Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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Hagyományos disznótoros vetélkedő
Székelykeresztúron újból megszervezték
a székely vendégszeretet jegyében a Hagyományőrző disznótoros vetélkedőt, melyre február 7-én került sor. 11 csapat nevezett be a
versenybe, melynek a díjak elnyerése mellett
a jó hangulat megteremtése, a disznóvágás és
annak hagyományos mozzanatainak víg megélése, a tradicionális sertésétkek elkészítése, a
különböző településekre jellemző disznóvágási
és feldolgozási technikák megismerése volt. A
magyarországi ízeket és módszereket Derecske, Hajdúnánás, Hollókő és Bodrogkeresztúr
csapatai mutatták be az érdeklődőknek, akik
már reggel 7 órakor szép számmal gyűltek a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum udvarán.
Népi muzsika az 50 Felettiek Zenekarától, fortyogó víz az üstökben, fűszerek, zöldségek, kalácsok, fánkok, kitöltögetett pálinka, megfent
kések és az utolsókat sóhajtó disznók álltak a
mészárosok és a szakácsok rendelkezésére. A
látvány és az illatok a falusi disznótorok autentikus világát idézték, ahol a sertés fülétől a farkáig minden hasznosan átalakul, feldolgozódik
és tálalódik. Keresztúron minden mozzanatot,

minden technikát árgus szemekkel és szigorú
kóstolgatással vizsgálgatta a zsűri, akinek elsősorban a hagyományos módszerek megőrzése tűnt a legfontosabb szempontnak. Így a
derecskeiknek járt a legjobb szúrásért a díj,
Hajdúnánás a házi pálinka erejéért és finomságáért kapott elismerést, a bodrogkeresztúriak
a különlegességekkel taroltak, a keresztúriak
a legjobb lecsipecsit készítették, Hargita Megye Tanácsa a legfinomabb kolbászt töltötte,
az újszékelyiek a legszebb tálalásért részesültek díjban, az etédi csapatot a bontásért és
feldolgozásért dicsérték, a Hargita Line Kft.
és Vox Rádió közös csapata a legfinomabb véres-májas hurkáért kapott díjat, a Szerszámacél Rt. a legjobb hagymás vért készítette, a
Nagyküküllő Mezőgazdasági Szövetkezet pedig
a legfinomabb levest és a leghagyományosabb
feldolgozást végezte Siklód és Hollókő közös
csapata. Ezen kívül négy különdíjat is osztottak: a székelykeresztúriaké volt a legjobb mészáros, a helyi rádió díszítette ki a legszebben
a standot, a derecskeiek rendelkeztek a legszorgosabb csapattal, a siklódiak pedig a leg-
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dalosabbnak bizonyultak. A böllérversenyen
mint a rendezvény fővédnöke jelen volt Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki
köszöntő beszédében többek közt kiemelte az
egészséges táplálkozási szokások visszahozatalának és az egészséges élelmiszerek fogyasztásának fontosságát, melyben jócskán segíthet
a hagyományos szokásoknak a felelevenítése.
Rafai Emil polgármester is köszöntötte a versenyzőket és a közönséget, elmondta, láthatóan van igény az ilyen jellegű eseményekre,
ugyanis szép számmal érkeztek csapatok és
nézelődők is egyaránt. Majd eredményhirdetés
előtt a tombolába felajánlott disznótermékeket
sorsolták. A tradicionális étkek és disznóvágó
mozzanatok mellett a Mákvirágok Néptánccsoport Illés temetésével búcsúztatta a telet
egy színes táncos produkcióval. Összességében
minden volt, mi egy jó disznótorhoz elengedhetetlen: ízes hangulat, pálinkás jókedv, ropogós
muzsika, finomabbnál finomabb készítmények,
izgalmas pillanatok és jól bevált ősi technikák
a mészárosok és szakácsok ügyeskedésében.
Feltehetően senki nem térhetett haza éhesen
és elégedetlenül.
F. Bartha Noémi
Kányádi Sándor:

Magyar históriai pillanatokra
vajon ha koppány úr a győztes
fölnégyeltette volna-e
vajkot ki ha magyari nőt vesz
asszonyául s nem hozza be
európát pannóniába
irtva már-már a nyelvet is
nem hittünk-e vajon hiába
ha bennünk az isten se hisz
ha folyton folyvást önerőből
kell újra s újra kezdenünk
ha minden áldozat kevés

Beszámoló a februári tanácsülésről
2015. február 12-én sor került az önkormányzat idei második rendes havi tanácsülésére, amelyen az alábbiak kerültek megvitatásra:
A helyi rendőrparancsnok beszámolt a rendőrség 2014-es évi tevékenységéről, amelyről
pontos kimutatást készített, amelyben nem
csak a 2014-es tevékenység fontosabb kulcsszámai voltak feltüntetve, hanem a 2015-ös évre
eltervezett tevékenységek is és az önkormányzattal közösen megvalósítandó elképzelések is
fel voltak vázolva. A rendőrségi beszámolót az
egyes önkormányzati képviselők részéről feltett
kérdések követték, és felhívták a parancsnok
úr figyelmét, hogy melyek azok a veszélyességi tényezők, amelyeket minimalizálni kell.

Az önkormányzati képviselők úgy értékelték,
hogy elfogadják a rendőrség beszámolóját, és
a parancsnok úr konklúziói alapján azt lehet
mondani, hogy kordában van tartva a bűnözés,
nincsen felszámolva teljesen, de megpróbálnak
továbbra is odafigyelni, hogy Székelykeresztúr
továbbra is egy nyugodt kisváros maradjon.
Egy másik napirend keretén belül az AVE
köztisztasági szolgáltató vállalat behozta a díjmódosításairól előterjesztett árszámításait, javaslatait, amelyek meg voltak alapozva olyan
szempontból, hogy 2009 óta nem volt árváltoztatás, a szemétdíj ára tehát nem nőtt a hat év
alatt, és most indokoltnak látták, hogy legalább
az infláció mértékével emeljék. Ez 28%-os volt a

vajon ha istván visszahőköl
akkor is fölfeszíttetünk
vagy mégis volna küldetés
szemétdíj tételénél, míg más szolgáltatások - utcaseprés, szemeteskukák ürítése stb. - szintjén,
amelyeket esetenként az AVE-val végeztetünk,
nagyobb jellegű növekedést mutattak ki ezek
a dokumentumok. Persze mindig kényes probléma, amikor árnövelésről, szolgáltatások díjának a növeléséről van szó, és akár politikailag,
akár szociális vonalon teljes mértékben körbe
kell járni, hogy egyből elfogadjuk-e, vagy megpróbáljuk óvatosan, megbeszélve mindenkinek
talán elfogadható mértékűre alkudozni ezeket
az árakat. Itt most nem került erre sor, annak
ellenére, hogy indokolt, mert ha hat éve valaminek nem nőtt az ára, míg a minimál fizetés
60%-al nőtt 2009-hez viszonyítva 600 lejről a
mostani 975 lejre, vagy akár az üzemanyag ára,
az ők számításaik szerint 44%-ot növekedett,
folytatás a 2. oldalon...
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Beszámoló a februári tanácsülésről
...folytatás az első oldalról

