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folytatás a 2. oldalon...

 Boldog új évet S zékelykeres z túr!

2019. január 10-én sor került az idei eszten-
dő első rendes havi tanácsülésére, amelyen ti-
zenegy napirendi pontot vitatott meg a testület, 
az alábbiak szerint. 

Első napirendi pont alatt elfogadásra került 
a december 18-i rendkívüli tanácsülés jegyző-
könyve.

Három napirend arról szólt, hogy különböző 
civil szervezetek, illetve egyesületek adócsök-
kentésre nyújtottak be kérelmet, nevezetesen 
a DOMUS, a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztá-
ra és a Keresztúri Ifjak Egyesülete. Ezeknek az 
egyesületeknek arra a tevékenységre, amelyre 
a törvény biztosítja és lehetővé teszi ezt, meg-
adtuk az adókedvezményt, olyan ingatlanokra, 
amelyek az ők tulajdonukat képezik és amelyek 
szociális téren vannak hasznosítva. Ezt a ked-
vezményt évről évre meg szoktuk adni, az ön-

kormányzat ez alkalommal is elfogadta.   
Az ötös napirendi pontban különböző szerző-

déseket hosszabbítottunk meg cégeknek. Ezek 
a szerződések az önkormányzat tulajdonában 
lévő területek, ingatlanok egy évre történő bér-
lésére szólnak. Főleg a Szabadság téren vannak 
ilyenek, de más részeken is, és évről évre az 
inflációval szoktuk ezeket a bérleti díjakat in-
dexálni, megnövelni, a meghosszabbítást egy 
évre elfogadni.

Volt egy veteményes terület bérlésére vo-
natkozó kérés, ezt elhalasztottuk egy későbbi 
döntésre, hogy tisztázhassuk a tulajdonjogi 
viszonyt, hogy nehogy abba a hibába essünk, 
hogy nem az önkormányzat tulajdonában lévő 
területet adunk bérbe. Amint tisztázódott a te-
rület jogi helyzete, ha jogunk van hozzá, meg is 
kötjük a szerződést. 

 Az év végi ünnepi hangulatot nemzeti szim-
bólumaink használatával kívántuk fokozni. Ha 
már a polgármesteri hivatal homlokzatán nem 
loboghat székely zászló, azért az emberi közér-
zetünkre és közösségi szellemiségünkre való 
tekintettel úgy gondoltuk, hogy nem árt ha né-
ha-néha sátoros és nemzeti ünnepeink alkalmá-
val elővesszük és megmutatjuk zászlainkat, akár 
a gondosan őrizgetett ünneplő ruhát. Amint lát-
ják, a zászlók az emberektől eltérően nem bánt-
ják egymást, jól megférnek egymás mellett, 
előtt vagy után, függetlenül attól, hogy melyik 
nemzetnek állnak legközelebb a szívéhez.

Bántani egymást csak az emberek szokták. A 
zászlók úgy vannak, ahogyan a mindannyiunk 
által ismert dalból tudjuk:

„Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Mindenféle szélnek haragosa volnék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
S nem lennék játéka mindenféle szélnek.”

 Ady Endre: 
 Boldog újévet!

Ezúttal sírva, szépen
Forgok meg lelkemnek régi
Gyermekes életében:
Boldog új évet kívánok.
Boldog új évet kívánok,

Mindenki tovább bírja
E rettenetet,
E szamárságot,
Mint szegény, mint bírom én, én,
Gyönyörködve,
Óh, én szegény
Lelki kémény.
Boldog új évet kívánok.

Ontom a füstjét
A szavaimnak,
Pólyálva és idegesen,
Be messze ringnak
Az én régi terveim,
Az én régi társaim is
De messze vannak,
Boldog új évet kívánok.

Új év Istene, tarts meg
Magamnak
S tarts meg mindenkit
A réginek,
Ha lehet:
Boldog új évet kívánok.

	 Beszámoló	a	januári	tanácsülésről

Fotó: Gagyi Réka
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1/2019-es HATÁROZAT egy adókedvezmény 
jóváhagyásáról a Keresztény Ifjak Együtt-
élés Egyesületnek.   

2/2019-es HATÁROZAT egy adókedvezmény 
jóváhagyásáról a CJD Domus Alapítványnak.

3/2019-es HATÁROZAT egy adókedvezmény 
jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegélyező 
Pénztárnak.

4/2019-es HATÁROZAT egyes bérleti szer-
ződések meghosszabbításáról.

5/2019-es HATÁROZAT a 2018-as évi helyi 
költségvetés többletének elfogadásáról.

6/2019-es HATÁROZAT a Polgármesteri Hi-
vatal és a Helyi Tanács alárendeltségébe tar-
tozó közintézmények alkalmazottainak fize-
tési besorolásának elfogadásáról.

7/2019-es HATÁROZAT a közérdekű mun-
kálatok listájának elfogadásáról a 2019-es 
évre.

8/2019-es HATÁROZAT a helységgazdálko-
dás keretén belül elvégzendő munkálatok lis-
tájának elfogadásáról a 2019-es évre.

9/2019-es HATÁROZAT a Betfalvi mellékutca 
felújítása beruházás állami költségvetésből 
nem finanszírozott költségeinek biztosításá-
ról a város helyi költségvetéséből.

Székelykeresztúr, 2018. január 10.

ÖNKORMÁNYZAT

 A nyaköny v i hírek
 2018.12.15. – 2019.01.15. 

 Születések:
Lukács Kende-Máté 2018.12.16
Házasságkötések:
 2018.12.21
Faluvégi László és Hatos Henrietta
 2018.12.27
József Imre és Ilyés Orsolya
 2018.12.27
Simó Levente és Bonis Tünde
 2018.12.29
Barabás József-János és Györfi Beáta
 2019.01.12
Györfi Barna-Csaba és Joó Krisztina-Tünde
Elhalálozások:
Sebestyén Rozália 2018.12.20
Major Irma  2019.01.01
Firtos Margit  2019.01.01
Firtos Irma  2019.01.13
Szatmári László  2019.01.12
Gál István  2019.01.11

S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R
V Á R O S
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K
H A T Á R O Z A T A I

	 Beszámoló	a	januári	tanácsülésről
Egy fontos napirendi pontot fogadtunk el, a 

2019-es évre. Gondolom, mindenki tudja, aki 
követi az országos médiát, hogy Romániában 
2080 lejre emelkedett a minimális kötelezően 
fizetendő fizetés. Ez azt jelenti, hogy az önkor-
mányzatnál is kötelezően kellett alkalmazni, 
de mivel az egységes fizetési törvény az előző 
években nemcsak a minimál fizetést szabályoz-
za, illetve ettől nemcsak a minimál jövedelem-
mel rendelkezők fizetése függ, hanem a többi 
alkalmazott is egy fizetési rács szerint kapja a 
fizetést úgy, hogy a minimál fizités plusz a fize-
tési együttható, ezért mindenkire érezhető ha-
tást fog kifejteni az állami szektorban, nemcsak 
a helyi önkormányzatokra ez a 2080 lejes mi-
nimál fizetés. Ez azt jelenti, hogy kötelező mó-
don 9,4, majdnem 10 százalékkal megnőnek az 
önkormányzatnál alkalmazott fizetések. Most 
elfogadtuk a 2019-es évre a helyi fizetésrácsot, 
amely gyakorlatilag hasonlít az előző években 
elfogadottakhoz, csupán aktualizáltuk az új mi-
nim fizetéssel.

