Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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2018. július – 190. lapszám

Júliusi jeles napok

MEGHÍ VÓ
2018. július 31. és augusztus 4. között a szokásos programok mellett számos újdonsággal
kibővülve kerülnek megrendezésre a Petőfi-hét és a Kistérségi Napok eseményei,
amelyre tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk Székelykeresztúr város minden lakóját, és
szívesen látjuk a Kistérségből érkezőket is.
Kérjük, vegyenek részt minél többen ezeken a kulturális, sport, ifjúsági
és egyéb programokon! Találkozzunk és töltsük együtt kellemesen ezeket a napokat!
Rafai Emil polgármester

Beszámoló a júliusi tanácsülésről
2018. július 12-én sor került a helyi önkormányzat júliusi tanácsülésére, amelyen tizenhét napirendi pontot vitatott meg az önkormányzat, amelyekről az alábbiakban összefoglalót olvashatnak.
Az első napirendi pont alatt elfogadta az önkormányzat a múlt havi tanácsülés jegyzőkönyvét.
A második napirendi pontnál a székelykeresztúri iskolák egy része kéréssel folyamodott
az elmúlt hetekben a városvezetés felé, hogy
különböző fejlesztéseik támogatásával szeretnének plusz forráshoz jutni. Pl. a Mesevár Napközi Otthon szeretné folytatni azt a szigetelési
munkálatot, amellyel elkezdték az épületnek
az energiatakarékossá tételét, az energiatakarékossági mutatók javítását, erre szeretnének
kérni több mint 40 000 lejt, hogy be tudják fejezni. A Petőfi Sándor Általános Iskola is különféle kérésekkel fordult: a Napsugár Napközi rehabilitására és a sportcsarnok fürdőinek,
öltözőinek a felújítására szeretne pénzt kérni.
Ezek az árajánlatok, (devizek) le voltak téve az
önkormányzathoz, és a mostani tanácsülésen
megvitattuk, hogy mire volna lehetőség és mire
nem. A Zeyk Domokos Technológiai Líceum a
bentlakás állapotán szeretne javítani. Azt ígértük az iskolák vezetőségeinek, hogy ezeket a
kéréseket továbbítjuk a megyei tanács felé, és
amennyiben költségvetés-kiigazítás, -módosítás lesz a 2018-as évben, akkor, már javasolni
fogjuk, hogy teljes mértékben, vagy részben
ezek a kérések megoldódjanak, amennyiben
nem lesz, akkor csak azzal az összeggel lehet
gazdálkodni, amelyet év elején befoglaltunk a
költségvetésbe, és a jövő évi költségvetésnél
vesszük majd figyelembe.
A harmadik és negyedik napirendi pontnál
két díszkitüntetést, városi díjat szeretnénk az
önkormányzat dísztanácsülésén a városnapok

alkalmával kiosztani, ezeknek az odaítéléséről
született most határozat. A Pro Cultura díjban
részesíti Székelykeresztúr Város Önkormányzata azt a színjátszó csoportot, amely BEMUGRI
néven már évek óta működik a Berde Mózes
Unitárius Gimnáziumnál, sok szép bemutatója,
eredménye volt, és úgy gondoltuk, hogy most a
Vallásszabadság és Unitárius Egyház megalakulásának a 450 éves évfordulóján valószínűleg a
legjobban őket illeti, egyfelől a saját tevékenységük, másfelől szimbolikusan azt is értékelve,
hogy kerek évfordulója van mind az iskolának,
mind az egyháznak. Az iskolának 25 éves, az
egyháznak 450 éves és a színjátszó csoport tevékenysége is már több mint tízéves.
A város fejlődéséért díjat, tehát azt a díjat,
amelyet az önkormányzat nagyítóján át vizsgálva az év vállalkozója, illetve vállalkozása címén
ítélünk oda, idén a SZILVESZTER COMPROD
Kft.-nek szánta a képviselőtestület, és konkrétan a cég alapítójának, vezetőjének id. Szilveszter Gergely úrnak. Itt is természetesen több
minden szól amellett, hogy Szilveszter Gergely
urat tüntetjük ki, akár az a több mint 25 éves
tevékenység, amely során sok családnak megélhetést biztosított, munkahelyeket teremtett
Székelykeresztúron, de az a látványos fejlesztés, fejlődés, amely az ő cége által valósult meg
különböző helyszíneken, a város főterén épületfelújítás, parkírozó, terek kialakítása, sétálóutca kiépítése, vagy akár a Küküllő vendéglőnél
végzett fejlesztés, ezek átvitt értelemben vagy
másodkézben mind-mind a székelykeresztúriak
konfortját, a civilizált körülmények között lebonyolítható vásárlási lehetőségeit, ünneplési lehetőségeit szolgálják, ezen kívül a cég több civil
szervezetet, alapítványokat támogat.
folytatás a 2. oldalon...

