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Április 16-án, – több okból kifolyólag – ked-
den tartotta áprilisi rendes tanácsülését az ön-
kormányzat. Főbb napirendek között is talán a 
legfontosabb a költségvetés elfogadása volt. 
Annak, hogy ilyen későn került erre sor, az volt 
az oka, hogy a 2019-es évre országos szinten a 
költségvetés késéssel volt elfogadva, így a helyi 
költségvetések is késtek, de még most sem tel-
jes a mi költségvetésünk sem, mivel a megyei 
tanács nem fogadta el azokat a számokat, ame-
lyeket a településeknek vissza fog osztani helyi 
költségvetési kiegyenlítés címen. De erre sem 
tudtunk tovább várni, mert különböző munká-
latok, beruházások, amíg a költségvetés nincs 
elfogadva, nem indulhatnak be.

Az önkormányzat által tárgyalt húsz napi-
rend pont az alábbiak szerint került sorra:

Elfogadtuk az előző, rendkívüli tanácsülés 
jegyzőkönyvét, második napirendi pontként az 
iskolahálózat örökzöld témája volt ismét teríté-
ken. Ennek a kérdésnek kapcsán már többször is 
tájékoztattuk a lakosságot, mivel sok személyt 
érint. Székelykeresztúron majdnem kétezer gye-
rek jár különböző oktatási intézményekbe nap-
közi szinttől egészen a tizenkettedik osztályig.  
Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy 1938 beisko-
lázott gyermek van a városunkban, van 229 ta-
nügyben dolgozó személy, pedagógusok, taná-
rok, kisegítő személyzet. Érthető, hogy nagy az 
érdeklődés bármi olyan téma kapcsán, amely  az 
iskolák átszervezését, újracsoportosítását, vagy 
egyéb intézkedéseket érint, amelyeket az isko-
lákkal kapcsolatosan foganatosítani kell.

Akárhányszor tárgyaltuk az iskolahálózat 
problémáját, nem tudtunk előbbre lépni. Volt egy 
bizonyos szintű összhang, négy iskolaigazgató 
egy bizonyos módon képzelte el az iskolahálózat 
újratervezését, és az Orbán Balázs Gimnázium 
igazgatója más álláspontot fogalmazott meg, 
mindenki természetesen a saját intézménye ér-
dekében, illetve másodlagos célként volt, aki a 
város érdekét is nézte. A város érdeke az lett 
volna, hogy maradjon meg a jelenlegi iskolahá-
lózat, amit nem tesz lehetővé a gyereklétszám, 
a Mesevár Napköziben nincs meg és a jövőben 

még fokozottabban nem lesz meg a szükséges 
150 gyerek, mert ahogy beindulnak az unitárius 
gimnáziumnak a napközi csoportjai, most már a 
második is, az el fog vonzani valahonnan, és va-
lószínűleg nemcsak a Mesevártól, hanem a Nap-
sugár Napközi Otthontól is, és a gyereklétszám 
megoszlik. Így a fő téma – a Mesevárnak a hova 
csatolása. Sajnos ezen a tanácsülésen sem tu-
dott egy olyan döntés születni, amely mindenki-
nek megfelelő volna. Decemberben két változat 
mentén zajlott a döntéshozás: az egyik az volt, 
hogy a Mesevár csatolódik az Orbán Balázs Gim-
náziumhoz, amely a betfalvi és fiatfalvi egysége-
it átadja a Zeyk Domokos Technológiai Líceum-
nak, de ezt a variánst megvétózta az ARACIP, 
a tanügynek minőségi és szakmai felügyeletet 
biztosító országos szerve. Így maradt a B válto-
zat, amely szerint a Mesevár Napközi Otthon a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum alárendelt-
ségébe került volna, ami szakmailag nem indo-
kolt, ezt a négy iskola- és intézményigazgató is 
elismerte, viszont adminisztratív módon ez lett 
volna a legjobb megoldás, ezt viszont többségi 
szavazással nem fogadta el az önkormányzat, 
pont az Orbán Balázs Gimnázium igazgatójának 
a felvetésére, hogy miért van az, hogy minden-
kinek van napközije, csak nekik nem lehet, ezt 
tartotta szem előtt a testület, és elutasította, 
hogy a Mesevár a Zeyk Domokos Technológi-
ai Líceumhoz csatlakozzon. Ezt követően jött a 
harmadik változat a megyei tanfelügyelőségtől, 
amely javaslat szerint a Mesevár csatlakozzon az 
Orbán Balázs Gimnáziumhoz, de maradjon meg 
a fiatfalvi óvoda is az Orbán Balázs Gimnázium-
nál,  és ez törvény szerint is átvihető lenne az 
ARACIP-nál. Ez a változat nem is került vita alá, 
úgyhogy most mi is úgy vagyunk, hogy gyakor-
latilag lehet, hogy a döntéshozatal lehetőségétől 
elbúcsúztunk, és a tanfelügyelőség fog a keresz-
túri iskolahálózat kérdésében dönteni. 

Nehéz téma valóban, 229 személyt érint 
mint alkalmazottat és 1938 diákot. Nem lehet 
olyan megoldást találni, hogy mindenkinek jó 
legyen. Nem tudjuk, mi lesz a végeredmény, de 
reméljük, hogy hamarosan döntés születik, és 

nem kell várni a szeptemberi tanévkezdésig bi-
zonytalanságban.

Harmadik napirendi pontnál az RDE sze-
métgyűjtő és szemétszállító cég adott le egy 
igényt, árnövekedést óhajt eszközölni a sze-
métszállítási díjakban, több mindenre hivat-
kozik. Szerintem jogos kérése van, mert van-
nak olyan körülmények, amelyeket nem lehet 
tagadni, pl. a minimálbér növekedése, vagy az 
országos inflációs ráta, végül az önkormányzat 
elhalasztotta a döntést. Az RDE újonnan kine-
vezett igazgatója egy új javaslatot fog tenni az 
országos törvénykezés szellemében, teljesen 
változni fog a szemétgyűjtésnek a módozata, a 
törvénykezése, ők is sok mindent be szeretné-
nek vezetni a hozzájuk tartozó településeken, 
Székelyudvarhellyel kezdenék, és sorra követ-
keznének a városok és községek.

Az alapját az képezi, hogy mindenki a háztar-
tási hulladékának jelentős részét szép lassan sze-
lektíven kell gyűjtse, mert hanem nagyon sokba 
fog kerülni ez mindenkinek, városnak, szemétter-
melőnek és szemétszállító cégnek. A szelektíven 
gyűjtött szemetet elviszik ingyen, mert pl. a sze-
lektíven gyűjtött csomagolóanyagoknak az árát 
már egyszer kifizettük, amikor megvásároltuk a 
PET palackot vagy más árukat a kereskedelem-
ből, és ennek szellemében az országos törvény-
kezés változik, és teljesen újra akarják szervezni 
a szemétgyűjtést. Június végéig egy új működési 
szabályzat alakul ki, és ennek megfelelően új ára-
kat is kell majd szabni és elfogadni.

folytatás a 2. oldalon...