Nyolcas napirendi pont kapcsán elfogadtuk 
az önkormányzat költségvetésének 2018-as évi 
zárását. Azt kell tudni, hogy a működésből 2,3 
millió lej többlet származott, viszont összessé-
gében az önkormányzat költségvetése az előző 
évek tapasztalatával és gyakorlatával ellentét-
ben mínusz 296 ezer lej, tehát szinte 300 ezer 
lej veszteséggel, deficittel zártuk a 2018-as 
évet. Ez egyfelől elgondolkodtató. Az évet így 
kezdtük meg, hogy tudtuk, hogy két fontos té-
nyező befolyásolja: az egyik, amint említettem, 
a fizetések jelentős mértékben való növekedé-
se az egységes bérezési, fizetési törvénynek 
köszönhetően. A másik tétel, amely negatívan 
befolyásolta a 2018-as évi költségvetés végre-
hajtását, az a fizetési adókból leosztott, nekünk 
járó 17 egész huszonvalahány százalék, ami a 
2018-as évre 3,5 millió lej volt, összehasonlít-
va az előző évekkel, amikor 4 millión felül volt.
Az idén legalább 1 millió lejjel kevesebbet kap-
tunk, mint amennyit kellett volna, és ez a két 
tényező már rögtön odavezetett, hogy a költ-
ségvetésünk deficittel zárt. Természetesen ez 
nem jó jel a 2019-es évet illetően, tehát nem 
tudjuk azzal kezdeni az évet, az idéni költség-
vetés tervezésekor, hogy felosztjuk a spórolt 
pénzünket, és valamiket megvalósítunk belőle,  
felosztjuk a különböző befektetésekre, és vala-
mit látunk belőle, hanem azon kell gondolkod-
ni, hogy hogy tudunk és honnan tudunk plusz 
forrásokhoz jutni, akár pályázati úton, akár 
kormányzati kiírásoknál, vagy uniós pénzeknél, 
hogy azért az élet ne álljon meg és annak elle-
nére, hogy most tényleg ilyen anyagi problé-

mákkal küszködik a város, azért az emberek ne 
érzékeljék azt, hogy a közérdekű munkák nem 
folytatódnak, nem haladnak előre. 

A kilences napirendi pontnál a helyi közér-
dekű munkálatoknak a listáját fogadtuk el, ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elfogadott 
munkálattípusokból fogunk elvégeztetni úgy, 
ahogy előző években is, főleg azokkal, akik 
szociális munkára vannak felvéve, és szociális 
munkát kötelesek vállalni, azért a szociális jut-
tatásért, amit kapnak, ezt a listát elfogadtuk. 

A tizes napirendi pontnál a városgazdálko-
dásnál elvégzendő munkálatoknak a 2019-es 
évi listáját fogadtuk el. Ez a lista és az előbb 
említett is gyakorlatilag egy átfogó keretlista, 
amelyben sok minden fel van sorolva, és nagy-
jából mindenből végzünk valamit, valameny-
nyit, annak a függvényében, hogy épp mire van 
szükség. Nem azt jelenti, hogy mindent telje-
sen el is végzünk, de az, amit minden évben 
szoktunk, akár a parkok rendezése, temetők 
gondozása, téli hótalanítás vagy akár egyéb 
munkálatok, amelyek a saját munkacsoportunk 
által elvégezhető, azok ezen a listán mind sze-
repelnek.

Tizenegyes napirendi pont kapcsán egy 
örömhírt kell bejelentenem a betfalviaknak, fő-
leg azoknak, akik a Belső utcában laknak. Az 
utca felkerül arra a listára, amelyet az RMDSz 
javasolt a Fejlesztési Minisztériumnak. Itt azt 
kell tudni, hogy kb. 1,6 millió lejes munkálat-
ról van szó, amiből 950 ezer lejt a Fejlesztési 
Minisztérium finanszíroz, illetve 650-et a helyi  
önkormányzat. Ebben a pályázatban csak az 
úttest és az ahhoz tartozó dolgok számolhatók 
el, a járdák és az esővíz-elvezetés nincs finan-
szírozva, azt helyi forrásból kell biztosítsuk. Ez 
gyakorlatilag a betfalvi üzlettől kezdődő és a 
régi malomnál végződő belső utcáról szól, de 
nemcsak erről a szakaszról, hanem arról a sza-
kaszról is, amelyik bevezet a vízműig, és járda, 
valamint utca rehabilitálásra szólóan van ter-
vezve. 

Még vannak lépések, ameddig odakerülünk, 
hogy licitre tehetjük, egyelőre rajta vagyunk 
a minisztérium javaslati listáján, de meg kell 
kössük a szerződést, és miután megkötöttük a 
szerződést a finanszírozásra, azután tudjuk kiír-
ni licitre, és reméljük, hogy idén neki is tudnak 
kezdeni, és szerencsésebb helyzetben még akár 
be is fejezni, ami nem biztos, de reménykedünk. 

Azt szeretném még elmondani, hogy a kö-
vetkező tanácsülés előtt, ami február második 
hetében lesz, sorra kerülnek a városban olyan 
rendezvények, amelyeket szokás szerint évről 
évre elindítunk. Az önkormányzati képviselők fi-

...folytatás az első oldalról

gyelmét is felhívtam, és meghívtam őket is már 
előzetesben is, pl. ha objektív akadálya nem 
lesz, idén is sort kerítünk a hagyományos disz-
nóvágó versenyre. Igyekszünk legalább annyira 
hangulatossá tenni, mint az előző években. Most 
már a környéken is eléggé nagy divatja lett és 
szokásba jöttek az ilyen jellegű rendezvények, 
nagyobb községek is szerveznek hasonlókat, Ke-
resztúr térségében csak mi szervezzük, de ter-
mészetesen szeretettel hívjuk a Kistérség lakóit 
is, nemcsak a székelykerestúriakat.

Remélem találkozunk, és jókedvben, remé-
nyekkel kezdhetjük a 2019-es évet. 