és az országos infláció is 23-24%-nál magasabb
volt, akkor szerintük indokolt a kérésük. Ennek
ellenére talán nem volt kellően megalapozva a
kérés, és ezért az önkormányzat teljes testülete elutasította a szemét árának a növekedését.
Mindig meg kell gondoljuk, hogy melyik a helyes középút, mert nem hiszem, hogy az a járható út, hogy veszteségesen működjön egy vállalat, vagy hogy napokig, hetekig ne vigyék el
a városból a szemetet, mert nem jövedelmező
nekik, és akkor ez az el nem szállított háztartási
szemét valamilyen más formában kikerül a természetbe, erdőbe, mezőre, az sem lehet elfogadott. Én személy szerint annyival javasoltam
növelni a szemét árát, mint amennyit 2009 óta
országos szinten a nyugdíjpont értéke nőtt, de
mivel az önkormányzat elutasította, ez a kérdés
egyelőre elhalasztódott, és meg vagyok győződve, hogy az elkövetkezendő hónapok önkormányzati üléseire ez egy visszatérő téma lesz.
A pénzügyi szakbizottság körültekintett az
alpolgármester úr vezetésével, hogy milyenek
a szemétárak Székelyudvarhelyen, a környező
falvakban, és ezeket is alapul véve egyelőre
elhalasztódott ez a téma.
Egy másik kéréssel a Netter Kft., internetés egyéb szolgálatatásokat végző kft. folyamodott a helyi önkormányzathoz, ugyanis a
Fürdő utcában valamikor a városi sósfürdő,
közfürdő-gyógyfürdő működött, amely most a
Polgári Fúvószenekar 1895-nek a próbaközpontja, ennek a megvásárlására tett ajánlatot,
szándéknyilatkozatot a Netter kft., amely szerint ott egy kisebb fürdőt szeretne kialakítani,
illetve az ő tevékenységéhez kötődő irodaházat építeni. Az önkormányzat képviselői elemezték ezt a kérést, és ebben a kérdésben

sem döntöttek elhamarkodottan, elutasították
a kérést, de a Netter Kft. adminisztrátora, vezetője ígéretet tett, hogy még visszatér ezzel a
kéréssel, és akkor ő is talán jobban felkészülve,
jobban alátámasztva a kérését, lehet, hogy
meggyőzőbb tud lenni a képviselők számára.
Most került sor az AQUASERV által 2014-re fizetett haszonbér összegének a kiigazítására, valamint a 2015-ös évre fizetendő haszonbérnek
az elfogadására, ezt minden évben elmondom,
de most is megismételem, hogy ez a haszonbér
olyan nagyságrendű, amiből a helyi önkormányzat fizeti a megyei tanács és az Európai Bank
felé azt a hitelt, amit a vízhálózat felújításakor
Székelykeresztúrnak is fel kellett venni.
Adminisztrátorcsere volt a timafalvi 4-es
számú tulajdonosi társulásnál, lemondott a
gondnok, aki intézte a közköltség beszedését
és most egy új adminisztrátort választottak,
akinek sok sikert kívánunk a munkájához.
Egy újabb napirendi pont alatt elérkeztünk a
helyi költségvetés megvitatásához, elfogadásához. (A költségvetés részletes taglalását külön közöljük. szerk.)
A költségvetés elfogadásával a különböző
ifjúsági, felekezeti, kulturális és sport programok pályázati kiírásainak dokumentációját
most fogadta el az önkormányzat, úgyhogy hamarosan kiíródnak ezek a pályázatok, és remélhetőleg pályázni tudnak majd azok a szervezetek, akik minden évben szoktak, és az évente
hagyományos programjaikat idén is meg szeretnék szervezni.
A helyi tanács elfogadta a 2015-ös évre a helyi önkormányzat szerkezeti felépítését, és az
ezzel kapcsolatos határozatokat meghozta. Ez
gyakorlatilag az aktualizálása ennek a felépítési
diagrammnak, az eltávozottak ki vannak véve,
az újonnan jöttek be vannak véve, erről szól te-

S Z É K E LY K E R E S Z T Ú R V Á R O S
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK HATÁROZ ATAI
9/2015-ös HATÁROZAT a Zeyk Domokos
Technológiai Líceumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.
10/2015-ös HATÁROZAT az AQUASERV Rt.
által a 2014-es évre fizetett haszonbér összegének kiigazításáról.
11/2015-ös HATÁROZAT az AQUASERV Rt.
által a 2015-ös évre fizetendő haszonbér ös�szegének elfogadásáról.
12/2015-ös HATÁROZAT egy személyes támogatás kiutalásáról Kibédi Klárának.
13/2015-ös HATÁROZAT a 4-es számú Tulajdonosi Társulás adminisztrátora igazolásának
visszavonásáról és az új adminisztrátor jóváhagyásáról.
14/2015-ös HATÁROZAT a város 2015-ös évi
helyi költségvetésének elfogadásáról.
15/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása
Székelykeresztúron program elfogadásáról.
16/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról.
17/2015-ös HATÁROZAT a 2015-ös évi Sporttámogatások program elfogadásáról.

18/2015-ös HATÁROZAT egy munkakör átalakításáról.
19/2015-ös HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi
Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.
20/2015-ös HATÁROZAT egy erdőrész városi
közvagyonba való bevételéről.
21/2015-ös HATÁROZAT a Szennyvízkezelő
állomás felújítása és a kanalizálási rendszer
kiterjesztése program alapján létrehozott javak bevételéről a város közvagyonába.
22/2015-ös HATÁROZAT a városi közvagyonba
lévő javak listájának módosításáról, amelyek az
ivóvíz- és kanalizálási szolgáltatás átruházási
szerződése 6. mellékletében szerepelnek.
23/2015-ös HATÁROZAT egy ingatlan megosztásának elfogadásáról
24/2015-ös HATÁROZAT a HARGITA LINE
Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés
elfogadásáról.
25/2015-ös HATÁROZAT a Zata utcában lévő
szociális lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
26/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épí
tett lakás eladásáról.

