Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

A z aradi vértanúkra és 1956-ra emlékeztünk

2018. október – 193. lapszám

Októberi jeles napok

Október 6-án a Magyar Golgotára, az 184849-es szabadságharc áldozataira emlékeztünk.
169 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Aradon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tizenhárom (valójában több!) tábornokát.
Kossuth Lajos 1890-es, fonográf viaszhengerekre is rögzített híres torinói beszédében
Magyar Golgotának nevezte Aradot, miután
Görgei Artúr tábornok, a magyar honvédhadsereg főparancsnoka az orosz cár előtt letette a fegyvert, és a szabadságharc Világosnál
véget ért, I. Ferenc József megtorlására pedig

nem sokat kellett várni.
A Millenniumi emlékműnél sorrakerült koszorúzás után a Molnár István Múzeumban ünnepi
beszédek hangzottak el Simó Béla, önkormányzati képviselő és Bíró Barna-Botond, a megyei
tanács alelnök részéről, majd a Petőfi Sándor
Általános Iskola diákjai Tisztelet a bátraknak
című előadással tisztelegtek a vértanúk emléke előtt. A nyolcadik osztályos tanulókat Kacsó
Anna magyartanár készítette fel. A történelmi
eseményeket Takács Enikő történelemtanár
elevenítette fel.

Október 15.
Szent Teréz napja. Sokfelé, a szőlőtermő
vidékeken szüretkezdő nap volt. A szüret a
parasztgazdaságban nagyon fontos esemény.
Általában a falubeli gazdák segítettek egymás
szőlőjében a szüretelésnél, illetve bérmunkásokat is alkalmaztak. A házigazda a szüretelőket megvendégelte, annak befejeztével pedig
szüreti bálokat is tartottak. Szokásban voltak
bizonyos szüreti mulatságok is, természetesen a munkák utolsó napján az ún. végzéskor.
Ilyen tréfás szokás volt az uraság megkötözése, szüreti koszorú készítése (mint aratáskor
az aratókoszorú), a gazda köszöntése tréfás
versekkel, a legjobb szedők megajándékozása. A szüreti felvonulásokon néhol az ún. baksus figurát vittek (Bacchus görög boristen nevéből), egy hordón ülő bábut, amely kezében
poharat, lopótököt tartott.
Október 16.
Gál napja, Baranyában úgy tartják ettől a
naptól kezdve érik a makk, ami a sertések
kedvelt eledele volt. Halászó vidékeken Gál
napján tartják az utolsó nagy halászatot, mert
utána a halak a folyómeder mélyére ássák magukat, halat fogni már nem lehet.
Október 21.
Orsolya nap szüretkezdő nap a Somló-vidéken. Időjárásjósló nap is, azt tartották, ha
szép az idő, karácsonyig enyhe marad.
Október 28.
Simon-Júdás napja, Hegyalján szüretkezdő
nap. Az időjárás viszonylatában azt tartották,
ha ettől a naptól kezdve Márton napig (november 11.) szép az idő, jó jövő évi termés várható.

Október 23-án az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc kitörésének
62. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezésre került sor Székelykeresztúr Város Önkormányzata, a város történelmi egyházai és
tanintézményei közös szervezésében. Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődött
az unitárius templomban, miután az ünnepi
megemlékezés résztvevői égő gyertyákkal a
Millenniumi emlékműhöz vonultak, ahol koszo-

rúzásra került sor az 1956-os emléktáblánál,
és ünnepi beszédek hangzottak el Rafai Emil
polgármester, illetve Sebestyén Csaba-István,
parlamenti képviselő részéről. Ezt követően a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum diákjai a
Forradalom az utcán című ünnepi műsorukat
mutatták be Gagyi Mónika és Tekeres Imola
tanárnők irányításával, az ünnepség a közösen
elénekelt himnusz akkordjaival zárult.

Kányádi Sándor: Eljött a szüret
Eljött a szüret.
Itt van.
Jó pohár mustot
ittam.
Lepényt is ettem,
édest,
igazi túrós
bélest.
Kongatják, kong a
donga.
Indulok ki a
dombra.
Hátamon öblös
puttony.
S még a Napból is
must foly.
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Beszámoló az októberi tanácsülésről

Október 11-én sor került az októberi rendes
havi tanácsülésre, amelyen az önkormányzat
nyolc napirendet vitatott meg.
Elsőként elfogadtuk az előző tanácsülés jegyzőkönyvét. A második napirendi pontnál a tanács
elfogadta öt utca tervezését. 2018-as évben kü-

lönböző tervezésekre és pályázati konzultációra
fogtunk be a költségvetésbe összegeket, és ezekből maradt meg még pénz, amit szeretnénk még
év végéig elkölteni, és ezért öt utcának a tervezését szerződtük le, vagy fogjuk leszerződni, itt a
Marin Preda, a Henter, Gábor Áron utcáról van szó,
kisebb utcák, főleg zsákutcák Székelykeresztúron,
illetve Fiatfalván a Malom utca és a Kismező utca.
Azt kell tudni, hogy minden egyes felújítási
vagy korszerűsítési munkálatot megelőzi bizonyos tanulmány, illetve terveknek a készítése.
Ha azok nincsenek készenléti állapotban, mikor
egy forrást megnyitnak (ha kormányzati forrás,
a fejlesztési minisztériumon keresztül, ha EU-s
forrás), akkor bizony lemaradhatunk vonatokról
vagy elkéshetünk, a tervezési munkálatok hiánya miatt. Ezt szeretnénk megelőzni, és egy
pár ilyen utcára, amire még nincsen tervünk,
elkészíttetjük azokat, és várjuk azt a lehetőséget, hogy tudjuk vagy önerőből elkezdeni, vagy
valamilyen nagyobb kiírt programba ezeket
megpályázni, vagy benyújtani.
A hármas napirendi pont kapcsán a betfalvi
mellékutcáról, a belső utcáról készített tervnek
a gazdasági és technikai mutatóit fogadtuk el,
ezt a tervet adtuk be a PNDL programba, tehát a vidékfejlesztési kormányprogramba, 1,5
millió lejnyi nagyságrendű ennek a tervező által
felbecsült értéke. Azt kell tudni, hogy e program keretein belül épül most a Hargita utca, a
Malom utca, illetve a jövő év elején a Dávid Ferenc lakónegyednek az utcái fognak megépülni. 69 millió lej, ami Hargita megyének jut, ezt
kell a községek között elosztani, illetve a megyei tanács elkezdett munkálataira. Ez nem egy