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya
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Mi újság a köny v t árban?
A magyar kultúra napját január 22-én ün-

nepeljük, ilyenkor számos kulturális és művé-
szeti rendezvényt tartanak a magyar nyelvte-
rületeken. A Városi Könyvtárunk ez alkalomból 
a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János tiszte-
letére rendezett, Jártam a jelenben, éltem a 
jövőben című kiállítás házigazdája volt. A tár-
lat a költő életútját, munkásságát mutatta be 
az érdeklődőknek. A táblákon Arany életének 
fontosabb eseményei kaptak helyet, fényké-
pekkel, reprodukciókkal, idézetekkel díszítve. 
A kiállítás január 23-ig lehetett látogatni. 

Meseterápia
A biblioterápia személyes problémák meg-

oldásának segítését jelenti irányított olvasás-
sal. Ennek egyik ága a meseterápia. A jól kivá-
lasztott mese lelki támaszt nyújt, szórakoztat 
és gyógyító hatása is van. Egy ilyen kicsiknek 
szóló meseterápiás foglalkozást tartott könyv-
tárunkban Szász-Cserey Katalin lelkésznő, aki 
Magyarországon tanulta ezt a módszert. A 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium 3. osztá-
lyos kisdiákjai lelkesen, nagy fantáziával vet-
tek részt az interaktív foglalkozáson, melynek 
a barátság volt a témája. A gyerekek élvezték 
az állatokról szóló mesét, a színes kártyákat, 
a szokatlanul elrendezett helyszínt, minden-
kinek volt véleménye és mondanivalója, és el 
is mondhatta azt. Köszönjük a lelkésznőnek a 
munkáját, Pap Katalin tanítónőnek pedig a nyi-
tottságát erre az újszerű foglalkozásra. 

Radnóti Miklós felolvasómaraton – 2019
Csatlakozzunk mi is a csíkszeredai Kájoni Já-

nos Megyei Könyvtár kezdeményezéséhez!
Olvassunk újra együtt ezen a nagyszerű 

megmozduláson! 2019. február 19-én, Radnóti 
Miklós (1909-1945) alkotásait szólaltatjuk meg, 
születésének 110., halálának 75. évfordulója 
alkalmából.

Célunk, ráirányítani a figyelmet, érdeklődést 
magyar irodalmunk egy-egy kiemelkedő sze-
mélyiségére, életművére, azokra az emberi, 
erkölcsi, művészi értékekre, melyeket képvisel 
és arra, hogy klasszikusokat olvasni fontos, jó . 

Ugyanakkor gyűjtjük az Országos Széchényi 
Könyvtár számára a Keresztúri Kisváros min-
den egyes lapját, de legfőképp a 2010 előtti 
számok felajánlásának örülnénk a legjobban. 
Akinek van fölös példánya, hozza el a könyv-
tárba, hogy továbbíthassuk az OSZK-ba! 

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 1/2019 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei Creştine de Tineri Convieţuirea.

HOTĂRÂREA nr. 2/2019 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a „Fun-
daţia CJD Domus”.

HOTĂRÂREA nr. 3/2019 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

HOTĂRÂREA nr. 4/2019 privind prelungirea 
unor contracte de închiriere încheiate de 
oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 5/2019 privind aprobarea 
deficitului  bugetar pe anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 6/2019 privind stabilirea 
salariilor de bază corespunzătoare funcţiei, 
gradului/treptei profesionale/categoriei de sa-
larizare pentru funcţiile publice şi funcţiile de 
natură contractuală, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Cristuru Se-
cuiesc, Muzeului orăşenesc, Bibliotecii orăşe-
neşti, Creşei orăşeneşti şi aparatului propriu al 
Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 7/2019 privind aprobarea Pla-
nului de lucrări de interes local pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 8/2019 privind aprobarea 
lucrărilor ce se execută în cadrul gospodări-
ei comunale pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 9/2019 privind aprobarea 
asigurării finanţării de la bugetul local pen-
tru categoriile de cheltuieli care nu se finan-
ţează de la bugetul de stat prin PNDL pentru 
obiectivul investiţii „Reabilitare străzilor la-
terale în Beteşti, jud, Harghita”.

Cristuru Secuiesc, la 10. ianuarie  2019.

HOTĂRÂR I L E	
C O N S I L I U L U I  L O C A L
A L 	 ORAŞULU I	
C R I S T U R U  S E C U I E S C

 Házunk t á ja
Közvilágítási hálózat a Dávid Ferenc 
negyedben
Az idővel versenyt futva a tavalyi év végén 

sikerült a Dávid Ferenc lakónegyed közvilágítá-
sát teljesen kiépíteni.

A sóskúti szálló
Miután decemberben hírt adtunk arról, hogy 

befejeződött a nyílászárók beszerelése, a mun-
kálatok a tél folyamán is tudnak folytatódni.

A belső munkálatok jól haladnak, nagyon re-
méljük, hogy az építő cég be tudja majd tartani 
a vállalt határidőt, és mielőbb egy régóta dé-
delgetett tervünk válik valóra.
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A 2018/2019-es 
tanévben közösségünk 
napközis csoporttal 
bővült. A legkiseb-
bek számára mára 
már otthonossá vált 
a napközi otthonnak 

ideiglenesen helyet adó régi iskolaépület, 
megszerették Major Katalin óvó nénit és Nagy 
Levente óvó bácsit, megszokták termeiket, 
ismerik az étkezőbe vezető utat. Nevelőik 
változatos programokkal mindent megtesz-
nek  a csoport összekovácsolásáért. Így, az 
utolsó verőfényes őszi napok egyikén, a mo-
soly világnapján, a gyermekek végigjárták 
a két iskolaépületet, megajándékozva egy-
egy mosolymatricával elemis diáktársaikat, 
pedagógusokat, alkalmazottakat, szülőket. 
Heti rendszerességgel vesznek részt játékos 
angol nyelvű foglalkozásokon, Nagy Emese 
Tímea, angol szakos tanár és az Erdélyi Ifjú-
sági Egyesület önkénteseinek irányításával.  

A szülői közösség is lelkesen kiveszi részét 
napköziseink tevékenységéből. Szép példa 
erre az ősz folyamán tartott Tökfrankó kö-
zösségi nap ‒ egy énekkel, tánccal, zenével 
egybekötött, szülőt-gyermeket egybegyűjtő 
tökfaragó délután; vagy a közösen szerve-
zett Mikulás-ünnepség, illetve a Jót tenni jó 
karácsonyi gyűjtés, amikor a szülők játék- 
és könyvadománnyal örvendeztették meg a 
szentábrahámi óvodásokat. Reménykedve 
várjuk, hogy az új iskolai évben napközink új 
csoporttal bővülve, új épületében kezdhesse 
meg működését!

