem Fiatfalváig tartó szakasza. A három órán 
át tartó akció eredménye 12 köbméter hulla-
dék lett. Sajnos rengeteg káros anyagot, nem 
lebomló szemetet találtak a felkutatott terüle-
teken: építkezési törmeléket, autóalkatrésze-
ket, háztáji hulladékot, kannákat, vödröket, 
használati tárgyakat, szivacsot, ruhákat, üve-
geket, gyógyszereket, flakonokat, műanyag 
zsákokat, konyervdobozokat. Ezeken kívül tö-
mérdek mennyiségű pelenka került be a „gyűj-
teménybe”. Kérjük a lakókat, figyeljenek oda 
a környezetükre! Ha valakit szemetelni látnak, 

szólítsák meg, ha ez nem használ, hívják a ha-
tóságokat.

És ne feledjük: a szemetet nem azok dobál-
ták szét vagy szállították oda, akik végül ösz-
szegyűjtötték. Ezért köszönet jár nekik!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Örömmel jelentjük, hogy végre megnyílt 
a Permanencia Központ, ezentúl mindig lesz 
ügyelete a kevésbé súlyos eseteknek! Fiatfal-
va felé, az Orbán Balázs utca 23-as szám alat-
ti családorvosi rendelő épületében működik az 
ellátás, ami az Egészségbiztosító Pénztárnak 
és a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóságnak köszönhetően ingyenes. A szolgálta-
tásokat biztosítástól függetlenül bárki igénybe 
veheti. Hétköznap este 20 órától reggel 8-ig, 
hétvégén pedig péntektől hétfő reggelig, tehát 
folyamatosan, 0-24 óráig ügyel valaki. Elérhe-
tőség: 0748 150 458.

A szolgálatot Dr. Bibó Melinda, Dr. Demény 
Juliánna Blanka, Dr. Geréb Enikő, Dr. Hegyi Tün-
de, Dr. Izsák-Seress Emese, Dr. Kovács Emőke, 
Dr. Szén Csilla és asszisztenseik végzik. Céljuk, 
hogy a kisebb, kevésbé súlyos eseteket ellás-
sák, ezzel tehermentesítsék a kórházi ügye-
letet. Természetesen a sürgős, életveszélyes 
eseteknél a kórház ügyeleti számát és a 112-es 
egységes sürgősségi hívószámot kell tárcsázni.

KÖRNYEZETVÉDELEM/EGÉSZSÉGÜGY

Tavaszi	 nagytakarítás	 a	 Küküllő	 part ján

 Permanencia Központ
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A Nyikó menti székely porta udvarán, a nyári-
konyha és kovácsműhely előtt megújult a lapos 
kővel kirakott járda, és megtörtént a gazdasági 
udvar vesszőből font kerítésének a kijavítása. 

Április 7-én Kalocsa testvérvárosunkból 
mintegy 150 diák kereste fel múzeumunkat, ők 
évről évre visszajáró látogatóink.

Péntek, április 13-án mozgalmas délelőtt 
volt a múzeumban. A nagygalambfalvi iskola 
előkészítő osztályosai és a Mesevár Napköziott-
hon Babszem Jankó nagycsoportja látogattak 
hozzánk, ismerkedni a régi népi életforma sa-
játosságaival. A népmesékből szerzett ismere-

teiket igyekeztünk a múzeumban megtapaszta 
ható élményekkel bővíteni.

Április 16-án a székelykeresztúri Unitárius 
Egyház a Concord-i testvéregyházból érkezett 
amerikai vendégeiket hozták el a múzeumba, 
felkeresni múltunk emlékeit, megismerkedni a 
székely népi életforma – mára már javarészt a 
Székelyföldön is – múzeumba került sajátossá-
gaival.

Április 20-án az Apáczai Csere János Ma-
gyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Nemzetközi 
Tantárgyversenyen résztvevő diákokat kísérő 
magyar szakos pedagógusok látogatták meg 
a múzeumot. Székelykeresztúri látogatásuk 
alkalmával a Molnár István Múzeum mellett a 
magyar nyelv- és irodalom szakos tanároknak 
a legnagyobb élményt a keresztúri Petőfi-emlé-

kekkel való közvetlen találkozás jelentette.
 Reméljük, megérte Székelykeresztúrra láto-

gatniuk, örülünk és megtisztelő volt számunk-
ra, hogy a Kárpát-medence széles régiójából 
érkezőket vendégül láthattuk.

Április 23-án a székelyudvarhelyi Móra Fe-
renc Általános Iskola második és harmadik osz-
tályos tanulói, április 25-én az első A és B osz-
tályosok, és szintén április 25-én a máréfalvi 

óvoda közép- és nagycsoportosai látogatták 
meg a Molnár István Múzeumot. A kicsiknek 
kirándulásuk alkalmával a Székelykeresztúrra 
való vonatozás mellett a vidékünk állatvilága 
kiállításunk jelentette a legfőbb élményt.