	 KÖLTSÉGVETÉS	2019.	Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről

 Gazdafórum
Április 5-én a Molnár István Múzeumban 

gazdafórumra került sor, ahol szakemberek-
től lehetett első kézből információkat kapni a 
2019. évi APIA- és egyéb gazdatámogatások-
ról. Az eseményen jelen volt az APIA ügynök-
ség megyei igazgatója, Haschi András úr, vala-
mint bemutatásra kerültek a PRO ECONOMICA 
ALAPÍTVÁNY által lebonyololított magyaror-
szági gazdatámogatási programok is.
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ÖNKORMÁNYZAT

48/2019-as HATÁROZAT a Fiataloknak ki-
adandó bérlakások építése a Dávid Ferenc 
utca 1 szám, 30 lakrészes 3. tömbház be-
ruházás módosított technikai és gazdasági 
mutatóinak elfogadásáról.

49/2019-as HATÁROZAT a DJ 134A jelzé-
sű útszakasz Székelykeresztúr város belte-
rületére eső részének ideiglenes átadásá-
ról Székelykeresztúr város ügykezeléséből 
Hargita Megye ügykezelésébe.

Székelykeresztúr, 2019. április 3.

50/2019-as HATÁROZAT a város képviselő-
jének megbízásáról, hogy az ivóvíz és ka-
nalizálási szolgáltatás szabályzatának mó-
dosítását megszavazza az AQUA INVEST 
Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén

51/2019-as HATÁROZAT a város 2019-es 
évi helyi költségvetés elfogadásáról.

52/2019-as HATÁROZAT a Polgár-
mesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és 
a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének 
és munkaköri összetételének elfogadásáról.

53/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi Ifjú-
sági és felekezeti tevékenységek támogatá-
sa Székelykeresztúron Program elfogadásá-
ról.

54/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi Kul-
turális tevékenységek és programok támo-
gatása Székelykeresztúron Program elfoga-
dásáról.

55/2019-as HATÁROZAT a 2019-es évi 
sporttámogatások program elfogadásáról.

56/2019-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor 
Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak 
listájának elfogadásáról.

57/2019-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

58/2019-as HATÁROZAT a város magánva-
gyonát tartalmazó lista módosításáról.

59/2019-as HATÁROZAT a város közvagyo-
nát tartalmazó lista módosításáról a beru-
házási munkálatok bevétele által.

60/2019-as HATÁROZAT a Polgármesteri 
Hivatal működési szabályzatának elfogadá-
sáról.

61/2019-as HATÁROZAT a Kossuth negyedi 
játszótér beruházási munkálat technikai és 
gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.

62/2019-as HATÁROZAT a Marin Preda, 
Henter, Gábor Áron, Malom és Kismező ut-
cák felújítása beruházási munkálat technikai 
és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.

63/2019-as HATÁROZAT egy terület áten-
gedéses bérbevételéről.

64/2019-as HATÁROZAT egy terület tulaj-
donba adásának elfogadásáról.

65/2019-as HATÁROZAT egy terület tulaj-
donba adásának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2019. április 16.

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

	 Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről
Négyes napirendi pontnál a helyi polgármes-

tert kinevezték az AQUAINVEST MAROS közös-
ségfejlesztési társulásba a város képviselőjének.

Az ötös napirendi pont a költségvetés volt, 
amelyről egy kicsit bővebben kell beszélnünk.  A 
város költségvetése a 2019-es évre 28 millió lej. 
Ez azt jelenti, hogy ennyi jövedelemre számí-
tunk, és ez van felosztva úgy, hogy különböző, 
fontosabb költségtételekre, mindenre jusson. 
Az egyik, amit kötelezően le kell födni, azok a 
fizetések, a személyzet fizetése, a másik a mű-
ködési költségek. Ezeket lefödve, már jelentős 
növekedés észlelhető, ugyanis a minimálbér nö-
vekedéséből kifolyólag a közalkalmazottaknak 
törvény szerint a fizetésük 10%-al nőtt a 2019-
es év elején. A dologi költségeket, közvilágítást, 
egyéb működési költségeket természetesen a 
tavalyi szinten lefödtük, volt eset, hogy egy kis-
sé rá is számítottunk pluszba, mert az inflációval 
együtt mindennek emelkedik az ára. A harma-
dik kategóriájú költségeket a munkálatoknak, a 
befektetéseknek a költségei jelentik. A befekte-
tések a 2019-es évre összeségben 17 millió lejt 
tesznek ki, a 28 milliós költségvetésünkből tehát 
17 lej millió munkálatokra, nagyobb mértékű 
befektetésekre lesz fordítva. Ebből 9,9 millió lej 
a tavalyról megmaradt pénzünk, 400 ezer lej 
az, amit az idéni költségvetésből várunk, hogy 
termel a befektetésekre, Bethlen Gábor Alapból 
még megvan 3 millió lejünk, ami a sóskúti diák-
szálló munkálatainak a folytatásához szüksége-
sek, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Alapból, 
a PNDL nevű kormányalapból  3,68 millió lej az 
a forrás, ami az év során a rendelkezésünkre 
áll majd különböző munkálatokra.  Pl. a PNDL-s 
munkálatoknál fel kell sorolni a Dávid Ferenc 
lakónegyed teljes mértékű közművesítését, és 
főleg az aszfaltozását, mert a közművesítés 
már megvan, még a gáz bevezetése maradt 
hátra, a Malom utcának a befejezése, a betfalvi 
Belső utcának (az üzlettől a régi malomig és a 
vízműig) a korszerűsítése, a Kecskés utca kor-
szerűsítésének a befejezése, illetve a fiatfalvi 
Bürkény utcának (a kultúrháztól kezdve a fut-
ball pályáig) a korszerűsítését. Ez azt jelenti, 
hogy öt utcának a korszerűsítése zajlik.

A bicikliútnak az aszfaltozása van hátra a tima-
falvi szakaszon, illetve most megkötöttük a szer-
ződést a katolikus plébánia, illetve a Szécsi András 
utca közötti szakaszra is, amely tíz hónapra kötött 
szerződés, reményeink szerint idén az is meg lesz.

A lakónegyedekben különböző sétányokat 
és parkokat, parkírozókat szeretnénk felújítani, 
burkolni, aszfaltozni, és az Egyesülés focipálya 
körül egy futósávot kiépíteni. 