nagy összeg megyeszinten, de ha az 1,5 millió
lej bele fog férni, akkor annak nagyon fogunk
örülni, és azon dolgozunk, hogy Betfalvának a
belső utcája korszerűsítésre kerüljön.
A négyes napirendi pont a fiatfalvi Küküllő melletti pumpaházhoz kapcsolódott, amely valamikor
az Avicola tulajdonában volt, és ellátta azt a szerepet, hogy az Avicola, illetve a disznófarmnak
a szennyvizét átemelte, a Küküllőn átnyomatta
és a boldogfalvi szennyvíztisztítóhoz átjuttatta,
most gyakorlatilag a falunak és az újraindult Avicola farmnak a szennyvizét emeli át a Küküllőn
és juttatja el a keresztúri szennyvíztisztítóhoz.
Ennek a pumpaháznak a jogi státusza nem volt
rendben, a tulajdonjog még az Avicolánál volt, ők
most lemondtak róla, az Avicola jogutódja lemondott a pumpaházról, és így bevehettük a város
magánvagyonába, illetve be fogjuk telekkönyvezni és át fogjuk adni az AQUASERV-nek hos�szútávú haszonbérbe. Az AQUASERV-nek terve,
hogy a technikai berendezést, a motrokat, gépeket kicserélik, de addig nem fognak neki, amíg a
tulajdonjog nem tisztázódott, és ezért volt szükséges, hogy ezt a pumpaházat bevegyük a város
vagyonába.
Ugyanúgy a Küküllő Szövetkezetnél három
részben megvásárolt épületeknek a leltári listája is most került be a város vagyonába, ezt
fogadta el az önkormányzat.
A 2018-as költségvetést is változtattuk, ebbe
bele van fogva az iskolai, illetve közösségi as�szisztenseknek a fizetése, ezt egészítették most
ki, nem volt elégséges a pénz a fizetésekre év
végéig, és most erre kaptunk 131 ezer lejt.
Most fogadta el az önkormányzat a személyi gondozókról és a gondozottakról az első fél
évre készített beszámolót, azzal a kimutatással, amelyet a szociális osztály készített és ismertetett. Nagyon meg volt elégedve a szakbizottság elnöknője, dr. Csifó Júlia, miszerint
alapos munkát végeztek.
A különféléknél, a nyolcas napirendi pontnál
két napirend volt, egyiknél a közvilágítás gazdasági-technikai mutatóit fogadtuk újra el. Vannak
olyan napirendek, amelyek egyik tanácsülésről
a másikra ismétlődnek, ez olyan esetben fordul
elő, amikor a pályázatokhoz le kell adni technikai
dokumentációkat, gazdasági számításokat, és
ezek a dokumentációk oda kerülnek – miután a
mérnökök elvégezték a tervezést és a számítást,
hogy megsaccolják az értékeket – a konzultáns
cégekhez, és azok segítségével utólagosan a kiírás szerint alakítódnak az elkészített technikai
részletek, illetve a gazdasági számítások, és ha
a pályázati kiírással ütközik az előzetesen elkészített dokumentáció, akkor azt ki kell javítani,
át kell formálni úgy, hogy pályázni lehessen vele.
Ezért fordul elő, hogy egymás után két-három
hónapban is, amíg leadásra kerül a pályázat,
vesznek észre olyan módosításokat, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy elfogadható legyen a
pályázásnál a leadott szakmai dokumentáció.
Az előző ülésen is szó esett a közvilágításról, és
most hasonló okokból tértünk vissza rá.
A második különféle napirendnél egy hosszú
távú bérleti szerződést a szerződés értelmében
a fő vállalkozó átengedett egy másik alvállalkozónak, ezt fogadta el az önkormányzat.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

S Z ÉK ELY K ERE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
121/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt.nek bérbe adott egyes gépek visszavételéről.
122/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető
elnök megválasztásáról a 2018. október-december közötti időszakra.
123/2018-as HATÁROZAT a Marin Preda, Henter, Gábor Áron, valamint a fiatfalvi Kismező és
Malom utcák megtervezésének jóváhagyásáról.
124/2018-as HATÁROZAT a Betfalvi mellékutca felújítása beruházás technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról, a finanszírozási pályázat benyújtásáról, valamint a
szükséges költségek helyi költségvetésből
való biztosításáról.
125/2018-as HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
126/2018-as HATÁROZAT a város magánvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
127/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés kiigazításáról.
128/2018-as HATÁROZAT a Városi közvilágítási rendszer energetikai fejlesztése elnevezésű beruházási munkálat technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
129/2018-as HATÁROZAT a 5914/2010 számú bérbeadási szerződés átengedésének elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2018. október 11.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 121/2018 privind aprobarea preluării și depozitării unor utilaje închiriate către S.C. COMPANIA AQUASERV Târgu
Mureș, Filiala Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 122/2018 privind alegerea
d-lui consilier Szakács Zoltán ca preşedinte
de şedinţă
HOTĂRÂREA nr. 123/2018 privind aprobarea Notelor de fundamentare şi a temelor de
proiectare pentru străzile Marin Preda, Henter, Gábor Áron din Cristuru Secuiesc şi Kizmező şi Malom din Filiaş.
HOTĂRÂREA nr. 124/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici şi Devizul general pentru investiţia „Reabilitarea străzilor laterale din Beteşti, aprobarea depunerii solicitării
de finanţare prin PNDL şi asigurarea cofinanţării
din bigetul local a cheltuielilor aferente”.
HOTĂRÂREA nr. 125/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 126/2018 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 127/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 128/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei
energetice a sistemului de iluminat public al
oraşului Cristuru Secuiesc.”
HOTĂRÂREA nr. 129/2018 privind subînchirierea contractului de închiriere nr. 5914/2010
Cristuru Secuiesc, la 11. octombrie 2018.
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Zászlók sorsa

Sajnálatos, de Székelykeresztúrt sem kerülte el az a Székelyföldön végigsöprő hullám,
amelynek következményeképpen a közintézményekről le kell kerülniük a magyar feliratoknak és a székely szimbólumoknak. Az erre vonatkozó bírósági döntéseket a sokrétű hatósági
összefonódás érte el. Megpecsételődött: nincs
visszaút, a végleges bírósági döntésekkel nem
lehet szembemenni.
Küszködtünk és alulmaradtunk az alábbi dolgokban: a városháza felirat már augusztusban
eltűnt a főépületünk homlokzatáról, ma pedig

a Polgármesteri Hivatal és a Molnár István Múzeum oromzatán lobogó székely zászlók estek
áldozatául a feljelentéseknek. A vádló figyelmét
az a márványtábla sem kerülte el, amely az önkormányzat külső falán található és az 1956-os
eseményeknek, valamint a székelykeresztúri
meghurcoltatottak előtt tiszteleg. Ezt is le kell
cserélnünk és románul feliratoznunk.
Az új előírások szerint az épületekre kihelyeztük a két országzászlót, közöttük a címerrel.
Reméljük, hogy az ünnepi év lejártával ez a nacionalista láz is alábbhagy, s majd egy új törvény
úgy hozza, hogy székely-magyar jelképeink vis�szakerülhetnek az azokat megillető helyükre.