A kecseti 1853-as székelyház, az 1780-as 
tarcsafalvi székelyház és Nyikó menti gazdasá-
gi udvar megújulva várja látogatóit.

 KULTÚRA / GYERMEKVILÁG

 Múzeumlátogat ás

A Mesevár Napközi Otthon Babszem Jankó 
nagy csoportjával a mesterségekről, foglal-
kozásokról tanultunk, amikor ellátogattunk a 
székelykeresztúri tejfeldolgozó üzembe. Ka-
landunk a gyárban a védőruha felvételével 
kezdődött. Beleláttunk egy élő mesterség napi 
praktikáiba, és a szakszerű irányítás mellett 
megismertük a tejfeldolgozás folyamatát, ta-
lálkoztunk a székely minőséggel. A gyermekek 
megismerték a tej útját a gyárba való érke-
zésétől a kész termékek elkészítéséig. Megfi-
gyeltük, hogyan készül a sajt, a vaj és voltunk 
hűtőszobában is.

Napjaink használati tárgyai és az élelmiszer-
ipar termékeinek többsége a gyáripar tömeg-
termékei közül kerül ki. A régen készült tár-
gyak egy másfajta tárgykultúrát képviselnek, 
ezt figyeltük meg a Molnár István Múzeumban 
tett látogatásunk során. Sándor-Zsigmond 
Ibolya muzeológus irányításával megismertük 
a múzeum világát. Többek között megfigyeltük 

az állattartás kellékeit, a fejőszéket, a köpü-
lőedényt, melyben rúdon elhelyezett szárnya-
kat forgattak vagy fel-le mozgatták, köpülték, 
ameddig a vaj ki nem csapódott. Megismertük 
a vajformát, melynek alját szépen kifaragott 
minta díszítette, hogy tálaláskor esztétikus le-
gyen az elfogyasztandó vaj.

Sok minden készül fából, ezért is kerestünk 
fel egy asztalos műhelyt, hogy a fából készült 
bútorok elkészítésének módját megfigyeljük. 
A Laminker Centernél tett látogatásunk során 
láttuk, hogy mennyi minden készül a hatalmas 
gépekkel és rengeteg szerszámmal. 

Az Aranykuckóban mi is kipróbáltuk, hogyan 
is készíthetünk valami szépet magunknak. 
Mind a huszonhaton befértünk a boltba, szor-
gosan dolgoztunk, karkötőt fűztünk. 

Látogatásaink során velünk volt Szalay Liza, 
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntese, akinek 
ez volt tevékenysége első három napja. Ő így 
vall ezekről a napokról:

„Első napom az oviban fantasztikusan kez-
dődött, ugyanis ellátogattunk a tejgyárba, ahol 
megfigyelhettük hogyan készítik manapság a 
tejtermékeket. Láttuk, hogy fonják a sajtot 
és mekkora hűtőben tárolják. A gyárlátogatás 
végén kaptunk keresztúri pudingot, amit én 
először kóstoltam meg, s mondhatom, nagyon 
finom volt. Másnap a múzeumba mentünk, 
ahol megnéztük, régen hogyan készítették a 
tejtermékeket és milyen házakban éltek. Sok 
érdekes dolgot láttunk, nekem legjobban a 
régi szoba és a konyha tetszett.”

A mesterségekről tanulva sok mindent meg-
tudtunk a szülőktől, nagyszülőktől is, akik szí-
vesen ellátogattak a csoportunkba, bemutat-
tak egy-egy mesterséget, munkaeszközt.

Köszönjük mindenkinek, aki tartalmassá 
tette napjainkat. A látogatásaink olyan élmé-
nyekkel gazdagítottak, amelyekre emlékezni 
fogunk, és bármikor örömmel térünk vissza 
ezekre a helyekre. 

Hintz Katalin
Török Tünde

 Kalandozások	a	mesterségek	világában

Nyári program szerinti nyitvatartás:
Hétfő–csütörtök 8.00–15.00
Péntek   8.00–14.00
Szombat           10.00–16.00
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Isten	 hozott	 Székelykeresztúron!
Az Anyakönyvvezetői és Lakosságnyilván-

tartó irodák adatai alapján februárban 10 
székelykeresztúri baba született. A gyereke-
ket és családjaikat a közösségi egészségügyi 
asszisztensek látogatták meg; az anyukák-
nak feltették a szokásos kérdéseket, majd 
átadták a város ajándékát. Az év második 
hónapjában Antal Flóra, Barabás Áron, Bölö-
ni Márk, Fülöp Bence, Gál Roland-Krisztián, 
Kalusi Krisztofer, Lőrincz Botond-Levente, 
Orbán Brigitta, Pálffy Zoltán és Pap Ákos lát-
ták meg a napvilágot. Isten hozott bennete-
ket Székelykeresztúron!

A vers mindig előkerül, ha valami fontosat 
szeretnénk mondani. Az utcai verselés egy 
olyan ünnep lett, ami végre nem elválaszt, ha-
nem összeköt minket.