Folytatódik a sóskúti diákszállónak a felújítá-
sa, ez április 30-ra kellett volna befejeződjön, 
de objektív és szubjektív okokból egyaránt van-
nak csúszások. Június 15. az új határidő, ame-
lyet remélhetőleg az építő tartani is fog.

Három millió lejt még mindig tartogatunk a 
sóskúti gyógyfürdőnek a kiépítésére, ennek a 
dokumentációja el van akadva a környezetvé-
delemnél, NATURA 2000-es a Sóskút, és ebből 
kifolyólag minden engedélyeztetés nehezebb és 
bonyolultabb. 

Egy új játszóteret tervezünk a Kossuth Lajos 
negyedben, a régi kazánház mellett kialakítani, 
hasonlóképpen mint ahogyan a Hargita negyed-
ben tettük.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceumban, 
ahogy az időjárás engedi, – az éjszakai hőmér-
séklet nem süllyedhet 13 fok alá, mert az építő 
csak így tudja betartani a megfelelő technoló-
giát, és csak így vállal garanciát – befejeződik a 
műgyep-pályának, a multifunkcionális sportpá-
lyának a kiépítése.

A kis vágóhídra, amely a Kordaberek utcában 
épül, 500 ezer lejt irányoztunk elő, de ettől az 
összegtől az 500-600 ezer euróig még egy óriási 
különbség van, ide várunk egy jelentős támoga-
tást a megyei tanácstól, mert önerőből ezt nem 
tudjuk megvalósítani, de megvannak az ígéretek 
mind az Udvarhely-széki RMDSZ-elnöktől, mind 
a megyei tanács elnökétől, hogy ezt a projektet 
szeretnék támogatni, mert nemcsak Székelyke-
resztúrnak az érdekét szolgálná, ha működne 
egy ilyen vágópont, hanem a kistérség gazdá-
inak az érdekét is, ugyanúgy mint a keresztúri 
tejbegyűjtő központ, a vajgyár, amely indirekt 
módon legalább 500 gazdától veszi fel a tejet és 
biztosít számukra megélhetést.

Az Ady Endre utca újonnan kiépült szárnyába 
közvilágítás és villanyvezetésre van pénz elkü-
lönítve. Az épülendő ANL-s lakásnak az infra-
struktúrájára egy bizonyos összeg van előirá-
nyozva, akárcsak a sóskúti és a Dávid Ferenc 
lakónegyedi gázvezetékeknek a tervezésére és 
a kiépítésére. 

Tervezésekre, különböző tervek elkészítteté-
sére fogtunk be jelentős összegeket, több mint 
236 ezer lejt.
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Az önkormányzat udvarán lévő pléhgarázst 
szeretnénk újraterveztetni, különböző utcáknak 
a terveit elkészíttetni, amelyek még nem korsze-
rűsíttettek, de rendben van a tulajdonjogi és köz-
területté nyilvánítási papírjaik.

A városrendészeti terv sajnos holtvágányra 
futott az előző tervezővel, egy új tervezőt kel-
lett fogadjunk, és folytatódnának a munkálatok.

A Sóskúton területrendezésre szeretnénk 
tervet készíttetni, Betfalvára pedig előtanul-
mányt a gáz bevezetésre.

Az iskoláknak hagyományosan megadtuk a 
beruházásokra szánt összegeket, ez mindösz-
szesen 300 ezer lej, az iskolák között különböző 
módon elosztva.

Középületeknek a felújítása, pl. a Cigánybá-
róné házának a tetőjavítása és cserépcseréje 
van tervbe véve az idei évre, a városgazdálko-
dási osztálynak gépeket, munkavédelmi eszkö-
zöket vásárolunk, a három játszótéren, a Dávid 
Ferenc lakónegyedben, az Orbán Balázs lakóne-
gyedben, illetve a Timafalvi lakónegyedben kü-
lönféle, modern játszótéri elemeket tervezzük 
beszerelni, és ezáltal korszerűsíteni szeretnénk 
a létező játszóterek felszereltségét. 

Nagyjából ezek a fontosabb és nagyobb be-
fektetési tételek, az iskoláknak az előző évek-
hez viszonyítva, amikor 1,5 millió lejt kaptak 
dologi költségekre és működésre, illetve köte-

lezettségeik teljesítésére, az idén  1 millió 621 
ezer lejt tervezünk.

A beteggondozóknak a fizetése és a beteg 
személyek juttatása egy olyan plusz teher, ame-
lyet idéntől az országos költségvetés a helyi ön-
kormányzatokra hárított, ez Székelykeresztúron 
szinte 1,5 millió lejes többletkiadást jelent az előző 
évhez viszonyítva, amivel szemben csak 900 ezer 
lejjel adnak többet a leosztott jövedelemadóból. 
Nem tudjuk, hogy fog év végén kinézni a költség-
vetés végrehajtása, de ami van, abból kell a leg-
többet kihozni. Kulturális programokra 48 ezer lej, 
sportprogramokra 70 ezer lej, ifjúsági programok-
ra 20 ezer lej és egyházi programokra 30 ezer lej 
került javaslatra, míg a városnapok megszervezé-
sére 100 ezer lejt tervezünk fordítani.

Elfogadtuk az önkormányzat alkalmazottainak 
a szerkezeti felépítését és a munkaköri leírásait 
a 2019-es évre. Az ifjúsági, kulturális, sport és 
egyházi programoknak az elfogadása az előbbi-
ekben felsorolt értékekben megvalósult. 

Tízes napirendi pontnál a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolának a leltárát fogadtuk el, és egyes 
vagyontárgyainak a leírását.

Az ANL-s lakásokat kezdték vásárolni a la-
kók, egy ilyen lakásnak az eladását fogadtuk el, 
majd a 12-es és 13-as napirendi pontnál bizo-
nyos vagyontárgyakat, amelyek az előző évek-
ben voltak megvásárolva, bevettük a város lel-
tárába, illetve azokat a beruházásokat, amelyek 

közpénzből voltak közérdekbe megvalósítva, 
azokat is bevettük a város vagyonába.

Tizennégyes napirendi pont alatt elfogadtuk 
a város működési szabályzatát, aktualizálva az 
új törvények figyelembevételével.

A 15-ös napirendnél a Kossuth Lajos negyedi 
játszótérnek a technikai gazdasági adatait fo-
gadtuk el, 16-os napirend pont alatt öt kis utcá-
nak ugyancsak a gazdasági-technikai mutatóit 
fogadtuk el, a Marin Preda, Gábor Áron, Henter 
és a fiatfalvi Kismező és Malom utcák tervei ké-
szültek el, majd a lehetőségek és pénzforrások 
megteremtése után ezeket a munkálatokat is 
szeretnénk elindítani.