Bővebben a PNDL-programos munkálatokról

Az elmúlt években több utca felújítási tervét
is elkészíttettük, ezekkel pályáztunk sikeresen az
Országos Helyi Fejlesztési Programban (PNDLben), és ezeknek köszönhetően újulhat meg a Malom, a Hargita és a Dávid Ferenc utca útburkolata, járdája. Az első kettő munkálatai jól haladnak,
és ha az időjárás engedi, idén be is fejeződnek.
A Dávid Ferenc lakónegyedi út rendbetételének
csak jövő tavasszal fognak neki.
Az említett utcákban elsősorban aszfaltozás
lesz, de megoldódik a vízelvezetés, ugyanakkor járda is épül vagy modernizálásra kerül a
meglévő, ahol van erre lehetőség. Noha a munkálatokat 2020-ig lehet elszámolni, a projektek
befejezésére egy évet kapott a közbeszerzési
eljáráson nyertes Stravia Group Kft. Az építkezésekre mintegy hétmillió lej van előirányozva,
mely összegből valamivel több mint 900 ezer lej
önrész. A licit során ugyanakkor ezek az árak
némileg csökkentek.
Önerőből is dolgozunk. A Kecskés utca, illetve
a fiatfalvi Bürkény utca felújítását önerőből kezd-

Anyakönyvi hírek

2018.09.15. – 2018.10.15.
Születések:
Ötvös Diána-Gabriella
2018.08.05
Balázs Géza		
2018.09.11
Dan-Györfi Zoltán-János 2018.09.15
Szilveszter Flóra		
2018.09.17
Házasságkötések:
2018.09.22
Hegedüs Zoltán és Hegedüs Annabella
2018.10.03
Izsák Botond és Karda Annamária
2018.10.05
Bónis Levente és Zolya Emília
2018.10.15
Pál Árpád-Csaba és Wagner Henrietta
Elhalálozások:
Kerekes Lajos		
2018.09.26
Bálint Gergely		
2018.09.28
Szabó Zsuzsánna
2018.10.01
Benedek József		
2018.10.03
Varró Lajos		
2018.10.04

tük el, ami nagyjából egymillió lejjel terheli a helyi költségvetést. A Kecskés utcában már meg is
oldotta a vízelvezetést a szentegyházi Gránit Kft.
A Bürkény utcában a Stravia Group Kft. a kivitelező, hamarosan itt is elkezdődik az építkezés.
Nemrég öt kisebb utca – a Marin Preda, a
Henter, a Malom (Fiatfalva), a Kismező (Fiatfalva), a Gábor Áron – felújítási tervét is megrendeltük, tehát igyekszünk városunk egész területén arányosan eszközölni a fejlesztéseket, és
rendre minden sorra kerül.

Pályázat

Ajka testvérvárosunk évek óta az egyik
legjelentősebb támogatója városunk tanulni
vágyó fiataljainak. Segítségüknek köszönhetően többen részesültek már tanulmányi ösztöndíjban.
Az Ajka testvérvárosunkban bejegyzett
Székelykeresztúrért Alapítvány ismét ösztöndíjat hirdet a 2018-2019-es tanévre székelykeresztúri és a székelykeresztúri kistérség fiataljai számára, akik romániai egyetemeken
vagy főiskolákon folytatják tanulmányaikat.
A pályázási feltételeket és a csatolandó
iratok listáját az a pályázati űrlap tartalmazza, amelyet le lehet tölteni a www.keresztur.
ro honlapról vagy igényelni lehet annak a középiskolának a titkárságán, ahol a pályázó a
tanulmányait végezte.
A pályázatok leadásának határideje: 2018.
november 5., hétfő, 12 óra.
A határidő után érkező pályázatok nem
kerülnek elbírálásra.

Tetőfelújítás

A korábbi években elvégzett beltéri és homlokzati felújítási munkálatok folytatásaként
az idén a polgármesteri hivatal tetőzetének a
felújítására került sor, amelyet reméljük hogy
még a csapadékos, hideg idő beállta előtt sikerül tető alá hoznunk.

Rengeteg munkát és nem kevés pénzt fektettünk be olyan pályázati dokumentációk elkészítésébe, amelyek Európai Uniós pénzügyi
források bevonását célozzák. Sajnos a dokumentáció elkészítése és leadása még nem
jelent számunkra garanciát arra, hogy tervezeteink támogatásban is fognak részesülni.
Leadott pályázataink a következő fejlesztési
célkitűzések megvalósítására irányulnak:
- ifjúsági szabadidőközpont létrehozása,
szociális lakások építése és utcafelújítás
- az energetikai hatékonyság növelése a
közvilágítási hálózat felújítása révén
- a Zeyk Domokos Technológiai Líceum felújítása, felszerelése és korszerűsítése
- inkubátorház létrehozása partnerségben
Hargita Megye Tanácsával
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Orbán Balázs Gimnázium