Július 2. – Sarlós Boldogasszony napja:
A 14. századtól a római katolikus egyház
e napon emlékezik meg Szűz Máriáról, aki a
Keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatást.
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a szükségben szenvedők és a halottak
oltalmazója.
Magyarországon e nap az aratás kezdőnapja. A Sarlós Boldogasszony nap elnevezést
azért kapta, mert régen az asszonyok az aratást sarlóval végezték.
A gabona, amiből majd a kenyér készül
rendkívül fontos szerepet töltött (és tölt be ma
is) a közösség életében. A bő termés, a sikeres
aratás biztosította, hogy lesz elegendő élelem
télre.
Az aratásnak is külön rituáléja volt, a munkát fohászkodással, imádsággal kezdték, a
férfiak megemelték kalapjukat. Az aratóeszközöket a pap megszentelte. Az első learatott
kévéből vett búzaszálakat a jószágnak adták,
hogy a betegség elkerülje őket.
Július 20. – Illés napja:
Ezen a napon, illetve e nap táján gyakoriak
a viharok, ezért régen e napon munkatilalom
volt, mert úgy hitték, hogy aki kint dolgozik a
mezőn, abba belecsaphat a villám, a termést
pedig jég éri.
Július 22. – Mária Magdolna napja:
A bűnös életből megtért Mária Magdolna
ünnepe, aki hajával Krisztus lábát törölgette,
ezért régen szokás volt a kislányok hajából
egy keveset levágni, hogy az még hosszabbra
nőjön meg. Időjárásjósló hiedelem is kötődik
ehhez a naphoz, úgy hitték, hogy ezen a napon esnie kell az esőnek, hisz Mária Magdolna
siratja bűneit.
Július 25. – Jakab napja:
Az első vértanúhalált szenvedő apostol. Ő
a búcsújárók, utasemberek, hajósok védőszentje. Jakab napra kellett learatni a zabot,
mert ami kint hagynak az elvész. Az e napi
időből jósoltak a várható téli időjárásra, volt
olyan település, ahol az északi szélből hideg
telet jósoltak.
Július 26. – Anna napja:
Szűz Mária édesanyjának ünnepe.
Ha Anna napon jó idő van, megkezdték az
annabab szedését, a kender nyűvését.
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ÖNKORMÁNY Z AT
Beszámoló a júliusi tanácsülésről
A város felhívására is mindig pozitívan válaszol, ha támogatásért fordul valaki hozzá.
Az ötös napirendi pont kapcsán a költségvetést igazítottuk ki, a városrendezési tervre (románul UGRA) kaptunk 23 000 lejt, ezt foglaltuk
be a költségvetésbe, és 5 000 lejt kapott a Berde Mózes Unitárius Gimnázium pályázati úton,
amelyet szintén befoglaltunk a költségvetésbe.
A Csekefalvi utcában egy területmegosztást
fogadtunk el, itt a cégudvarban, ahol több cég
működik, az Impex Linda Kft. is ott fejti ki a tevékenységét, egy területet adtunk neki hosszú
távú használatba, most fogadtuk el a végleges
dokumentációt.
A hetes és nyolcas napirendi pont az ANL-s
lakásokról szólt, az egyik pont egy lakás eladását képezte, egy ottani lakó – eddig bérlő volt
– jelentette be vásárlási szándékát, a másik
pont egy lakás cseréjére vonatkozott, két ott
lakó család között, mindkettő a Dávid Ferenc
lakónegyedben lakik. Itt felhívom a figyelmet
arra, hogy szerintem mindenki, aki ott lakik és
lehetősége van egy 15%-os előleg befizetésére, mindenképpen fontolja meg a lakásvásárlást, mert a piaci árak annyira kiegyenlítődtek,
hogy úgy néz ki, hogy az ANL-s lakások eladása, megvásárlása gazdasági szemmel nézve
előnyös tud lenni az ott lakók számára, és mi
itt Székelykeresztúron megengedtük, elindítottuk ezt a folyamatot, aminek kapcsán lehetővé
válik az eladás-megvásárlás, már több mint 5-6
lakás eladódott, a régi ANL-s lakásokból és a
Dávid Ferenc lakónegyedbeliekből. Székelyudvarhellyel ellentétben, ahol nem tették még
lehetővé, hogy a bérlők meg is vásárolhassák
a lakásokat, mindenképpen ajánlom a figyelmükbe, hogy érdeklődjenek és nézzenek utána
a lehetőségeknek, hogy nem előnyösebb-e 25
éves részletre, támogatott kamatú részletfizetéssel, illetve 15%-os előlegfizetéssel érdemesebb saját részletet fizetni, mint továbbra is a
bért fizetni. Ezzel kapcsolatban a polgármesteri
hivatalban lehet érdeklődni, ahol kollégáink felvilágosítással szolgálnak.
A kilences napirendi pontnál egy bérleti szerződésbe vettünk be egy új „családtagot”, illetve
a tízes napirendi pontnál egy bérleti szerződést
írtunk át egy hozzátartozónak, egy unokának,
mivel az eredeti főbérlő elhalálozott.
A tizenegyes napirendi pontnál a városi piacon lévő kis üzletet eladták, a régi tulajdonostól, az Oázis Kft.-től megvásárolta Pap Albert,
és ebből kifolyólag az üzlet alatti területet is átírtuk az új tulajdonos nevére.
A tizenkettes és tizenhármas napirendnél
elfogadtuk Székelykeresztúr Város Energetikai
Stratégiáját, amely szükséges egy EU-s pályázat leadásához, és elfogadtuk annak a projektnek a technikai gazdasági mutatóit, amely arról
szól, hogy a városban lévő lámpatesteket száz

