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2017. április 13-án sor került a helyi önkor-
mányzat rendes havi tanácsülésére, amelyen 
15 napirendi pontot vitattak meg, és a különfé-
léknél még négy beadványról is dönteni kellett.

Elfogadtuk az előző havi tanácsülés jegy-
zőkönyvét, második napirendi pont kapcsán a 
városi rendőrség készített egy tevékenységi 
beszámolót a 2016-os évről, ezt a képviselő-
testület már előzőleg elemezte, és az a döntés 
született, hogy az elfogadását egy hónappal 
halasszuk, mivel a rendőrség képviseletében 
nem tudtak részt venni a helyi rendőrség ve-
zetői, objektív okokra hivatkozva, és reméljük, 
hogy a következő ülésen megjelennek, és akkor 
a képviselőknek alkalmuk és lehetőségük lesz a 
beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket közvet-
lenül a rendőrség képviselőihez intézni. Egy ké-
rés érkezett a Szilveszter Gold Event Kft. részé-
ről, ez a Szilveszter Kft.-nek a vendéglátással 
foglalkozó külön cége, a Küküllő vendéglőt üze-
meltető cég, szeretnének egy teraszt kialakíta-
ni a Küküllő vengéglő előtt, egy födött teraszt, 
ugyanis ennek a megléte kiegészítené az ők 
tevékenységüket, hivatkozva olyan előírásokra, 
amik kötelezővé teszik pl. az éttermen, báron 
kívüli cigarettázást, így ez szükségessé is vált. 
Hoztak egy látványtervet, amelyet értékeltek a 
képviselők, és egyértelműen elfogadták annak 
a 80m2-nek a bérbeadását, amelyet igényel a 
Szilveszter Kft. Itt kihangsúlyozták, hogy a jár-
dából nem fognak elvenni, illetve a létező zöld- 
övezeteket sem fogják sérteni, de meg vagyok 
győződve, hogy a kialakítás annyira igényes és 
annyira odaillő lesz, hogy a vendéglő környékét 
és a városnak azt a lakónegyedi részét egy kis-
sé szebbé és jobbá varázsolja. 

A Panda Kft. jött egy kéréssel, megvásárlás-
ra vagy hosszútávú bérbevételre igényeli azt a 
területet, amelyen neki a létező épületei van-
nak, fenn az Acélmű és mostani rendőrség  mel-
lett, ahol pillanatnyilag nem működik semmi, 
és sokkalta azt a havi, illetve évi bért, amit ed-
dig fizetett. Az önkormányzat azt mondta, hogy 
akkor legyen hosszútávú bérbeadás, a terület 
eladásával nem értettek egyet a képviselők.

A Petőfi Sándor Általános Iskolánál egy kö-
zépfokú könyvtárosi posztot alakítottunk át egy 
felsőfokú végzettségi könyvtárosi posztra, ezt 
az önkormányzat elfogadta. 

Ugyancsak most került bemutatásra a Vil-
lám Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve 
az Erdélyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  2016-

os tevékenységi beszámolója. Itt amit megje-
gyeztem, hogy mindenki maximálisan – több 
képviselő hozzá is szólt – értékeli az egyesü-
let működését. Az egyesület vezetője, elnöke, 
Szali Mózes úr kiemelte, hogy 4500 órát önkén-
teskedtek az elmúlt évben, ami, hogyha visz-
szaosztjuk az egy havi 168 órás munkaidőre, 
akkor ez azt jelenti, hogy szinte két és fél, 2,2 
személynek a munkáját végezték el, akik állan-
dó állásban vannak A magam részéről én is azt 
gondolom, hogy tényleg hasznos munkát vé-
geznek, tényleg vannak olyan eszközeik, ame-
lyekkel más nem rendelkezik és meg vagyok 
győződve, hogy az ők munkájuk kiegészíti a vá-
rosi tűzoltóknak a munkáját, részben a terhet 
leveszi a városi tűzoltók válláról. 