hát ez az organigramma.
Az erkedi részen visszaszerzett 195 hektáros
erdőt az önkormányzat most bevette a közvagyonba, erre az erdőre ezelőtt már 7-8 évvel
kibocsájtódott a birtoklevél, és a leltári listát
most elemezve láttuk, hogy ez nincs rajta így
bevette az önkormányzat.
A Boldogfalván elkészült új szennyvíztisztítót, illetve a hozzátartozó szennyvízvezetékeket bevette az önkormányzat a közvagyonba,
azzal a céllal, hogy átadjuk az AQUASERVnek
haszonbérbe.
Ingatlanmegosztást fogadott el az önkormányzat, azt a területet, amelyen egy sós kút
van, egy sós fúrás és ahhoz járó csapok, azokat
a gázvállalat 2-3 évvel ezelőtt átadta az önkormányzatnak, az ehhez társuló területet bevettük a közvagyonba, kiderült, hogy igen nagy
területet vettünk be, az örökösök a volt tulajdonosok örököseinek a bosszúságára, elégedetlenségére, ezt próbáltuk korrigálni, és kijavítani
a köztulajdonba lévő felületet csak akkorára,
amekkora a sós kút mellett szükséges, a többit
majd visszaadjuk a jogos tulajdonosainak, és
tovább használhatják zavartalanul.
A zatai városrészen felújítódtak azoknak a
szociális lakásoknak a bérleti szerződései, amelyeknél nincsen probléma, nincsen elmaradás,
nincsen kilakoltatás.
Több utcának: Ady, Bem, Búza, Malom, Mihai Eminescu és Hargita utcának, valamint a
múzeum alagsorában lévő kiállítófelület és a
kórház gazdasági-technikai dokumentációját
ugyancsak ezen az önkormányzati ülésen fogadta el a testület.
Akit lényegesebben érdekel pl. a város
költségvetése és ennek a kulcsszámai vagy a
befektetési lista, amit itt most vázlatosan ismertettem, az megtalálhatja a város honlapján.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya
27/2015-ös HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
28/2015-ös HATÁROZAT az Ady Endre utca
felújítási munkálata módosított költségvetésének elfogadásáról.
29/2015-ös HATÁROZAT a Bem József, Búza
utcák felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
30/2015-ös HATÁROZAT a Malom utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
31/2015-ös HATÁROZAT a Mihai Eminescu
utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
32/2015-ös HATÁROZAT a Molnár István
Múzeum alagsora felújítása technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
33/2015-ös HATÁROZAT az Egészségügyi
Központ épületének felújítási munkálata
technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
34/2015-ös HATÁROZAT a Hargita utca felújítási munkálata technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.
35/2015-ös HATÁROZAT a 2014-es évi költségvetési többlet elfogadásáról.
36/2015-ös HATÁROZAT Fekete Domokos
önkormányzati képviselő ülésvezető elnökké
való megválasztásáról.
Székelykeresztúr, 2015. február 12.
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Költségvetés 2015
A február 12-i tanácsülésen napirendre került
idei évi költségvetésről azt kell tudni, hogy sajnos a 2015-ös évben egy országos törvénycikkely-változtatás értelmében más képlet szerint
osztották a pénzeket, és a 2014-es évhez viszonyítva Székelykeresztúrt ez mínusz 1 millió lejjel, régi pénzben 10 milliárd lej nagyságrendű
deficittel érintette, tehát ennyivel kevesebbel
kezdünk, ennyivel kevesebből tudunk gazdáskodni, tervezgetni, de ettől az élet nem áll meg.
Ha összehasonlítást szeretnénk tenni, míg egy
hasonló méretű település, pl. Topliţa (Maroshévíz), amelynek 15 ezer lakosa van, a mostani
osztásnál és a törvényképlet szerint 9,4 millió
lejt (94 milliárd lejt) kapott, és ugyancsak egy
nálunk kisebb település, Szentegyháza (Vlăhiţa) 3,6 milliót (36 milliárdot) kapott. Mi a tavalyi évhez viszonyítva, amikor 1 millió lejt (10
milliárdot) kaptunk, most 0 lejt. És akkor mégis,
nem áll meg az élet, a tavalyi spórlásainkból, a
tavaly megtakarított pénzünkből, mert minden
évben úgy gazdálkodtunk hála istennek, hogy
maradt egy kis pénz, amit azokból a programokból, amelyekre beneveztünk, és amelyekre esetenként ugyancsak szerződésünk is van,
megpróbálunk minél többet megvalósítani, a
fizetési költségeket természetesen le kellett
födni, az alkalmazottak és a tanügyben dolgozók fizetését, illetve a működési költségeket is,
a fenntartási költségeket is a tavalyi év szintjén
le kellett födni, viszont gazdálkodni a befektetéseknél csak a tavalyról megspórolt, illetve a
programokból származó pénzekből tudunk. Sok
szép tervünk van a 2015-ös évre, és reméljük,
hogy minél több meg is valósulhat belőle. Pl.
az Ady utcának feltétlenül nekifogunk, és el is
végezzük, jó remény van arra és abban járunk,
hogy a Bem, Búza utca felújítása is az idén elkezdődjön, miután a kanalizálási munkálatok
megkezdődnek és elvégződnek azokban az utcában.
A 9 kilométer biciklis sávról természetesen
nem mondtunk le, erre különítettük el az önrészt, de ha nem indul el a környezetvédelmi
alapban a program, akkor nem sok esélyt látok,
hogy megvalósuljon, mert 3,3 millió lej nagyságrendű munkáról van szó, tehát szinte 1 milAnyakönyvi hírek
2015.01.15. – 2015.02.15.
Házasságkötések:
2015.01.17
Nagy István és Rozsa Erika
2015.01.23
Fazakas Zsolt és Bokor Réka
2015.01.24
Séra István és Vékony Szilvia
2015.02.13
Sebők Botond és Székely Beáta
Elhalálozások:
Fodor-Birtalan János
2015.01.20
Ketesdi Anna		
2015.01.21
Simon Szilveszter
2015.01.23
Vajda József		
2015.01.31
Lőrincz János		
2015.02.09
Fazakas Ilona		
2015.02.09
Benkő Zelma		
2015.02.10
Gál Mária		
2015.02.12
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lió eurós nagyságrendű ennek a költségvetése,
amire az önkormányzatnak helyi alapja nincs,
de ha beindul a program, akkor jó esélyt látok,
hogy megvalósuljon.
Sor kerül a főtér felső végénél a Lengyel kávézó előtti parknak és parkírozónak, buszmegállónak a kialakítására, szeretnénk, ha a taxisok
oda felköltöznének, és ott megfelelő körülmények között egy kis parkot is rendbe tennénk.
Fiatfalván, Betfalván a Templom utcákat szeretnénk leaszfaltozni, a város főterén, a Szabadság téren, gyakorlatilag az út két oldalán
lévő összes járdát fel szertnénk újítani, újraaszfaltozni, illetve a lakónegyedekben is, amennyire lesz lehetőség, még a Kossuth negyedben pl.
itt a Törekvés kapu alatt, ahogy bemegyünk, és
beérkezünk, onnan egészen ki az Arany János
utcáig nagyon elromlott az út, azt szeretnénk
leaszfaltozni, de akár az Orbán Balázs negyedben vagy a Timafalvi negyedben is indokolt a
járdák, sétányok aszfaltozása.
Jelentős pénzösszeget, 180 ezer lejt különítettünk el 7-8 utcának a tervezésére, számítva
arra, hogy nagyobb lélegzetű pályázati kiírás
lesz, akár európai uniós alapokból, akár a román kormánynál, akkor egyszerre nagyobbat
haraphatunk, ha lesz támogatottságunk rá, és
tényleg lesz ilyen pályázat, akkor nem minden
évben egy utcát tudunk megvalósítani, ahogy
eddig kínlódtunk, hanem egyszerre hátha többet is, mint a környékünkön lévő nagyobb községek, mint Korond, Oroszhegy, akik több millió eurós pályázatból sikerült gyakorlatilag az
egész községközpontot, a főbb utcákat leaszfaltozni.
Szeretnénk egy látogatói központot kialakítani, ahol gyógynövénykert lenne, vagy akár egy
kisebb gazdasági udvar, amelyben a székely
hagyományos gazdaságban tartott állatokat is
meg lehetne tekinteni. Tervet kell készítenünk
erre, de ha lesz akár uniós pályázati lehetőség,
akkor egy nagyot léphetnénk. Turisztikai szempontból is még vonzó lehet a Molnár István
Múzeum mellett, ha a turista nem csak a múzeumot, Petőfi-körtefát, hanem akár egy másik
objektumot is meglátogathat.
2015-ös évben a városrendészeti tervünk
lejárt, erre különítettünk el összeget, ennek a
felfrissítésére, megújítására. Folytatódnak a
kanalizálási munkálatok, úgy ahogy az idő engedi a kolozsvári cég folytatja a munkálatokat
különböző városrészeken, erre is az önrészhez
szükséges pénzt elkülönítettük.
A megyei szeméttározónak a helyi átrakó állomása most már a finisben van, a végső
fázisban, és mindenképp elindulnak a munkálatok, erre is az önrészhez szükséges pénzt
elkülönítettük, közösen több településsel és
több önkormányzattal, valamint a megyei önkormányzattal és egy ilyen E-Guvernare nevű
pályázatban veszünk részt, ahol számítástechnikai eszközöket, kellékeket, hardver, softver
termékeket fogunk vásárolni, kapni.
Közvilágításra jelentős összeget különítettünk el, nagy része arra lesz szükséges, hogy
ha a bicikliút megépülhet a boldogfalvi átjárótól
egész fel a benzinkútig, akkor ott egy közvilágítási szakaszt is ki kell építeni, és akkor lesz igen
látványos és hasznos.
A Molnár István Múzeum pincéjében szeretnénk a kiállítási felületet megnövelni, rendbe
tenni, berendezni, akár egy szőlészeti, borászati kiállítást, bemutatót és egy pihenőhelyet