...folytatás az első oldalról
százalékban ki kellene cserélni led-es, energiatakarékos világítótestekre. Ennek a közvilágítási hálózatrendszernek a működtetése, irányítása is új, modern technikai eszközökkel valósulna
meg, ha augusztus 8-ig le tudjuk adni, és még
azt is hozzáteszem, ha nyer a pályázat. Mi mindenképp készülünk rá, elő vannak készítve a
szükséges akták, az önkormányzat határozata
is egy ilyen szükséges akta volt a leadandó dokumentációban, és reméljük, minden rendben
fog menni és nyerni fog a pályázat.
A tizennégyes számú határozattal elfogadtuk a Malom utca felújításának a közbeszerzés
utáni értékét. A tervező megtervez egy utcát,
kihoz egy megsaccolt értéket, hogy mennyiért
lehet elkészíteni, de ez nemcsak az utcákra,
hanem más, megtervezett épületekre is érvényes. Jön a közbeszerzési folyamat, itt a cégek
versenyeznek, versenyeznek egyszer, hogy ki
mennyiért tudja elvégezni a munkálatot, akié a
legolcsóbb, azt kiválasztjuk, és ezután a tervezett értéknél alacsonyabb árat újra el kell fogadtatni és a finanszírozó szervezetnek, jelen
esetben a Fejlesztési Minisztériumnak, mert ez
PNDL-s programból valósul meg, el kell küldeni
az új értékeket költségtételekre lebontva, ami
majd kifizetődik a munkálatok során.
A tizenötös napirendi pont kapcsán Szombatfalvi Ákosnak a tulajdonába adtunk egy területet Fiatfalván.
A tizenhatos napirendi pontot elhalasztottuk,
a tizenhetes a különféléket foglalta magában.
Itt megvitattuk a Hargita Line kérését, ugyanis
a cég azzal fordult az önkormányzat felé, hogy
próbáljunk olyan mennyiségű közérdekű hirdetést közzétenni, mind a Hargita Line kábeltelevízió, mind a Vox Fm-en keresztül, hogy ez
által többet tudjunk fizetni a cég által nyújtott
szolgáltatásokért. Ezzel biztosíthatná mind a
helyi önkormányzat, mind a Székelykeresztúr
Kistérségben lévő önkormányzatok azt a közszolgálati szerepet a Hargita Line-nak, illetve a
Vox Fm-nek, amit ők betölteni kívánnak ebben
a térségben, és ezáltal biztosítva lenne azoknak
a személyeknek, akik ott működnek az alkalmazása, fizetése. Arra is hivatkoztak, hogy a
közszférán kívüli hirdetések, akár a cégek részéről, akár a magánszemélyek részéről nem
tudják fenntartani ezt a tevékenységet, ezért
van szükség arra, hogy az önkormányzatok
nagyobb terhet vegyenek a vállukra a fenntartásban. Ezt most az önkormányzat elutasította,
de természetesen találunk megoldást, hogy ne
kerüljön veszélybe a Vox Fm és a Hargita Line
Kft. szerepe, amire ők is hivatkoznak, és én is
úgy gondolom, hogy van egy közmédia szerepe
is annak ellenére, hogy kereskedelmi társaságról van szó.
Ezek voltak a megvitatott napirendek, az
ülés végén nagy szeretettel meghívtam az önkormányzati testület minden tagját a városnapokra, és élve ezzel a lehetőséggel tisztelettel
felkérem a városlakókat, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt a városnapok idén
új elemekkel kibővített programsorozatában,
amelyről a későbbiekben még részletesen is
fogjuk tájékoztatni a lakosságot.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
83/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető elnök megválasztásáról a 2018. július-szeptember közötti időszakra.
84/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
58/2018-as számú határozatának módosításáról.
85/2018-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
59/2018-as számú határozatának módosításáról.
Székelykeresztúr, 2018. július 5.
86/2018-as HATÁROZAT a városi kitüntetések odaítéléséről a 2018-as évben.
87/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi
költségvetés-kiigazításáról.
88/2018-as HATÁROZAT a Csekefalvi utca 6
szám alatti terület megosztásának elfogadásáról.
89/2018-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
90/2018-as HATÁROZAT két ANL által épített lakás cseréjének elfogadásáról.
91/2018-as HATÁROZAT egy bérbeadási
szerződés módosításáról.
92/2018-as HATÁROZAT egy szociális lakás
bérbeadási szerződésének módosításáról.
93/2018-as HATÁROZAT a 259/2018 számú
bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.
94/2018-as HATÁROZAT a 2018-2027 időszakra vonatkozó energetikai fejlesztési
program elfogadásáról.
95/2018-as HATÁROZAT a Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
96/2018-as HATÁROZAT a Malom utca felújítási munkálat közbeszerzés utáni technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
97/2018-as HATÁROZAT egy terület tulajdonba adásának elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2018. július 12.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 83/2018 privind alegerea
d-nul consilier Kecskés Dénes Attila ca preşedinte de şedinţă.
HOTĂRÂREA nr. 84/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/2018.
HOTĂRÂREA nr. 85/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2018.
Cristuru Secuiesc, la 5. iulie 2018.
HOTĂRÂREA nr. 86/2018 privind acordarea
distincţiei onorifice PRO CULTURA în anul
2018 și aprobarea acordării decoraţiei „Merite deosebite în domeniul dezvoltării economice al oraşului Cristuru Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 87/2018 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2018.
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HOTĂRÂREA nr. 88/2018 privind aprobarea
dezmembrării terenului intravilane din oraşul
Cristuru Secuiesc, str. Cecheşti nr. 6.
HOTĂRÂREA nr. 89/2018 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz
nr. 1, Bl. 1/A, apartament 5.
HOTĂRÂREA nr. 90/2018 privind aprobarea
schimbării unor apartament tip ANL.
HOTĂRÂREA nr. 91/2018 privind aprobarea
modificării contractului de închiriere încheiate cu Fülöp Susana.
HOTĂRÂREA nr. 92/2018 privind aprobarea
modificării unui contract de închiriere privind
închirierea unei locuinţe sociale.
HOTĂRÂREA nr. 93/2018 privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr.
259/2018 încheiate cu S.C. OÁZIS S.R.L.
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 94/2018 privind aprobarea Programului de îmbunătăţirea eficienţei
energetice 2018-2027 al oraşului Cristuru
Secuiesc.”
HOTĂRÂREA nr. 95/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public al oraşului Cristuru
Secuiesc.”
HOTĂRÂREA nr. 96/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în
urma procedurii de achiziţie, pentru investiţia „Reabilitare strada Morii”.
HOTĂRÂREA nr. 97/2018 privind atribuirea
în proprietate a unui teren intravilan.
Cristuru Secuiesc, la 12. iulie 2018.