Most fogadták el az ACATEL könyvelési mér-
legeit. Tudjuk, hogy az ACATEL tevékenysége 
fel van függesztve, ettől függetlenül a mérlegét 
így is évről évre le kell adni a pénzügyre és a 
kereskedelmi kamarához.

A város közvagyona 2016-os leltározásának 
az eredményét fogadta el az önkormányzat, il-
letve azoknak a tárgyaknak a listáját, amelyek 
elavultak és a leltározó bizottság leírásra java-
solt.

A közterületek rendezése folytatódik, vannak 
olyan utcáink, vezetékeink, amelyek léteznek, 
de sehol sem szerepelnek, különböző beruhá-
zásokból épültek meg, különböző csoportok 
fogtak össze, építették meg, és ezek a csopor-
tok nem léteznek mint jogi személyek, vagy 
már megbuktak, mint olyan, gondolok itt a volt 
AVICOLA-ra például, amelynek a tulajdoná-
ban volt egy szennyvízátemelő pumpaállomás 
Fiatfalván, vagy például a felszegi vízvezeték, 
amelyet a gázas cég épített ki valamikor, vagy a 
sóskúti vízvezeték, amely közös összefogással 
a Sóskúton érdekelt feleknek az összefogásá-
ból született, ezek a vezetékek most, persze az 
AQUASERV kérésére, felleltározódtak, bevettük 
a város közvagyonába, és második lépésben át 
is adódnak az AQUASERV-nek hosszútávú bér-
be. Ellenkező esetben az a helyzet áll fenn, hogy 
ezekkel a nem koncesszionált javakkal, víz-, ka-
nálisvezetékek, pumpaállomás, nincs mit kezd-
jen az AQUASERV, nem költhet rá, és akkor egy 
22-es csapdába kerül mindenki. Hogyha a város 
vagyonában van, az AQUASERV használatában, 
akkor az ők is költhetnek rá karbantartásra, il-
letve fejlesztésre. 

Ugyancsak a sóskúti út is egy olyan út, amely 
még nem volt telekkönyvezve. Tudjuk, hogy a 
Sóskútra vezető régi út nyomvonala egészen 
máshol volt, a sós árok, patak melletti részen. 
Most ezt az utat betelekkönyveztettük, és mi-
után ez megtörtént, tanácsi határozattal be is 
vettük a közvagyonba. 

A hivatalnál dolgozó szerződéses alkal-
mazottak besorolása régiség és tapasz-
talatuk kapcsán változott, néhányuknak a 
promoválását elfogadta az önkormányzat. 
 

 Április 
Az év negyedik, 30 napos hónapja a Ger-

gely-naptárban. A hónapot Mars kedveséről, 
Venusról nevezték el, Venust ugyanis Ape-
rirének is hívták. A név a latin aperire szó-
ból származik, melynek jelentése „megnyit-
ni” – ez valószínűleg utalás az ekkor kinyíló 
természetre. A 18. századi nyelvújítók sze-
rint az április: nyilonos. A népi kalendárium 
Szent György havának nevezi.

Kányádi Sándor: 
Április hónapja

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Hiába próbálnád
kilesni a kedvét,
túljár az eszeden,
mire észrevennéd.

Köpenyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet:
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Búsnak teszi magát,
szeme könnyben ázik,
mindegyre lehunyja
sűrű szempilláit.

Aztán gondol egyet,
fülig fut a szája,
s ránevet a fényben
hunyorgó világra.

	 Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről

folytatás a 3. oldalon...
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Már 2016-ban hozzáfogott a kivitelező cég 
a Küküllő utca javítási munkálataihoz. A Kriza 

János utca kezdetétől egészen a Szécsi András 
utcáig – 470 méter hosszan – az út teljes felújí-
tásra kerül, és most a Küküllő utcai lakosoknak 
is kedveznek a javítások. Az esővíz-elvezetés 
egy szakaszon már megoldódott, most alapo-
zás, aszfaltréteg, valamint járda kerül hamaro-
san az útra. 