Iskolánk gondot fordít a nagyobb diákok ta-
nulmányi előmenetelének segítésére. Ebből a 
célból indult középiskolások számára a ROSE 
felzárkóztató program, melynek keretében 
idén második alkalommal került megszerve-
zésre a román nyelvtábor. A kétnapos tevé-
kenység első napján a résztvevők Nagysze-
benbe látogattak, ahol alkalmuk nyilt a román 
nyelv gyakorlására valós, konkrét élethelyze-

tekben. A tábor második napja az iskolában 
zajlott, játékos nyelvi feldatok, helyzetgya-
korlatok megoldásával.

Székely Tiboldi Anikó
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A boldogság az egyetlen a földön, 
amely mindennél fontosabb talán, 
s mégis oly kevés ezen a földön, 
kinek a boldogság örökké kijár. 

(Meggyesi Éva)
Örökös Boldog Iskola címünket ápolva 

büszkén mondjuk, hogy boldogságórákat tar-
tani öröm. Így érezték azok a pedagógusok 
is, akik decemberben a jó cselekedetek téma-
körben tartották a foglalkozásokat: Demeter 
Ilona, Szurkos Hajnalka, Csáki Rozália, Simó 
Annamária, Jakab Enikő, Kányádi Tímea, Ta-

kács Katalin és mások is, akik idén nem ré-
szesei ennek a programnak. A Napraforgó 
csapat tagjai jó cselekedeteket gyakoroltak, 
angyalkákat ajándékoztak azoknak, akik róluk 
gondoskodnak. A Gyöngyvirágok csapata kis 
angyalkát, ölelést és szeretetet ajándékozott. 

Az Elfogadók másodikos tanulókból álló 
csapata adventi naptárakat készített, advent 
minden napjára egy-egy jó cselekedettel. Ezt 
a naptárt december közepén, karácsony előtt 
minden gyerek visszahozta az iskolába, ahol 
elmondták, milyen módon használták az el-
múlt napokban, ki valósította meg a tervezett 
tevékenységeket. A legtöbben a tervnek meg-
felelően használták a naptárokat, aki eltért 
tőle, az is a célnak megfelelően cselekedett. 
„Jót kell cselekedni!” A VCSAPAT minden tag-
ja ezt hitte, vallotta a tevékenységek során. 
Decemberben talán még könnyebb volt ezt ki-
nyilvánítani, mint máskor, de abban mindenki 
egyetértett, hogy jót tenni jó! A Bagázs csa-
pat tagjai nagyon örültek, hogy segíthettek 
karácsonyi díszek készítésével szebbé tenni 

rászoruló gyerekek karácsonyát.
A téli szünidőt követően január 15-én Mihai 

Eminescu születésének 169. évfordulóján, a 
román nemzeti kultúra napján iskolánk diák-
jai és román szakos tanárai különböző tevé-
kenységekkel tisztelegtek: ppt bemutatókkal 
a költő életéről, kedvenc versek szavalásával 
román és magyar nyelven, rajzok készítésével 
tettük emlékezetessé ezt a napot.

A Diákokért Egyesület által szervezett or-
szágos Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi 
verseny körzeti szakaszára Székelyudvarhe-
lyen került sor. Nagy volt a kihívás, hiszen 272 
ügyes, szorgalmas tanuló tartotta fontosnak 
a helyesírást. Iskolánk tanulói szép eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek. Külön dicséret il-
leti a II. A osztályos Gyarmathy Dórát, aki a 
székelykeresztúri diákok közül a legmagasabb 
pontszámot elérve jutott tovább a megyei 
fordulóra. Sok sikert, Dóra!

Összeállította: Páll Emese
forrás:www.petofiai.ro

Az Orbán Balázs Gimnázium elmúlt idősza-
ka is bővelkedett mozgalmas eseményekben, 
szívet melengető pillanatokban.

December 14-én került sor iskolánk életé-
nek egyik legnagyobb ünnepségére, végzős 
diákjaink szalagavatójára. A 42 nagykorúvá 
vált diákot elsőként Demeter Levente igazga-
tó köszöntötte, majd a tizenegyedikes diákok 
mutatták be erre az alkalomra összeállított, a 
kis herceg témájára kialakított, zenés-verses 
műsorukat, kifejezve egyúttal azokat az erős 
érzelmi szálakat is, mely őket a végzősökhöz 
kötik. Az est fénypontját – csakúgy, mint más 
években – idén is a tizenkettedikesek tánca 
jelentette. A lenyűgöző, Izsák Zoltán táncmű-
vész által megálmodott koreográfiában előa-
dott keringővel elkápráztatták közönségüket. 

Bizonyították, hogy megfelelő hozzáállással 
erejükön felül képesek teljesíteni. Reméljük, 
ezt majd a következő előttük álló nagy meg-
mérettetésen, az érettségin is elmondhatják 
magukról! Addig is, gratulálunk nekik, és sok 
sikert kívánunk az elkövetkező vizsgákhoz!

Szintén az ünneplés jegyében került sor az 
elemi osztályosok, majd az V-VIII. osztályosok 
karácsonyi műsorára, mely meghitt módon 
hangolta a közelgő ünnepre a résztvevőket. 

A január 12-én megrendezett hagyomá-
nyos szülő-nevelő találkozónak idén is a Kü-
küllő vendéglő adott otthont. A megjelent 
szülőket, pedagógusokat iskolánk diákjai az 
erre az alkalomra betanult irodalmi műsorral 
köszöntötték. A több mint kétszáz résztvevő – 
szülő és pedagógus – számára a találkozás jó 

alkalmat teremtett a beszélgetésre, egymás 
jobb megismerésére és az önfeledt szórako-
zásra. Köszönjük Kiss Ferenc diákunknak és 
zenekarának a közreműködést, ill. köszönjük 
mindenkinek a részvételt, valamint az Orbán 
Alapítvány számára tett felajánlásokat!

A félév utolsó hetén iskolánk névadójára, 
Orbán Balázsra emlékezünk. Ennek keretében 
rendezzük meg immár negyedik alkalommal a 
városi, kistérségi, valamint segesvári, marosvá-
sárhelyi és székelyudvarhelyi diákok részvételé-
vel az Orbán Balázs vetélkedőt. Február elsején, 
a félév utolsó mozzanataként Orbán Balázs szü-
letésének 190. évfordulójára emlékezünk.

További tájékoztatásért látogassa meg is-
kolánk internetes oldalait: www.obg.ro, www.
facebook.com/obg.szekelykeresztur



2019. január - 5.   oldal

KULTÚRA/TÉRSÉGJÁRÓ

Óriási sikerrel került megrendezésre Énlakán 
a 13. Firtos Labdarúgó Vándorkupa.

Egy kis történelem: 2004 őszén 33 éves szü-
net után újra labdarúgó mérkőzés volt Énlakán. 
Az ötletadó dr. Tálas László, bajai állatorvos 
mellett Koronka Attila, helyi lakos szervezésé-
ben minden évben megrendezésre kerülő lab-
darúgó torna, mely 2006-tól, mint már Firtos 
Labdarúgó Vándorkupa szerepel a térségi fal-
vak szeptember elejei programjában. A részt-
vevő csapatok: Etéd, Énlaka, Firtosmartonos, 
Körispatak, Küsmöd, Siklód falvak labdarúgói.