a múzeumba látogató turisták számára kialakítani.
Azok az ANL-s lakások, amelyek még nincsenek eladva, a város adminisztrálásában
vannak, és az önkormányzat tulajdonában lévő
lakásokra szándékozunk egyéni központi fűtéseket szerelni, ugyanis az ACATEL hőszolgáltató
vállalat jelezte, hogy veszteségesen működik,
nincs fogyasztó, és nem érdemes fenntartani.
Városunk polgármesteri hivatalát évről évre
rehabilitáljuk, szépítjük, ablakot, ajtót cserélünk, egy-egy irodát javítunk fel, erre is különítettünk el 100 ezer lej nagyságrendű összeget.
Jelezték a bölcsödéből, hogy egy teremnek a
nyílászáróit ki kellene cserélni, ezt is az idénre
terveztük.
A sóskúti gyógyfürdőről természetesen nem
mondtunk le, akkor sem, ha egyelőre nem volt
konkrét lehetőség a megépítésére, minden évben az inveszticiós listánkon szerepel egy szimbolikus összeggel, mindaddig, amíg egy pályázati lehetőség adódik és akkor az is valamikor
megvalósulhat, természetesen nem merek itt
dátumokba bocsájtkozni, mert annak ellenére,
hogy van, aki azt gondolja, hogy nem történt és
nem történik semmi, és fürödni nem lehet, de
folytonosan keressük a megoldást és a megépítésének a lehetőségét.
A Napsugár napközi melletti volt üzlethelyiség, amelyet a református egyháztól megkaptunk, és a hozzá tartozó telken egy turisztikai
információs központot fogunk valamikor építeni, ez is azért szerepel, hogyha pályázati lehetőség lesz, akkor az önrész legyen oda téve.
A városrendészeti osztály műhelyét folyamatosan fel szeretnénk gépekkel szerelni, tavaly
egy multifunkcionális asztalos gépet vásároltunk, az idén folytatni kellene más szükséges
gépek beszerzésével.
Amire nagy esélyt látok az idén az a városi
kórháznak a tetőzete és tetőszerkezetének a
teljes kicserélése: új cserép, új pléhezetek cseréje a hajlásokba, a csatornán, a cseréplécek
és szarvazat kicserélése, a gerendáknak, szarufáknak a kicserélése, mindezek indokoltak,
azt az idén mindenképpen meg is szeretnénk
valósítani.
Egy traktort és remorkát szeretnénk vásárolni a városgazdálkodási osztályra, mert ami
van, az régi, elavult, indokolt lenne egy új, amit
hó eltakarításra és mindenféle helyi munkálatra
használni lehetne.
Fiatfalván a Futballpálya utca felé szeretnénk
felújítani a járdát, Betfalván a ravatalozót bekeríteni.
Az iskoláknak a szokásos pénzösszegeket kiutaltuk, mind a Zeyk Domokos Technológiai Liceumnak, Orbán Balázs Gimnáziumnak, Petőfi
Sándor Általános Iskolának és Napsugár Napközi
Otthonnak, valamint a Mesevár Napközi Otthonnak is, 40-40-40, 55 és 15 ezer lej értékben ezen
kívül a Petőfi Sándor Általános Iskolára egy kissé jobban odafigyelve, ott olyan gondok vannak,
hogy nincsen kantinjuk, nincsen étkezdéjük, az
egyik előkészítő osztály még mindig nem tudott
bemenni az iskola kapuin belül, ezt megoldani
egy jelentős pénzösszeget különítettünk el.
Ezek voltak a fontosabb és nagyobb lélegzetű terveink, ezekből szeretnénk és remélünk
minél többet megvalósítani, de ha valami új lehetőség nyílik, akkor azokon is mindenképpen
részt fogunk venni.
Lejegyezte: Sándor-Zsigmond Ibolya
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium
tevékenységei
Versenyek, eredmények
A tantárgyversenyek körzeti fordulóin tanulóink szép eredményeket értek el:
• Az angol tantárgyverseny körzeti szakaszáról a megyei szakaszra továbbjutó tanulók: Csatáry Ajnácska és Simó Anita VII. o.,
Lázár Levente IX. A, Mátyás Zalán X. B, Bartha István és Szombatfalvi Klára XI. B oszt.
• A román tantárgyverseny körzeti szakaszáról továbbjutva Győrvári Izabella VI.,
Bădeu Laura VIII. o. tanulók vesznek részt a
megyei szakaszon.
• A biológia tantárgyverseny megyei szakaszán Bartha István XI. B, Lőrincz Hajnal és

Szőcs Gabriella XII. B o. tanulók képviselik iskolánkat.
• A magyar tantárgyverseny V-VIII. osztályosok számára meghirdetett körzeti szakaszáról
Ambrus Anetta Izabella V., Czifra Noémi és Vas
Vivien VII. o. tanulók jutottak a megyei fordulóba.
• Az Erdélyi Magyar Matematika Verseny
megyei szakaszán Hintz Árpád Magor (V. o.)
VIII. helyezést ért el.
Adj, király, katonát!
A vetélkedő helyi szakaszának megszervezésére iskolánkban idén 2015. február 11-én
került sor. A tevékenység célja a családközpontú nevelés. A családokba sorsolást a bemutatkozás követte, majd elméleti kérdések
és játékok következtek. Szoros verseny után,
egy kellemes, szórakoztató és tanulságos délutánt követően az I. helyezést a Szépen szóló
család (Ambrus Anetta Izabella, Deé Bernadett, Lőrinci Orsolya, Kiss-Antal Csaba) nyerte el. A csapat tagjai képviselik iskolánkat a
verseny következő fordulójában.
Kányádi Sándor felolvasó maraton
Iskolánk 250 tanulója vett részt február

17-én a felolvasó maratonon, melynek helyszíne elsősorban a gimnázium könyvtára volt,
de párhuzamosan osztálytermekben is zajlott a tevékenység. A nagyobb diákok kedvenc Kányádi-verseiket olvasták fel, a Kaláka
együttes előadásában Kányádi megzenésített
verseiből hallgattak meg. Külön színfoltként
végzős diákjaink olvastak Kányádi-meséket a
IV. osztályos társaiknak, majd meghallgatták
elemis társaik kiválasztott verseit. Előkészítő
osztályos tanulóinknak a zenetanárnő Kányádi-mesét olvasott, majd lerajzolták, amit hallottak. Minden résztvevő számára nagyszerű
élmény volt az idei felolvasó maraton.
Lukács Éva, Sipos István,
Székely Tiboldi Anikó

Hatodik alkalommal szerveztük meg a
nagy sikerű Vállalkozni Jó vetélkedőt nyolcadik osztályos diákok számára. Tizenkét környékbeli iskola csapata nevezett be a vetélkedőre,
összesen 60 diák vett részt a megmérettetésen.
A csapatok a következő iskolákból érkeztek:
• Nagygalambfalvi Általános Iskola
• Kobátfalvi Gálfi Sándor Általános Iskola
• Kőrispataki Általános Iskola
• Etédi Jósika Miklós Általános Iskola
• Szentábrahámi Benedek Elek Általános Iskola
• Szenterzsébeti Pécsi Simon Általános Iskola
• Kissolymosi Augusztinovics Pál Általános Iskola
• Újszékelyi Bem József Általános Iskola

• Székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola
• Orbán Balázs Gimnázium
• Berde Mózes Unitárius Gimnázium
• Rugonfalvi Makkai András Általános Iskola
A vetélkedő előtt Kornis Melinda tanárnő mutatta be a Zeyk Domokos Technológiai Líceumot
és az iskolánkban működő szakosztályokat.
A rövid kis bemutató után körbevezette a
kisiskolásokat, néhány tanár-kolléga segítségével, és bemutatták az iskola textil-bőripari,
mechanikai és faipari műhelyeit.
A bemutatás után megkezdődött a vállalkozókká alakuló csapatok versenye.
A csapatok a munka megszervezése után

kacsákat készítettek papírból, amelyeket értékesítettek. A kacsák gyártásához nyersanyagot
vásároltak, bérleti díjat és rezsiköltséget fizettek. A bevételeket és kiadásokat elkönyvelték,
majd a vetélkedő végén nyereséget számoltak.
Az a csapat nyert, aki a legtöbb profitot érte el
és a könyvelése is rendben volt. A tizenkét csapat mindegyike nagyon jól teljesített, bár voltak
kisebb nagyobb eltérések a könyvelésben.
A kísérő-tanárok is részt vehettek nézőként a versenyen, együtt izgulhattak a csapatukkal. Az ők visszajelzéseik alapján is rendkívül izgalmas volt a verseny.
Szoros küzdelemben alakult ki a verseny
végeredménye:
1. Orbán Balázs Gimnázium
2. Petőfi Sándor Általános Iskola
3. Gálfi Sándor Általános Iskola - Kobátfalva
4. Kőrispataki Általános Iskola
A diákok nagyon jól érezték magukat, a
visszajelzésekből kiderül, hogy egy pörgős,
szórakoztató, izgalmas és tanulságos versenyen vettek részt.
Kornis Melinda

Fergeteges farsangi mulatságok tarkították iskolánk amúgy is színes napjait. Kicsi és
nagy maskarások rázták a kolompot, az VVIII. osztályosok a Lukács András Sportcsarnokban mutatták be jelmezeiket – ugyanakkor iskolánk pedagógusai farsangi jeleneteket
adtak elő; alsó tagozatos diákjaink a főépület
dísztermében, valamint a timafalvi épületben
tették mozgalmassá a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot. A tél elűzése az
óvodások farsangi mulatságával vált végle-

gessé, a csoportok ügyes meseszereplői elbúcsúztatták a telet. Ez az időszak más jellegű
tevékenységekben is gazdag volt: a Mesék
szárnyán mesevetélkedő harmadik megyei fordulóján Deák Noémi, Farkas Tamara
Tekla, Gyarmathy Dávid és Kacsó Dániel 3. A
osztályos tanulók II. helyezést értek el; kilenc
hatodikos diák jutott tovább a Jedlik Ányos
fizikaverseny I. fordulóján; a megyei fizika
olimpiászon Fülöp Richard István (6. B)
és Fodor Beáta (8. C) dicséretben részesült; a román nyelv, kommunikáció és
irodalom olimpiászon várakozáson felüli eredményekkel Csomor Ágota (8. B),
Tóth Katalin (7. C), Costaș Mihai-Cristian
(6. B), Bellu Robert (6. B), Lukács Kamilla
(6. C) és Șoșu Ștefan (5. B) továbbjutott
a megyei fordulóra. A Mikes Kelemenről elnevezett magyar nyelv és irodalom
tantárgyverseny megyei fordulóján Mecseneró Kamilla (5. B), Török-Darvas Eszter
(6. B), Fodor Emőke (7. C), Fogarasi Csézár
Cintia (7. C), Gál Annabella (7. C), valamint