Közlekedesi táblák felújítása
A városgondnokság munkatársai lefestették 

a megkopott közlekedési táblákat a városköz-
pontban és a két kivezető út mentén: az udvar-
helyi és az alsóboldogfalvi kijáratoknál, valamint 
Fiatafalván. A tartóoszlopok fémes csillogást 
kaptak, a villanypóznákban pótolták a hiányzó 
világítást. A közlekedési tükrök nem megfelelő 
állapotára mutattak rá a városlakók és a tanács- 
ülésen interpelláló képviselők. Ezek kijavításá-
val a  városgazdálkodási osztály munkatársai 
igyekeznek rendre mindent pontra tenni.

Térkövezett utcák javítása
A városgondnokság lakossági bejelentés 

után a református templom mögötti területen 
tevékenykedett. A Petőfi Sándor és a Kertek ut-
cák térkövei több okból is töredeztek, a nagy 
teherforgalom vagy a szélsőséges időjárás sem 
tett jót az állaguknak, így a már nem ép dara-
bok cseréjét, a hiányok pótlását az önkormány-
zat munkacsoportja elvégezte.

Temetők rendezése és kerékpártartó
A Székelykeresztúr adminisztratív területén 

lévő temetőket folyamatosan rendezi a város-
gondnokság. Az összegyűlt, nem kis meny-
nyiségű szemetet elszállítják, a környezetet 
rendbe szedik. A betfalvi ravatalozó mögötti te-
rületen hamarosan egy kisebb hulladéktárolót 
is kiépítenek, a timafalvi temető aljába pedig 
kerékpártartót helyeztek ki.

Padok kihelyezése
A Kriza János utca kezdetétől egészen a Szé-

csi András utcáig csaknem fél kilométer hosz-
szan az út már teljes felújításra került, és a 
városgazdálkodási osztály munkacsoportja pi-
henőpadokat helyezett ki a Szécsi András ut-
cában, az Orbán Balázs és Kossuth-negyedet 
összekötő szakaszon. Így a gyalogosan közle-
kedők is meg tudnak majd út közben pihenni az 
ülőalkalmatosságokon. 

Nyírfaültetés a  
kerékpárút mentén

Nyírfákat ültettek a 
kertészek a december-
ben átadott új bicikliút 
mentén. A benzinkút-
tól a város Alsóbol-
dogfalva felé vezető 
kijáratát és a Gagy-pa-
tak hídjának környékét 
díszítik a növények, 
kérjük, önök is vigyáz-
zanak rájuk! Ha meg-
erősödnek a nyírfák, 
akkor a naptól, széltől, 
balesettől, az út porá-

tól és a nagy forgalomtól védik majd a kerékpá-
rúton tekerőket.

Padok festése
Festik a padokat és azok letört léceit pótolják 

a városgazdaság munkatársai. Sok az időjárás 
viszontagságai miatt ment tönkre, de néhányon 
látszik az ember kéz által okozott sérülés. Kér-
jük, ügyeljenek jobban a közvagyonra! Ha ron-
gálást észlelnek, jelezzék a hivatalnál!

Felújítás a könyvtárban
Újabb olvasóterem újul meg a városi könyv-

tárban. A 3. szobát is újítják munkatársaink, 
frissítő festés kerül a falra, időtállóbb parket-
ta a padlón, és fémpolcok gondoskodnak arról, 
hogy az új könyveket megfelelően tárhassák az 
olvasók elé. Az újságok a 4. teremben kaptak 
helyet az archívumban, a gyermekkönyvtárban 
az olvasnivalók mellett puha plédek és plüssál-
latok várják azokat, akik elmerülnének a mesék 
világába. A román és magyar háziolvasmányok 
a bejárattal szemben találhatóak, mindegyik-
ből több példányt szereztek be a könyvtárosok, 
hogy a fokozatosan növekő igényeket e téren is 
csillapítani tudják.