A 13 év alatt az alábbi neves labdarúgók tá-
mogattak egy-egy rendezvényt: Fenyvesi Máté 
válogatott, néhai Albert Flórián Aranylabdás, 
Dunai II Antal, Ezüst- és bronzcipős, néhai 
Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja, Gera 
Zoltán, válogatott labdarúgó.

A futballtornát egy-egy alkalommal Orbán 
Viktor miniszterelnök és Zsigó Róbert államtit-
kár, Baja és térsége országgyűlési képviselője 
is támogatta.

Az idei esemény több szempontból volt rend-
hagyó. Egyrészt harmadszor indult útjára a ku-
pasorozat (minden évben más-más résztvevő 

faluban kerül megrendezésre a torna). A 120 
lakosú Énlaka immáron a harmadik helyszínen 
rendezte meg a futballkupát.

Az egyik fő szervező, dr. Tálas László beve-
zető köszöntője után Nagy Endre polgármester, 
majd Szőcs László polgármester ünnepi kö-
szöntőjét hallgatta a 140 fős hallgatóság.

Ezután ismét dr. Tálas László kapott szót, aki 
összefoglalta az elmúlt 13 év történéseit, majd 
felolvasta Orbán Viktor, Magyarország minisz-
terelnöke által személyesen írt köszöntőlevelet.

Majd Koronka Attila, énlaki főszervező osz-
totta meg gondolatait, és felolvasta Zsigó Ró-
bert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési 
képviselőjének köszöntőjét.

A magyar labdarúgás nevében Dunai II An-
tal, olimpiai bajnok labdarugó köszöntőjét Ba-
lázs Tibor, énlaki fiatalember olvasta fel.

Végül Nagy-Mátéfi Tímea, énlaki unitárius 
lelkésznő osztotta meg gondolatait a megnyi-
tón egybegyültekkel.

Ezután két helyi, székely nemzetiségi ruhába 
öltözött hölgy emléktáblákat leplezett le. Az egyik 
a Firtos Labdarúgó Vándorkupa-emléktábla, mely 

a térségi összefogás jelképe, a másik a magyar 
labdarúgás sikereit felsoroló és a földgömbön a 
helyszíneket is ábrázoló emléktábla.

Az ünnepélyes megnyitó után a falutól 1 km-
re elhelyezkedő, néhány hete kialakított Zsá-
kod-patakja „stadionban” megkezdődött a 6 
falu részvételével a 13. Firtos Labdarúgó Ván-
dorkupa.

A nap folyamán több mint 300 nézője volt a mér-
kőzéseknek, s végül a kupát óriási csatában Siklód 
csapata vitte haza (immáron 4. alkalommal).

A mérkőzések alatt valamennyi részvevő falu 
főzőcsapata tüsténkedett, és finom ebéddel 
várta saját csapatát és az egybegyűlt szurkoló-
kat, nézőket. A rendezvénysorozat egyik legsi-
keresebb eseményén vagyunk túl, és a szerve-
zők úgy jelezték, hogy 2019-ben Kőrispatakon 
találkoznak majd újra a térség focistái a 14. 
Firtos Kupán.

A 2018-as sikeres Firtos Kupa a Magyar Kor-
mány támogatásával jött létre a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által, valamint a projekt lebo-
nyolítása a Székelykeresztúri Kistérség Szövet-
ség közreműködésével valósult meg.

F. Bartha Noémi

Elődeinkre	emlékezünk
Január 10-én már 22 éve múlt, hogy dr. Mol-

nár István múzeumalapító igazgató csendesen 
távozott az élők sorából. És már annak is öt 
hónapja múlt, hogy Molnár Kálmán, a múzeum 
sok évtizeden át volt hűséges munktársa sincs 
közöttünk.

Az 1997 óta Molnár István nevét viselő mú-
zeum Székelykeresztúr város egyik legnagyobb 
értéke és büszkesége. A múzeum mindenkori 
varázsát az itt őrzött gyűjtemények és kiállítá-
sok változatossága adja.

Az Unitárius Főgimnázium gyűjteményei- 
ből alapított iskolai, majd városi múzeum 
1950-ben a főtérre költözött, itt nyílt meg az 
első régészeti-történeti kiállítás, majd miu-
tán a múzeumépület 1953-ban a volt kaszi-
nó szomszédos épületével bővült, 1956-1960 
között elkészült a természetrajzi kiállítás. A 
Vidékünk állat- és növényvilága címet viselő 
diorámás kiállítás ma is eredeti állapotában 
látható, és múzeumtörténeti értéket képvi-
sel. A múzeum tágas udvara lehetővé tette a 
szabadtéri néprajzi részleg kialakítását, aho-
vá 1953-ban beszállításra került egy 1853-
ban épített kecseti székely ház a hozzá tar-
tozó berendezéssel és kapuval, több kötött 
kapu a környék falvaiból és néhány gazda-
sági épület.

A népi ipari szerkezetek gyűjteménye a ha-
gyományos népi gazdálkodás ritkaságszámba 

menő emlékeit őrzi. 1982-ben városunk első 
írásos említésének 650. évfordulóján az új felü-
letekkel gyarapodó múzeum épületben  új kiál-
lítások várták a látogatókat. 

A helyi képzőművészek támogatásával lét-
rejött a városi képtár, amelynek értékes része 
az Ipó László, Székelykeresztúr hűséges festő-
jének ajándéka, egy harminc olajfestményből 
álló gyűjtemény.

1996-97-ben a Nyikó mente falvaiból újabb 
épületek kerültek be a múzeum udvarára, ami-
nek köszönhetően egy teljes, berendezett szé-
kely portát csodálhat meg a látogató. 

Az intézményben alapításától kezdve folyó 
régészeti kutatómunka eredményességét szá-
mos régészeti lelőhely feltárása, több tízezer 
tárgy és jelentős régészeti kiadványok mutat-
ják. A múzeum egyik legbecsesebb gyűjtemé-
nyét a középkori csempék képezik.

2009-ben Székelykeresztúr mezővárosként 
való első okleveles említésének 550. évforduló-
jára elkészült a régészeti-történelmi alapkiállítás, 
amely az őskortól a két világháború közötti időkig 
mutatja be a város és környéke történetét.

A Székelykeresztúri Múzeum 1997-től az 
alapító-igazgató Molnár István néprajztudós 
(1910-1997) nevét viseli, kinek bronz mellszob-
ra, Györfi Sándor karcagi szobrászművész al-
kotása Karcag testvérváros és a művész közös 
ajándékaként 2008-ban került felavatásra.