Anyakönyvi hírek

Összeköt jük térségeinket
Összekötjük a Gagy mentét, a Nyikó mentét
és Udvarhelyszéket Maros megyével. Úgy építjük Székelyföldet, hogy térségeit összekötjük
egymással - mondta Borboly Csaba a 135-ös
jelzésű Kobátfalvát, Tarcsafalvát és Tordátfalvát összekötő megyei út, valamint a 134A jelzésű, Kissolymost Székelykeresztúrral összekötő
megyei út munkálatainak megtekintése kapcsán. A terepszemlén részt vettek Kolumbán
Dávid térségi megyei tanácsos, valamint a megyei tanács beruházási vezérigazgatóságának
munkatársai.
Számos tévhit keringett arról, hogy nem lesz
a felújítás befejezve, ezért tartottam fontosnak,
hogy találkozzak a helybéliekkel. Megerősítettem, hogy a teljes útszakasz felújításra kerül,
rendelkezünk az ehhez szükséges pénzalappal.
Bízom benne, hogy kivitelező is abban érdekelt,
hogy tartsa a jövő őszi határidőt - nyilatkozta a
találkozó után Borboly Csaba.
A 134A jelzésű megyei út negyedik szakaszának felújítási munkálatai során felmerült
problémákról is egyeztettek az érintettekkel,
a tanácskozáson jelen volt Nagy Lajos, Romá-

Házunk tája
Padok kihelyezése
A tanácsülések utáni interpellációknak előbb
vagy utóbb, de hozadéka van. Most is egy ilyennek tettünk eleget: a fiatfalvi Küküllő-híd előtti
területtől egészen a Sóskútig padokat helyeznek ki kollégáink, hogy azon a 2 kilométeres
szakaszon is legyen, hol megpihenniük a gyalogosoknak.

nandrásfalva község polgármestere, valamint
Köblös Domokos, Székelykeresztúr alpolgármestere. A Székelykeresztúr és a halastavak
közötti szakasz esetében még két gázvezeték
védelmét kell megoldani, ezen munkálatok közbeszerzését a napokban elindítja a megyei tanács, ugyanakkor tisztázni kell az első két szakasz tulajdonjogi helyzetét, ezért a kivitelező
nem kezdte el itt a felújítást. Továbbá egyeztetni kell a tervezővel, s minden valószínűség
szerint módosítani kell a kivitelezési terveket a
székelykeresztúri Budai Nagy Antal utca felőli
betonelemeket tartalmazó útszakasz esetében,
a megfelelő minőségű kivitelezés érdekében.

Bölcsödefelújítás
Rendre újulnak meg a fenntartásunk alá tartozó intézmények épületei. Most a városi bölcsődében fejeződtek be a munkálatok. A képeken
a kezdéskori állapotok is láthatóak, illetve az
Európai Uniós elvárásoknak, a közegészségügyi
intézmény kritériumainak megfelelő végeredmény is megtekinthető. A gyerekek, szülők és
a bölcsődei dolgozók örömére új felszerelésekkel, külön mosókban és helységekben történik
az ételek elkészítése, tárolása, mosása.

2018.06.15. – 2018.07.15.
Születések:
Szőke Hunor		
Benkő Zsolt 		
Gábor Milán		
Kedei Lóránt		
Vas Rajmond-Zoltán
Hanzi Ingrid-Ida		

2018.06.10
2018.06.14
2018.06.16
2018.07.02
2018.07.03
2018.07.04

Házasságkötések:
2018.06.20
Köteles Levente és Fülöp Katalin
2018.06.20
Deák Zsolt és Sándor Cecília
2018.06.29
Jakab Attila és Hatos Noémi
2018.06.29
Major Róbert és Orbán Beáta
2018.06.29
Borbély Sándor és Lázár Izabella-Éva
2018.07.13
Bereczki István és Gáspár Andrea
2018.07.14
Szilágyi Csaba és Benedekfi Réka-Klára
Elhalálozások:
Kálmán Rebeka		
Erős Anna-Julianna
Máté Ildikó		
Fekete Erzsébet		
Fazakas Ilona		
Sándor Avar-Hunor
Borbély Polixéna		

2018.06.21
2018.06.23
2018.06.26
2018.06.28
2018.06.30
2018.06.28
2018.07.03

Park
A központban több helyen is figyelemfelhívó
oszlopokat helyeztünk ki, pl. a polgármesteri
hivatal épülete elé, a főtéri parkolók környékén,
hogy védjük a pázsitot, a járdaszegélyeket és a
virágokat locsoló szórófejeket.
Utcakövezés
Kollégáink a Petőfi Sándor utcában cserélik
ki a töredezett térköveket, amelyek a nagy forgalom, vagy az időjárás viszontagságai miatt
sérültek. Kérjük, közlekedjenek arrafelé is óvatosan és körültekintően!

Virágos főterünk
Folyamatosan írunk a városi kertészek munkájáról. Mindig azon dolgoznak, hogy még
zöldebb, még pompásabb legyen a központ.
A főtéri parkokban található virágoknak nem
tett jót a rengeteg esőzés, de munkatársaink
azon ügyködnek, hogy ezen változtassanak.
A rózsák, büdöskék, körömvirágok, salviák,
pázsitviolák, napranyílók, margaréták, paprikavirágok, begóniák, muskátlik színesebbé és
vidámabbá varázsolják környezetünket.
Az üvegházban jelenleg is foglalkoznak növények szaporításával, nevelésével, hogy majd a
későbbiekben ezeket is kiültessék.
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Balatoni táborok: Kalocsa és Ajka városokkal ápolt testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhetően iskolánk 10-10 általános iskolás diákja vehetett részt városi jutalomkiránduláson Kalocsán
és Balatonszepezden július folyamán.
Érettségi vizsgák: az elmúlt időszak legjelentősebb megmérettetéseire, a VIII. osztályosok kisérettségijére és az ennél is jelentősebb
érettségi vizsgákra került sor a gimnázium végzős diákjai számára. Örömmel tapasztaltuk,
hogy diákjaink többsége sikerrel vette ezeket a
megmérettetéseket. A VIII. osztályosok kivétel
nélkül felvételt nyertek a IX. osztályba, míg a
XII. osztályosaink többsége sikeresen vizsgázott
júniusban. Reményre ad okot, hogy diákok kevés
kivétellel csak egy tantárgyból kell javítsanak az
augusztusi vizsgákon, így a végleges eredmények sokkal jobbak lehetnek a diákok, szüleik,
tanáraik s mindnyájunk örömére.
Örülünk minden sikeresen vizsgázott diákunknak,
örülünk a sikeres iskola- és egyetemválasztásoknak,
mert mindez azt bizonyítja, hogy nem voltak hiábavalóak az elmúlt nyolc-tizenkét év erőfeszítései.
Minden diákunknak, munkatársainknak a
megérdemelt pihenéshez kellemes nyaralást, feltöltődést kívánunk!
obg.ro, facebook.com/obg.szekelykeresztur

