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XI. Hagyományőrző disznótoros verseny
Régi hagyomány szerint a falusi gazdaságokban disznóvágással biztosították a háztartás szempontjából nélkülözhetetlen évi hús- és
zsiradéktartalékot. Napjainkban a megváltozott
életmód és életkörülmények háttérbe szorították a házi disznóvágás gyakorlatát. Manapság
sokan boltban, hentestől vásárolnak húst és
húskészítményeket, de nálunk még nem ritka
a hagyományos disznóvágás sem. Egyre elterjedtebb az is, hogy ha nem is vágnak saját sertést, a fogyasztók egyedi, házi, családi, kézműves termékeket vásárolnak, mert mindannyian
vágyunk a házias ízekre és minőségi ételekre,
a megszokott hagyományos székely konyha remekeire. Napjainkra ezért váltak szokásossá a
különböző településeken tartott közösségi disznóvágások, amelyeknek versenyszelleme és
egyéb hangulatos programpontjai, tánc és zene
színesítik a menetrendjüket.
Székelykeresztúron 2019. február 9-én,
szombaton kilenc versenycsapat részvételével
immár 11. alkalommal került megszervezésre
a hagyományőrző disznótoros verseny. Mint
az előző években, idén is különböző, a verseny
jellegének megfelelően kijelölt kategóriákban
mérték össze tudásukat, tehetségüket a résztvevő csapatok. A verseny során a következő díjak kerültek kiosztásra:
– Legjobb házi pálinka:
Fiatfalvi Református Kórus
– Legszakszerűbb szúrás:
Ajka Város Önkormányzata
– Perzselés, pucolás, mosás:
Cricerom és Villám ÖTE csapata

– Legjobb bontás:
Derecske Város Önkormányzata
– Legszebb sonkavétel:
Dunakeszi Város Önkormányzata
– Legjobb hagymásvér:
Orbán Balázs Gimnázium Alapítványa
– Legfinomabb leves:
Fiatfalvi Református Kórus
– Legízletesebb tepertyű:
Dunakeszi Város Önkormányzata
– Legjobb kolbász:
Székelykeresztúr Város Önkományzata
– Legfinomabb pörkölt:
Újszékely Község Önkormányzata
– Legjobb hurka: Polgári Fúvószenekar 1895
Az esemény megszervezésében Székelykeresztúr Város Önkormányzatának partnerei voltak a szervezésben a Petőfi Sándor Művelődési
és Kutatási Egyesület és a Székelykeresztúri
Kistérség Szövetség, a rendezvény fővédnökségét ellátta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A szervezést támogatta Hargita
Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.
Az eseményen a Mákvirágok Néptáncegyüttes
szolgáltatott kulturális programot, az Ötvenen
Túliak népi zenekara gondoskodott a rendezvényhez illő vidám, zenés hangulatról.
Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük a segítséget támogatóinknak, munkatársainknak
és közreműködőinknek, és végül de nem utolsó
sorban köszönet mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényünket!
Székelykeresztúr Város Önkormányzata
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Beszámoló a februári tanácsülésről

2019. február 14-én sor került az önkormányzat idei évi második havi rendes ülésére, amelyen 23 napirendi pontot tárgyalt meg a testület.
Első napirendi pontként elfogadtuk az előző
tanácsülés jegyzőkönyvét.
Második napirendi pontként területet adtunk
hosszú távú bérbe az Izabella Cukrászdának,
76 m2-t, – köztudott, hogy a dohányosoknak is
külön helyet kell biztosítani – szeretné hasonló módon beépíteni az egysége előtti teraszt,
mint ahogy megtette azt a Küküllő vendéglő.
Reméljük, hogy legalább annyira esztétikusan
fogja kivitelezni és megvalósítani, mint a Küküllő vendéglő.
Egy másik napirendi pont kapcsán 48 m2
területet adtunk bérbe a központi járdán a
posta előtt. A központi bisztró szeretne egy
kiülő részt leválasztani a nyári időszakra, ezt
is jóváhagyta az önkormányzat. Ezt megelőzően konzultáltunk az ott működő egységekkel,
főleg a postával, hogy mekkora az a felület,
amelyet szabadon kell hagyni ahhoz, hogy a
tevékenység ne legyen akadályoztatva.
A négyes napirendi pontnál szükség volt egy
ideiglenes költségvetés elfogadására, ugyanis
az országos költségvetés és ennek a helyi levetítései még nincsenek kész, sem a megyei
költségvetés, sem a városi, de közben mégis mennek a munkálatok. A sóskúti diákszálló munkálatait pl. nem országos költségvetési
alapból finanszírozzuk, hanem a Bethlen Gábor
Alaptól kapott fejlesztési pénzből. Ez a pénzünk megvan, és ezért volt szükség, hogy hamarabb fogadjunk el egy költségvetési listát,
ami nem az országos pénzeket illeti.
Ugyancsak elfogadtunk egy ideiglenes listát, mert a tavalyi évről 9,9 millió lej összeggel
rendelkezik az önkormányzat, ami részben az
el nem végzett munkákból megmaradt pénzekből áll. Erre még visszatérünk, és akkor
részletesen fogom ismertetni, hogy milyen fejlesztéseket javasolunk a 2019-es évben, amikor meg fog születni az országos és a megyei
költségvetés, és látni fogjuk, hogy ezekből a
költségvetésekből milyen összeg jut majd a
székelykeresztúri önkormányzatnak.
A 2018-as pénzügyi év lejártával szükséges volt elfogadni a költségvetés végrehajtását, ami ugyanúgy működik, mint a cégeknél a

A nyaköny vi hírek

2018.12.15. – 2019.01.15.
Születések:
Sinka-Király Máté
Kecseti Kincső		
Benczédi Lilla		
Sipos Ábel		
Török Alexa		
Derzsi Ádám		
Benkő-Ütő Benedek