Ezekkel a gondolatokkal hívták fel figyelmün-
ket a szervezők, a Polgármesteri Hivatal és a 
Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, hogy 
ünnepeljük együtt április 11-én a magyar köl-
tészet napját.

Délelőtt 9 órától folyamatosan egész nap a 
József Attila-szobornál lehetett csatlakozni a 

rendezvényhez, hogy közösen, rendhagyó mó-
don mutassunk rá kedvenc verssorainkra.

A versünnep tavalyi népszerűsége folytán 
idén még több költeménnyel és krétával készül-
tek a szervezők, és jó volt látni, hogy milyen 
sokan vettek részt a költészet napján, megmu-
tatták, kitűzték, vagy éppen a járda aszfaltjára 
írták a kedvenc verssoraikat az önkormányzat 
épülete előtti sétányon.

 Olyan jó hallani, amikor egy gyerek rácso-
dálkozik egy számára ismeretlen verssorra; 

amikor az egyik hatodikos azt mondja a barát-
jának, hogy „Ezt a sort le kell írnom, annyira 
különleges: Milyen furcsa íze van a kenyérnek.” 
Márai Sándor szavaival kezdődött el a Posz-
tolj verset az utcára! Elsőként az Orbán Balázs 
Gimnázium VI., IX., XII. osztályosai és szak-
tanáraik kedvenceit olvashattuk József Attila 
113. születésnapján. A magyar költészet nap-
ján olyan kortárs, kedvelt hazai szerzők mun-
káját is megtalálhattuk, mint Kányádi Sándor, 
Szente B. Levente, Muszka Sándor. Ugyanakkor 
köszönjük a lakosság érdeklődő, pozitív hozzá-
állását a kezdeményezéshez.

Április 23-án az Ariel színtársulat várta dél- 
előtt a kicsiket bérletes előadására.

Április 25-én a művelődési házban vetítet-
ték a Valami Amerika 3 nagy sikerű magyar fil-
met a Vándormozi szervezésében.

Április 26-án ÉgIgéző című műsorát hoz-
ta el Székelykeresztúrra és tartott egyben le-
mezbemutatót Heinczinger Miklós „Mika”, a jel-
legzetes versmegzenésítéseiről híres Misztrál 
Együttes alapítótagja.

A tavalyi fergeteges „Ketten a neten” című 
előadás főhőse újabb kalandba keveredett a 
Kézdivásárhelyi Városi Színház vendégjátéká-
ban. A Bigámia című vígjáték április 27-én 
került bemutatásra. 

A Művelődési Ház összegezte előző évadát. 
Legmesszebbről a Külhoni Magyar Nemzeti 
Színház művészei jöttek hozzánk. A legtöbb 
teltházas előadást a Székely Szeretetszolgálat 
vetítései adták: igen sokan voltak kíváncsiak 
Kincsem, vagy a Viszkis kalandjaira. Szerte-
ágazó volt a műfajkínálat, amely tartalmazott: 
Mikulásünnepséget, komoly- és könnyűze-
nei koncertet, operettelőadást, humorestet, 

mozifilmet, néptáncelőadást, bábszínházat, 
színdarabot, bohózatot is. És most jöjjenek 
a számok! Az őszi-téli idényben 45 előadást 
ajánlottunk önöknek, abból 31 teltházas volt. 
Ezek 30 százalékát a helyi csoportok adták. Az 
eladott jegyeket tekintve 6870 látogató volt, 
ehhez még hozzájönnek a jótékonysági és in-
gyenes előadások nézői.

Tartsanak továbbra is velünk! A kulturális 
iroda tavaszi-nyári kínálatában szerepel továb-
bá színházi előadás, zongoraest, néptáncelőa-
dás és bábszínház is. 	 Játszótér	átadása

Május első vasárnapjához közeledve öröm-
mel jelenthetjük, hogy méltóképpen fogjuk 
megünnepelni az anyák napját!

2018. május 4-én, pénteken délelőtt 10.30-
kor kerül sor a régen vágyott új játszótér át-
adására a Hargita negyedben, amelyre min-
denkit szeretettel várunk! 

Hosszas tervezés, munkálkodás után, végre 
pontot tehetünk az egyik legnagyobb megva-
lósításunkra. Személyes összefogás eredmé-
nyeképpen, közkívánatra egy szép, EU-kon-
form játszótér várja ezentúl a gyerekeket és 
szüleiket. A hinták, csúszdák, mászókák mel-
lett szabadtéri mozgást segítő fitnessgépeket 
is kipróbálhatnak a családok.

Az átadón jelen lesznek a két városi napközi 
óvónői, a gyerekek, akik rövid műsorral is ké-
szülnek, de számítunk az ott lakókra, kisma-
mákra is. Ünnepeljünk együtt!

	 Posztolj 	verset	az	utcára!

	 Kulturális	kavalkád