Napsugár Öttusa Bajnokság
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre
2018. június 8-9-én, a Napsugár Öttusa Bajnokság országos döntője Szatmárnémetiben, amelyet
a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban szerveztek meg.
A nívós gyermek-sportversenyen tizenegy megye tizennyolc csapata mérkőzött meg egymással.
Idén Hargita megyét az Orbán Balázs Gimnázium Gesztenyék csapata képviselte, miután
elnyerték Csíkszentdomokoson a megyei első
helyet. A csapat tagjai, akikre nagyon büszkék vagyunk: Jártó Norbert, Kiss Roland, Szilveszter Botond és Kiss Eszter Beatrix III. Step By
Step osztályos tanulók voltak. Azonban sajnálatos

módon Kiss Eszter Beatrix lebetegedett a megyei
sikerek után, ezért az ő helyét végül Nagy István
vette át az országos szakaszon.
A versenyről azt érdemes tudni, hogy a kolozsvári székhelyű Napsugár gyermekfolyóirat
kezdeményezésére jött létre. Az öttusa hatósugara kiterjed Románia minden olyan területére,
ahol magyar nyelvű oktatás zajlik. Ebben az évben 12 megye 280 tanítójának és tornatanárának
1500 kisiskolása nevezett be a versenybe.
A Napsugár által kezdeményezett bajnokság
nevelő célja játékos, vidám mozgásra serkenteni
a kisdiákokat, illetve megismertetni őket a sport
nemes versenyszellemével. A négyfős csapatoknak öt versenyszámban kellett teljesíteniük:
ügyességi akadálypálya, célba dobás, helyből távolugrás, egyensúlyozás és váltófutás.
A nagyszabású esemény megnyitó ünnepségét
péntek délután tartották meg a Kölcsey Ferenc Főgimnázium udvarán, ahol a szervezők színes műsorral fogadták a vendég tanintézmények ifjú küldötteit.
Az igazi megmérettetésre szombaton került sor.
Reggel kilenckor a csapatok mezüket felöltve, zászlókkal és fáklyákkal vonultak be a LPS Sportcsarnokba, ahol aztán megtartották magát az öttusát.
A fantasztikus, és olykor drámai küzdelem
során a csapatok egymást biztatva teremtettek
kitűnő hangulatot, a zsűri tagjainak pedig kicsit
sem volt könnyű dolga a szívvel-lélekkel történő
csapatmunkát látván, minden együttes megmérettetésekor.
Az akaraterő, a kitartás, az egységes erő
meghozta az eredményt, mivel a Gesztenyék az
Egységben az erő-díjat szerezték meg.
Az OBG-s diákokat György István Csaba testnevelő tanár készítette fel, akinek köszönjük a
pontos munkáját! Emellett a gyerekek lelkesítésében részt vállalt Barabás Erzsébet tanítónő is.
Továbbá köszönjük a szülőknek és az Orbán
Balázs Gimnáziumnak a támogatást!
Gratulálok a nemes győzelemért!
Péter Ildikó-Hajnal

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Szakmai gyakorlat a Rubin Borászatban
Július 1-7. között Balatonkeresztúron, Subosits Tamás vállalkozó, borász meghívására szakmai gyakorlaton vettek részt a székelykeresztúri
Zeyk Domokos Technológiai Líceum végzős kertész diákjai, Kis Ferencz, Dániel Zsolt, Márton
Zsolt és Hatos György szakmai irányító-tanár.
Ez a nagyszerű lehetőség a Keresztúr nevű
települések között kialakult jó együttműködésnek a hozadéka, Subosits úr idén februárban a hagyományos disznótoros vetélkedő
alkalmával járt városunkban, és a személyes
találkozás alkalmával meghívott a borászatába tapasztalatszerzésre és szakmai gyakorlatra. Mi örömmel vettük a meghívást, hiszen
jó alkalomnak tartottuk a lehetőséget arra,
hogy új környezetben, új dolgokkal ismerked-

jünk, ami további, itthoni munkánkat segíti.
A Zeyk Domokos Iskolai Alapítvány támogatásával, Baciu Gyöngyvér igazgatónő közbenjárására utaztunk Balatonkeresztúrra.
Subosits úrnak egy bioborászata van,
amely a Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft.
által bio minősítéssel rendelkezik, és bio borokat állít elő.
Megérkezésünk első napját követően, hétfőn a Merlot és Chardonnay zöldmunkálatait és
fürtválogatást végeztünk. Kedden-szerdán az
idei ültetésű Kadarka zöldmunkálatait, kötözését és a fertőzött levelek eltávolításával foglalkoztunk. Csütörtökön az egyéves tőkéket biomódszerekkel permeteztük, és a csapat másik
fele a Merlot-t tetejezte. Pénteken pinceműve-