2018.12.22
2018.12.25
2018.12.22
2018.12.20
2019.01.11
2019.01.12
2019.01.14

mérleg elfogadása. Ezt is elfogadta az önkormányzat.
A hetes napirendi pont arról szólt, hogy hogy
nézzen ki az iskolahálózat 2019-2020-ra. Ez
városszinten sok egyeztetést követelt, sokféle vélemény meghallgatást, konzultációt, akár
diákok, akár szülők, akár pedagógusok részéről, és főleg az iskolák vezetősége részéről,
és megszületett december végén az a döntés,
hogy a Zeyk Domokos Technológiai Líceumhoz
csatolódik a fiatfalvi és betfalvi egység, amely
tartalmaz részben iskolát és részben napközit
is, ezek leválnak az Orbán Balázs Gimnáziumról
és csatolódnak a Zeyk Domokos Technológiai
Líceumhoz, illetve a Mesevár Napközi Otthont
megkapja az Orbán Balázs Gimnázium. Ez volt a
helyi döntés, erről a megyei tanfelügyelőség részéről kaptunk egy pozitív jóváhagyást, amelyről utólag kiderült, hogy nem volt elégséges,
mert az országos szakhatóság, amely minőségvédelmi és szakmai felügyeletet lát el, leközölt
egy levelet, amely azt tartalmazza, hogy ilyen
formában nem lehetséges az iskolahálózat újraszervezése, ezért mi most újra kell gondoljuk
az iskolahálózatot, valószínű, hogy a B változat
fog javaslatra kerülni, ami az volt a decemberi
ülésen, amikor az iskolai intézmények többsége ezt javasolta, hogy a Zeyk Domokos Technológiai Líceumhoz csatlakozzon a Mesevár, és
mindenki más maradjon meg a mostani formájában és a mostani struktúráival. Ahhoz, hogy
ezt az új javaslatot előterjesszük, az volt az
önkormányzat döntése, hogy egy hónapot még
várunk, mert az is lehetséges, hogy az a 84-es
számú tavaly júniusi sürgősségi kormányhatározat közben törvényerőre emelkedik, és akkor
abban módosítások lesznek, maradhat így is,
ahogy decemberben elfogadta az önkormányzat. Most várakozási időben vagyunk, és a következő, március 7-i ülésen újratárgyaljuk az
iskolahálózat tervezetét.
Nyolcas és kilences napirendi ponttal elfogadtuk a 2018-as évre az AQUASERV haszonbérét. Fizettek 376 ezer lejt a városnak, ezt
kiigazítottuk arra az összegre, amelyet konkrétan fizettek, illetve a 2019-es évre a javasolt
391 ezer lejt. Ezek az összegek egy szerencsés
konstrukcióval születtek meg, akkor, amikor a
városi vízhálózat fel volt újítva, ez azt jelenti,
hogy akkora nagyságrendű haszonbért fizet
az AQUASERV a városnak az éves profitjából,
mint amekkora a városnak a hitelre, illetve annak a kamatjára fizetendő összeg az Európai
Fejlesztési Banknak.
Miután az AQUASERV éves haszonbérleti díjait elfogadta az önkormányzat, azután sor került az RDE szemétszállító, illetve köztisztasági
vállalat haszonbérletének a megítélésére, ami
a 2019-es évre 8578 lej.
Kiss Katinka		
2018.12.30
Palatka Botond-Edwárd 2018.12.28
Széll Zsombor		
2018.01.17
Hanzi Vivien		
2019.01.06
Hanzi Viktória		
2019.01.06
Barabás Marius		
2019.01.29
Péter Ábel		
2019.02.04
Ábrahám Ágnes		
2019.01.15
Házasságkötések:
2019.02.15
Berei Sándor és Szatmári Tamara
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HATÁROZ ATAI
10/2019-as HATÁROZAT egy 74,30 m2-es
terület átengedéses bérbeadásáról.
11/2019-as HATÁROZAT egy 40 m2-es terület bérbeadásáról.
12/2019-as HATÁROZAT a város 2019-as évi
helyi költségvetése külföldi, nem visszatérítendő alapok részének elfogadásáról.
13/2019-as HATÁROZAT a város 2019-as
évi helyi költségvetése fejlesztési részének
elfogadásáról.
14/2019-as HATÁROZAT a 2018-as évi helyi költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.
15/2019-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt.
által a 2018-as évre fizetett haszonbér ös�szegének kiigazításáról.
16/2019-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt.
által a 2019-es évre fizetendő haszonbér
összegének elfogadásáról.
17/2019-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA
Kft. által a 2019-as évre fizetendő haszonbér összegének elfogadásáról.
18/2019-as HATÁROZAT az 5257/2013 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.
19/2019-as HATÁROZAT az 595/2014 számú bérleti szerződés meghosszabbításáról.
20/2019-as HATÁROZAT az 5060/2014 számú bérleti szerződés megszűnéséről.
21/2019-as HATÁROZAT a Villám-Fulger
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő beavatkozási szerződés jóváhagyásáról.
22/2019-as HATÁROZAT a Hargita utca P0
tömbház, A lépcsőház lakrészeinek eladásának elfogadásáról.
23/2019-as HATÁROZAT a Székelykeresztúri mikro régiós érdekeltségű vágópont
megépítése beruházási munkálat technikai
és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.
24/2019-as HATÁROZAT egy közterület
ideiglenes használatának jóváhagyásáról.
25/2019-as HATÁROZAT egy közterület
ideiglenes használatának jóváhagyásáról.
26/2019-as HATÁROZAT a város legelőgazdálkodási tervének jóváhagyásáról.
27/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből
kitermelendő parcellák listájának elfogadásáról
28/2019-as HATÁROZAT a város erdejéből
kitermelendő faanyag eladásának jóváhagyásáról.
29/2019-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2019. február 14.
Elhalálozások:
Kelemen István		
Gál Eszter		
Nagy Anna		
Bod Maria-Magdalena
Papp Balázs		
Bán József		
Szécsi Dezideriu		
Fodor Edith		
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HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 10/2019 privind concesionarea directă a terenului în suprafaţa de
74,30 mp., aflat în proprietatea publică al
oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 11/2019 privind închirierii
directe a terenului în suprafaţa de 40 mp.,
aflat în proprietatea publică al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 12/2019 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului
pe anul 2019, Sursa D – Fonduri externe nerambursabile.
HOTĂRÂREA nr. 13/2019 privind aprobarea
bugetului local al oraşului la secţiunea de
dezvoltare pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 14/2019 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului
pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 15/2019 privind regularizarea nivelului de redevenţă datorată
de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu
Mureş pe anul 2018.
HOTĂRÂREA nr. 16/2019 privind aprobarea valorii estimative a redevenţei datorată
de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu
Mureş pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea
nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE
HARGHITA S.R.L. pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 18/2019 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 5257/2013.
HOTĂRÂREA nr. 19/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
595/2014.
HOTĂRÂREA nr. 20/2019 privind încetarea de drept al contractului de închiriere nr.
5060/2014.
HOTĂRÂREA nr. 21/2019 privind aprobarea Contractului de intervenţie cu Asociaţia
Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger”.
HOTĂRÂREA nr. 22/2019 privind aprobarea
vânzării apartamentelor ANL din strada Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. A.
HOTĂRÂREA nr. 23/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Construire abator de
capacitate mică de interes microregional în
Cristuru Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 24/2019 privind aprobarea
ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 25/2019 privind aprobarea
ocupării temporare a unui teren din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 26/2019 privind aprobarea
Amenajamentului pastoral al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 27/2019 privind aprobarea
Listei de partizi pentru anul 2019 din proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 28/2019 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul
2019 din fondul forestsier proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 29/2019 privind aprobarea
anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009.
Cristuru Secuiesc, la 14. februarie 2019.