2016-ban a múzeum alapításának 70. év-
fordulója tiszteletére került berendezésre egy 

agrártörténeti kiállítás, amely az épület alatt 
húzódó évszázados  pince teljes rehabilitációjá-
val biztosít teret egy 150 m2-es kiállításnak. Itt 
látható egy kerámia látványraktár a múzeum 
néprajzi kollekciójából, továbbá az állattartás, 
földművelés és szőlészet-borászat tárgyi emlé-
kei kaptak helyet benne.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 13.  Fir tos L abdarúgó Vándorkupa
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A 2019. január 5-6. időszakban 
immár ötödik alkalommal került 
megszervezésre az újévi teremfo-
ci labdarúgó torna. Az esemény a 
Román Labdarúgó Szövetség lel-
kes játékvezetőinek a szervezé-
sében Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzatának a támogatásával 
valósult meg, összesen 16 csapat 
benevezésével Székelykeresztúr 
és Székelyudvarhely körzetéből. 
A mérkőzésekre a nagy szurkolói 

érdeklődés miatt többnyire telthá-
zas lelátókkal került sor a városi 
sportcsarnokban. A torna eredmé-
nyeképpen a következő rangsor 
alakult ki:

1. Székelykeresztúr
2. Csekefalva
3. Roseal Székelyudvarhely
Gratulálunk a győztes székely-

keresztúri csapatnak és minda-
zoknak, akik részt vettek az ese-
ményen!

2019. január 19-én és 20-án este két alka-
lommal is teltházas koncertet adott a Polgári 
Fúvószenekar 1895. 

Szinte hihetetlen, de igaz, hogy a szomba-
ti előadásra három óra, a vasárnapi előadásra 
pedig mindössze három nap alatt elkeltek a je-
gyek! A zenekar iránti érdeklődésnek, munkája 
megbecsülésének és a közönség szeretetének 
tanúbizonysága, amely elégtétellel és örömmel 
tölti el a zenekari tagokat.

Mindkét előadás remek volt! 
Nem véletlenül írt nagyon szép elismerő be-

jegyzést a zenekar közösségi oldalára Baksa 

Endre zenetanár úr, aki szakemberként érté-
kelte a zenekar teljesítményét, szavait érdemes 
teljes egészében idézni:

„Remek zenei élmény nézői, hallgatói lehet-
tünk a Székelykeresztúron fellépő Polgári Fú-
vószenekar 1895 évköszöntő hangversenyén. 
Nagy Levente karmester magabiztos irányítá-
sában az első pillanattól tetszett a tempók na-
gyon hiteles megválasztása. Kifejező és pon-
tos gesztusaival egyaránt segítette a zenekar 
nagyon árnyalt és érzékeny játékát, valamint 
a nézőket abban, hogy felfedezhessék és kö-
vethessék a zenei anyag kibontakozását. A 

zenekar tiszteletreméltó fegyelme és zenei fel-
készültsége a legjobb alap volt a művek igen 
gazdag dinamikai palettán való előadásához. 
A lehelletkönnyű pianissimóktól a diadalmas 
fortissimókig követhettük a ritmikailag is erőt 
próbáló művek lendületes előadását. A műsor 
összeállítása is mértéktartó jó ízlését dicséri az 
együttesnek és kiváló karmesterének. Kitar-
tó, komoly és áldozatos munka állhat ennek az 
egyre fiatalodó és bővülő együttesnek a remek 
produkciója mögött. Külön köszönettel tarto-
zunk Vajda Lehel Koppány műsorvezetőnek a 
szellemes, közvetlen és együttest és közönsé-
get egyaránt lelkesítő közreműködéséért. Nagy 
Levente és nagyszerű fiatal muzsikusai egy len-
dületes, hangulatos és zeneileg is igényes zenei 
produkcióval indították a 2019-es évet. A kö-
zönség lelkes és hosszantartó tapssal köszönte 
meg a szép munkát. Ez a taps adjon bátorítást 
és biztatást a további művészi munkához. Hajrá 
Keresztúr, hajrá keresztúri fúvósok! 

Tisztelettel és elismeréssel,
Baksa Endre”
A közönség megjelenésével és vastapssal 

értékeli a zenei élményt. Köszöni azt, hogy pár 
órára elfelejthet minden egyebet, a jó hangu-
latban csak a zene köti le a figyelmét, és ezért 
hálás.

Egyszóval: szereti Őket, Ők pedig érzik ezt!
Polgári Fúvószenekar 1895! Várjuk a követ-

kezőt, a márciusi újrázást! Ott leszünk!
További jó munkát és sikeres új esztendőt kí-

vánunk a formáció minden tagjának!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Örömmel értesítjük a székely-
keresztúri képzőművészet irán-
ti rajongókat és a város minden 
művészetkedvelő lakóját, hogy 
rendkívüli kiállításra készülünk. A 
Molnár István Múzeum házigaz-
dája lesz az Ipó László Alapítvány 
fennállása 25. évfordulója előtti 
tisztelgésül megrendezésre kerülő 
Ipó László festőművész és barátai 
című gyűjteményes képzőművé-
szeti kiállításnak 2019. február 22. 
– 2019. március 31. közötti idő-
szakban. A kiállítást az Ipó László 
Alapítvány szervezi partnerség-
ben a Molnár István Múzeummal. 
Egy olyan kiállításnak örülhetünk, 
amelyen ritkán vagy sosem látott 
Ipó-képek mellett más kiemelke-
dő, neves képzőművészek alkotá-
sait is láthatják az érdeklődők, akik 

jó barátságban voltak Ipó Lász-
ló festőművésszel, és valamilyen 
kötődésük van Székelykeresztúr 
várossal is! A megnyitóra febru-
ár 22-én, pénteken 17.00 órai 
kezdettel kerül sor. A tárlatot 
megnyitja Burus János nyugalma-
zott csíkszeredai tanár, művelő-
désszervező, tanfelügyelő. Fellép-
nek továbbá a Lelkes Zenekar és a 
Vadrózsák Néptáncegyüttes!