Iskolánk két Erasmus+ projektben is aktív részt vállal.
A folyamatban lévő „Robotics in Modern Education” keretében iskolánk mellett 4 ország
diákjai és pedagógusai vesznek
részt, így a kaposvári Munkácsy
Mihály Gimnázium, a gögörországi
Epal Kalamarias Thessaloniki, a litvániai Alytaus profesinio rengimo
centras Alytus és az olaszországi
Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce Palermo. Eddig diákjaink
és pedagógusaink három projektfordulón vehettek részt, iskolánkban, Litvániában és Görögországban, de nemsokára következik az
olaszorászági és magyarországi
forduló is, ami egyben a projekt
zárását is jelenti.
A project fő célja a digitális
kompetencia, vállalkozói készség
fejlesztése, tanulóközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, kifejlesztése, tapasztalati, gyakorlati
úton, egymástól, együtt tanulva. A
tevékenységek a robotika alapjai-

nak áttekintése motivációs céllal,
célkompetenciák bővítése robotspecifikus geometriai, mechanikai,
villamosgépészeti,
elektronikai,
távérzékelési
alapismeretekkel,
műszaki és természettudományos
alapozás céljából, robotok környezetérzékelés alapú programozása
az autonóm működtetés alapjainak
elsajátítására, robotok autonóm
térbeli mozgásának programozása az autonóm működtetés haladó
szintjének elérésére, robotok kreatív programozása saját tervezésű
célfeladatokra fokuszálnak.
Egy másik Erasmus+ projekt, amiben iskolánk ugyancsak aktívan részt vesz, az
az európai legendákhoz kapcsolódik
(„European
Legends”). Itt olaszországi, magyarországi és portugáliai diákokkal lesz lehetőségük együtt
dolgozni diákjainknak és pedagógusainknak.
www.obg.ro / facebook.com/
obg.szekelykeresztur

Az elmúlt időszakban közösségünk tagjai sokszínű őszi tevékenységekben vettek
részt. 66 tanulónk kapcsolódott be az Erdélyi
Ifjúsági Egyesület által, a tiszta környezetért
meghirdetett akcióba, melynek célja a Küküllő
partjának megtakarítása volt.
Szeptember 21-én került sor végzőseink nagykorúsítási ünnepségére a gimnázium parkjában. Az igazgatói köszöntőt a XI.
osztályosok ünnepi műsora követte. A maturanduszszalagok feltűzése után került sor a
nagykorúsítottak táncára, az eseményt állófo-

gadás és táncmulatság zárta.
A gólyahetet követően szeptember 27-én
tartottuk a IX. osztályosok gólyabálját, ahol a
gólyatánc és az eskütétel után a kiválasztottak versengése következett a gólyakirályi és
királynői címért. A versenyt táncest követte.
A Határtalanul program keretében a XI.
évfolyam diákjai október 4-7. között Nyíregyházára látogattak. Testvériskolánk, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium jóvoltából
nagyszerű fogadtatásban és gazdag programokban volt része a csoportnak, melyek közül

a boldogkői ós diósgyőri várban tett látogatások, az aradi vértanúkra való ünnepi emlékezés, a Kazinczy Ferenc sírja előtti tisztelgés,
a testvériskolában szervezett programok, az
állatparkban tett látogatás emelkednek ki.
Október 12-én került sor Kolozsváron a
Művelődés című folyóirat és a Györkös Mányi Albert Emlékház szervezésében Székelykeresztúr térségének bemutatkozására, ahol
Lakatos Sándor lelkész-vallástanár 225 éves
a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium címmel tartott előadást iskolánkról. Az eseményen fellépett a Lelkes Zenekar.
Október 18-án, az emberkereskedelem elleni harc világnapján diákjaink figyelemfelkeltő és megelőző foglalkozáson vettek részt.
Bekapcsolódtunk a Hargita Megye Tanácsa
által meghirdetett Örökségünk, múltunk és
jövőnk projektbe, melynek célja feleleveníteni
elődeink játékait, azokat játszani, természetes anyagokból készült játékokat használva.
A mosoly világnapján napköziseink sok mosollyal és egy-egy mosolyjellel ajándékoztak
meg mindannyiunkat.

A 2018-2019-es tanévben is megszervezésre került iskolánk dísztermében, a hagyományossá vált Gólyabál.

Mint minden évben a gólyákat a végzős diákok vezették be a gólyatánc ütemeire, majd
a kisgólyák féllábon állva, kiterjesztett szárnnyal elmondták a gólyaesküt. Megfogadták,
hogy tisztelik és becsülik a végzősöket, és
mindenben kedvükben járnak, megőrzik az iskola hagyományait, és igyekeznek a közösség
teljes jogú és kötelességtudó tagjaivá válni.
Végzős diákjaink egy próbatételekből álló
műsort állítottak össze a kis gólyák részére.

Volt benne tánc, ének, humoros próbatételek
és minden egyéb, ami a mulatsághoz és a jó
hangulathoz kell. A színpadra szólított gólyák
megpróbáltak minél jobban teljesíteni. Volt
olyan feladat, amelyiket egyedül, volt, amelyiket párban kellett elvégezzenek. Minden
feladat teljesítése után a zsűri értékelte a fellépő diákokat, majd minden alkalommal egyegy pár kiesett, a többiek pedig folytathatták
a versenyt.
Az izgalommal várt eredmény megszületett: Csiszár István és Tamási Izabella lett
az idei tanév gólyakirálya és gólyakirálynője.
Az eredmény kihirdetése után, a tavalyi
gólyakirály és királynő megkoronázta az idei
győzteseket.
A végzős diákok egy tortával kedveskedtek
a győzteseknek, és egy estig tartó bulival az
összes kis gólyának.
Jánosi Annamária, XII. E osztályos tanuló
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DIÁKVIL ÁG
Petőfi Sándor Általános Iskola

2018. október 11-14. között, Dunakeszi Város
Önkormányzata Testvérvárosi ügyekért felelős
Tanácsnoka, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és a Kőrösi Néptánc Együttes
szervezésében a Testvérvárosi Napok keretében
megrendezésre került Városi Néptánc Gálán és
Nemzetközi Labdarúgó Kupán részt vett a tanulók kíséretében székelykeresztúri Petőfi Sándor
Általános Iskola küldöttsége is.
Nagyszabású városi programsorozat ünnepelte a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola fennállásának 40. évfordulóját.
Ennek részét képezte a testvériskolai köszöntő az iskolában, majd egy testvérvárosi fa elültetése az udvaron, mellyel a közelmúltban
elhunyt székelykeresztúri kollégákra is emlékezünk. Az iskola aulájában kiállítás nyílt az
intézmény, a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola elmúlt 40 évéről, hitelesen dokumentálva az iskola életét. Mindezeken örömmel vet-