Máteffy Sára (8. C) fogják képviselni márciusban iskolánkat. Idén Kányádi Sándor költő
műveivel ismerkedtek meg a felolvasó maratonon résztvevő diákjaink. Iskolánk és a
városi könyvtár köteteiből, valamint az otthonról hozott Kányádi-könyvekből olvastunk
fel verseket, meséket. Diákjaink útravalóul
a költő portréjával ellátott könyvjelzőt kaptak ajándékba. Más ajándékkal is meg szeretnénk lepni iskolánk tanulóit: a logopédiai-,
pszihológiai kabinet felújítására és kibővítésének a munkálataira készülünk idén. A honlapon megjelent látványterv szerint alakulna
az épület, egy előkészítő osztály költözne át,
és étkezőt/ebédlőt alakítanánk ki benne. A timafalvi épület nebulói már megkapták a Garden Projekt Kft. által biztosított játszóteret. A
maskarázással elűzött tél a megújulást küldi
maga helyett. A beiratkozás időszakában a
tavasszal együtt érkeznek iskolánkba leendő
kisiskolásaink, óvodásaink. Mert petőfis diáknak lenni JÓ!
Jakab Enikő

2015. február - 5.
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Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Farsangi projekt: A kéthetes projekt egy
nagyszerűen sikerült délutáni rendezvén�nyel zárult, ahol a II. Step by Step osztály
diákjai vidám, cifra jelmezekbe öltöztek, és
ezeknek megfelelő mondókákkal, versikékkel
mutatkoztak be. A szülők és gyerekek mókás, érdekes süteményekkel és szendvicsekkel rukkoltak elő, majd jó hangulatban együtt
énekeltek, játszottak, tréfálkoztak, táncoltak.
A Jégvilág projekt során az előkészítő
Step by Step osztályosok tanulmányozták az
Arktisz és Antarktisz élővilágát, az eszkimók
életmódját, viseletüket, lakóhelyüket, tudomást szereztek a sarki fényről, amelyet meg
is festettek fantáziájuk alapján. Kutakodásaik
során rájöttek, hogy az északi sark élővilága
sokkal gazdagabb, mint a délié. A kicsik a projekt során nagy buzgalommal dolgoztak, sok
szép könyvet, képet, állatot és egyéb anyagot
gyűjtöttek a témához. Végül az iskola udvarán
egy nagy jégvárat építettek, majd a projekt
zárásaként kiállítást is szerveztek.
Iskolánk diákjai két irodalmi eseménybe is
örömmel kapcsolódtak be. A magyar kultúra

napján az Együtt szaval a nemzet nevet viselő program során több száz magyar iskola
diákjaival szavalták együtt a Himnuszt és a
Szózatot. „Az együttszavalás közben a rengeteg résztvevő iskola több ezer diákjának
támadhatott hazafias érzés a szívében, és
ahogy Jordán Tamás színművész mondta, úgy
szavaltunk, mintha „szerelmesek lettünk volna a sorokba”. Szerencsések vagyunk, hogy
részesei lehettünk ennek a kiválóan megszervezett eseménynek, és szerintem igazán
büszkék lehetünk nemzetünk összetartására”
– írta Fekete Róbert a résztvevők nevében.
A másik irodalmi eseményt az ugyancsak
országhatárokon átívelő Kányádi Sándor
felolvasó maraton jelentette. 2015. február 17-én, lelkesedéssel készültünk a felolvasásra, átadva egymásnak az együtt olvasás
örömét. Ebben az évben Kányádi Sándor
műveiből válogattak a résztvevő diákok: az
elemi osztályosok mesékkel, míg a nagyobbak versekkel tették szebbé ezt a délelőttöt.
www.obg.ro
Demeter Levente

A Fuss Neki! célba érése

Január 22-én a székelykeresztúri Lengyel
kávézóban átadták a Fuss Neki! jótékonysági
megmozdulás során, adományokból vásárolt iskolai felszereléseket.
Faluvégi Bartha Noémi, a Székelykeresztúri
Kistérség Szövetség ügyvezetője röviden ös�szefoglalta a gyűjtés eredményeit, melyből
kiderült, közel 10 000 lejt sikerült szerezni a
kitűzött célok megvalósítására. Molnár Tamara, a Communitas Alapítvány munkatársa, aki
a gyűjtés „motorja” volt reményét fejezte ki,
hogy jövőre nézve még lesz hasonló megmozdulás. Moldován József, parlamenti képviselő is,
aki részt vett a 2014 novemberében zajló Fuss
Neki! adománygyűjtő akcióban, jelen volt a találkozón és elmondta, hogy ezekkel a nagyszerű eredményekkel bár nem lett megoldott az
iskolák problémáinak és a tanügyi gondok kérdése, mégis a hatékony és színvonalas oktatáshoz jócskán hozzájárulnak az ilyen megvalósítások. Rátz István, a Betfalvi Ifjúsági Szervezet
(Betisz) elnöke örömét fejezte ki annak, hogy a
Betisz csapata részt vehetett a Fuss Neki!-ben,
és adhatta hozzá a jogi és hivatalos keretet, az

egyesület nevét, mellyel a gyűjtés folyhatott. A
felszólalások és a jelképes átadások után kötetlen beszélgetésre került sor a jelenlévő pedagógusok és az akció szervezői, támogatói között.
Azt is megtudhattuk, hogy a nemes ügyért kik
szaladtak: Csíki Júlia, Moldován József, Molnár
Tamara, Molnár Tekla, Pascaniuc Csilla, Péter
Éva és Rátz István.
A Betisz nevében történő gyűjtés és a nemes
ügy érdekében a következők támogattak: Betfalvi Ifjúsági Sport Klub, Bi-Ro-Plast Kft., Brasig
Telecom Kft., Communitas Alapítvány, Csutak &
Kovacs Company, Date Trader Kft., Erdélyi Ifjúsági Egyesület, Inter Discret Kft., Iza Cukrászda,
Kála Virágüzlet, Kolumbán Optika, Kribot Fashion, Kvarc Kft., Lengyel Kávézó, Meduza Elektronika, Netter System Kft., Pakot Edith Model
Kft., Ro-Mushroom, Safety Broker, Conlog East
Kft., AVE Harghita, Avicoopex Kft., Explocom
GK Kft., Formula Prima Kft., Fresh Color Kft.,
Laminker Center Kft., Mester San Trans Kft.,
Presstern Solutions Kft., Prodservcom Kft., Rip
Rop Kft., Spectrum Center Kft., Szasziserv Kft.,
Szinker Kft., Vektor-Com Kft., Stil Ruhaüzlet,

Szel Mob Kft., Székelykeresztúri Kistérség Szövetség, Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány,
Szilveszter Con Prod, Tiri Tarka Turkáló, Trade
Piramis, Tricorex Company, Universum.
Továbbá a magánszemélyek: Balázs Attila, Berkeci Béla, Biró András, Bolyai Szabolcs,
Császár József, Csergő László, Dan Brigitta,
Dan Klaudiu, Deák Krisztina, Demeter Zsolt,
Fancsali Kálmán, Fazakas György Magdolna, Fekete Zoltán, Gábor János, Incze Csongor, Kandó Csaba, Kelemen Hunor, Kovács Péter, Lázár
Tibor, Lukács Attila, Mihályi István, Nagy Endre, Nagy István, Neagoie Andrei, Papp Gabriella, Porcsalmi Bálint, Rafai Emil, Sándor Barna,
Smeu Attila, Táncos Attila.
A sajtótájékoztatót követően még aznap a
csapat kiszállította az iskolák egy részéhez a
megvásárolt eszközöket, a készletek átadása a
Székelykeresztúr térségéhez tartozó községek
tanintézményeinek másnap folytatódott. Elégedetten és örömmel fogadták az átvételkor
a lelkes kis csapat tagjait, akiket biztosítottak
afelől, hogy jó helyre és minden esetben megfelelő céllal fogják a sportszereket, didaktikai
kellékeket használni.
F. Bartha Noémi