Fő támogatóink Székelykeresz-
túr Polgármesteri Hivatala, Lel-
kes Zenekar, Vadrózsák Néptánc-
együttes, Gál Kelemen Oktatási 
Központ Kolozsvár, Ughy J István, 
dr. Pálffy Zoltán, Buzogány Lajos, 
Kiss Zoltán, Gálfalvi Sándor és so-
kan mások. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

	 V. 	Újévi	Teremfoci	Labdarúgó	Torna

 A Polgári Fú vós zenekar 1895 Újév i koncer t je

 Meghí vó a Molnár Ist ván Múzeumba - 25 éves az Ipó L ás zló A lapít vány
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Kányádi Kincső, IX. A osztály
Orbán Balázs Gimnázium
Harmadik helyezés

A lány Petőfi mellett ült a terebélyes körtefa 
alatt az alkonyi nap sugaraiban sütkérezve. – 
Igazán finom volt ez a bivalytejes vacsora. Min-
denképpen elkérem édesanyádtól a receptet – 
mosolygott a költő jóllakottan és megpaskolta a 
hasát. – Lenne kedve sétálni egyet? – váltott té-
mát Varga Rozália, és elkapta a tekintetét Sán-
dorról, aki szinte gondolkodás nélkül bólintott. 
Felpattant és a kezét nyújtotta a fiatal, tizehat- 
éves éves lánynak, hogy felsegítse. – Önnel? 
Bármikor – somolygott kedvesen. A fiatal hölgy 
a lábujjkájától a feje búbáig elpirult. Nem akar-
ta, hogy a dalnok észrevegye ezt, ezért fürge 
léptekkel indult el a gonddal faragott székelyka-
pu irányába, de a népszerű költő megállította. 
– Szóljon a szüleinek, hogy elmentünk! – ta-
nácsolta. Mindketten a gondolataikba mélyedve 
sétáltak a földúton, a férfi néha körbenézett, 
megcsodálta a református templomot és a nép-
iskolát, vissza-visszaintett azoknak, akik elfe-
héredtek meglepetésükben, mikor meglátták, 
majd motyogtak neki valami üdvözlésfélét. Kis 
idő múlva eltűntek az emberek a közelükből, 

rajtuk kívül senki sem járt-kelt az utcán ezen 
a kellemes, júliusi estén. Miután megérkez-
tek egy tisztásra, – amit a Nagy-Küküllő ölelt 
körül – Sándor a folyó folyását figyelte, s jól 
láthatóan magával ragadta a Küküllő varázsa. 
Eközben az óriásira nőtt tölgyfának támaszkodó 
Rozáliával a magyar költészet szépségeiről cse-
vegtek. Petőfi fellépett a dombnak nagy jóin-
dulattal nevezhető kiemelkedésre, abban a re-
ményben, hogy többet lát a környékből. – Szép 
hely – állapította meg. – Máskor is ellátogatok 
ide a hőn szeretett családommal, ha a közel-
ben járunk. – Azt hiszem, mennünk kéne – szólt 
közbe Rozália. – Igaza van, holnap nehéz nap 
vár rám – helyeselt a poéta. Másnap –, a fehé-
regyházi csata napján – a lány ebédidő tájékán 
a körtefa alatt a Petőfi által dedikált verseskö-
tetet olvasgatta, de legnagyobb bánatára Sán-
dor nem volt mellette. – Rozália, beszélnünk 
kell – lépett hozzá az édesapja. Összerezzent, 
mikor meghallotta a búskomor hangját. Innen 
már tudta, nem lehet semmi jó híre számára, 
de azért reménykedett. – Van valami újdon-
ság? – Igen – bólintott az apja és szándékosan 
kerülte a gyermeke tekintetét. – Petőfi… Petőfi 
eltűnt – sóhajtotta. Végre-valahára a szemébe 
nézett, amiben színtiszta fájdalom tükröződött. 
Rozália megérezte a vállán a férfi hatalmas ke-
zét. Sándor is így csinált a tegnap – emlékezett 

vissza szomorúan. Nagy levegőt véve becsuk-
ta a könyvet és felállt. – Azt hiszem, elmegyek 
sétálni – motyogta a könnyeivel küszködve. A 
kötetet a mellkasához szorítva rohant végig a 
népes utcán, ahol a szomszédok – az asszo-
nyokkal az élen – siránkoztak. Összefacsaro-
dott a szíve, mikor megérkezett a tisztáshoz, 
és a tegnap estére gondolt. A domb oldalából 
–, amit azelőtt Petőfi lába érintett –, tiszta vizű 
forrás csörgedezett. – Petőfi forrása – suttogta 
maga elé. A ruhájával nem törődve letérdelt és 
hangos sírásban tört ki. – Petőfi forrása – ismé-
telte meg zokogástól rázkódó hangon.

KULTÚRA

	 A	Szitás	legény	forrásának	névadó	ünnepsége	
A Keltsük életre a Nagy-Küküllő menti forrás 

legendáját című pályázati felhívásra 22 pálya-
munka érkezett be, színvonalas, szép írások.

A 2018. december 12-i díjátadó ünnepségen 
az első három helyezettet, valamint egy kü-
löndíjast jutalmaztak. Az első helyezett Máté 

Derzsi Dávid A Szitás legény forrása című né-
vadó legendája, valamint a különdíjas Szente 
B. Levente Suttogók forrása című legendája 
előző lapszámunkban már napvilágot láttak, 
ez alkalommal a második helyezést elért Kin-
cses Gyöngy Erzsébet, a Berde Mózes Unitárius 

Gimnázium VII. osztályos tanulója Kata könnyei 
című írását, valamint a  harmadik helyre sorolt 
Petőfi forrása című legendát, Kányádi Kincső, az 
Orbán Balázs Gimnázium IX. A osztályos tanu-
lójának pályamunkáját olvashatják.

Gratulálunk a helyezetteknek!

Kincses Gyöngy Erzsébet, VII. osztályos
Berde Mózes Unitárius Gimnázium
Második helyezés

Régen, amikor még a tündérek és az óriá-
sok uralkodtak, az emberek békében és nyu-
galomban éltek egymás közt. A virágok min-
den tavasszal szépen nyíltak, a fák virágba 
borulva ünnepeltek, és a madarak is szebben 
énekeltek.

Egyszer történt, midőn még minden vidám 
és békés volt, hogy a székelyek királya üzene-
tet küldött katonáitól. 

– Figyelem! Figyelem! – hangzott a kürt-
szó, utána a katonák hangja: közhírré tétetik! 
Szeretett Árpád királyunk katonákat toboroz, 

bejött a török az országunkba. Harcba kell 
szállnunk ellenük. A nők szomorúan mentek a 
házukba, a férfiak készülődni kezdtek a csatá-
ra. Volt a faluban egy Kata nevű lány, aki a falu 
legszebb, legügyesebb és legsegítőkészebb 
lánya volt, akinek volt egy szeretője, István. 
Negyedik este volt, Kata ismét sírva feküdt le 
István miatt, mert ő is katonának megy. Kata 
csak sírt, és sírt, amikor egyszer egy tündér 
szállt be az ablakon, és így szólt: 

– Drága Kata! Én egy tündér vagyok, és egy 
fontos dolgot kell közölnöm veled. A csatában 
meg fog halni István. Adok neked egy szitát. 
Amikor a férfiak elmennek a csatába, akkor 
ezt a szitát dobd a Küküllőbe. Amikor a szita 
a Küküllőből véresen jön fel a habokból, akkor 
tudd, hogy István meghalt. Ahogy ezt a tündér 
kimondta, egyből eltűnt. Kata belealudt sírá-

sába. Reggel amikor felkelt, szerelmét sehol 
sem találta. Megtudta, hogy elmentek a csatá-
ba. Kata sírva ment a Küküllő-partra, és bele-
dobta a szitát. Három nap múlva, amikor ismét 
arra járt, látta, hogy a szita véresen a habok 
közt van ketté törve. Kata zokogva leborult a 
földre, és csak sírt és sírt. Egyszer egy nagy 
csattanást hallott maga mellet. Felkapta fejét, 
és odanézett. Hát Uram-Teremtőm! Kit látott? 
István feküdt mellette holtan. Kata odafutott 
hozzá. Ráborult testére, és csendben imád-
kozni kezdett. Egy könnycsepp hullott István 
arcára. Ekkor a legény, kinyitotta a szemét, 
felébredt, és megölelték egymást. 