Utólagosan felmerültek olyan kérdések,
hogy miért nem modernizálja egy kissé az RDE
a gépparkját, miért nem végez gépi seprést,
vagy miért nem szívatja fel a port, miközben
sepreget, mint modern nagyobb városokban,
valamint a seprés időszaka is kifogásolt, nem
olyankor kellene, amikor a gyerekek iskolába,
a felnőttek munkába igyekeznek, hanem éjjel,
mint a nagyvárosokban. Természetesen mindent lehet, csak mindennek különböző díjai
vannak. Meg vagyok győződve, hogy az RDE
rendelkezik mindenféle modern eszközzel, a
kérdés nem az, hogy igényeljük-e vagy nem a
szolgáltatásaikat a legmagasabb szinten, hanem, hogy meg tudjuk-e fizetni.
A tizenegyes napirend alatt egy szolgálati lakás bérleti díját hosszabbítottuk meg egy
hivatali alkalmazottunk részére, a tizenkettes
napirendnél Szőcs Edit részére egy kis veteményes kert bérletét hosszabbítottuk meg, 5
évre kérte, de az önkormányzat utólagos hos�szabbítással egy évre hagyta jóvá, ez a pont az
előző ülésről halasztódott erre az ülésre, mert
nem volt tiszta a birtokviszony, de tisztázódott
és zöld utat kapott a szerződéskötés.
Egy, az önkormányzat tulajdonában lévő lakásnak a bérleti szerződése szűnt meg, mivel
az ott lakó idős személy elhunyt.
A tizennégyes napirendi pontnál a Villám-Fulger Önténtes Tűzoltó Egyesületnek a 2018-as évi
beszámolóját hallgattuk meg és fogadtuk el, illetve az új kérésüket, amellyel az előző évekhez
viszonyítva most az évi négyezer lej helyett évi
ötezer lejes beavatkozási díjat fizetünk nekik,
arra a technikára, amivel ők rendelkeznek és
nem rendelkeznek az önkormányzati tűzoltók,
több fronton előttünk járnak ilyen szempontból,
és szükséges a jó együttműködés, és szükséges
a minél szélesebb körű szolgálatnyújtás azoknak
az embereknek, akik esetenként bajba kerülnek.
A Villám Egyesület pl. rendelkezik olyan járművel, amely mechanikus létrával ellátott, és tűz
esetén magas épületeket is meg tud közelíteni
akár más esetekben, cserépigazítás, fák ágainak
levágása, stb. be tud avatkozni, de olyan más
technikákkal is, pl. búvártechnikával, amellyel
a mi tűzoltóink még nem rendelkeznek, közbe
tudnak lépni, ezért is jó, hogyha együtt tudnak
működni. Én ezzel maximálisan egyetértettem
eddig is, és most is támogattam ezt a plusz szerződésdíjat a kiadásaik fedezésére.
Felértékelődtek a Hargita negyedi P0 tömbház A lépcsőházában található ANL-s lakások.
Azt kell tudni, hogy háromévente mind a cégek, mind az intézmények, önkormányzatok
tulajdonában vagy adminisztrálásában lévő ingatlanok, épületek felértékelésre kerülnek, így
most ezeket a lakásokat értékelték fel. Ezek
az értékek nagyjából a piaci áraknak felelnek
meg, és akinek van lehetősége, előnyösen meg
tudja vásárolni, akár előlegfizetéssel, részletre
is, és az önkormányzatnál érdeklődhetnek a
részletek felől.
Tizenhatos napirendi pontnál a kis vágóhíd
építésének a technikai-gazdasági mutatóit kellett újra elfogadni. Ezt már a tavaly év őszén
egyszer elfogadtuk, miután licitre került, feltettük, az országos közbeszerzési honlapra
(SEAP), ahol meg kell hirdetni az ilyen munkálatokat. Érdeklődött öt cég, jelentkezett
három, mindhárom a tervező által felbecsült
értéknél magasabb árajánlatot tett le. Az országos szabályok változásával az építkezésben

is a minimálbér 50%-al nagyobb, tehát a 2080
lejes országos minimálbér helyett az építkezési szektorban 3000 lej a országos minimálbér.
Újraszámíttattuk a vágóhíd megépítési költségeit, ezen az értéken kell kiírni licitre, és reméljük, hogy minél többen jelentkeznek, és a
legjobb kivitelező fogja megnyerni.
Tizenhetes és tizennyolcas napirendi pont
alatt egy terület átadását hagyta jóvá az önkormányzat az Orange részvénytársaságnak,
amely az egész megyében, de országszerte
több kis- és nagyvárosban is optikai vezetékek kihúzására készül, ami azt jelenti, hogy
ezen az új hálózaton keresztül szeretne a konkurenciális piacon szolgáltatásokat nyújtani,
akár kábeltévé, akár fix telefon, akár internet,
mobiltelefon, de ezek a hálózatai akár a városi
kamerarendszer vagy bármilyen más kamerarendszer adatainak az átvitelére is. Nem igazán
örvendünk, vagy ha örvendünk, az azért van,
mert a lakóknak lehetőségük lesz több ajánlat
közül a legjobbat választani. A másik vetülete
ennek az, hogy komoly problémát okoz a kivitelezés. Mivel a kábelek egy része a föld alá kerülne, nem igazán örülünk annak, hogy a várost
feltúrják, és minden bekötést a házakhoz külön
a föld alatt visznek el, javasoltuk, hogy amíg
a többi vezeték is a levegőben, póznákon van,
úgy tudjuk csak engedélyezni, hogy ez is a többi vezeték mellé kerüljön, majd ha lesz olyan
pályázati lehetőség, vagy annyi pénzforrása az
önkormányzatnak, hogy a város területén lévő
vezetékek a föld alá kerüljenek, akkor egyszerre minden vezeték lekerülhet , a most felteendő
Orange-vezetékek és más vezetékek is. Én az
elkövetkező 20 évben látok csak erre lehetőséget, és arra is, hogy elsősorban a városközpontban, de ettől még lehetünk optimisták, bár
ez egy hatalmas és költséges munkálat lenne,
hogy minden vezeték, villany, közvilágítás, telekommunikáció, minden a földbe kerüljön.
Elkészült a város legelőgazdálkodási terve,
ezt jóvá is hagytuk, ez azért fontos, mert a
következő EU-s ciklustól, de akár már hamarabb is, azok a gazdák, akik állattenyésztéssel,
legeltetéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak, azt az állami támogatást, ami uniós alapokból jön az APIA-n keresztül, nem kaphatják
meg, ha nincs a városnak egy legelőgazdálkodási terve. Most ezzel is segítettünk a gazdákon, hogy nehogy valaki is támogatás nélkül
maradjon az önkormányzat mulasztásából. Ez
a legelőgazdálkodási terv a megyei tanács, illetve a Megyei Vidékfejlesztési Egyesület hathatós segítségével jött létre.
Huszas, huszonegyes, huszonkettes napirendi pont alatt különböző beszámolókat
fogadtunk el: a személyi gondozók 2018-as
második félévre készített beszámolóját; jelentést tettünk közzé és hagyattunk jóvá az
önkormányzattal, amely a helyi közigazgatási
tevékenységről szólt a 2018-as évben, ugyanakkor a város gazdasági helyzetéről készített
jelentést fogadta el a testület, többségben, de
nem egyértelműen.
A huszonhármas napirend, a különfélék alatt
a város erdeinek az erdészeti hivatal által végzett őrzési díját fogadta el az önkormányzat.
A következő tanácsülésre március 7-én fog
sor kerülni.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