ÖNKORMÁNYZAT

46/2017-es HATÁROZAT egyes munkakörök 
átalakításának jóváhagyásáról a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában.

47/2017-es HATÁROZAT az ACATEL Kft. 
2016-os évi pénzügyi mérlegének elfogadá-
sáról.

48/2017-es HATÁROZAT a város vagyonának 
2016-os évi leltárának és egyes alapeszkö-
zök, illetve leltári tárgyak leírásának elfoga-
dásáról.

49/2017-es HATÁROZAT a város közvagyo-
nát tartalmazó lista módosításáról.

50/2017-es HATÁROZAT az ivóvíz-szolgálta-
tási rendszer és a kanalizálási rendszer kiter-
jesztése program alapján létrehozott javak 
bevételéről a város közvagyonába.

51/2017-es HATÁROZAT a város közvagyo-
nát képező, az ivóvíz- és szennyvíz-elvezető 
szolgáltatások kezelésének átengedésére vo-

natkozó szerződés mellékleteiben foglalt ja-
vak leltárának módosításáról.

52/2017-es HATÁROZAT egyes szerződéses 
munkakörök átalakításáról.

53/2017-es HATÁROZAT a 15/2009-es szá-
mú szerződés 2. mellékletének és egy kiegé-
szítő iratának elfogadásáról.

54/2017-es HATÁROZAT a város képviselő-
jének kinevezéséről az „AQUA INVEST MU-
REŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.

55/2017-es HATÁROZAT az Általános Urba-
nisztikai Terv és a Helyi Urbanisztikai Sza-
bályzat érvényességi idejének meghosszab-
bításáról.

56/2017-es HATÁROZAT a 6088/2017-es és 
a 6147/2017-es számú Együttműködési szer-
ződések jóváhagyásáról.

57/2017-es HATÁROZAT egy, a város ma-
gánvagyonában lévő ingatlan haszonbérbe 
adásáról.

58/2017-es HATÁROZAT a polgármester fel-
hatalmazásáról a Sóskúti Szabadidő Központ 
megépítése elnevezésű munkálat techni-
kai-gazdasági dokumentációjának előkészí-
tésére. 

Székelykeresztúr, 2017. április 13.  

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

 LÉPÉSRŐL	 LÉPÉSRE



2017. április - 3.   oldal

Ezeknek a személyeknek az előreléptetése ter-
mészetesen egy kis fizetésemeléssel is jár. 

A város erdőinek az őrzését a Homoród állami 
erdészet végzi, amelynek Székelyudvarhelyen van 
a székhelye. Már elfogadtuk az őrzéssel kapcso-
latos díjakat, de utólagosan kiderült, hogy az er-
dészet, hivatkozva egy országos rendeletre, 200 
lejjel kellett változtassa az őrzési díjakat. Ezt most 
újra az önkormányzat elé kellett terjessze, és újra 
elfogadta az önkormányzat, hogy továbbra is a 
Homoród erdészet őrizze és kezelje a város erdőit. 

Az AQUA INVEST MAROS minden egyes olyan 
alkalommal, amikor lényeges döntéseket hoz a 
szenny- és vízvezetékekkel kapcsolatosan, ki kell 
nevezzen egy személyt, aki képviseli a várost 
ezeken a közgyűléseken. Jelen esetben a polgár-
mestert, jómagamat kérte fel az önkormányzat 
és nevezett ki, hogy képviseljem a város ügyeit 
a marosvásárhelyi AQUA INVEST közgyűlésein.

A különféléknél meghosszabbítottuk a város-
rendészeti terv érvényességének a határidejét. 
Ez a városrendészeti terv most van felújítás 
alatt, egy új városrendészeti terv készül, amely 
hosszabb időszakra lesz érvényes. A réginek 
2016-ban lejárt a határideje, és ezt most meg-
hosszabbítottuk 2018. december 31-ig, remél-
hetőleg addig elkészül az új terv a szükséges 

engedélyekkel együtt, mert a környezetvéde-
lemtől megkezdve rengeteg hivatal és ügynök-
ség engedélyére lesz szükség.