A Dávid Ferenc lakónegyedben, mivel elindul 
az utca kiépítése, egy olyan területet vettünk 
az unitárius egyháztól használatba,  amelyen 
szeretnénk parkírozót és egy útszakaszt kiépí-
teni, ez szükséges ahhoz, hogy a PNDL-s prog-
ramnak meglegyen a jogi feltétele. 

Két területet adtunk át magánszemélyek-
nek, akiknek a tulajdonjog igazolásával és a 
kollektivizálás idején elvett területeikkel prob-
léma volt, Gábor Júliának 100 m2-t és Tóth 
Andrásnak 593 m2-t.

Ez volt az áprilisi tanácsülés napirendje, 
amelyet fontosnak tartottam ezúton is közölni.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor Zsigmond Ibolya

HOTĂRÂREA nr. 48/2019 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor teh-
nico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Construcţia de locuinţe pentru tineri, desti-
nate închirierii, str. Dávid Ferenc, nr.1, bloc 
nr. 3, regim de înălţime P+2E+M şi 30 U.L.”, 
oraşul Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca 
urmare a modificării salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, în domeniul 
construcţiilor.

HOTĂRÂREA nr. 49/2019 privind aprobarea 
predării în administrare temporară a sectoru-
lui de drum judeţean DJ 134A, împreună cu 
terenul aferent acestuia, situat în intravilanul 
Oraşului Cristuru Secuiesc, din administra-
rea Consiliului Local al Oraşului Cristuru Se-
cuiesc, în administrarea Consiliului Judeţean 
Harghita.

Cristuru Secuiesc, la 03. aprilie  2019.  
(șed. extraordinar)

HOTĂRÂREA nr. 50/2019 privind mandatarea  
reprezentantului  autorităţii deliberative al 
oraşului Cristuru Secuiesc de a vota în Aduna-
rea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” 
modificarea Regulamentului serviciului de ali-
mentare cu apă şi de canalizare, respectiv a 
Contractelor de furnizare/prestare a serviciu-
lui de alimentare cu apă şi de canalizare pen-
tru persoane fizice/juridice, în aria de operare 
a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

HOTĂRÂREA nr. 51/2019 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 

pe anul 2019.
HOTĂRÂREA nr. 52/2019 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii pentru apa-
ratul de specialitate al primarului, a Muzeului 
„Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a 
aparatului propriu al Consiliului Local.

HOTĂRÂREA nr. 53/2019 privind aprobarea 
„Programului anual de finanţare a programe-
lor, proiectelor şi acţiunilor de tineret şi reli-
gioase” pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 54/2019 privind aprobarea 
„Programului anual de finanţare a programe-
lor, proiectelor şi acţiunilor culturale” pe anul 
2019.

HOTĂRÂREA nr. 55/2019 privind aprobarea 
”Programului anual de sprijinire a sportului 
din oraşul Cristuru Secuiesc” pe anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 56/2019 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul 
Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.

HOTĂRÂREA nr. 57/2019 privind aprobarea 
vânzării unui apartament tip ANL, situat în 
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferencz, 
Bl. nr. 1, sc. A, apartament 5.

HOTĂRÂREA nr. 58/2019 privind modifica-
rea inventarului categoriilor de bunuri imobi-
le care alcătuiesc domeniul privat al oraşului.

HOTĂRÂREA nr. 59/2019 privind aprobarea 
trecerii în proprietatea publică al oraşului a 
bunurilor realizate în cadrul lucrărilor de in-
vestiţi şi înregistrate în contabilitate.

HOTĂRÂREA nr. 60/2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Primăriei oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 61/2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investiţii „Amenajare teren de joacă 
şi relaxare în cartierul Kossuth Lajos din ora-
şul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 62/2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-

tivul de investiţii „Reabilitarea străzilor Marin 
Preda, Henter, Gábor Áron, Malom şi Kismező 
din oraşul Cristuru Secuiesc, jud, Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 63/2019 privind luarea în 
concesiune a unui teren.

HOTĂRÂREA nr. 64/2019 privind atribuirea 
în proprietate a unui teren intravilan.

HOTĂRÂREA nr. 65/2019 privind atribuirea 
în proprietate a unui teren intravilan

Cristuru Secuiesc, la 16. aprilie  2019.  
(șed. ordinară)

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU SECUIESC

...folytatás a második oldalról

 A nyaköny v i hírek
 2019.03.15. – 2019.04.15. 

 Születések:
Simó Boróka   2019.03.13
Kelemen Lóránt-Levente  2019.03.16
Györgyi Mátyás-Regő  2019.03.12
Barabás Endre   2019.03.06
Simon Ábel   2019.03.07

 Házasságkötések:
 2019.03.20
Tóth Áron és Derzsi Bernadette
 2019.03.22
Györgyi Attila és Hurubás Ágota 
 2019.04.05
Tamás Tibor és Vaszi Kinga-Imola

 Elhalálozások:
Szőcs Irén  2019.03.15
Szabó Elena  2019.03.16
Tordai Dénes  2019.03.24
Kendi Elena  2019.03.26
Demeter Adalbert 2019.02.04
Gál Levente  2019.03.27
Fazakas Ágnes  2019.03.29
Györffy Károly  2019.03.31
Péterffi Margareta 2019.04.10
Vónya Irén-Hilda 2019.04.10
Balázs Ilona  2019.04.10
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Híreink röviden az elmúlt hónapból
•Szatmárnémetiben, a Római Katolikus 

Teológiai Líceum dísztermében került sor a 
Vidám Versek Versmondó Verseny orszá-
gos döntőjére, 2019. április 6-án. Az Okta-
tásügyi Minisztérium országos versenynaptá-
rában jegyzett vetélkedőn 76 diák vett részt 
az ország 13 megyéjéből. E rangos versenyen 
a III. A osztályos Szász Sarolt a Napsugár 
különdíjában részesült. Felkészítette Horváth 
Gizella tanítónő.

• Újra zajlott iskolánkban a Digitális Témahét 
program, melynek fő célja a digitális kompeten-
cia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedő-

en más tanórákon is. Egyre több diák és peda-
gógus vesz részt a tevékenységeken! Részletek 

az iskola Facebook-oldalán találhatók.
• Szombaton, április 6-án iskolánk Garabon-

ciás csapata, a IV. B osztályos Jártó Roland, 
Mátéffy Anna és Petrea-Geréb Dávid részt 
vettek a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyel-
vi Vetélkedő megyei szakaszán, Székely- 
udvarhelyen. Dicséretet érdemelnek lelkiis-
meretes munkájukért és a IV. helyezésért. 
Felkészítette őket Győri Zsuzsanna tanítónő.

• Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő 
döntő 

Csíkszeredában, a Márton Áron Gimnázium 
gyönyörű dísztermében került sor a székely-
földi regionális döntőre, 2019. április 6-án. A 
kilenc éve Székelyudvarhelyen elindított, a 
tanügyminisztérium versenykalendáriumá-
ban is jegyzett népdalvetélkedőn közel 80 
diák vett részt Maros, Brassó, Kovászna és 
Hargita megyéből. A 9 tagú zsűri három hely-
színen, korcsoportonként hallgatta meg őket. 
Iskolánkat két diák képviselte: a VI. osztályos 
Antal Tímea és a VIII. osztályos Pál Orsolya. 
A nívós megmérettetés végén Pál Orsolya I. 
helyezést ért el a VIII-XII. osztályosok ka-
tegóriájában. A lányokat felkészítette Bálint 
Réka zenetanár.

• Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollé-
giumban került sor a Hevesy György Kár-
pát-medencei kémia verseny erdélyi dön-

tőjére, március 29-én. Deák Noémi, iskolánk 
hetedikes tanulója II. helyezést ért el. Az első 
két helyezett meghívást kapott az egri döntő-
re, amelyet május 31. és június 2. között tar-
tanak, az Eszterházy Károly Egyetemen. 

• A Jedlik Ányos fizikaverseny regionális 
fordulóján a hatodikosok Bolyai korcsoportjá-
ban a lehetséges 100 pontból 92 pontot tel-
jesített Csutak Róbert hatodikos diákunk, így 
részt vett a nyíregyházi döntőn. Mindkét diá-
kot Bernád Rozália tanárnő készítette.

• Április 11-én, Gyergyószárhegyen került 
megrendezésre az I-IV. osztályos kispályás 
labdarúgás megyei szakasza. Iskolánk csapa-
ta IV. helyen zárta a bajnokságot.

• Az I. és II. osztályos, valamint a III. és 
IV. osztályos lány csapatok április 13-án a 
Ditró kupa elnevezésű kézilabda tornán vet-
tek részt Lázár Zsolt tanár úr irányításával. A 
rendezvényen 74 tanuló kézilabdázott. A tor-
nát kisebb pályán, kisebb kapukkal, 4+1 já-
tékos játszotta és a mérkőzések eredményeit 
nem számolták, tehát mindenki győztesen 
hagyta el a helyszínt.

Összeállította: Páll Emese
Forrás: a Petőfi Sándor Általános Iskola 

Facebook-oldala

Élet az antik örökséggel
Előző beszámolóim egyikében  már emlí-

tettem, hogy iskolánk ismételten Erasmus pá-
lyázaton vesz részt. Március utolsó hetében 
került sor az  első találkozóra az olaszországi 
partneriskolánál, a találkozó témája: Élet az 
antik örökséggel. A találkozóra iskolánkból 
hét tanuló és két kísérőtanár utazott ki.

Nagyon nagy izgalommal várták diákjaink 
az indulás napját, hisz sokuknak ez jelentet-
te az első utazást az ország határain kívül, 
ugyanakkor első alkalommal ültek repülőn. 
A hosszú, de zökkenőmentes utazás végén, 
tanulóinkat a partneriskola diákjai várták a 
reptéren és az estét már fogadóikkal töltöt-
ték. Az első napon találkoztak a többi csapat-
tal, tíz finnországi, nyolc törökországi, nyolc 
magyarországi társukkal, valamint az őket 
fogadó olasz tanulókkal. Megismerkedtek a 
fogadóiskolával, meghallgatták az iskola diák-
jainak bemutatóját intézményükről, körzetük-
ről és városukról, majd közös tevékenységek-
ben vettek részt. Összeállítottak egy ötnyelvű 
szótárt, amely negyven kifejezést tartalmaz. 
Nagyon kellemes légkörben telt el a nap, a 
végén csoportosan távoztak és jó volt halla-

ni, ahogyan tervezgették a szabadidő közös 
eltöltését. A második napon a témakörnek 
megfelelően ellátogattunk a katakombákba, 
ahol az angol nyelvű idegenvezetés elégte-
lennek bizonyult, milliónyi kérdés merült fel 
bennük, kérdések, amelyekre önállóan vagy 
társaik segítségével kerestek válaszokat. Dél-
után ízelítőt kaptunk a város mai művésze-
téből, megtekintettük az utcai festőművészet 
néhány gyöngyszemét. A harmadik napon a 
Colosseumot és a Palatinot látogattuk meg, 
itt az idegenvezetést a fogadó diákok biztosí-
tották, ugyanakkor azt is elmondták, hogy mit 
jelent számukra együtt élni az ókor csodála-

tos létesítményeivel. A negyedik nap ismét a 
közös munka jegyében telt, közös beszámolót 
állítottak össze a tanulók, majd a finnországi 
találkozót beszélték meg, ennek témáját pon-
tosították. A záróünnepség után ízelítőt kap-
tak egymás népművészetéből, ugyanis saját 
ötlettől vezérelve minden csapat megpróbálta 
egy egyszerű néptáncra megtanítani társait.

Az utolsó nap délelőttjét a fogadócsalá-
dokkal tölthették. Biztos vagyok benne, hogy 
tartós barátságok születtek, mindenki várja a 
következő találkozót, amelyre Finnországban 
kerül majd sor. 

Dénes Zsófia

 Testvériskolai kapcsolat
Nagycsütörtökön vendégeink voltak a bet-

falvi iskolában a székelyudvarhelyi Tompa 
László Általános Iskola 2. osztályos tanulói. 

Közösen készültünk a húsvéti ünnepekre. 
Megosztottuk egymással húsvéti szokásainkat, 
majd tojást festettünk levelekkel, harisnyába 
csavarva, írókával, viasszal írva. Elővettük a 
hagyományos mintákat és sok türelemmel 
szép tojások készültek az ünnepi asztalra.

A fiúk locsoló verseket mondtak, a lányok 
finomsággal jutalmazták őket.

A munka után jöhetett a jól megérdemelt 
pihenés, közös játék, focizás.

Köszönjük a testvériskola 2. osztályos gye-
rekeinek és a tanító néninek, hogy itt voltak 
és jókedvükkel, érdeklődésükkel színesebbé, 
hangulatosabbá varázsolták az ünnepvárást.

Pásztor Viola, Lőrinczi Juliánna
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Az elmúlt időszakot kimagasló eredmények 
és változatos, mozgalmas programok tették 
emlékezetessé diákjaink számára. Iskolánk 
focicsapata immár XXVI. alkalommal vett 
részt szolnoki testvériskolánk által szervezett 

Szent-Györgyi Albert Nemzetközi Labda-
rúgó Tornán. Labdarúgó csapatunk megyei 
versenyen is képviseltette magát, ahol dobo-
gós helyezést értek el. 