DIÁKVIL ÁG
Farsang a Zeykben
A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart.
Ebben az időszakban kerülnek megrendezésre a hagyományőrző bálok, farsangi mulatságok, iskolai karneválok.
A Zeyk Domokos Technológiai Líceumban az első
félév utolsó napjaiban került megrendezésre, a X.

osztályos tanulók szervezésében az iskolai karnevál,
amely a Westen hangulatát hozta magával. A diákok
lelkesen készültek és nagyszerű jelenetekkel, jelmezekkel szórakoztatták a közönséget. A színvonalas
produkciókat dr. Valentin Réka Ibolya és Vass Ibolya
tanárnők, valamint Gagyi Ferencz Zoltán tanár úr pontozta. Minden fellépő csapat jelképes jutalmat kapott,
mellyel a zsűri a diákok kreativitását, jelmezét, ügyes-

Orbán Balázs Gimnázium

Orbán Balázs születésének 190. évfordulójára emlékeztünk az iskola előtt felállított szobor körül. Ez alkalom-

mal koszorúzásra került sor, valamint
diákjaink rövid irodalmi műsorral emlékeztek a legnagyobb székelyre.
Ugyancsak az évforduló jegyében
került megszervezésre immár IV. alkalommal az Orbán Balázs általános
műveltségi vetélkedő, mely iskolánk
névadójának életéhez, munkásságához kapcsolódik.
Január 28-án került sor az V-VIII.
osztályosok, majd 29-én a középiskolások versenyére. A két versenyre
21 csapat nevezett be. Villámkérdések, többlépcsős kérdés, képfelismerés, szövegkiegészítés, activity
szerepeltek a feladványok között.
Január végén a legtöbb rendezvény
a farsangi hagyományokhoz kapcsolódott: ötletes jelmezek színes kavalkádja járult hozzá az oldott hangulathoz, az önfeledt kikapcsolódáshoz.
Kisebbek és nagyobbak bújtak különleges figurák bőrébe, elkápráztatva
szüleiket, pedagógusaikat, diáktársaikat. Jó alkalom volt ez mindnyájunk
számára a felszabadult szórakozásra,

ségét, humorosságát értékelte. A vidám és hangulatos
fellépések és díjkiosztás után
közel sem ért véget az izgalom. Komoly megmérettetésben volt része annak a hat
pár versenyzőnek, akik rész
vettek a József Imre tanár úr
által maghirdetett táncversenyen. Öt diákpáros mellett
egy tanárpáros is részt vett
ebben a produkcióban, azonban a legjobbnak a X. osztályos Gábor Anikó-Tímea és
Gábor Zsolt páros bizonyult.
A karnevál itt még mindig
nem ért véget, hiszen tombolahúzás és egy „rövid” buli
zárta az estet.
Vas Melinda

a feltöltődésre.
A Step by Step osztályos diákjaink
újból sikeresen helytálltak a Mesék
szárnyán mesevetélkedő megyei
szakaszán, ahol Fodor Hanna, Kiss
Eszter Beatrix, Szilveszter Botond
és Jártó Norbert alkotta csapat a
harmadik legjobb pontszámot gyűjtötte össze, valamint Fodor Hanna
Ditróban ért el kiváló eredményt az
országos Brenyó Mihály matematika verseny megyei szakaszán.
Március 4-től kezdődik az előkészítő osztályba való beiratkozás. A szülők ezt megelőzően nyílt
napok során tekinthetnek be az alternatív oktatási forma gyermekközpontú, kommunikációra alapozó, felfedezésen alapuló tanulást szorgalmazó
módszereibe, melyek a gyermekeket
önálló, tevékeny magatartásra, saját
vélemény kialakítására ösztönzik.
Szeretettel várjuk leendő diákjainkat és szüleiket!
Bővebben: www.obg.ro; facebook.
com/obg.szekelykeresztur

Beszámoló a tanárok és a projektkoordinátorok
transznacionális találkozójáról
Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, Santarem, Portugália
2018. november 11-16.
A European Legends – National Literary
Heroes nevű Erasmus projektünk első nagy
eseményét portugál partnerünk, a santaremi
Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira szervezte. A találkozón a magyarországi, olaszországi, romániai, valamint a portugáliai partneriskolák delegációi vettek részt. Iskolánkat, a
székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumot
Hatos Melinda, Bán Teréz-Mária, Nagy Edith és
Nemes Enikő képviselték.
A találkozó kétéves együttműködésünk kereteit volt hivatott megteremteni, fő célkitűzése a projektmunka gyakorlati vonatkozásainak
megvitatása, illetve a portugál legenda kulturális hátterének megismerése volt. A hét tevékenységei ennek megfelelően zajlottak. Santa