A megyei gyerekvédelemmel kötendő szer-
ződést is elfogadta az önkormányzat. Minden 
gyerekre, aki Keresztúrról került a gyerekvé-
delemhez, egy bizonyos havi fenntartási díjat 
kell fizetnünk. Ezt rendszeresen fizetjük is, és 
évről évre ez a díj változik, most a 2017-es évi 
díjszintet fogadta el az önkormányzat. 

Egy inagatlannak, a Kriza János utcában a volt 
kollektív irodának a hosszútávú bérbeadását fo-
gadtuk el, és az utolsó napirendi pont kapcsán 
ugyancsak a polgármestert, jómagamat  felhatal-
mazott az önkormányzat, hogy a sóskúti fürdővel 
kapcsolatos dokumentációk elkészítésével fogla-
kozzunk és indítsuk el az egész folyamatot. Április 
12-én volt is itt egy cég, amely az elképzeléseit 
bemutatta az önkormányzatnál, természetesen 
más cégekkel is vannak tárgyalások, szerződést 
még senkivel nem kötöttünk, és most arra hatal-
maztak fel, hogy minél hamarabb kössünk újabb 
szerződést ennek a tervnek az elkészítésére, és 
azután a kivitelezésnek a kiírására. 

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte

Sándor-Zsigmond Ibolya

HOTĂRÂREA nr. 46/2017 privind transfor-
marea unor funcţii nedidactice la Şcoala Gim-
nazială „Petőfi Sándor”.

HOTĂRÂREA nr. 47/2017 privind  aprobarea 
Bilanţului contabile pe anul 2016 al S.C. ACA-
TEL S.R.L.

HOTĂRÂREA nr. 48/2017 privind aprobarea 
inventarului bunurilor oraşului pe anul 2016 
şi bunurilor propuse pentru casare.

HOTĂRÂREA nr. 49/2017 privind modifica-
rea inventarului bunurilor care aparţin dome-
niului public al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 50/2017 privind aprobarea 
trecerii în proprietatea publică al oraşului, a 
bunurilor realizat prin programul de extinde-
re a sisemului de alimentare cu apă a loca-
lităţii şi a reţelei de canalizare menajeră pe 
străzile oraşului.

HOTĂRÂREA nr. 51/2017 privind modificarea 
inventarului bunurilor proprietatea publică al 
oraşului cuprinse în anexele la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de ali-
mentare cu apă şi canalizare.

HOTĂRÂREA nr. 52/2017 privind transfor-
marea unor funcţii contractuale ca urmarea 
promovării.

HOTĂRÂREA nr. 53/2017 privind aprobarea 
anexei nr. 2 şi actului adiţional la Contractul 
nr. 15/2009.

HOTĂRÂREA nr. 54/2017 privind desemna-
rea unui reprezentant al oraşului Cristuru Se-
cuiesc în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ”.

HOTĂRÂREA nr. 55/2017 privind prelungirea 
termenului de valabilitate al planului Urba-
nistic General şi al Regulamentului Local de 
Urbanism al oraşului Cristuru Secuiesc

HOTĂRÂREA nr. 56/2017 privind aprobarea 
convenţiei nr. 6088/2017 şi al contractului 
nr.6147/2017 cu Consiliul Judeţean Harghita 
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 57/2017 privind aprobarea 
concesionării unui imobil din domeniul privat 
al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 58/2017 privind împuter-
nicirea primarului oraşului Cristuru Secuiesc 
pentru parcurgerea etapelor de elaborare a 
documentaţiilor technico-economici aferente 
investiţiei Construire Centru de recreere Băi-
le Sărate „Sóskút”.