Tanulni a múltból
2018. október 7. és 8. között az Erdélyi Ifjúsági Egyesület munkatársai az olaszországi
Brescia városában a Learning from the Past
(Tanulni a múltból) találkozón vettek részt,
ahol egy újabb stratégiai partnerség részleteit beszélték meg. A projekt az 1918. és 1945.
közötti időszak történéseinek feltárására fókuszál. Az I. és a II. világháború közti időszakot
ezen a projekten belül 7 ország fogja kutatni:
Magyarország, Anglia, Olaszország, Németország, Szlovénia, Lengyelország és Románia.
Későbbi célok közé tartozik az is, hogy minél
több ország, egyesület, ember vegyen majd
részt ebben a kezdeményezésben. A program
alapja, hogy olyan történeteket tárjunk fel,
amelyek még nem kerültek napfényre, melyeknek nem volt akkora jelentőség tulajdonítva, vagy amelyekben érdekes, furcsa, titokzatos események rejtőztek el.
A szeptemberben kezdődött projekt több

tünk részt, és kívántunk testvériskolánknak
további erőt és kitartást a jövőre is.
A Radnóti Miklós Gimnázium sportcsarnokában megrendezett nemzetközi labdarugó tornán
a futballcsapatunk szépen játszott, a csodálatos
Néptánc Gálán pedig részt vettek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói is mint a Mákvirágok
Náptánccsoport táncosai. A Gála elején megható megemelékezésnek voltunk részesei: Demeter Miklósnak, akinek nevét ezentúl labdarúgó
torna viseli, posztumusz emlékplekettet adományozott a testvériskola vezetősége.
Testvérvárosi Napok rendezvényei között szerepelt a székelykeresztúri küldöttség és a táncosok örömére egy kirándulás is, melyen megtekinthettük Dunakeszit és a környékét, Fót és
Gödöllő történelmi emlékeit: Gróf Károly István,
Ybl Miklós tervei alapján építtetett templomát,
Németh Kálmán emlékházat és részt vehettünk
a gödöllői interaktív kastélyfoglalkozáson.
helyi ember jelentkezését várja, akik archívumokban, múzeumokban és könyvtárakban
szeretnének kutakodni, hogy összegyűjtsék
ezeket a felfedezésre váró, elrejtett történeteket. Fontos, hogy a feltárt esetek olyanok kell,
hogy legyenek, amelyek ütköznek az akkori elvekkel, szokásokkal, törvényekkel.
A rejtélykeresés várhatóan 2019 márciusában fog elkezdődni, a kutatókat az Erdélyi Ifjúsági Egyesület munkatársai fogják segíteni a
munkában.
Az összegyűjtött történetekből majd fiatalok fognak művészeti alkotásokat készíteni, legyen az egy vers, egy festmény vagy akár egy
tánc. Az alkotások kiállításra kerülnek; elsőként Székelykeresztúron, majd pedig az angol
Lancaster városának művészeti és történelmi
múzeumában. A hét ország történetgyűjteményét egy online térképre helyezik majd, feltüntetve a történetek származási helyét; remélve
egyúttal más országok csatlakozását is, akik
közösen, az elkövetkező évek során, olyan tör-

Köszönjük a szervezőknek a szíves fogadtatást és szeretettel várjuk intézményünkbe a
Határtalanul Program keretén belül Székelykeresztúrra látogató testvériskolánk, a Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
8. osztályos tanulóit és kísérő tanáraikat.
Simó Ildikó, igazgató

téneteket tudnak majd megjelentetni, amelyek
a jövő nemzedékbe büszkeséget, értékeket ültethetnek a nyers és száraz történelemleckék
helyett.
Amennyiben érdeklik Önt a projekt részletei, a feltárások vagy akár a művészi megjelenítések, látogasson el az egyesület székhelyére a Kriza János u. 11. szám alá, vagy hívja a
0755.173-842-es telefonszámot.
Gagyi Réka

Empátia – A z érzelmek kezelése az ifjúság ösvényén – képzés Rugonfalván
2018. szeptember 20. és 25. között Rugonfalván, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület képzést
tartott 24 fiatal számára, akik Erdélyből, Lengyelországból, Spanyolországból, Portugáliából, Észtországból, Csehországból és Szlovákiából érkeztek. A képzés csak az egyik része
a sikeresen megpályázott Erasmus+ projektnek, hiszen ez a program két részből áll. A
szeptemberi képzés, és a majd novemberben
sorra kerülő csere témája az érzelmek kezelése; Emphaty – Emotional Managemant on the
path of Youth (magyarul: Empátia – Az érzelmek kezelése az ifjúság ösvényén). Az 5 napos
képzés első napját az ismerkedéssel töltötték
a fiatalok, elsősorban egymás, a program és a
helyszín megismerése volt a cél, majd az este
folyamán egymás országait és azok kultúráit
hozták előtérbe. A résztvevők hazulról hozott
ételekből és finomságokból terítettek asztalt,
hogy jellegzetes ételeiket mások is megkóstolhassák.
A második nap legnagyobb részét már a témával kapcsolták össze, a Spanyolországból
érkezett képző az agyunk működését és az
érzelmekkel való kapcsolatot taglalta. Egyszerű megfogalmazásban – úgy, hogy hétköznapi

emberek is megértsék – tartott előadást arról,
hogyan működik az agyunk, és hogyan hat egy
történés az érzéseinkre, valamint arról, hogy
mi történik az agyunkban, ha ismerős vagy
akár ismeretlen impulzussal találkozunk. A
résztvevők körében továbbá letisztázódott az
is, hogy tulajdonképpen mi a különbség az érzelmek és az érzések között.
A harmadik és negyedik nap már az első
napokon tanultakra alapozva érzelmeink levezetése került a porondra. A képző elmondta,
lerajzolta, hogy mi történik akkor, ha az ember
nem képes kellőképpen érzéseit levezetni, mi
annak a rövid, illetve hosszú távú következménye. Ez egy komplex folyamat, és bármennyire
is elenyészőnek tűnik lelkünk kisebb zavara,
annál több időt kellene a „helyreállításra” fektetni.
Az utolsó előtti napon a résztvevők – a képzővel közösen – a helyes levezetéssel foglalkoztak: Hogyan legyenek az ifjúsági munkások
olyan „hallgatók”, akik szóra bírhatják a beszélni vágyó embert, főként olyan fiatalokat értve
ez alatt, akik korábban elnyomással találkoztak, legyen szó nemi egyenlőtlenségről, faji és
nemzeti megkülönböztetésről, bántalmazás-

ról vagy szexuális irányultságról. A képzésen
résztvevők tehát megtanulhatták, hogyan kezeljék azokat a fiatalokat, akik a múltban valamilyen bántalmazásnak voltak áldozatai.
Az utolsó nap a tervezés napja volt: a résztvevők és az Erdélyi Ifjúsági Egyesület munkatársai közösen megbeszélték a november végére tervezett ifjúsági csere részleteit, melyre
olyan fiatalok részvételét várják a partnerországokból, akik vagy érdekeltek a témában,
vagy pedig nekik maguknak is volt már részük
elnyomásban.
Gagyi Réka
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MINDENNAPOK
Házunk tája
Tereprendezésre került sorra a főtéri Petőfi-szobornál. A köves ösvényeket macskakő
fogja felváltani. Tekintettel arra a tényre, hogy
a szobor körül évente több szabadtéri rendezvény, ünnepség is szokott zajlani, mindenképpen fontos a terület rendezése a főtér eme sűrűn frekventált részén.