Iria legendájával kapcsolatban meglátogattuk
Santarem és Tomar főbb történelmi és kulturális helyszíneit, ahol a fogadó iskola diákjainak
és tanárainak érdekes előadásai hangzottak el.
Találkoztunk Humberto Duarte íróval, a fogadó iskola tanárával, aki elkészítette és bemutatta Santa Iria legendájának kortárs változatát. Megbeszéltük a projekt kivitelezésével
kapcsolatos gyakorlati teendőket is, tisztáztuk
a feladatköröket és a választott legendák feldolgozásának módozatait. Így a következő magyarországi találkozónk előtt, 2019 áprilisában,
minden partner megismerkedik a Csodaszarvas
legendájával, és ötleteket gyűjt a legenda feldolgozásához. A projekthét során a nemzetközi
diákok vegyes csoportjai alkotják újra a legendát. A különböző művészeti ágakban újrafogalmazott legendákkal a közös weboldalunkon ismerkedhetnek majd meg az érdeklődők.
A szakmai kérdések megvitatása mellett

portugáliai látogatásunk egy értékes kulturális
dimenzióval is kiegészült. Portugál házigazdáink mindent megtettek annak érdekében, hogy
megosszák velünk felbecsülhetetlen történelmi
és kulturális örökségüket. Meglátogattuk Lis�szabon és Sintra nevezetességeit, felkerestük
a portugál irodalom nagyjainak emlékhelyeit,
gyönyörködtünk a portugál népi táncokban,
melyeket valódi népviseletben játszottak, megkóstoltuk a hagyományos ételeket, és ami a
legfontosabb, megtapasztaltuk a portugál emberek melegségét és odaadó vendégszeretetét.
Mindent összevetve, a Portugáliában eltöltött
hét kiváló kiindulópontként szolgált közös projektünkhöz: új lehetőségeket nyitott a szakmai
és személyes kapcsolatok kiépítéséhez és az
eredményes együttműködéshez.
Nemes Enikő
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
A farsang a jókedv, a közösen töltött örömteli pillanatok időszaka. Állt a bál intézményünk napközis csoportjában 2019. január
29-én. Gyerekek, szülők, óvodapedagógusok
jelmezbe öltözve énekeltek, táncoltak. A talpalávalót a Lelkes zenekar biztosította. Január 30-án került megrendezésre az V-VIII.
osztálytok karneválja, a nyolcadik osztályosok szervezésében. A közönség változatos, jó
hangulatú jelenet-sorozaton szórakozhatott,
ami a filmforgatás világába repítette a nézőket. A műsort tombolahúzás és tánc követte.
A farsangi vidám felvonulást a kisiskolások
folytatták, akik február 13-án a tornaterem
népes közönsége előtt mutatták be jelmezeiket rövid jelenetek keretében.
A mulatságokból a felnőttek sem maradhattak ki. A szülői bálra február 15-én került
sor a gimnázium tornatermében, a szülői bizottság szervezésében, Gui Katalin elnök irányításával. Fellépett a Vadrózsák Néptánc�csoport és a Lelkes zenekar Az est folyamán
Vida Ferenc és Vida Domokos diákok, valamint Krisán Csaba rövid rockzenei előadással
mutatkoztak be. A jó hangulathoz a zenét Krisán Szabolcs és László Attila, valamint Simófi
József szolgáltatta.
Február 4-7. között zajlott a már hagyományossá vált sítábor a Madarasi Hargitán, 34
diák és 4 kísérőtanár részvételével. Sok síelés és játék, szabad levegőn tartózkodás tette
mozgalmassá és hasznossá az itt töltött időt.

A tábort Zsidó Csaba tanár szervezte, segítői
Bartha Márta, Czire Alpár és Czire Zsuzsanna
tanárok voltak.
A február a tantárgyversenyek, tanulmányi
jellegű versenyek ideje is. Az első szép eredmény a magyar nemzetiségű általános iskolásoknak meghirdetett román nyelv és irodalom
tantárgyverseny megyei szakaszán született,
ahol Fodor Árus-Lilla (VII. o) IV. helyezést ért el.
Hagyományosan idén is iskolánkban került
megszervezésre február 15-én a Zrínyi Ilona matematikaverseny területi fordulója. A verseny iránt nagy volt az érdeklődés: a
II-VIII. osztályokból 217 diák vett rajta részt.
Február 16-án a Berde Mózes Unitárius
Gimnázium két körzeti tantárgyverseny házigazdája is volt: iskolánkban zajlott 46 tanulóval a Mikes Kelemen magyar nyelv-és
irodalom tantárgyverseny V-VIII. osztályosok számára, valamint az angol nyelvi tantárgyverseny 26 tanulóval. A magyar nyelv és
irodalom versenyen iskolánkból Györgyi Hajnal-Csillag (VI. o), Fazakas Tündike és Fodor
Beáta-Klementina (VIII. o) jutottak a megyei
fordulóba. Az angol nyelvi versenyen többen is
díjban részesültek. I. díj: Vida Ferenc (IX. A),
II. díj: Ambrus Anetta Izabella (IX. A) és Pap
Tímea (X. A), III. díj: Sándor Barna (X. B), Dicséret: Kandó Zsanett (IX. B) és Naghi Kincső
(X. A). Kimagasló pontszámot értek el Orosz
Rita (IX. B) és Atanackovič Natalija (X. A), akik
iskolánkat a megyei szakaszon képviselik.

A temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum
idén is megszervezte a Talentum természettudományok és informatika versenyt
IX–XII. osztályosok számára. A két online forduló eredményei alapján iskolánkat Biró Nóra
(kémia, biológia) és Sándor Barna (fizika, biológia) X. B osztályos tanulók képviselik a verseny február 22-23-án sorra kerülő országos
döntőjén.
Székely Tiboldi Anikó

Farsang ideje van: bohóságok, álarcok
mögé bújva keressük önmagunkat és várjuk
a tavaszt. Jókedv és fergeteges szórakozás
jellemezte intézményünk minden korosztályának karneválját: talán a leglelkesebbek az
óvodások voltak, akik nagy örömmel forogtak
jelmezeikben, de az alsó tagozatos diákjaink
is igyekeztek mosolyt csalni szüleik és tanítójuk arcára. A nagyok tematikus karneváljának
témája a Hotel Transylvania film volt: a rettegett Drakula tiszteletére szervezett partira
megjelentek között voltak vámpírok, csontvázak, szellemek, táncos lábú twisterek, de
egyszerű turisták és mások is. Mindannyian
szörnyen lazultak!
Február hónapja nemcsak a farsangról híres, hanem ilyenkor elkezdődik a tantárgyversenyek sora is. Román nyelv és irodalomból
idén a megyei szintű tantárgyversenyt – kisebbségieknek ‒ intézményünkben szervezték. A három benevezett diákunk közül Nagy
Csenge (VI. C) megyei második helyezést ért
el. Gratulálunk neki és további sok szép eredményt kívánunk! Magyar nyelv és irodalomból
a körzeti tantárgyverseny fordulójáról öt diákunk jutott tovább a megyei szakaszra. Jelenleg több tantárgyból is készülnek versenyre:
matematikából, biológiából, történelemből.
Sok sikert kívánunk mindannyiuknak!
Páll Emese