Cristuru Secuiesc, la 13. aprilie 2017.  

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

A nyaköny v i hírek
2017.02.15. – 2017.03.15. 

Születések:
Frigur István  2017.01.08
Voinic Patrik  2017.02.02
Szakács Dénes  2017.02.03
Aldea Sofia-Anais 2017.02.04
Benedek Zsófia   2017.02.04
Toth Roland-Attila 2017.02.07
Andrási Ágota  2017.02.09
Vári Zsolt  2017.02.20
Bonis Róbert  2017.02.22
Szabó Renáta  2017.03.06
Fazakas Nimród  2017.03.21
Márton Dávid  2017.03.26
Orbán Fruzsina  2017.04.08

Házasságkötések:
 2017.03.24
Ferencz Gábor és Zöld Edina
2017.03.24
Lőrincz Zsolt ás Árus Delinke-Boglárka
 2017.03.28
Fülöp Adolf és Gergely Erzsébet-Katalin
 2017.03.31
Benedek Levente és Sorbán Orsolya

Elhalálozások:
Józsi Dionisie  2017.03.18
Pitó Zsuzsánna  2017.03.23
Orbán Irina    2017.03.26
Koszti Miklós  2017.04.02
Balázsi Imre  2017.04.06
Bálint Kálmán  2017.04.06
Szél Etel  2017.04.10
Szentmiklósi Judit-Márta 2017.04.12
Fodor Polixena  2017.04.13

ÖNKORMÁNYZAT

	 Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről

A Napsugár Napközi Otthon 40 gyereke láto-
gatott az önkormányzathoz Fazakas Annamá-
ria és Szurkos Hajnalka óvó nénik kíséretében. 
A kicsik éppen a tavaszi kerti munkálatokkal 
ismerkedtek. A Pipacsok és a Napraforgók ve-
gyes csoportosai a kertészetben rácsodálkoz-
tak a növényekre, a legnagyobb sikert viszont 
az akvárium halacskái aratták. A kirándulás 
végén versekkel, énekekkel köszönték meg a 
vendéglátást.

 Halás zi adomány 
	 a	városi	bölcsődének

A városi bölcsőde kicsikéi éppen várták a 
reggelit, amikor megérkezett a halászi ado-
mány. Több doboznyi meglepetés érkezett a 
városi bölcsődéhez, amelyet Varró Irma vezető 
vett át. A Győr-Moson-Sopron megyei, moson-
magyaróvári járási kis község, Halászi polgár-
mesterének, Majthényi Tamásnak és a telepü-
lés lakosainak, lelkes támogatóinknak hálásan 
köszönjük a nagylelkű adományokat!

...folytatás az első oldalról
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m SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
2017. április 13-án 9 órától vidám sereg 

népesítette be a Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum udvarán lévő sportcsarnokot. A Ma-
gyarországról indult SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 
című rendezvény zeykes szakaszára sereg-

lettek össze a keresztúri iskolák, valamint a 
környék VII-VIII. osztályos tanulói, hogy az 
itt zajló tevékenységek során próbálgassák 
tehetségüket, kézügyességüket, betekintést 
nyerjenek az iskolánkban tanulható szakmák 
szépségeibe. 

Az asztalosok standjain a bútorgyártás so-
rán keletkezett hulladékok hasznosításával, 
logikai játékokat, egyszerű használati tárgya-
kat állítottak elő, és faipari gépekkel, égetés-
sel, festéssel díszítették azokat.

A mechanikások ördöglakatot készítettek, 
kerékpárt szereltek és próbáltak ki.

A textilesek szabtak, varrtak, húsvéti dí-
szekkel, ruhakiegészítőkkel bűvölték az ér-
deklődőket.

A csomagoló osztályon szinte mindenki ké-
szített magának egyéni díszítésű ajándékta-
sakot.