A Key to the Future - Collaboration in 
Robotics for Modern Education elnevezé-
sű Erasmus+ projekt zárórendezvényén vet-
tek részt diákjaink Kaposváron, és a közeljö-
vőben ugyancsak Erasmus+ projekt keretén 
belül az Európai legendák projekt keretében 
Debrecenbe utaznak.

Simó Anett Kamilla a Hevesy György 
Kárpát-medencei kémia verseny orszá-
gos szakaszán képviselte iskolánkat, Simófi 
Levente a felvidéki Füleken szervezett In-
foprog nemzetközi informatika versenyen 
szerzett II. helyezést, Kendi Orsolya az Ady 
Endre-esszépályázaton I. helyezést ért el. 

A megyei tantárgyversenyeken részt-
vevő diákjaink további szép eredményekkel 
gyarapították iskolánk éremtáblázatát: Cso-
mor Attila, Szabó Renáta, Simó Anett Kamilla, 
Szali Kincső-Noémi idegennyelvből értek el 

dobogós helyezést. 
A tanév századik napját ünnepelték 

meg iskolánk előkészítő SBS osztályos tanu-
lói. A diákok, szüleik segítségével, gyűjtemé-
nyeket készítettek a száz nap során, amit a 
jeles napon bemutattak osztálytársaiknak, 
vendégeiknek. Kreatív, ötletes alkotások szü-
lettek.

Az elemi tagozatos diákok a festés mű-
vészetével ismerkedtek. Kóti Regina iskolánk 
könyvtárában tartott hangulatos programja 
elvarázsolta a gyerekeket, hiszen különböző 
érdekes, mutatós, ám nagyon egyszerű tech-
nikákat csempészett be a tevékenységébe.

Májusban immár negyedik alkalommal 
lesznek vendégeink a kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimnázium diákjai és tanárai, akik a 
Határtalanul program keretében látogatnak 
iskolánkba, ezáltal egyre mélyebb baráti kap-
csolatok alakulnak ki úgy a résztvevő diákok, 
mint a pedagógusok között.

www.obg.ro, 
facebook.com/obg.szekelykeresztur

A társadalomtudományi tantárgyak  me-
gyei versenyén iskolánkat állampolgári ne-
velésből Fazakas Tünde és Fodor Beáta-Kle-
mentina VIII. osztályos tanulók képviselték, 
akik csapatot alkotva versenyeztek, egy, az 
emberi jogokkal kapcsolatos projektet kidol-
gozva.  Sikeresen helytálltak és harmadik 
helyezésben részesültek. Ugyanaznap került 
sor a romániai magyar kisebbség történel-
me és hagyományai tantárgyverseny megyei 
szakaszára, ahol Firtos Anita és Pitó Bettina, 
valamit Bakó Barbara és Szász József VI. osz-
tályos tanulók vettek részt.

Gratulálunk Fodor-Árus Lilla VII. osztá-
lyos tanulónknak, aki a román nyelv és iro-

dalom tantárgyverseny megyei szakaszán 
negyedik helyezést ért el és dicséretben 
részesült.

Idén huszadik alkalommal került sor a 
Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő dön-
tőjére, március 23-án. A versenyen Kincses 
András Kerecsen II. díjban részesült, és kép-
viseli iskolánkat az Őszirózsák Népdalve-
télkedő országos döntőjében, Újszentesen, 
2019 októberében. Tódor Panna II. díjban, 
Györgyi Hajnal Csillag és Biró Csenge III. 
díjban részesültek, így ők képviselték isko-
lánkat a 2019. április 6-án megtartott Csak 
tiszta forrásból – Székelyföldi regionális 
népdalvetélkedő döntőjében.

A Magyartanárok Egyesülete és a budapes-
ti Eötvös József Gimnázium Irodalom más-
képp  címmel  alternatív irodalmi versenyt 
szervezett, melynek célja a kortárs irodalmi 
művek értő olvasójává való nevelés volt. A 
kétfordulós  versenyre Hageanu Szonja And-
rea, Orosz Rita Viktória, Székely Csaba IX. B 
osztályos tanulók neveztek be. Rita és Csaba 
továbbjutottak a második fordulóba, amelyre 
március 22-24. között került sor a magyaror-
szági Baján. Diákjaink mind az irodalmi vitá-
ban, mind az írásbeli megmérettetésen helyt-
álltak magyarországi és erdélyi diáktársaik 
mellett. Munkájukért dicséret illeti őket!

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

Amint azt korábban hírül adtuk, Székely-
keresztúron az Unitárius Gimnázium terü-
letén a 2018/2019-es tanévben elindított 
óvodai ciklus számára a Magyar Kormány 
támogatásának köszönhetően egy harma-
dik ingatlan fog felépülni és legkisebb korú 
berdés óvodás gyermekeinknek otthont 
adni. A komoly erőfeszítések árán elindí-
tott és sikeresnek bizonyuló óvodai ciklus 
a 2019/2020-as tanévben egy második 
csoporttal gazdagodik. Az újabb csoport 
két új óvópedagógusának kiválasztása már 
megtörtént, és a gyermekcsoport is vég-
legesítés előtt áll. A hároméves fejlesztési 
program végül a 2020/2021-es tanévben 

fog kiteljesedni az intézmény harmadik 
csoportjával.

2019. április 1-én elkezdődött a Gim-
názium Napközijének fizikai építése is. Az 
építkezés a Gimnázium telkén, a Pákei-fé-
le nagy épület közvetlen szomszédságá-
ban történik. A beruházás Magyarország 
Kormánya által folyósított Óvodaépítési 
Támogatásból valósul meg a 2019-es esz-
tendőben. Az új ingatlan 3 tanteremből, 1 
játszóteremből, ebédlőteremből és egész-
ségügyi elkülönítőből tevődik össze. 

Isten áldása legyen a nagyreményű mun-
kálatokon és a jó szándékú támogatókon!

	 Megkezdődött	az	új	napközi	építése	Székelykeresztúron
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ÖNKORMÁNYZAT

	 Házunk	tája
Sóskúti körtúra
Befejeződött a Sóskúti körtúra turistaút ki-

jelölése. Elkészült és kihelyezésre került az 
információs tábla a Sóskúti üdülőtelepen és 
kihelyezésre kerültek a tájékozódást segítő jel-
zőoszlopok is. A teljes körtúra hossza 15 km, 
kb. négy és fél óra alatt teljesíthető, jelzés: sár-
ga pont.