Me s e t e r á p i a a Me s e v á r b a n

„A mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a kisgyerekek számára,
mert abban van jó és rossz. Van benne élet és halál, igazmondás és hazugság, vagyis minden, ami egy etikai világképhez tartozik.” (Vekerdy Tamás)
2015. február 3-5. között továbbképző tanfolyamot szerveztünk a székelykeresztúri Mesevár Napközi Otthonban Majla Géza képző, óvodapedagógus, klinikai pszichológus (szupervízió alatt) vezetésével. Meseterápia volt a program címe. 32 óvónő és tanítónő vett részt a képzésen.
A meseterápia azon a felismerésen alapul, hogy nincs olyan élethelyzet,
amelynek ne lenne mesebeli párja. A terápia során megkerestük az adott
életszituációhoz tartozó mesét, a főhős elakadásának okát. Ezután a meséből vett tudással megtaláltuk azt a segítőt, aki mindenki életében ott van.
Az, hogy hol látjuk magunkat a mesénkben, szimbolikusan arról szól, hogy
adott pillanatban hol tartózkodunk az életünkben. De nem elég megtalálni
a „saját mesénket”, meg is kell érteni, és a fejlődésünk szolgálatába is kell
állítani azt. A mesékben minden helyzetnek megvan a kulcsa, de meg kell
ismerni a kulcs, a nyitás törvényszerűségeit. Vagyis a meseterápia nem a
mesék értelmezésén alapul, hanem azon a tudáson, amely a mesehősüktől
származik: egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják.
Mindezt a gyakorlatban szerepjátékkal, figura- és bábjátékkal, moz-

gással, tánccal, dalolással, mesehallgatással, rajzolással és nevetéssel
oldottuk meg. Az óvónők és tanítónők aktívan bekapcsolódtak a programba. Hasznosan és kellemesen telt el a három nap.
Beke Gyöngyi óvónő, Mesevár Napközi Otthon
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Fúvós koncert

Január 30-án ismét sor került a Polgári Fúvószenekar 1895 újévi koncertjére, melyet a
magyar kultúra napjának tiszteletére is rendeztek meg az év első hónapjában. A telt házas
koncerten nem hiányoztak a népszerű indulók:
Hargita-induló, Csinom Palkó-induló. Az ismert
zeneszámok közül a My Secret Love Song is
műsoron volt, melyben szólót játszott Kelemen
Alpár. A dalt kimondottan Bokor Balázskának
dedikálta a zenekar, felelevenítve az egy évvel
ezelőtti jótékonysági koncertet, mely keretén
belül akkor a kisfiú gyógyulására, műtéteire

BÁLOK A TÉRSÉGBEN

Rugonfalván 2014. február 14-én került
sor a hagyományos kosaras bálra, ahol a helyi
Vadrózsák színjátszó csapat műsora biztosította a jó hangulatot, most már a 12. alkalommal.
Bemutatásra kerültek kabaréjelenetek: Adóbevallás, Vidékiek Budapesten, egy bohózat ‒
Nádassy László A tacskó, de az est fénypontja
Sütő András Fügedes a pokolban című szatírája volt. Örömmel tapasztaltuk, hogy közönségünk megérett arra, hogy nemcsak a könnyű

Tűzoltó bál

2015. január 24-én ismét tűzoltó bált szervezett a székelykeresztúri Villám Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melyen vendégekként részt vettek
más tűzoltó egységek, meghívottak a környékről és külföldről is. Ott volt a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség, a Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltóság, a Karcagi Katasztrófavédelem, a
székelykevei városi képviselet (Szerbia), Bögözi
Önkéntes Tűzoltók, Csíklázárfalvi Vulkán Tűz-

Vége van a farsangnak!
A kereszténységben elkezdődött a húsvétig
tartó időszak, a 40 napos nagyböjt. Ennek első
napja a hamvazószerda, amely a farsangi időszak utáni első nap, a húsvétünnepét megelőző
40 napos nagyböjt kezdete. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként
hamut szórtak a fejükre.
A farsang csúcspontja a „farsang farka”. Ez
a farsangi időszak utolsó vasárnapjától húshagyókeddig tart. Ilyenkor mindenki igyekszik
még egy nagyot mulatni a szigorú böjt előtt, és

történt gyűjtés. Legutolsó műtéte miatt az idei
előadáson nem lehetett jelen a család, de ennek ellenére köszönőlevelet küldött a zenekarnak, mely levelet Faluvégi Noémi, az est házigazdája tolmácsolt. Hála és köszönet hangzott
el a felolvasott sorokból, mely egy időben a zenekar és a keresztúri közönség/közösség jólelkű segítségének is szólt. Megható pillanat volt
a tavaly elhunyt Borbély Csaba karnagyról való
megemlékezés. A közönség egyperces néma
csenddel adózott az egykori zenekarvezető
több tízéves önzetlen munkájáért, és a Polgári
Fúvószenekar 1895 „örökös tagnak” választotta. Elismeréseket adtak még át olyan tagoknak,
akik kitartó és odaadó munkájukkal a zenekart
sok éven át segítették, lelkesen zenéltek és
vállaltak feladatokat a sikeres működés érdekében: Firtos Lajos, Kálmán Pál, Krisán József, id.
Szávuly Miklós, Fazakas Dezső, Fodor Sándor,
Kovács József. A Petőfi Sándor Általános Iskola
mazsorett csoportját is méltatták, köszönetet
fejezve ki a fellépések színsebbé tételéért. Bár
a Borbély Júlia által vezetett mazsorett-táncosok a gyász miatt még nem állhattak színpadra,
mégis a közönség hatalmas tapssal köszöntötte

őket. Kivetített kis összeállításból az együttes
elmúlt egyéves tevékenységeibe is betekintést
nyerhettek a koncerten jelenlevők. További
hangulatos pillanatok tették széppé az estét,
mint a Pavane In Blue felcsendülése, melyben
szólót játszott Molnár Andor (trombita), Palkó
Csanád Tamás (szaxofon) és Deé Levente (szaxofon). Ugyanakkor olyan közismert dalok is következtek, mint az El Bimbo és a Strangers In
The Night (Molnár Andor trombitaszólójával). A
legnagyobb sikert talán a Scorpions-világsláger,
a Wind Of Change eljátszása hozta. Ámulva és
elismerően tapsolt a közönség. A Happy Marching Band számmal és kétszeri visszatapsolással az örömteli, boldog továbbmenetelés reményében és egy újabb eredményes fúvós-évben
bízva zárult a Nagy Levente által vezetett Polgári Fúvószenekar 1895 újévi koncertje. A zenészek és szimpatizánsok egy jó hangulatú közös vacsorával koronázták a fellépést, és joggal
ünnepelhettek, hiszen rengeteg elismerést és
biztató szót kaptak a látványos fejlődésükért, a
frissülő és bővülő repertoárért és a gyarapodó,
fiatalodó, megújuló zenekarért.
F. Bartha Noémi

kabaréjeleneteken nevessenek felhőtlenül, hanem értékeljék a komolyabb műfajokat is. Az
előadást követő báli hangulat remek volt, mi
sem bizonyítja ezt jobban, hogy a zenekar reggel 8-ig húzta a talpalávalót.
Zsidó Zsuzsánna

A bálra négy vidám jelenetet tanultak meg a
színjátszó csoport tagjai. A bohózatok: A halk
szavú nő, A fényképésznél, Az elvonókúra, Csal
a feleségem. Az est fénypontja egy modern
tánc volt a Maskara együttestől, ezzel tettük
fel a pontot, illetve a szívet a Bálint napra.
Nagyon jó hangulat volt, mindenki jól érezte
magát. Éjfél után tombolázásra került sor, melyet reggelig tartó dínomdánom követett. Reméljük, hogy jövőben is meg tudjuk szervezni.
Boda Csilla