A kertészek használt törülközőből és be-
tonból dekoratív virágtartókat varázsoltak, 
ámulatba ejtettek virágcserép-füzéreikkel, és 
értékes tájékoztatást tartottak magvetésről, 
növényhajtatásról, oltásról és más növény-
szaporítási módokról.

Ezúttal zajlott immár nyolcadik alkalom-
mal, a hagyományossá vált, népszerű VÁL-
LALKOZNI JÓ! szimulációs vetélkedő is.                                                                                                                                            
Finom szendvicsek csillapították az éhséget, 
s mindvégig a ZEYK BAND biztosította a jó 
hangulatot. 

Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte 
magát, s a színes, szórakoztató programok 
során a résztvevők felfedezték egyik-másik 
szakma szépségét, az egyszerű, hétköznapi 
élet olyan értékeit, melyek nélkül nem lenne 
teljes és működőképes világunk.  

Antal Erzsébet
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Versenyek, eredmények
2017. március 11-én az állampolgári ne-

velés  megyei versenyen a Kandó Zsanett és 
Vida Domokos VII. osztályos tanulókból álló 
csapat III. helyezésben részesült.   

2017. március 14-én, az „Engedjétek éne-
kelni a gyermekeket” körzeti népdalvetél-
kedőn Tódor Panna I. díjban, Balogh Csaba 
III. díjban részesült. A meghívottként jelen 
levő Cickom együttes tagjai, Kincses Ilka és 
Gyöngy, díszoklevélben részesültek. 

Az angol nyelvi tantárgyverseny március 
18-án megszervezett megyei szakaszán isko-
lánkat a körzeti szakaszról  I. helyezett-

ként továbbjutó Atanackovič Natalija (VII.o.) 
és Szécsi Lehel (X. A) képviselték.

A protstáns felekezetek vallásolimpiájának 
megyei szakaszáról Barabás Boglárka (IX. A), 
Fazakas Angéla Borbála (X. A) és Tana Zoltán 
(XII. A) jutottak tovább az országos sza-
kaszra.

2017. március 25-én a IX. Őszirózsák or-
szágos népdalvetélkedő megyei szakaszán is-
kolánkat Tódor Panna (II. o.), Biró Csenge (V. 
o.) és Tódor Eszter (IX. o.) képviselték. Biró 
Csenge I. helyezést ért el, a verseny regio-
nális szakaszán DICSÉRETBEN részesült.

2017. április 1-én a romániai magyar ki-

sebbség történelme és hagyományai tantár-
gyverseny megyei szakaszán iskolánkat Faza-
kas Tünde és Patakfalvi Csaba VI. osztályos 
tanulók képviselték. 

A VII. Bölcs diákok többfordulós interne-
tes műveltségi vetélkedőn a Csiszér-Rajti Lilla 
Anna, Demeter Ágnes, Jakab Emese, Jancsó 
Evelin alkotta Virgonc dédi unokái csapat a II., 
a Fazakas Angéla Borbála, Kovács Ágota Emí-
lia, Lőrinczi Zsófia, Vas Helén Anetta alkotta 
Sára csapat a IV. helyen végzett. A legjobb 
eredményt elérő tíz csapat televíziós elő-
döntőn méri össze tudását május 21-én.

Székely Tiboldi Anikó
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Az elmúlt időszakot kimagasló 
eredmények és változatos, mozgal-
mas programok tették emlékezetessé 
diákjaink számára. Iskolánk focicsa-
pata immár XXIV. alkalommal vett 
részt szolnoki testvériskolánk által 
szervezett Szent-Györgyi Albert 
Nemzetközi Labdarúgó Tornán, 
ahol diákjaink nagyszerű játékkal har-
colták ki az I. helyezést. A csapatot 
kísérő lányok pedig a víz világnapja al-
kalmával szervezett kiállításon mutat-
ták be az általuk készített plakátokat.