Szemét eltakarítása
Követendő jó példákról is hírt adhatunk a hul-

ladék-kezelést illetően: egy helyi önkéntes baráti 
társaság felvállalta és példásan meg is valósí-
totta a város csekefalvi kijáratánál folyó patak 
medrének kitakarítását, csaknem 2,5 m3 sze-
metet „termelve ki” a helyszínről. Önkormányza-
tunk természetesen támogatta a kezdeménye-
zést, ezúton köszönjük pozitív hozzáállásukat 
és ténykedésüket környezetünk tisztaságának 
megóvásáért, másokat is arra biztatva, hogy 
minél többen kövessék a példájukat!

Erdősítés
2019. április 4-én a városi önkormányzat és 

az erdészet munkatársai közös faültetési akción 
vettek részt a város tulajdonát képező erdőből 
kitermelt famennyiség pótlására, melynek so-
rán 2 hektárnyi erdőrész lett újratelepítve több- 
ezer bükk és juharfa csemetével.

Könyvtári csemegék
Rendszeresen hírt adtunk a városi könyv-

tárban zajló tevékenységekről. Tanúi lehettünk 
annak a munkának, amelyet könyvtárosaink 
napi teendőik mellett lelkesedéssel és kitartás-
sal végeznek annak érdekében, hogy a legki-
sebb gyermekektől a idősebb korosztályú ta-
nulókig a könyvtárba csalogassák az olvasókat. 
Minden alkalmat megragadnak, hogy eseményt 
teremtsenek, helyszínt biztosítsanak, egyszerű 
ám színes és érdekes programoknak. Minden-
nek meg is van a jól látható eredménye: he-
tente több alkalommal keresik fel a könyvtárat 
a különböző gyerekcsoportok, akik felolvasá-
sokon, foglalkozásokon vesznek részt, ottho-
nosan mozognak a polcok között. Egyszóval, 
rutinos könyvtárlátogatókat nevelnek, akiknek 
szükségletükké válik a mindennapi olvasás. 
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KULTÚRA/KÖZÉLET

	 Hét	ember, 	három	különböző	ország	és	erős	akarat	arra, 	hogy	segíthessenek!
Korábban már beszámoltunk az örömhírről 

miszerint önkéntes projektünk a Development 
Support for Transylvania Volume 6 sikeresen 
lett elbírálva a Román Nemzeti Iroda által. 

Ez azt jelenti, hogy áprilistól kezdődően új ön-
kéntesek örvendezhették meg egyesületünket. 

Együttműködésünkkel az Európai Szolidari-
tási Testülettel 2019 áprilisától szeptemberig, 
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület újabb, vagány és 
kreatív önkéntesek csoportját fogadta. 

Az Európai Szolidaritási Testület egy olyan 
európai uniós kezdeményezés, amelynek célja, 
hogy lehetőséget teremtsen a fiatalok számára, 
hogy önkéntes munkát végezzenek, vagy olyan 
projektekben dolgozzanak, amelyek Euró-
pa-szerte előnyösek a közösségek és emberek 
számára, és ezáltal megerősítik a szolidaritást 
és az európai alapvető értékeket. 

A projekt első szakaszában 7 önkéntest fo-
gadtunk, akik készen állnak arra, hogy részt 
vegyenek tevékenységeinkben, amelyek segí-

tenek nekik megismerni hagyományainkat, kul-
túránkat és a régiónk szépségét.  

A szokásainkhoz híven az önkéntesek kü-
lönböző, izgalmas projekten tevékenykednek. 
Carmen Spanyolországból és Doloresa Lettor-
szágból pici gyermekekről gondoskodnak még-
hozzá angolosan Székelykeresztúr két óvodai 
intézményében is. Cserébe a gyerekek minden 
bizonnyal felejthetetlenné teszik Carmen és 
Doloresa élményeit, nem beszélve a magyarul 
tanulásról. Duarte és Gonçalo Portugáliából és 
Jorge Spanyolországból együtt fognak helyi ha-
gyományokat kutatni és megörökíteni azokat, 
lehetnek helyek, ételek, szokások, tárgyak. 
Végül, de nem utolsósorban, az ATA honlapun-
kat és rendezvényeinket Diletta és Marco fog-
ják kezelni és koordinálni Olaszországból. Ők a 
felelősek a külföldi önkéntesek projektjeinek 
felügyeletéért és az ifjúsági csoport tevékeny-
ségeinek irányításáért is. Mindemellett rend-
szeresen részt vesznek a Városi Könyvtár prog-

ramjainak szervezésében is. 
Tulajdonképpen nagyon röviden fogalmaz-

tunk, azért is mert tudjuk, hogy az elkövetkező 
hónapok során a városlakóknak lehetőségük 
lesz találkozni önkénteseinkkel, megismerni 
őket jobban, tanulni tőlük és tanítani őket. 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

Iskola	másként	hét	és	zsibongó	április	krónikája	a	Molnár	István	Múzeumban
Április 3-án a karcagi Varró István Szakgim-

názium faipari szakos tanulói voltak a vendége-
ink, különös élmény volt számukra a szabadtéri 
néprajzi kiállításunkon látható népi ipari szer-
kezetek gyűjteménye. Egy közös képet készí-
tettünk dr. Molnár István szobránál, amelynek 
alkotójára, a karcagi Györfi Sándor szobrász-
művészre méltán lehetnek büszkék.

Április 11-én az ózdi Széchenyi István Ka-
tolikus Gimnázium és Szakgimnázium közgaz-
daságtan szakos tanulói és tanáraik házigazdá-
ik, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum diájkai 
és Balázs Mihály tanár úr kíséretével nézték 
meg a múzeum valamennyi kiállítását. 

Április 15-én a homoródszentpáli I-IV. osz-
tályos kisiskolások és a máréfalvi Nyirő József 
Általános Iskola VII. osztályos tanulói ismer-
kedtek múzeumunk értékeivel.

Az Iskola másként hét programjai közé évről 
évre számos iskola felveszi múzeumunk meglá-
togatását. Április 16-án délelőtt a székelyud-
varhelyi iskolákból, a Bethlen Gábor Általános 
Iskola, az Orbán Balázs Általános Iskola és a 
Palló Imre Művészeti Szakközépiskola több mint 
100 diákja látogatta kiállításainkat.

Április 17-én a délelőtti esőben is kitartó 
látogató csoportunk a székelyudvarhelyi Orbán 
Balázs Általános Iskola III. osztályos tanulói 
voltak. Nem mulaszthattuk el a lehetőséget, 
hogy iskolájuk névadójának képe (Ughy István 
festőművész Orbán Balázsról készített szén-
rajza) előtt ne készítsünk egy emlékképet.