2014. február 14-én, Bálint napján tartottuk
Siménfalván a hagyományos kosaras bált,
amely lassan huszadik évfordulót ünnepel,
ugyanis most volt 19. alkalommal megszervezve.
oltó Egyesület, Székelyszentkirályi Önkéntes
Tűzoltók, Gyergyóalfalusi Önkéntes Tűzoltók,
Oroszhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, de jelen voltak páran az udvarhelyi hivatásos tűzoltók közül és a Székelykeresztúri Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóságtól is.
Borboly Csaba, Hargita Megye elnöke és Moldován József, parlamenti képviselő is tiszteletüket tették a bálon, akik a jókedvű mulatságon
való ünneplés mellett köszönetüket is kifejezték a tűzoltó egységeknek hatékony munkájukért, Borboly elnök úr pedig külön köszönetet
mondott a tűzoltó feleségeknek, nőknek, akik
kitartóan állnak ki párjuk mellett és támogatóan, megértően viselik nem mindennapi és nem
veszélymentes munkájukat. A mulatság elején
Szali Mózes, a bál szervezője és a Villám ÖTE
vezetője megköszönte a szimpatizánsoknak és
vendégeknek, hogy ismét szép számban jelentek meg, ugyanakkor hálásan szólt a megyeelezen a három napon – sok helyen – jelképesen
eltemetik a telet. Húshagyókedd a farsangtemetés napja.
A farsangtemetést a betfalvi iskolások idén
már ötödik alkalommal tartották meg, amelynek során eltemették Illyést, a farsangot jelképező szalmabábut és elkergették a telet.
A vidám eseményen, amelyen együtt kísérték utolsó útjára Illyést, a betfalvi iskolások
mellett részt vettek az Orbán Balázs Gimnázium II. step by step osztályos tanulói, valamint
a falu apraja-nagyja.
Sándor-Zsigmond Ibolya

nök és Moldován képviselőről is, akik az elmúlt
évben igencsak segítőkészen intézkedtek az
önkéntes tűzoltók érdekében. A kisújszállásiak
gumiabroncsot adtak át a keresztúri önkéntes
tűzoltók terepjárójához ajándékul, valamint a
karcagi bajtársak védőcsizmákkal lepték meg
a házigazdákat. A jó buli, izgalmas tombolázás
és vidám hangulat közben lehetőség volt egy
kivetített összeállításból betekintést nyerni a
Villám tűzoltók 2014-es tevékenységeibe, így
láthattuk, hogy hasznos munkát fejtettek ki a
mentések, a bajmegelőzés, oktatás, tanulás,
nehéz terepfeladatok, vetélkedők, szimulációs
gyakorlatok és bemutatók során. További szorgalmas és önzetlen tevékenykedést kívánva,
bízunk benne, hogy jövőre is ilyen tartalmas
beszámolóval egybekötött mulatságon, tűzoltós
összejövetelen vehetünk részt.
F. Bartha Noémi
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Zajlik az élet Székelykeresztúron az
Egyesülés Sportegyesületnek köszönhetően
E hónap 6-án és 7-én immár másodízben
zajlottak a Városi Sportcsarnokban a II. Karácsonyi Kupa küzdelmei, amelyre 12 csapat jelentkezett be: 6 csapat a 2002-es, és 6 csapat
a 2003-as korosztályban.
A helyi csapatokon kívül, a több mint 200
gyermeket megmozgató turnén Segesvár, Mioveni, Udvarhely, Kiskapus és Barót csapatai
emelték a mérkőzések színvonalát.
A selejtezők nyomán a helyosztó mérkőzéseket követően, a következő végső sorrend
alakult ki korosztályonként:
2002-es korosztály:
I.
Kiskapus
10 pont
II.
Mioveni		
10 pont
III. Segesvár
9 pont
IV. Barót		
7 pont
V.
Keresztúr
4 pont
VI. Udvarhely lányok 2 pont
2003-as korosztály:
I.
Mioveni		
15 pont
II.
Keresztúr
10 pont
III. Kiskapus
9 pont
IV. Segesvár
4 pont
V.
Udvarhely
3 pont
VI. Barót		
1 pont

Kézilabda

A Székelyudvarhelyi KC a Challenge Kupa nyolcad döntőjét a luxemburgi Red Boys Differdange
ellen játszotta, 2015. február 13án. A városunkban nevelkedő utánpótláscsapat meghívást kapott a mérkőzést megelőző
protokolláris csapatbemutatásra, mely során

Vadászatra Afrikába!

Február 6-án a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban afrikai vadászati lehetőségeket népszerűsített Gyócsos Ferenc hivatásos
vadász, magyarországi Afrika-szakértő. Az
érdeklődő jelenlévők előbb egy történelmi ismertetőben részesültek, majd a namíbiai vadászatokról esett szó. Mint kiderült, az erdélyi vadászoknak több lehetőségük is van antilopokra,
bivalyokra, leopárdokra, sőt elefántokra is vadászni, ugyanakkor afrikai útjuk alatt számos
élményben lehet részük.

A II. Karácsonyi Kupa mérkőzései komoly
közönségsikernek örvendtek, hisz a játékosok
szülei mellett nagyon sok gyermek megfordult a
sportcsarnokban, sportszerűen buzdítva a csapatokat. A mérkőzések végig sportszerű keretek
között zajlottak, a játékvezetők igazságos ítéletei közepette. Viszontlátásra a következő évben!
Szintén e hónap 14-én került megrendezésre
a már hagyományossá vált IV. Városi Kártyabajnokság, szintén az Egyesülés Sportegyesület szervezésében.
Mint ismeretes, a hosszú téli esték unaloműzője a kártyázás, főleg nálunk Székelyföldön.
A játék nem pénzre megy, hanem a szórakozás
egyéb módozata, a mi honos településünkön
is. A verseny kiírása nyomán nem kevesebb
mint 57 kártyázni szerető jelezte részvételét
két játékkategóriában (66 és 501) .
A partik kellemes miliőben rend és fegyelem
közepette zajlottak, időben jól elhúzódva (reggel 10-től este 21 óráig).
E maratoni vetélkedők nyomán a következő
személyek aratták le a babérokat:
501 I.
Fazakas László
II.
Kiss József
III.
Fazakas János

I.
Czézár István (Udvarhely)
II.
Vass Zsolt (Udvarhely)
III.
Benczédi András
Mint az eredményekből kitűnik, kátyabajnokságunknak lassan híre megy a környező településekre is, hisz a 66-ot két székelyudvarhelyi
játékos nyerte, ami egyáltalán nem bántó.
Köszönet az Egyesülés Sportegyesület vezetőségének e két esemény megrendezéséért,
valamint a Székelykeresztúr Város Önkormányzatának önzetlen és hathatós támogatásáért.
Gálfalvi Levente

a legkisebbek, az ifi V-ösök felvezethették
a játékosokat a pályára. Így kedvenceikkel,
példaképeikkel élhették át a mérkőzés előtt
uralkodó fenomenális hangulatot, melyet az
összegyűlt 2000 néző teremtett.
Köszönjük a meghívást a klub vezetőségének!
Simon Géza Áron
Gyócsos Ferenc elmondta, a namíbiai vadgazdálkodás szigorúan ellenőrzött körülmények
között zajlik, ezért magas a trófeák minősége,
valamint igen sokféle vadfajra lehet vadászni.
A vadászatok alkalmával több trófeás vadra is
lehet lőni, ugyanakkor a vadászat állományszabályozás céljából is indokolt. Ennek megfelelően
a tudatosan szervezett afrikai vadászatok elősegítik a vadvilág megőrzését, hiszen az ezekből befolyó összegek egy részét vadvédelemre
fordítják. Az érdeklődők nemcsak vadászatra
jelentkezhetnek, az utazások fotószafarikra is
jó alkalmat kínálnak, az afrikai közösségek éle-