Temetői munkálatok
Halottak napja közeleg, amikor mindenki az
elhunyt szeretteire, rokonaira, barátaira emlékezik. Erre készülődve az önkormányzat munkatársai a főbb temetői sétányok kitakarításával és lekaszálásával foglalatoskodnak.

A kézmosás világnapja
Ma, október 15-én ünnepeljük a kézmosás
világnapját. Ebből az alkalomból az idén az önkormányzati egészségügyi asszisztensek közreműködésével a szociálisan hátrányos helyzetű
közösség számára is megszerveztük a személyi
higiénia és a kézmosás fontosságát tudatosító
eseményt a betfalvi romák igényeit kiszolgáló,
nemrég állított közkút szomszédságában.

Zöldhulladék elszállítása
Október harmadik harmadában került sor a
lakosság által kihelyezett zöldhulladékok elszállítására. A munka folyamatosan, lapzártakor is
zajlott, remények szerint egy hét alatt a város
minden utcája sorra kerül.

Készülődés a télre
Bár még ősz van, gondolnunk kell már a hamarosan beköszönő havas téli napokra és a sikos utakra is. Ezért az önkormányzat munkatársai karbantatási és felújítási munkálatokat
végeznek az UNIMOG típusú hóeltakarító és
homokszóró járművön, hogy lehetőleg ne érjen
felkészületlenül minket egy váratlan havazás.

Épül az új műgyepes pálya
Hosszas, indokolatlan szünet után végre újra
folytatódnak a műgyepes pálya építési munkálatai a városi sportcsarnok szomszédságában. A
készülő műgyepes pályán kosárlabda-, minifoci-, kézilabda- és teniszpályák leszek kialakítva
a sportolni vágyók és a sportkedvelők örömére.

Jól halad a munka a Kecskés utcában
Javában folynak az utcafelújítás munkálatai
a Kecskés utcában. Elkészült már az esővizet
elvezető csatornahálózat, jelenleg az út alapozásán dolgoznak.

Befejezéshez közelednek a Hargita utca
felújítási munkálatai
Már látszik a fény az alagút végén – befejezéshez közeledik a Hargita utca felújítása. Tudjuk, hogy a munkálatok az utcalakók türelmét
alaposan próbára tették, de reméljük, hogy végül mindez az ők elégedettségükre és a város
általános urbanisztikai képének javulására fog
szolgálni.
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TÉRSÉGJÁRÓ
Falutalálkozó és szoboravatás Siménfalván
Siménfalva Község Polgármesteri Hivatala
és a siménfalvi egyházközség, Hargita Megye
Tanácsának támogatásával és a Székelykeresztúri Kistérség Szövetség partnerségében 2018.
szeptember 8-9-én falutalálkozót és testvértelepülési találkozót szervezett. Ugyanekkor ezen
a hétvégén ünnepelték a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 450. évfordulóját.
E jeles eseményt ökumenikus istentisztelettel kezdték a siménfalvi unitárius templomban,
ahol a szószéki szolgálatot Kovács István, sepsiszentgyörgyi lelkész, a MUE közügyi igazgatója végezte. Az úrvacsorára a falu szülötte,
Sipos László firtosváraljai lelkész szívhez szóló
szavai készítették fel lélekben az egybegyűlteket. Továbbá Szén Sándor, helyi unitárius
lelkész ismertette a nap további eseményeit, és köszönetét fejezte ki a támogatásokért.
Lőrinczi Lajos, a Székelykeresztúri Unitárius

Egyházkör esperese is megáldotta ezen emlékezetes ünnepet. A templomi ünnepségen Bálint Hortenzia énekvezér által betanított műsorral emlékeztek.
Ugyancsak ezen a napon került sor Székely
Mózes, erdélyi fejedelem szobrának leleplezésére is. A szobrot Zavaczki Walter Levente
szobrászművész készítette és a helyi önkormányzat finanszírozta.
Kölesd község testvértelepülés szép számú
küldöttséggel és fellépő dalkörükkel képviseltette magát. Az iskola sportpályáján felállított
színpadon ünnepi műsor keretében felléptek a
helybéli iskolások, Bálint Ilona, Boda Csilla és
Tiboldi Erika tanítónők által összeállított hagyományőrző műsorral. Mellettük a rugonfalvi
Forgórózsák és a székelykeresztúri Vadrózsák
Néptáncegyüttes, a székelyszentmihályi Citerazenekar és gitáron is szállt a dal. A falu és

térség neves szülöttjeinek, Elekes Ferencnek,
Farkas Árpádnak és Kányádi Sándornak versei
is elhangzottak. A hangulatot fokozta Jóni Géza
és zenekara, a nap tábortűzzel és hajnalig tartó
mulatsággal ért véget. Vasárnap futballmérkőzéssel zárult a falutalálkozó.
Az önkormányzat, a faluközösség, az egyház ezúton is köszöni Hargita Megye Tanácsának a támogatását, e jeles eseményhez nyújtott segítségét.
Faluvégi Bartha Noémi