Mesék világa
Alsó tagozatos gyerekekkel dolgozva, naponta tapasztaljuk, mennyire divatossá vált
a tévé kínálta mesefilmek nézése, amit határozottan el kell különíteni az olvasott mesétől. A két meseélmény nem ugyanazt adja
a gyereknek. Amikor a gyerek a mesét hallgatja (gondolok itt az óvodásokra) vagy olvassa, befele is figyel, fantáziaképeket alkot.
Ezzel magyarázható, hogy sokkal több kreativitást, fantáziagazdagságot, élénkebb észjárást észlelünk az olvasó gyermekrétegnél.
Ezért igyekszünk ilyen irányba terelni a gyerekeket. Kilenc évvel ezelőtt, amikor a Petőfi
Sándor Általános Iskolában megálmodtuk és
elindítottuk a Mesék világa rajzversenyt ezek
a gondolatok álltak alapul.
Az évek során az ország minden részéből
küldték el gyerekek rajzaikat. A verseny nagy
sikernek örvendett.
Az idei versenyre ‒ Mesék világa CAER nr.
26402/I/29 ‒ is számos gyönyörű alkotás érkezett. A gyerekek különböző technikával dolgoztak. A mese címe mellé a könyv címét és a
kiadót is fel kellett tüntessék. Tehát a kezébe
vette a könyvet, olvasott majd fantáziaképeit
papírra vitte. Ezt értékelte a zsűri. Az eredetiséget, azt ahogy a „belső mozi” kockáit
lapjára helyezte.
A díjazás hat kategóriában történt. Min-

denki munkáját köszönjük és gratulálunk a
nyerteseknek!
A munkákból készült kiállítás megtekinthető iskolánk folyosóján.
Horváth Gizella

XI. felolvasómaraton
2019 február 19-én a székelykeresztúri városi könyvtár is bekapcsolódott a XI. felolvasómaraton irodalmi megmozdulásba, amelynek
az idén Radnóti Miklós alkotásai alkották témáját a költő születésének 110. és halálának a 75.
évfordulójára emlékezve.
Nagyon érdekes, sikeres megmozdulást tud-

hatunk magunkénak, Ilyés Izabella tanárnőnek
és Tódor Éva kulturális referens kollégánknak
köszönhetően a gyerekek igazi élménnyel gazdagabban tértek haza. Izabella tanárnő az Éjszaka című vers játékos skandálását tanította
a diákoknak tapsolással, dobogtatással fűszerezve, Tódor Éva pedig gyönyörűen megzenésített változatával ismertette meg gyerekeket.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével

Rafai Emil polgármester úr is, aki egy szép
tájleíró verset olvasott fel a kisdiákoknak. Köszönjük a Petőfi Sándor Általános Iskola és a
Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanítóinak
és tanárainak, valamint Kékesi Ildikó tanárnőnek, hogy elhozták a gyerekeket, Illyés Izabella tanárnőnek és Tódor Éva kolléganőnek
köszönjük rendezvényünk színessé tételét.
Városi Könyvtár
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SPORT/KULTÚRA/ÖNKORMÁNY Z AT
Farsangi teremfoci torna

2019. február 8-án pénteken a városi sportcsarnokban farsangi teremfoci tornára került
sor 4 csapat részvételével, amelynek során a
következő rangsor alakult ki:
1. Székelykeresztúr Csütörtöki Foci
2. Ajka Város Önkormányzata

3. Székelykeresztúr Város Önkormányzata
4. Dunakeszi Város Önkormányzata
Gólkirály: Molnár Csaba, Székelykeresztúr
Város Önkormányzata
Gratulálunk minden csapatnak a részvételért
és a sportszerű játékért !

8. Városi Kárt yabajnokság

2019. február 16-án szombaton a Bianka étteremben 8. alkalommal került megszervezésre
több mint 60 résztvevővel a városi kártyabajnokság, amelynek során a következő díjak kerültek kiosztásra:
- 66 kártyajáték:

1. Sipos Kálmán
2. ifj. Forgács Miklós
3. Jánosi István
- 501 kártyajáték:
1. Török Szabolcs
2. Berei István

Szünidős programok a Városi Köny v tárban
A Városi Könyvtár dolgozói az ATA önkénteseivel összefogva két délelőtt is szünidős programokkal várták a vakációzó diákokat, hogy
hasznosan teljen az idő. Az első foglalkozás
máris nagy sikernek örvendett, és igazi karneváli hangulat költözött a könyvtárba, miközben
nem merült feledésbe az újrahasznosítás sem.
A második foglalkozáson a korábbiak mellé
új tevékenységek is csatlakoztak, és az újévi
szerencsekarkötő- és malacpersely-készítés
mellett újrahasznosított anyagokból készült
kistáskák, kincsesdobozkák elkészítésére volt
lehetőség. A kreatív foglalkozásra még talán az
első eseménynél is többen érkeztek.
A délelőttökön 4-től 14 éves korú gyermekekig mindenki megtalálta a maga számítását, a
rendelkezésre bocsátott alapanyagok és könyvek
társaságában senki sem unatkozott. A jó közérzet

pedig teával, harapnivalóval is biztosítva volt. Az
észt, török, spanyol, olasz és magyar önkéntesek
pedig bár mindig készen álltak arra, hogy a legkülönfélébb kérésekben segítsenek, és útmutatást
adjanak a tevékenységekhez, összességében zavartalan volt a kötetlen és felszabadult hangulat.
A csapat nemzetközi volta sem okozott nehézséget, sőt, inkább jótékony hatását hangsúlyoznánk a nemzeti sokszínűségnek, hiszen
mindenképp előnyös dolog, ha egy gyermek
már a legkisebb korban hozzászokik, hogy fesztelenül kérjen segítséget, vagy akár egy bögre
teát angol nyelven.
A foglalkozás másik nagy eredményének tekinthetjük továbbá azt is, hogy a kreatívkodás
közbeni szünet, vagy a nagy alkotás utáni pihenés gyanánt a gyermekek szívesen és lelkesen
merültek el a könyvtár gazdag és változatos

Házunk tája
Medertakarítás a Sósároknál
A városi önkormányzat munkatársai a szociális munkások bevonásával medertakarítási
és mederkarbantartási munkálatokat végeznek
a Sósárok mentén a tavaszi hóolvadás okozta
áradások megelőzése céljából. Reméljük, hogy
ezáltal elkerülhető lesz a környező szántóföldeknek áradások és erózió okozta károsodása.