leteket végeztünk, borlehúzás, tömlők, edények tisztítása, fertőtlenítése volt a munkánk.
Szombaton utaztunk haza.
Az egyhetes gyakorlat haszna az ismeretszerzés, szakmai tapasztalás volt. Olyan eszközöket használhattunk, amilyenekkel eddig
nem volt lehetőségünk dolgozni, a munka
mellett azért adódott lehetőségünk egy balatoni fürdőzésre, mozira, kikapcsolódásra is.
Örömünkre szolgált, hogy megfelelő, minőségi munkát végeztünk, meggyőződtünk arról,
hogy van helyünk ezen a szakterületen, és
szívvel-lélekket végezzük a feladatokat.
Köszönjük szépen a lehetőséget Subosits
Tamás úrnak, hogy családias környezetben
fogadott, hogy szakmailag fejlődhettünk az ő
borászatában.
Hatos György
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
A diákszínjátszó hagyomány továbbvivője: a BEMUGRI
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium színjátszó csapata, a BEMUGRI 2018. június 1517. között részt vett a XVI. Amatőr Színjátszó Fesztiválon Székelyudvarhelyen, ahol
kiválóan képviselte iskolánkat.
Büszkeséggel tölt el, hogy a BEMUGRI
két díjjal tért haza a rangos eseményről:
a csoport az Abigél című előadásával elnyerte
a zsűri különdíját, Balás Dániel, XI. B osztályos tanuló pedig a legjobb férfi főszereplő
díjával tért haza.
Gratulálunk a csapatnak! Mindannyian
büszkék vagyunk rájuk!
Forrás: az intézmény Facebook-oldala

Nyári táborunk, a Szitások tábora, melyre 2018. július 23-29. közt
került sor, feledhetetlen élményekkel
gazdagította kisiskolásaink élményeit, valamint a Kunszentmiklósról ideutazókét is. Tíznél is több kézműves
foglalkozás ajánlataiból válogathattak a gyerekek, elsajátítva egy-egy
régi mesterség alapismereteit iskolánkban és a mesterségek ősi helyszínén is: Körispatakon, Korondon.
Kirándulásaink alatt Székelykeresztúr
nevezetességeit és környékének értékeit szemlélhették meg a kíváncsi
tekintetek.
A tevékenységek megvalósulását,
valamint az egész táboroztatást a Petőfi Sándor Általános Iskola és a PEK
Egyesület szervezte Székelykeresztúr
Város Önkormányzatának és a budapesti székhelyű Bethlen Gábor Alap
Zrt. támogatásával, köszönet érte!
Köszönetemet szeretném kifejezni a Petőfi Sándor Általános Iskola
Vezetőségének, amiért befogadta a
Balettke Táncstúdió 2018. július 9–13.
között megrendezett Székelykeresztúri Nyári Tánckurzusát, amely sikeresnek bizonyult.
Számomra nagy örömet és szakmai
megelégedést jelent ilyen csodálatos,
csillogó szemű gyerekekkel dolgozni,
akiknek pozitív hozzáállása és példás
magatartása minden bizonnyal a barátságos, hangulatos, rendezett iskolának és a mindenkit átölelő csodálatos tájnak is köszönhető.
Külön hálás vagyok Borbély Júlia tanítónőnek, aki megszervezte a
csapatot, és mentorként segített a
tánckurzus megvalósulásában. Itteni munkám során kiváló emberek jóságát, segítőkészségét tapasztaltam
meg, és felejthetetlen élményekkel
gazdagodtam.
L. Székely Melinda balettmester

Töröksíp tábor
Július 15-21. között iskolánk 25 negyedik osztályt végzett tanulója vett
részt a kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola által szervezett
Töröksíp kézműves táborban.
A reggelek népdalénekléssel kezdődtek, ezt követően a gyerekek
kézműves műhelyekben szorgoskodhattak.
Volt szövés, fafaragás, varrás,
bőrözés, agyagozás, gyertyamártás,
gyöngyfűzés, bábozás, textilfestés,
mézeskalácssütés. A gyerekek készíthettek
papírvirágokat,
kosárkát, kis csörgődobot, nyakláncot,
hűtőmágnest, kulcstartót, sok-sok
érdekes „kincset”, ajándékot testvéreknek, szülőknek. A műhelymunkák
között népszokásokkal is ismerkedtek. Délután nem maradhatott el a
strandolás, a város nevezetességeinek a meglátogatása, és még az
esti focizásra és táncházra is maradt
energia bőven.
Szerdán egész napos program volt
a kecskeméti élményfürdő, ahol a
néha szemerkélő eső sem zavarta a
gyerekeket az óriáscsúszdákon. Csodálatos élmény volt a városnézés, a
harangjáték meghallgatása, az óriásfagyi.
A tábor gálaműsorral zárult, ahol
a tanulók bemutatták a hét folyamán
megismert, megtanult népszokásokat. Csapatunk az alsósófalvi farsangtemetéssel zárta a hetet, aminek nagy sikere volt.
Köszönjük a szervezőknek, hogy
18. alkalommal is részt vehettünk a
táborban, a sok figyelmességet, jókedvet, nevetést, a mestereknek a
türelmet, a sok szép alkotást.
Borbély Júlia
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KÖZÉLET

Tűzoltóság

ségben Galambfalva, Siménfalva, Újszékely,
Románadrásfalva és Szentábrahám környékét.
(Vészhelyzet esetén kérjük, tárcsázzák a 112es egységes hívószámot, vagy a 0266 242 212es telefonszámot.)
A tűzvédelmi feladatok ellátása mellett hozzájárulnak a hagyományok megőrzéséhez is, saját
múzeumuk által. A székelykeresztúri tűzoltómúzeum mind gyerekek, mind felnőttek számára
értékes pillanatokat és feledhetetlen élményeket
biztosíthat a vakációs nyári napokra is.
Az 1871-ben alakult egységnek 5 éve van sza-

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának
Önkéntes Tűzoltósága egy csaknem 10 000 lej
értékű feszítővágó-berendezéssel lett gazdagabb.
Ezt Hargita Megye Tanácsának pályázatán nyerte
az Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesülete, amelynek mi is tagjai vagyunk. Az eszközt hivatalosan,
ünnepélyesen a Kistérségi héten adják át.
Lánglovagjaink nemcsak Székelykeresztúr
területét védelmezik, hanem lefedik a kistér-