Szép a Nyikó, s a vidéke… III. Régi és jelen citerások találkozója

2018. október 13-án megrendezésre került a
Szép a Nyikó, s a vidéke… III. Régi és jelen citerások találkozója Székelyszentmihályon.
Egy örömmel teli, szép és hangulatos napot
élhettünk meg. A találkozó alkalmával a helyi
szervező citerazenekaron kívül még hét másik
csoport vett részt, és egy néptánccsoport is
színesítette a programot.
Velünk ünnepelt a gyergyóalfalusi Domokos
Pál Péter Hagyományőrző Egyesület Citerazenekara, a gyergyócsomafalvi Citerazenekar,
a marosvásárhelyi Fagyöngy Citerazenekar,
a dobrai Citerazenekar Szatmár megyéből, a
csorvási Csillag Citerazenekar Magyarországról,
a gyórói Répcementi Citerazenekar és a gyórói
Férfidalárda szintén Magyarországról, valamint
a kecseti Kaláka Néptánccsoport. A zenei produkciók mellett gyönyörű népdalkoszorúkat is
hallhattunk Sorbán Enikő, homorodalmási népdalénekes, Orendi István, székelyudvarhelyi
furulyás és Simó Hargita népdalénekes előadá-

sában. Meglepetéselőadásként a székely himnuszt citera kísérettel énekelhettük el.
A rendezvény kiemelt résztvevője, Mátyus Ilona nyugalmazott tanítónő, a falu egykori tanítónője elszavalta Kiss Jenőtől az Óda az anyanyelvről című verset. A rendezvényen sor került egy
közös fellépésre, amelyben a székelyszentmihályi Citerazenekar fiatalabb generációja, a Csillag Citerazenekar és a Fagyöngy Citerazenekar
együttes erővel mutatta be a nyári szentegyházi
citeratáborban tanult felcsíki összeállítását. Bebizonyították azt, hogy igenis érdemes ilyen jellegű
táborokba vinni a fiatalokat, ahol fejlődhetnek,
és életre szóló barátságokat alakíthatnak ki zenésztársaikkal. A kulturális műsort követően egy
estebédre került sor, amit egy táncoktatás követett: Nagy Vanda és Császár Szabolcs felcsíki táncokat oktattak, majd a rendezvényt egy táncház
zárta. A táncházban és az est további részében
Csaszi és barátai muzsikáltak.
A sikeres találkozó lebonyolításáért köszönet

Kopjafát avatott a Hubertus
Október 13-án kopjafaavatással emlékezett meg a csekefalvi vadászháznál a Hubertus
Sport Vadász-Horgász Társulat.
A szép számban összegyűlteket Fazakas Attila vadgazdálkodási mérnök, a társulat igazgatója köszöntötte, aki elmondta, e kopjafával
örök emléket állítani jött a Hubertus egykori, a
két világégés között térségünkben tevékenykedő, az akkori idők alatt méltatlanul feledésbe
taszított, de a szívekben mégis örökké jelenlevő
elhunyt bajtársak tiszteletére.
Gálfalvi Gábor vadászíró, az egyesület sajtóreferense vette át a továbbiakban a szót, aki rövid
történeti áttekintőben szólt a múltbeli vadászéletről. Elmondta: az 1913-ban megalakított egyesület kezdeményezője, Jeddy Tamás földbirtokos
és segítője, Ferenczy Gábor szervező munkája
roppant jelentőséggel bírt, hiszen morálisan és
etikusan is meg tudták tartani emberségüket a
vadászat, a vadgazdálkodás aulája alatt, úgy ahogyan azon idők viharában nem sokan tehették.
A kopjafa az elhunyt vadászok emlékének
szól, de emlékeztető is egyben a jövendőkre. Az
alábbiakra emlékeztek a jelenlévők: Biró Dezső,
Budaker János, Gyarmathy Lajos, Jakabházi Gá-

bor, Jeddy Lajos, Lendvay Imre, Pap Béla, Paget
Olivér, Raffay Károly, Tolvaly Tibor és Walter Ferenc. Az egykori vezetőség: dr. Ferenczy Gábor
elnök, Jeddy Tamás és Sebessy Miklós, gazdasági intézők, míg a titkári teendőket Lőrintzy Géza
látta el, a pénztáros Péter Lajos volt.
A háborúk utáni embertelen és elembertelenítő diktatórikus időszak még jobban megnehezítette a vadásztársulat tevékenységét, hiszen
többszöri kérvényezés után sem engedélyezte
a pártállam a társaság újraegyesítését. Önálló
egyesület 1998-ban jöhetett létre, amelyet mai
napig is töretlen erő hajt.
A kopjafa lelkében őseink emléke nyugszik,
ennek csöndes dicsérete Vajda Csaba Levente
faragóművész keze munkája.
Az alkotó elmondta, hű maradt mind a vonalvezetésében, mint az ősi kopjafák jelentését hordozó tartalomhoz. A kopjafára egy
bronzplakett került „Kopjafa, legyél az elhunyt
vadásztársnak lelki őrzője, mint a menny felé
lobogó lelkek méltó hirdetője.” emlékvers felirattal. (Gálfalvi Gábor: Vadászlelkek őrzője)
E kopjafa előtt fejet hajtó örökre tudni fogja,
hogy ezek az égig érő oszlopok a szívünkön keresz-

jár Hargita Megye Tanácsának, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a Székelyszentmihályi Unitárius Egyházközségnek, a Communitas
Alapítványnak, Siménfalva Község Önkormányzatának, a Székelykeresztúri Kistérség Szövetségnek és néhány önzetlen magánvállalkozónak, cégnek, ugyanakkor nem utolsó sorban az
önkéntesen besegítő helybélieknek és a résztvevő vendégcsapatoknak, citerazenekaroknak,
hagyományőrző csoportoknak.
Nagy Márta Izabella

Fotó: László Fotó

tül vertek gyökeret a földbe, onnan pedig, őseink
és a mi hitünk szerint, az égiekig is felérnek. Ennek
fényében tekint a vadászember is e jelfára, hiszen
mi az ember, ha nem az élettől a halálig fa!
Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel: Ilie
Marian ügyvéd, Siménfalva, valamint Szentábrahám községek polgármestere Péter Zoltán
és Simó-Dezső Szabolcs. Nem utolsó sorban
a Hubertus Sport Vadász-Horgász Társulat vezetőtanács tagjai: Török László, Jodál Levente,
Szász Mátyás és Krisán Dénes.
A kopjafát Berei István, szentábrahámi unitárius lelkész áldotta meg. A megemlékező eseményt a Polgári Fúvószenekar fellépése a székely himnusszal zárta.
Szente B. Levente

Fotó: Fazakas Zsolt

8.

oldal - 2018. október

FELHŐTLENÜL
Máskép(p) Táncjáték a Tordai Országgyűlés 450. évfordulójára
Szeptember 28-án egy különleges előadást
láttak, akik a művelődési házban töltötték a
szombat estét. Az előadás üzenetét dr. Tódor
Csaba, unitárius lelkész az alábbiak szerint fogalmazta meg:
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vadrózsák Néptánccsoportja Máskép(p) című előadásában Józsa Levente hanggal és mozgással
értelmezi azt, amit Körösfői Kriesch Aladár színekkel és formákkal vászonra örökített meg a
XIX. század végén az 1568-as Tordai Ország�gyűlésről. Ezen az Országgyűlésen ugyanis az
erdélyi rendek megállapodtak abban, hogy a
négy bevett felekezet (katolikus, evangélikus,
református, unitárius) hitét és vallásos meggyőződését szabadon gyakorolhatja.
A táncjátékban az Ige-zene fejezi ki azt a változatlan és örök visszatérő hit- és lelkiismereti
állandóságot, ami egy ördöngősfüzesi menyasszonykísérő dallama. Az Ige-szöveg a János
evangéliumából, a Jelenések Könyvéből való,