Felújítási munkálatok a múzeumban
A Molnár István Múzeum természetrajzi kiállításán felújítási munkálatokat végez az önkormányzat műszaki csoportja. A falak javítására,
festésére kerül sor, mindez úgy, hogy a kiállítás ne szenvedjen semmiféle károsodást, ezért
odafigyelünk a vitrinek és tárgyak megfelelő
védelmére.

3. Marosi Dénes
- „Legidősebb versenyző” díj: Fazakas Kálmán – 90 éves
Köszönetet mondunk minden versenyzőnek és
résztvevőnek, aki megjelent az eseményen, köszönjük a városi önkormányzat önkénteseinek és
az Egyesülés Sportklubnak a sikeres szervezést és
a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget !

mesekönyvgyűjteményében, és – amint arról a
könyvtárosok is örömmel beszámoltak – a kölcsönzések száma is jelentősen megugrott a két
foglalkozással eltöltött délelőtt után.
A nagy sikerre való tekintettel a közeljövőben még készülünk arra, hogy a könyvtárral
összefogva hasonló, kellemes-hasznos időtöltésre hívjuk a keresztúriakat.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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KULTÚRA/KÖZÉLET
Nemezelő Workshop

Színpompás gyapjúkkal, meleg teával várták
a nemezelés iránt érdeklődőket az ATA önkéntesei csütörtök délután.
Bár az Erdélyi Ifjúsági Egyesület által tervezett
workshop-sorozatban első helyen állt a délutáni
nemezelős foglalkozás, a gyapjúval való ismerkedés nem volt előzmény nélküli. Amikor decemberben megrendezésre került az Egy csésze lélek nevű esemény, szintén az ATA-házban, akkor
már az ünnepre hangolódáson és elmélyülésen
túl, gyapjúangyalt is lehetett készíteni. Utóbbit
az előzte meg, hogy a gyapjú természetéről és
feldolgozásáról hallottunk előadásokat, valamint
az elsőhöz szorosan kapcsolódóan, a festőnövények alkalmazásáról is szó esett.

Míg decemberben a natúr gyapjúval lehetett
csak közelebbről megismerkedni, és száraz feldolgozással készültek az angyalok, úgy a múlt
heti foglalkozás alkalmával színes gyapjúk nedves feldolgozására is lehetőség volt már: szakértő útmutatás után mindenki elkészíthetett
egy általa választott kisebb nemeztárgyat.
Készültek fülbevalók, kulcstartók és karkötők,
amikhez a kellékek is biztosítva voltak, hogy egy
teljes értékű nemeztárggyal térhessen haza
mindenki, aki részt vett a foglalkozáson.
Bár az első nemezelős foglalkozás (talán a
csúnya idő miatt is) egy kicsit még a vártnál is
szűkebb körben, családiasan telt, a lelkesedés
nem apad, és további kézműves foglalkozásokat, köztük újabb nemezelő workshopot is kilátásba helyezünk az elkövetkező hónapok során.

Jubilált a székelykeresztúri magánvállalkozók bálja

Februárban hatalmas sikerrel került megrendezésre a huszadik összejövetel, melyen közel
200-an vettek részt. Mint ahogy a legelső bált,
a mostanit is Lukács Marika szervezte.
Két évtizede annak, hogy néhai Kádár Katalin és Lukács Marika személyesen kopogott be
minden keresztúri vállalkozóhoz, hogy bálba
hívja őket. Céljuk az volt, hogy a mindennapok
feszült munkája után fehér asztal mellett hozzák össze a vállalkozókat, hogy tánc és vidám
mulatás közben jobban megismerhessék, ezáltal jobban becsülhessék egymást. Akkor még
nem gondolták, hogy hagyományt teremtenek.
A vállalkozók azóta is minden év elején összegyűlnek, hogy egy vidám, mulatós éjszakán
eresszék el egy év fáradalmait.
A jó vacsora, bor mellett meglepetésvendégekre, és egyéb izgalmas, különleges pillanatokra lehetett számítani, mely mozzanatok
egy jól átgondolt és megtervezett forgatókönyv
alapján követték egymást, Vajda Lehel-Koppány és Faluvégi Bartha Noémi műsorvezetők

moderálásával. A talpalávalót a Jakab Fivérek
szolgáltatták, akik nevükhöz és hírnevükhöz
méltóan a keresztúri közönséget folyamatos
tombolásra, táncolásra bírták.
A hangulatot a meglepetésvendégek, a Marosvásárhelyi Székely néptáncosok fokozták két
„felvonásban” is, akik káprázatos műsorszámaik mellett még a vendégeket is táncba hívták.
Díjazással, oklevelekkel és jelképes ajándékokkal lepte meg a főszervező azokat a vállalkozókat, akik az elmúlt 2 évtizedben oszlopos
tagjai voltak ennek az összejövetelnek, továbbá
a 3 generációs vállalkozás, a Szabó család vállalkozása is kitüntetésben részesült, mint ahogy
az 53 éve munkaviszonyt folyatató Oltyán Marika néni is, illetve a bál jelenlévői közt a legidősebb és a még ma is üzleti szférában tevékenykedő id. Szilveszter Gergely is.
Meghitt pillanatai is voltak az idei bálnak a kis
meglepetésgyertyák meggyújtásával és a papi
áldással, melyet Szilágyi Szilamér, unitárius segédlelkész mondott.

A részvétel pedig a továbbiakban is ingyenes lesz, így különösen egyedülálló lehetőség
ez ahhoz, hogy újra felfedezzünk egy olyan ősi
technikát, mint amilyen a nemezelés is.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület

Az estén szép számban volt jelen jó néhány
régi és új, idősebb és fiatalabb vállalkozó is,
akik együtt köszöntötték a remélhetően vállalkozásbarát újesztendőt.
A bál bevételét jótékonysági célra ajánlotta
fel a szervező, így 5000 lejt kapott a székelykeresztúri unitárius egyházközség és 2120 lejt a
Mesevár Napközi Otthon román csoportja.
Az est egy másik izgalmas része a tombolázás volt, mely során rengetek értékes ajándék került kisorsolásra, a résztvevő vállalkozók
felajánlásának köszönhetően. A fődíjat Sógor
Csaba EP-képviselő hozta, egy kétszemélyes
brüsszeli kirándulást. A képviselő úr megtisztelte a szervezőket és bálozókat ebben az évben is jelenlétével, köszöntő beszédében többek közt kifejezte örömét, hogy részese lehet
ennek a 20 éves keresztúri hagyománynak. Az
általa felajánlott utazást Demeter Zsoltnak és
Krisztinának lett szerencséje megnyerni, így a
következő bál szervezése az ők feladatuk lesz,
de tudjuk, jó kezekbe került a vállalkozók ös�szejövetelének 21. megrendezése.
Faluvégi Bartha Noémi