Április 18-án a Kiskunlacházi Szakközép- és 
Szakképző Iskola XI. osztályos diákjai és ta-
náraik, kísérőik látogattak a Gyárfás-kertbe, 
megkoszorúzták Petőfi körtefáját, és a felcsen-
dülő halk tárogatószó mellett ismerkedtek meg 
a városunkban őrzött Petőfi-emlékekkel.

Ugyanezen a napon a székelyudvarhelyi Marin 
Preda Líceum I. és III. osztályos tanulói is nálunk 
jártak, a természetrajzi és a szabadtéri néprajzi 
kiállítást, a székelyházakat tekintették meg.
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Május 9-én, csütörtök este 19 órától tema-
tikus néptáncelőadást tekinthetünk meg, a Há-
romszék Táncegyüttes a Mundruc című műso-
rát hozza el Székelykeresztúrra. Május 13-án, 
hétfőn 10 és 12 órától a nagyváradi M.M. Pódi-
um Színház Furulyás Palkó interaktív bábjáté-
kát mutatja be a legkisebbek számára. Május 
19-én, vasárnap 19 órától a Polgári Fúvószene-
kar 1895 Borbély Csaba, volt karnagy tisztele-
tére tart emlékkoncertet. Május 24-én, pén-
teken 19 órától a Budapest Morvai Károly Nóta 
Egyesület Szép rózsám van a Székelyföldön... 
című nótaestre kerül sor.

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hiva-
tala pályázatot hirdet kulturális, sport, a helyi 
egyházak és ifjúsági tevékenységek támogatá-
sára a 2019-es évre az alábbiak szerint:

Kulturális programokat, projekteket és 
rendezvényeket támogató program
Előirányzott keretösszeg: 48.000 lej.
Pályázhatnak: székelykeresztúri magánsze-

mélyek, Székelykeresztúron működő, jogi sze-
mélyiséggel rendelkező, bejegyzett alapítvá-
nyok, egyesületek, vallási felekezetek, és nem 
kormányzati, nem profitorientált szervezetek.

Támogatott tevékenységek: A helyi kultu-
rális élet érdekében megvalósítandó kulturális 
projektek és tevékenységek, a fent meghatá-
rozott magánszemélyek és jogi személyek által 
szervezett programok.

Sport-tevékenységeket támogató prog-
ram
Előirányzott keretösszeg: 70.000 lej.
Pályázhatnak: Székelykeresztúron működő, 

jogi személyiséggel rendelkező, bejegyzett 
sportegyesületek, sportklubok.

Támogatott tevékenységek:
– sportolók versenyeken való rész-

vételének támogatása a nevezési dí-
jak, valamint sportfelszerelés biztosí-
tásával;

– nemzeti versenyek szervezésé-
nek, a versenyeken való részvétel-
nek a támogatása az elszállásolási, 
szállítási és díjazási költségek bizto-
sításával;

– helyi, megyei és megyék közötti 

versenyek szervezésének, a versenyeken való 
részvételnek a támogatása az elszállásolási, 
szállítási és díjazási költségek biztosításával;

– felkészülési táborok szervezése;
– a gyerek-, illetve ifjúsági versenysport tá-

mogatása, a sportfelszerelés, a felkészüléshez 
szükséges sportlétesítmények bérlésének biz-
tosításával;

– sporttevékenységekre benyújtott pályáza-
toknál az önrész támogatására;

A helyi egyházakat  és ifjúsági tevé-
kenységeket támogató program
Előirányzott keretösszeg egyházaknak 
30.000 lej, ifjúságnak 20.000 lej.
Pályázhatnak: Székelykeresztúron működő, 

törvényesen bejegyzett egyházak  és Székely-
keresztúron bejegyzett, fiókkal vagy munka-
ponttal rendelkező, a város területén ifjúsági 
és felekezeti tevékenységet folytató, jogi sze-
mélyiséggel bíró alapítványok, egyesületek.

A programok futamideje: a 2019-es év.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal ik-

tatójához kell benyújtani, a Szabadság tér 27. 
szám alá. 

Leadási határidő: 2019. május 20. 
13.00 óra.

A támogatással kapcsolatos prog-
ram dokumentációja letölthető a www.
keresztur.ro honlapról.

Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket 
a 0760-687201-es telefonszámon te-
hetik fel Tódor Éva kulturális szakre-
ferensnek.

Rafai Emil polgármester
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FELHŐTLENÜL

 A	Művelődési	Ház	
	 májusi	programja

	 A	Polgári	Fúvószenekar	1895	sikere	
A Polgári Fúvószenekar 1895 nemzetközi 

szinten mérettette meg magát a 2019. április 
6-7-én Korondon megrendezett I. Nemzetközi 
Fúvószenekari Versenyen, ahol rangos elisme-
résben részesült. 83 pontszámmal a Nyitott / 
Open kategóriában II. helyezést ért el, amire a 
zenekar joggal lehet büszke.

A szervező Korondi Fúvószenekar, valamint a 
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi 
és Közép-Kelet-Európai Szövetség WASBE-tag-
szervezete, a zsűri tagjai dr. Csikota József, dr. 
Tóth Péter, Branislav Gagic urak igazi szakmai 

fórumot teremtettek a megmérettetésre. A ze-
nekar minden egyes tagja lelkes hozzáállásá-
nak és felkészültségének nagyszerű bizonyága 
ez a szép eredmény.

Gratulálunk a zenekarnak és Nagy Levente   
karvezetőnek a megérdemelt sikerhez!

Ezzel a szereplésükkel is bizonyították, folya-
matosan nagyon sok időt és munkát fektetnek 
Székelykeresztúr kulturális hagyományainak 
továbbvitelébe.

Sándor-Zsigmond Ibolya
A kedvezőtlen esős idő ellenére 2019. ápri-

lis 11-én, József Attila születésnapján a városi 
önkormányzat kulturális ügyosztályának szer-
vezésében, együttműködve a helyi tanintéze-
tekkel, a magyar költészet napját ünnepeltük.
Jutott virág a költő szobrának talapzatára, és 
mivel az időjárás nem tette lehetővé, az előző 
évek gyakorlatából ismert Posztolj verset az 
utcára mozzanat helyett idén a szebbnél szebb 
verseket a könyvtár bejárati kapualjába posz-
tolhatta bárki, aki a verseket szereti.

!!Pályázati	felhívás!!

	 A	költészet	napja

 Márciusi k isbabák
2019 márciusában 9 kisbaba született 

Székelykeresztúron, 6 fiú és 3 lány. Isten 
éltessen benneteket Szász Kata-Laura, Sza-
niszló Emma, Burszán Lehel-Magor, György 
Bene-Máté, Simon Ábel, Györgyi Mátyás 
Regő, Simó Boróka, Dula Endre, Kelemen  
Lóránt Levente!