Ár víz

badtéri múzeumrésze. Az első darabokat 20 éve
kezdte el gyűjteni Péter Levente tűzoltóparancsnok, aki azóta is a bővítésre törekedik. A jelenlegi múzeum régi diplomákat, okleveleket, vízszivattyúkat, állatvontatású tűzoltókocsikat és
vízhordó szekereket, egyenruhákat, sisakokat,
valamint különböző sugárcsöveket tartalmaz.
A legrégebbi tárgyak közé sorolható az az oklevél, amely egy 1954-ben tartott tűzoltóversenyen
szerzett I. helyről szól. Még ennél is régebbinek
számítanak az állatvontatású és vízhordó szekerek, amelyek az 1870-es évekből származnak.
A régi ereklyék mellett az arra látogatók
megtekinthetik az újonnan szerzett diplomákat,
fényes kupákat és érmeket, valamint tűzoltókocsikat is. A kisebb gyerekeknek, fiataloknak
lehetőségük van ezeket jobban szemügyre
venni, beülhetnek az autókba, megnézhetik a
belsejükben található felszereléseket, valamint
kipróbálhatják a szirénát is. A tűzoltómúzeum
ingyenesen látogatható, és nagy szeretettel
várja az arra látogatókat.
Bándi-Keszey Judit

Isten hozott
Székelykeresztúron!

A júliusi nagy esőzések nyomán bennünket
sem került el az áradás. A patakok, árkok nem
bírták meg a lezúdult sok vizet, kiöntöttek. Károk keletkeztek a Sóskúton, Fiatfalván, Keresztúron és Betfalván is. Köszönjük a hivatásos és
önkéntes tűzoltóknak a gyors beavatkozást!

Az Anyakönyvvezetői és Lakosságnyilvántartó irodák adatai alapján áprilisban kettő, májusban négy székelykeresztúri baba született. A
gyerekeket és családjaikat a közösségi egészségügyi asszisztensek látogatták meg; az anyukáknak feltették a szokásos kérdéseket, majd
átadták a város ajándékát. Az év negyedik hónapjában Gáspár Ábel és Nagy Hunor látta meg
a napvilágot, az év ötödik hónapjában Béres
Dávid, Hegyi Alexandra-Regina, Márton Hunor
és Palencsár Tekla-Mercédesz születtek.
Isten hozott benneteket Székelykeresztúron!

Látogasd meg
test vér városodat!

Számos verseny közül választhatnak azok,
akik vetélkednének a Petőfi-napok, Kistérségi hét eseményein - az értékes nyeremények,
kupák között utazás is található. A Látogasd
meg testvérvárosodat! program keretén belül a
nyertes csapatok Zentára látogathatnak.
A főzőverseny, a Kispályás Petőfi Kupa I. helyezett csapatai, illetve a borvetélkedő I-III. helyezettjei nyerhetik meg a lehetőséget a szerbiai kirándulásra.
Zenta a vajdasági magyarság egyik fontos
kulturális központja, a Délvidék egyik legrégibb
települése. Velük a kapcsolat már a 90-es évek
óta létezik, de hivatalosan csak 3 éve testvérváros. Rengeteg a látnivaló a Tisza mentén fekvő
településen: 9 templom, emlékművek, szobrok,
gyönyörű épületek, híres a múzeum régészeti,
képzőművészeti és néprajzi állománya.

Kulturális előzetes
A közeledő Petőfi-hét és Kistérségi napok
alkalmával sorrakerülő két előadásra hívjuk
fel a székelykeresztúri színházlátogató közönség figyelmét. Július 31-én, kedden este
a Petőfi Sándor emlékének szentelt kezdőnapon 20.30 órakor a Művelődési Házban a debreceni PG Csoport az Ezüstbojtár című zenés
játékot mutatja be. Az Ezüstbojtár – János
vitéz mindannyiunk mai meséje.
Az alkotók azt írják, igazi csemege zenében és gondolatban, humorral és komoly
történetekkel, szerelmes duettekkel, Petőfi
versezetében megírt 26 énekkel. Fellépők:
Jantyik Zsolt és Erdős-Tóth Fruzsina ének,
Jantyik Csaba gitár, Takács Szabolcs bas�szusgitár, Tóth Zsolt dob, Mészáros Ibolya
és Horányi László színművészek, a Fővárosi
Nagycirkusz fiatal artistái és egy látványos
LED vetítőfallal Kónya Ábel és Grela Alexandra képzőművészek működnek közre.
A második előadást augusztus 2-án, csütörtök este 20.30 órakor láthatják, ekkor kerül bemutatásra Friedrich Dürrenmatt Pör a

szamár árnyékáért című szatírája a székelykeresztúri Pódium Színtársulat előadásában.
A darabot július 21-én a XVII. Mátészalkai
Amatőr Színjátszó Találkozón mutatta be a
Pódium Színtársulat, ahol idén második alkalommal szerepeltek városunk műkedvelői.
Orbán Lívia Borbála, a társulat egyik alapító
tagja a magas rangú szakmai zsüri döntése
alapján a legjobb női mellékszereplőnek járó
díjat vehette át Antrax szamárhajcsár ügyvédjének, Poliphonusnak nagyszerű megformálásáért.
Gratulálunk a sikerhez!
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SPORT / KULTÚRA
Karate Kupa és Gasshuku edzőtábor Székelykeresztúron
A Székelykeresztúri Fudoshin Sport Klub
szervezésében, június 2–3-án került sorra a
Lukács András sportcsarnokban a már 18-ik
alkalommal hagyományossá vált karate edzőtábor és verseny.
Közel 130 résztvevő elsősorban Maroshéviz, Kézdivásárhely, Székelyudvarhelyről 2
csapat, Csíkszereda 2 csapata, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz és Székelykeresztúri csapatokból voltak jelen.
Az edzőtábor lehetőséget biztosított a technikai színvonal növelésésre és a versenyekre
való felkészülésre, valamint a karate által nyújtott értékek elsajátítására: önfegyelem, kitartás, tisztelet, önbizalom, felelősségvállalásra.
A több mint 20 fekete öves karatéka, valamint a számos lelkes nagyszámú gyerek
és ifjú szombat délután külün csoportokban
dolgoztak, bemutatóval egybekötött edzések
voltak. A technikai felkészítőt Fazakas István
5 danos mester biztosította.
A vasárnap sorra kerülő versenyen a keresztúri Fudoshin Sport Klub karate csapata
az előző éveknek megfelelően nagyon sikeresnek mutatkozott.