Meghívó Kozma Ferenc konferenciára
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium
iskolahete keretében, 2019. március
13-án, a gimnázium közösen a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközséggel
és a székelykeresztúri Molnár István
Múzeummal emlékkonferenciát szervez a 175 évvel ezelőtt született Kozma
Ferenc emlékére. A konferencia keretében előadások hangzanak el Kozma Ferenc élettörténetének és munkásságának bemutatása céljával. A rendezvény
17 órakor veszi kezdetét, az előadások
helyszíne a gimnázium Balázs Ferenc
díszterme.
Kozma Ferenc (Csekefalva, 1844.
február 17. – Kolozsvár, 1920. május
12.) pedagógus, művelődésszervező,

publicista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Gyakorlati pedagógusi munkásságával és közéleti, publicisztikai tevékenységével egyaránt a
Székelyföld és Erdély tanügyének és
közművelődésének előmozdítója volt.
Fő műve a mindmáig gyakran forrásmunkaként használt A Székelyföld
közgazdasági és közmívelődési állapota
című hatalmas munkája, amely 1879ben jelent meg, és amellyel 1000 forintos akadémiai pályadíjat nyert. Kozma
Ferenc 1873-tól 1886-ig a székelykeresztúri Magyar Királyi Állami Tanítóképzőintézet igazgatója volt, azután Kolozs
vármegye tanfelügyelőjeként dolgozott.
Az eseményre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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FELHŐTLENÜL
A Művelődési Ház gazdag februári műsora

A február sem telt események nélkül a Művelődési Házban.
Február
13-14-én
Székelykeresztúrra látogatott a sepsiszentgyörgyi Háromszék
Táncegyüttes, amely 2016-ban mutatta be a
Szerencsekrajcár című, Benedek Elek meséje
nyomán rendezett mesejátékát, amelyet azóta nagy sikerrel játszottak Kolozsvártól, Budapesten át Ajkáig. Városunkban a két nap alatt
három előadást tartottak a hálás gyermekközönségnek.

Február 14-én Szőcs Botond zongoraestje
várta a klasszikus zene kedvelőit. Műsoron voltak Chopin, Rachmaninoff művek.
Február 17-én a Spektrum színház Márai
Sándor A gyertyák csonkig égnek című drámájával vendégszerepelt városunkban.

2019 januárjában 9 kisbaba született Székelykeresztúron, 5 fiú és 4 lány. Isten éltessen benneteket Ötves Vivienn, Ötves Viktória,
Szőcs Lóránt, Derzsi Ádám, Benkő Ütő Benedek, Török Alexa, Széll Zsombor, Barabás Marius, Ábrahám Ágnes!

A Kézdivásárhelyi Városi Színház február
23-án tartotta Művészet című előadását.
Február 21-én, az Unitárius Bál előestéjén
főpróbát tartott a Fagyöngy Társulat, a közönséget bohózatokkal és tréfás jelenetekkel szórakoztatták.
Február 25-én az Udvarhely Néptáncműhely Kós Károly emlékének szentelt Kiáltó Szó
című műsorra került sor. Rendező-koreográfus:
Könczei Árpád.
Február 27-28-án a Hahota Hülyeség nem
akadály című humorestje négy előadást tartva
nevettette a közönséget.
A március hónap is tartogat meglepetéseket, kövessék a hirdetéseket, tájékozódjanak a
Művelődési Ház közösségi felületén.
Kellemes művelődési estéket!

Ipó László festőművész és barátai – kiállítás
a Molnár Ist ván Múzeumban

A Molnár István Múzeumban 2019. február
22-én az Ipó László Alapítvány fennállása 25.
évfordulója alkalmából szervezett Ipó László
festőművész és barátai című gyűjteményes képzőművészeti kiállítás megnyitójára került sor. A
kiállítást az Ipó László Alapítvány és a Molnár István Múzeum szervezte.
A gyűjteményes kiállításon Ipó László festőművész, Daday Gerő festőművész, Márkos
András szobrász, Simion Margit festőművész,
Ughy István festőművész, Nagy Elek Miklós
képzőművész, Hegyi Margit festőművész, Ka-

Isten hozott
Székelykeresztúron!

rácsony Ernő festőművész, Benczédi Sándor
szobrász, Kiss László festőművész, Kubanek
László festőművész, Szécsi András festőművész
és Kedei Zoltán festőművész munkái láthatóak.
A megnyitón közreműködtek: Sándor-Zsigmond
Ibolya muzeológus, Ipó Ildikó Imola, az Ipó László
Alapítvány elnöke. Köszönjük a közönség érdeklődését, az egyes kiállító művészek jelenlétét, a fellépő Lelkes zenekar és a Vadrózsák Néptánccsoport
színvonalas műsorát, Székelykeresztúr Város Önkormányzatának az anyagi támogatást, barátainknak, magánszemélyeknek a kiállítás céljára kölcsönzött képeket, a 25 éves Ipó László Alapítványnak a
befektett sok munkát, aminek köszönhetően egy
nagyon színes és szép estének lehettünk részesei.
Ugyancsak az Ipó László Alapítvány fennállása 25.
évfordulója alkalmából a kiállítás időtartama alatt a
székelykeresztúri Ipó László Állandó képtár anyaga
a székelyudvarhelyi Művelődési Házban rendezett
kiállításon látható március 12-ig.
Az Ipó László festőművész és barátai kiállítás március 31-ig látogatható.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Arany Jánosemlékkiállítás
a polgármesteri hivatal halljában
„Jártam a jelenben, éltem a jövőben” – Keresztúrra is eljutott a Petőfi Irodalmi Múzeum
Arany János-vándorkiállítása. A második éve
vándorló kiállítást eddig többek között a Magyar Tudományos Akadémián, a Szegedi Egyetemi Könyvtárban és a Nagyszalontai Arany
János Emlékmúzeumban lehetett megtekinteni. A kiállítást a polgármesteri hivatal halljában is látni lehetett az elmúlt hónap alatt.

Szente B. Levente

Ha ezt érzed
szemébe nézel
amikor elfogynak a szavak
megállsz szépen lassan
csak egy pillanatra csupán
ahogyan az út mentén
az égbenyúló fák
a porban verebek
eső előtti csönd szitál
szívedtől gyomrodig szállnak
megremegnek a kék pillangók
és a rózsák is táncra készen ha ezt érzed
valahol otthon vagy
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