A z asszony verés
mennyisége mint a
modernizáció mérőónja

Október 17-én félházzal megtelt a művelődési ház, a Pódium Színtársulat újra színpadra
vitte Dürrenmatt Pör a szamár árnyékáért című
szatírikus darabját.
A nézők számát jóval felülmúlta a színészek
és nézők hangulata. Az amatőr színtársulat
tagjai remek formában voltak és kiváló teljesítményt nyújtottak, a kifejezetten nehéz szövegek ellenére is. A színpad ürességét és a díszletek minimalista kivitelezését, teljes hiányát
tökéletesen ellensúlyozva töltötték ki a színpadot. A teljesség igénye nélkül hadd emeljem ki
az Antraxot alakító Zsigmond Csabát és a feleségét játszó Busch-Szabó Annát, akiknek minőségi játéka a komikus jelenetektől a letargikusakig megérintette a nézőket. A fiatal színészek

közül a faék egyszerűségű sisakkészítő (Kántor
István) és a butácska divatbolt-tulajdonos (Atanackovic Natalija) is kiválóan hozták a szerepüket, Kántor István második karaktere ráadásul
egy elképesztő monológgal ejti ámulatba a közönéget. Mindennel együtt remek este volt és
remélem, hogy a Pódium Társulat nemsokára új
darabbal örvendeztet meg bennünket.
Bármi lesz is, én ott leszek.
Bessenyei Mihály

illetve szövegként megjelennek a már említett
ördöngősfüzesi dallamok. A játék drámaiságát
a vallásszabadság ívelése jelenti olyan értelemben, ahogy az egy hitből (régi) kivetkőzve
eljut a több felekezet megalakulásáig. Ez az
ívelés nem feszültség- és konfliktusmentes. A
táncjáték két alapkonfliktusát a legényes nyelvén fejezi ki: az egy hit többfajta kifejeződése,
egymásnak feszülése bontakozik ki ezekben a
mozdulatokban. Ez a konfliktus majd katarzisba torkollik, hogy ezután az Adjunk hálát mindnyájan kezdetű egyházi énekre aludjon ki. Ez
alatt a játék lekerekítődik, a kezdeti mulatságban szétválasztott asztalok ismét egymás mellé
kerülnek. A táncosok hálájuk jeléül összenyomják az asztalokat, ahogy az a kezdő kép mulatságában volt, és egy pillanatra visszarögzülnek a Kőrősföi Kriesch-kép mintha helyzetébe,
ami természetesen csak utalás, kevésbé fizikai
megjelenítése a tordai diétának.
A táncjáték üzenete, hogy az egy dallamra

különböző táncok gerjesztette konfliktus a változatlan lényegbe csendesedik vissza. Vagyis az
ember folyamatosan visszatér az őt az Istennel
összekötő létalapjába: a belső, személyes hit
erejébe és valóságába.
Zene: Kedves Zenekar. Közreműködő: a Lelkes Zenekar és Kátai Zoltán.
Az előadást támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Csoóri Sándor Program.

Új önkéntesek Keresztúron
Október első hetében a European Solidarity
Corps keretein belül kilenc új lakó érkezett a
Kriza János utcai „sárga házba”, hogy az elkövetkező hat hónapon keresztül városunkban
végezzenek önkéntes munkát.
A fiatalok Olaszországból (Alessia, 18 éves),
Spanyolországból (Juan 18 éves) , Észtországból
(Maria, 19 éves, Joanna, 22 éves), Portugáliából
(Marcos, 22 éves) és Magyarországról (Bálint
(23), Sára (25), Regina (27) és Mihály) jöttek.
Itt tartózkodásuk idején többek között az
óvodásokkal foglalkoznak, angolt tanítanak nekik, az újrahasznosítási program keretében tartanak bemutatókat, az egyesület tevékenységét
segítik, foglalkoznak a fogyatékos gyerekekkel,
és a Gondviselés Segélyszervezet más programjaiba is bekapcsolódnak, tanulmányozzák a
környék gyógynövénykultúráját és besegítenek
a manufaktúrák tevékenységébe. Dolgozni fognak riporterként, tudósítóként és működtetik az

Újra itt lesz a
Szomszédnéni!
November 15-én, csütörtökön este 18.00
és 20.00 órától a Művelődési Házban a
Showder Klub humoristái, Felméri Péter és
a Szomszédnéni Produkciós Iroda a vadonatúj Világkörüli Erdély turné humorestjüket
mutatják be. Jegyek elővételben a kulturális
irodában és előadás előtt a helyszínen válthatók.
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ATA-rádiót, természetesen leosztva mindezt,
mindenkinek meg lesz a maga jól meghatározott feladatköre.
S hogy milyen érzésekkel vágnak neki az előttük álló, Székelykeresztúron töltendő időnek, azt
egyikük, Bessenyei Mihály így fogalmazta meg:
„Kilenc idegen, akik a következő hat hónapot
együtt töltik egy idegen ország idegen városában. Félelmeink nincsenek, csak mérhetetlen energiánk, ha segítséget kell nyújtanunk,
kimeríthetetlen tudásvágyunk, ha valami újat
tanulhatunk, és mélységes reménységünk,
hogy Székelyföld befogad, és kicsit láthatunk,
érezhetünk valamit e varázslatos régió csodáiból, és megismerhetjük, remélhetőleg megszerethetjük az itt élőket.”
Kedves fiatalok! Isten hozott Székelykeresztúron! Benvenuto! Tere tulemast! Bienvenido!
Bem-vindo!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Isten hozott
Székelykeresztúron!
2018 augusztusában hét kisbaba született
Székelykeresztúron, négy fiú és három lány.
Őket látogattuk meg a közösségi asszisztensekkel, átadva nekik városunk üdvözletét és
ajándékát. Isten éltessen benneteket Gábor
Maximos, Szabó Dénes, Fazakas Örs Csaba,
Ötves Diána-Gabriella, Fodor-Birtalan Dorka,
Vass Botond és Csiszér Viktoria!
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