Eredmények
Kata/formagyakorlat:
I. hely: Berei Botond, Czire Boróka, Krisán
Bíborka, Zsidó Róbert, Lőrinczi Johanna, Simó
Tamás, Csomor Ágota
II. hely: Major Attilla, Szakács Erik, Fodor
Beáta, Deák Noémi, Fodor Róbert, Fekete Dávid
III. hely: Jakab Anita, Fazakas Nimród
Kumite/harc:
I. hely: Csomor Ágota
II. hely: Simó Tamás, Jakab Anita, Lőrinczi
Johanna, Berei Botond
III. hely: Deák Noémi
Csapat kata I. hely – Fodor Beáta, Deák Noémi, Csomor Ágota
Csapatunk hamarosan egy világbajnok japán karatemester edzőtáborán vesz részt
Gyergyószetmiklóson, majd a vakáció során
nyári tematikus és szabadidős edzőtábort tartunk.
Rendezvényeinket Székelykeresztúr Város
Önkormányzata támogatta, amiért külön köszönetünket fejezzük ki.
Fazakas István

Múzeumi hírek
Július 12-én visszaérkezett a Molnár István
Múzeumba az a szépen restaurált festmény,
amelynek szállítási és helyreállítási költségeit
teljes egészében a budapesti Nemzeti Portrétár Alapítvány vállalta fel azáltal, hogy támogatókat és szakembereket keresett a restaurálás megvalósítására. Az alapítvány áldásos
tevékenységének, amelyet a magyar nemzet
nagyjainak portréi, képi hagyatékának megmentésére fordít, így mi is haszonélvezői lettünk. Csak remélni merjük, hogy további hat,
restaurálásra váró régi festményünknek is találnak támogatókat.
A frissen restaurált kép 1892-ben készült,
és az 1890-ben elhunyt Derzsi Jánost, az Unitárius Gimnázium nagy jótevőjét ábrázolja, aki
annak idején 10 000 forintot és egy 600 holdas
birtokot hagyott a gimnázium VI. osztályának
a beindítására. Az akkori igazgatóság (Sándor
János) hálája jeléül készítette a portrét és helyezte el az igazgatói irodában.
Köszönjük Reicher Péter úrnak, a Nemzeti
Portrétár Alapítvány főtitkárának ezt a nagylelkű segítséget.

Mi újság a köny v tárban?
Fogadom
Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület már három alkalommal rendezett Fogadom-teadélutánt, amelynek célja volt, hogy az újév alkalmával megfogalmazódott gondolatokat még jobban bevéssék
maguknak a fiatalok, felfrissült motivációval
kezdhessenek bele terveik megvalósításába. A
kis kártyákra írt személyes fogadalmakat most
bárki megtekintheti, aki a Könyvtárban jár (sőt,
ki is egészíthetik saját ígéretekkel), ahol a kis
üzenetek egy éven keresztül fogják emlékeztetni az embereket céljaikra.
Anna a könyvtárban
A napokban Tóth Anna Réka látogatott el a

könyvtárba, aki Az ATÁ-nál való önkénteskedése
alatt sokszor kisegítette a könyvtár személyzetét tevékenységeikben, kedves pótóvónénije volt

a napközis gyerekeknek. Most két doboz gyönyörű gyerekkönyvet adott ajándékba. Köszönjük szépen, Anna! Jó nyarat, sok jó olvasnivalót
kívánunk Neked is! – üzenik könyvtárosaink.

Vigyél haza egy verset!
Székelykeresztúr könyvtárában újabb különlegességnek lehetnek szemtanúi az arrajárók,
ugyanis könyvtárosaink megint kreatív olvasás-népszerűsító ötlettel álltak elő. Verseket
helyeztek el farmernadrágzsebekben, amiből az
olvasók kölcsönzés után vagy visszavitel esetén
húzhatnak egyet. A zsebekben megtalálhatóak
Pilinszky János, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, valamint Kányádi
Sándor alkotásai is, amelyeket lehet díszként,
de ugyanakkor könyvjelzőként is használni.

Június 26-án a múzeumba látogatott annak
a csehétfalvi unitárius gyermektábornak a népes csoportja, amely a Gagy és Nyikó menti
falvakból, valamint Székelykeresztúrról és
környékéről jelentkezett iskolásokból állt, akik
egyhetes programjuk során a Molnár István
Múzeumot helyi, történelmi és néprajzi értékei
mellett azért is felkeresték, hogy egy jelentős
személyiség, a múzeumalapító dr. Molnár István munkásságával ismerkedjenek. A hozzánk
látogató csoportok mindenike előszeretettel
készít emlékfotót dr. Molnár István udvarunkon álló bronzszobra mellett. Ez alkalommal is
tisztelettel álltuk körül „Pista Bácsi” szobrát, és
hisszük, hogy sokáig emlékezni fognak rá.
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A rendezvénysorozat fő támogatói: Európai Unió, Bethlen Gábor Alapkezelő, Hargita Megye Tanácsa, RMDSZ-Communitas Alapítvány.
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