Betegek világnapján a keresztúri kórházban

A Gondviselés Segélyszervezet és a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség kezdeményezésére a SZUIE (Székelykeresztúri Unitárius Ifjúsági Egylet) tagjai, azaz pár lelkes diák
meglátogatta a betegeket városunk kórházában február 11-én, amikor is világszerte a betegeknek szentelik ezt a napot.
1992-ben II. János Pál pápa döntött arról,
hogy a katolikus egyház ezen a dátumon tartsa
a betegek világnapját akkor, amikor a legenda
szerint 1858-ban megjelent Szűz Mária a 14
éves Bernadette Soubirous-nak, Lourdes, francia kis faluban, majd február 15-én ugyanott
csodatevő forrás fakadt egy sziklabarlangban.
Mint ismeretes, Lourdes a világ legnagyobb
Mária-búcsújáró helye, a zarándokok száma

66

évente több mint félmillió. Az odalátogatók hitét erősíti, hogy a tudományos módon megmagyarázhatatlan gyógyulások időről időre előfordulnak, melyeket elsősorban a gyógyító hatású
forrásvíznek tulajdonítják. A világnap célját a
pápa úgy határozta meg, hogy „Isten egész
népe kellő figyelmet szenteljen a betegnek, illetve segítse elő a szenvedés megértését”. Városunkban a betegek világnapján a SZUIE fiataljai szívhez szóló kis műsorral kedveskedtek
a keresztúri korházban fekvőknek, tudtuk meg
Balogh Rékától, a Gondviselés Segélyszervezet
munkatársától. Kis szavalatok, énekek tették
meghatóvá a látogatást, valamint id. Szombatfalvi József unitárius lelkész, a Gondviselés
Segélyszervezet elnöke köszöntötte a betege-

te, szokásaik, valamint a gyönyörű természet
igazán lencsevégre való témák.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Fotó: afrikaivadaszat.hu

ket, zsoltárból olvasott fel és imádkozott, majd
a gyerekosztályon ismét dalolásra került sor,
de még játékokat is osztottak az ott lévő gyerekeknek mosolyt csalva arcukra, és pár pillanatra talán el is felejthették a fájdalmakat és a
betegségük kellemetlen érzéseit.
Faluvégi Bartha Noémi
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Etéd községi hétköznapok - Fotókiállítás
2015. február 11-én, szerdán Etéd községi hétköznapok címmel válogatott fényképkiállítás nyílt
a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban.
A 2014. október 17. és 24. között megszervezett, sorban a XXX., Orbán Balázs nevét viselő dokumentációs fotótábort Hargita Megye
Tanácsának támogatásával a Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközpont és az Etéd
községi polgármesteri hivatal szervezte. A Hargita Megyei Kulturális Központon keresztül megvalósult tábornak Etéd község adott otthont.
A Küsmöd- és a Firtos-patakok találkozásánál
kialakult medencében fekvő községközponthoz
közigazgatásilag még Küsmöd, Siklód, Kőrispatak és Énlaka tartozik. Egykor a népi mesterségek (mint pl. orsókészítés, sárkovácsolás,

szalmafeldolgozás stb.) sokaságáról, valamint
a gyümölcstermesztés miatt voltak messzi vidékeken híresek, ismertek ezek a falvak. Napjainkban a hagyományos foglalkozások közül
az állattenyésztés és a földművelés a meghatározó, és szerencsére néhány mesterember is
tevékenykedik még. Ezek közül még élő népi
foglalkozás a szalmafeldolgozás, az asztalos,
patkolókovács, kőműves, ácsmesterség, valamint a szövés. A cigány családok közül néhányan
seprűkötéssel, kosárfonással és lábtörlőkészítéssel foglalkoznak. A község egyes falvaiban a
népi építészet szépen megőrződött remekművei, részletei még fellelhetőek, így a fotótábor
fényképészei számára kiváló témául szolgáltak.
Mindezek az értékek a kiállított képekről vissza-

köszönnek. A tárlaton szereplő fényképek alkotói: Antal Levente (Sepsiszentgyörgy), Balázs
Ödön (Székelyudvarhely), Erős Zoltán (Gyergyószárhegy), Fekete Réka (Székelyudvarhely),
Kerekes István (Kazincbarcika – Magyarország), Papp Elek (Nagykőrös – Magyarország),
Péli László (Dabas – Magyarország), Tordai Ede
(Marosvásárhely), Tóth Zsuzsanna (Hatvan –
Magyarország), Vass Lehel (Székelyudvarhely),
Vinczefi László (Sepsiszentgyörgy), Vitos Hajnal
(Csíkszereda).
Az ezredforduló eleji, gyorsan változó Udvarhelyszék hagyományos életformájának, a
tájnak minőségi dokumentálása olyan vizuális
értékmentés, amelyet a szervezők és a résztvevő fényképészek kötelességüknek éreznek
átmenteni a jövő nemzedékeknek.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Író-olvasó találkozó: Szente B. Levente Alsóboldogfalván
Február 18-án az alsóboldogfalvi református egyház gyülekezeti termében László Lehel
lelkész jóvoltából Gálfalvi Gábor ny. igazgató-tanító, népművelő és író szervezésében és
meghívására ökumenikus író-olvasó találkozóra
került sor Szente B. Levente író-költővel.
A szervező tevékenységben részt vállalt Vida
Rózália unitárius lelkésznő, valamint László Lehel ref. lelkész, akik istentisztelet után kihirdették ezen találkozót, így nagyszámú hallgatóság
jelent meg ezen az estén.
A találkozó kezdetén Gálfavi Gábor röviden
bemutatta a meghívott költőt, írót, ismertet-

Vári Csaba
a Felolvasón
(ragyogás)
Vári Csaba
A bűnt örököltem.
A tettet nem.
Csak a lét enyém.
Egy cigaretta izzó reménytelensége.
A többi a tévedés vagy a véletlen
közös tántorgása.
Szavakra lefordíthatatlan.
(Kávé, félkeserű című kötetből)
Február 14-én a nem régiben Kolozsvárról
hazakerült székelykeresztúri költővel, kritikussal, Vári Csabával és munkásságával ismerkedhettünk meg a Felolvasón, aki egy, a már
megjelent, illetve két másik, kiadónál „pihenő”

te eddig megjelent munkáit, életútját, illetve a most megjelent Tükörszilánk c. (Garabontzia Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2015.) kötetét vette górcső alá.
Szente B. Levente felolvasott, értelmezte
„háromsorosait”. Majd rövid párhuzamot vont,
irodalomtörténeti szempontból mintegy visszapillantó gyanánt a haiku ‒ japán versforma ‒ és
19-20. században már magyar fordításokban,
később önálló alkotásokként is feltűnő versek,
gondolatok között.
Ezen versek, háromsorosok, nem éppen az
olvasóközönség által megszokott ritmuson és

rímen alapulnak, de szinte nyomban elnyerte
tetszését minden jelenlevőnek, hiszen a sorok
a mindenkori ember, az olvasók érzelemvilágát
mozgatta meg.
A hosszabb lélegzetű és a hagyományokhoz
való rend kedvéért, végezetül a szerző a 2005ben megjelent Tollkalitka c. verskötetéből hozott néhány verset.
A hallgatóság nagy megelégedéssel fogadta
e találkozót, és köszönetüket fejezték ki úgy a
szervezőknek, mint a körben megjelent szerzőnek.
Gábor Viola

kötetéből szemelgetett az egybegyűlteknek.
Vári Csaba Kávé, félkeserű című kötete
2008-ban jelent meg az Erdélyi Híradó Kiadó és
az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy gondozásában. Újabb két kötete van kiadás alatt: a
Tetőtől talpig és a Néma versek.
Verseit a költő úgy jellemzi, hogy azok a különböző élethelyzetekben átélhető, kézzel fogható, néhol hátborzongató, mentalitást megkérdőjelező, akár az élettel és a halállal játszó,
majdnem komoly játékot űz, de megmaradva a
racionálitás perspektíváinak keretei között, ami
ösztönzi aztán mégis egy következő lépésre.
Verseit megéli, élete költői, hisz a vers, a költészet az élet. Önazonosulás. Eszenciája munkásságának a megemlékezés is, itt gondolva József
Attilára, Szilágyi Domokosra, de akár Borbély
Szilárdra, illetve a megidézés, mint László Noémi, Karácsonyi Zsolt, Balázs Imre József, Ana
Blandiana. Tőlük tanult, őket szólítja meg: „Költőktől tanultam hitet, / innen ered a kétely is” –

olvassuk a (Walt Whitmann) című versben. Mint
elmondta, ő csupán a csatorna az olvasók és a
„fent” között, mely révén megszületnek versei.
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