Ott, ahova Kata könnyei hullottak a Küküllő 
partja mellet, azóta is egy kis forrás csordogál. 
Azt is mondják, hogy az a víz új életet ad.

 Kat a könnyei

 Petőfi 	forrása
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Szente B. Levente Bingyó Bernyó Nekeresd- 
országban című verses meséjét eddig már so-
kan olvashattuk, a könyvet a 2018-as Múzeu-
mok Éjszakáján nagy érdeklődés mellett mu-
tatta be a Garabontzia Kiadó.

A gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt 
ajánlott olvasmány most már hangoskönyv-
ben is elérhető.

Érdemes elolvasni, meghallgatni!
https://felolvaso.wordpress.com/…/szen-

te-b-levente-bingy…

Mivel az utóbbi években egyre kevesebb ház-
tartásban kerül sor „hagyományos” disznóvá-
gásra, a közösségi hagyományőrző disznótoros 

vetélkedők népszerűsége egyre csak növek-
szik, ezért ezen a télen is hasonló megméret-
tetést szervezünk.

Az esemény időpontja: 2019. február 9., 
szombat.

Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, 
összefogásra van szükség. Továbbra is számí-
tunk a támogatásukra; kérjük, csatlakozzanak 
hozzánk! Úgy gondoljuk, városunk lakosai ör-
vendenének, ha ezt az eseményt is – az előző-
ekhez hasonlóan – valóságos téri-népi közössé-
gi ünnepélyként szervezhetnénk meg.

Kérjük baráti társaságával, céges munka-
közösségével, családjával, ismerőseivel bátran 
nevezzen be versenyünkre! A részvétel feltéte-
le, hogy a versenycsapat biztosítsa saját ma-
gának a levágandó sertést és a feldolgozáshoz 
szükséges eszközöket és segédanyagokat. (A 
verseny során előállított termékeket természe-
tesen mindenki saját belátása szerint hasznosí-
taná – kiosztás, árusítás.)

Amennyiben érdeklődik javaslatunk iránt, 
kérjük, jelezze részvételi szándékát 2019. ja-
nuár 31-ig a polgármesteri hivatal titkárságán 
(fax: 0266 206 012, illetve e-mail: polgarmes-
ter@keresztur.ro) vagy 0742-471027 – Sán-
ta Kinga. A későbbiek folyamán az érintettek 
részvételével egy közös megbeszélést is tar-
tunk, amely során minden további részletet 
pontosítunk.
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FELHŐTLENÜL

Isten hozott Székelykeresztúron!
2018 novemberében 13 kisbaba született 

Székelykeresztúron, 6 fiú és 7 lány. Isten él-
tessen, szeretettel köszöntünk benneteket 
Székelykeresztúron Györfi Adrienn, Andrási 
Zsófia, Gál Dóra, Ötves Katalin Orsolya, Lázár 

A Székelykeresztúri Művelődési Házban zaj-
lott az élet az elmúlt esztendőben. Változa-
tos, a különféle igények szem előtt tartásával 
szervezett előadások, műsorok várták a város 
közönségét, évszaktól függetlenül. Ha össze-
gezzük, és számszerűsítjük a tavalyi kínálatot, 
látjuk, hogy mennyire igaz, volt miben válogat-
ni, hiszen a Művelődési Ház 2018-ban 63 al-
kalommal nyitotta meg ajtaját a közönségnek. 

Ezen előadások műfajonként így oszlanak meg:
- zenés műsor 11 alkalom
- kabaré 10 alkalom
- mozi 13 alkalom
- néptánc 7 alkalom
- gyerekszínház 8 alkalom
- színház felnőtteknek 8 alkalom
- iskolák, szervezetek 6 alkalommal igényel-

ték a kultúrházat.

Az idei esztendő máris sokat ígér, új előadá-
sok körvonalazódnak.

Január 19-20-án két teltházas koncertet 
adott a Polgári Fúvószenekar 1895, az Újévi 
Koncertjüknek tapsolhatott a közönség.

Február 13-án, szerdán 12.00 órától, va-
lamint február 14-én, csütörtökön 10.00 és 
12.00 órától Székelykeresztúron vengégszere-
pel a Háromszék Táncegyüttes Ivácson László 
rendezésében készült SzerencseKrajcár című 
mesejátéka!

A tréfás történet eleven, emberi hangon me-
sél arról a nehéz, de szükséges emberi állapot-
ról, mely a társadalomba való beilleszkedést, 
a minden körülmények között való helytállást 
jelenti. Az előadásba beépülő mondókák, rig-
musok, névcsúfolók, gyerekjátékok, szokások 
egy olyan mesevilágot varázsolnak, amelyben 
a gyerekek saját magukra ismerhetnek, ottho-
nukra lelnek. Hiszen az örök boldogság megta-
lálása csak félelmeink legyőzésével lehetséges 
– emelik ki az alkotók.

Február 17-én, vasárnap, 18.00 órától Má-
rai Sándor A gyertyák csonkig égnek című szín-
padi játékot láthatják, a marosvásárhelyi Spect- 
rum Színház előadásában.

Egy térben régi tárgyak és zenék között ül 
két öregember, a tábornok és a százados. Hen-
rik és Konrád. Gyerekkoruk óta minden össze-
köti őket: iskola, hadsereg, szerelem.

Ugyancsak február 27-én, szerdán és csü-
törtökön, 28-án 17.00 és 20.00 órai kezde-
tekkel a marosvásárhelyi Hahota Színtársulat 
érkezik a Hülyeség nem akadály! című zenés 
szilveszteri kabaréval. 

Kívánunk 2019-re sok hasonló telt házat!

20 18 – Kulturális mérleg

 Felhívás!

 A jánló

Máté, Bokor 
Levente, Bo-
kor Lehel, 
Szain Alex, 
Ötvös Szofia 
Cintia, Be-
nedek Léda, 
Pap Albert, 
Szőcs Ilka, 
Benkő János!