A megyei tantárgyversenye-
ken résztvevő diákjaink további szép 
eredményekkel gyarapították isko-
lánk éremtáblázatát. Közülük Zoltá-
ni Nikoletta, Fodor Beáta, Kendi 
Orsolya és Jakab Hortenzia az or-
szágos tantárgyversenyen képvi-
selik iskolánkat és megyénket. Ered-
ményes szereplést kívánunk! 

A hagyományos körzeti Könyv-
moly versenyen tizenegy kétfős csa-
pat vett részt. Idén Mikszáth Kálmán 
Szent Péter esernyője című regényét 
kellett a versenyző diákoknak elolvas-

niuk. A felkészüléshez tartozott az is, 
hogy meg kellett nézni a regény alap-
ján készült 1958-as filmfeldolgozást. A 
változatos és érdekes feladatokat tar-
talmazó versenyen minden résztvevő 
diák nyertesnek mondható, hiszen egy 
nagyszerű regény megismerésével 
lettek gazdagabbak.

A boldogság világnapja alkalmá-
val diáktanácsunk kezdeményezésére 
immár másodszor szerveztek tevé-
kenységeket, majd zárásképpen egy 
villámcsődület keretében alkottak egy 
élő mosolyt. Mihálydeák Annamária 
az irodalom és az éneklés területén is 
kiválót alkotott, bizonyítva, hogy kellő 
akarattal és kitartással sok minden le-
hetséges. Szívből gratulálunk!

Április végén immár harmadik 
alkalommal vendégeink a kaposvári 
Munkácsy Mihály Gimnázium diák-
jai és tanárai, akik a Határtalanul prog-
ram keretében látogatnak iskolánkba, 
ezáltal egyre mélyebb baráti kapcsola-
tok alakulnak ki úgy a résztvevő diá-
kok, mint a pedagógusok között.

www.obg.ro, facebook.com/obg.szekelykeresztur
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Szentábrahámon április 12-én 23. alkalom-
mal szervezték meg a Benedek Elek mesemon-
dó versenyt. A mottó, „Az édesanyátok nyelvét 
nem szabad elfelejteni” intelem lassan két és 
fél évtizede eredményesen hat, hiszen a ver-
seny évről évre bizonyítja a magyar népmesék 
világa, a benne rejlő erkölcsi tanítások, édes 
anyanyelvünk, amelyen ezek a mesék meg-
szólalnak, mind azt a csodát jelentik, amelyre 
a gyermek és a gyermeki lelkületű felnőtt egy 
életen át egyaránt vágyik. 

Szentábrahámon ismét megtörtént a csoda: 
a rendezvényt a Benedek Elek Általános Isko-
la és Benedek Elek Alapítvány, Hargita Megye 
Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközponttal közösen szervezte meg a 
környékbeli vállalkozások és magánszemélyek 
anyagi támogatásával.

A versenyen a környékbeli iskolák legjobb 
mesemondói vettek részt. A versenyzőket kor-
csoportonként díjazták, az elsők részt vehetnek 

az országos megmérettetésen. Külön díjazták 
az előzőleg beküldött meseillusztrációkat is. A 
verseny értékelése az öttagú elbíráló bizottsá-
got nehéz feladat elé állította, nagyon sok ki-
emelkedő tehetség szállt versenybe.

A következő eredmények születtek: Előkészí-
tő-IV osztályosok csoportjában: 

I. Balázs Hegedüs Csenge (előkészítős) Be-
nedek Elek Általános Iskola, Szentábrahám és 
Szász Sarolt (I. o.) Petőfi Sándor Általános Is-
kola, Székelykeresztúr; III. Demeter Örs Lehel 
(III. o.) Vékás Domokos Elemi Iskola, Kisgalamb- 
falva; dicséret: Zongor Botond (IV. o.) Nagy-
galambfalvi Általános Iskola; Nagy Kitti (II. o.) 
Benedek Elek Általános Iskola, Szentábrahám; 
V-VIII. osztályosok csoportjában: I. Berei Ta-
más (VI. o.) Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Székelykeresztúr; II. Csapai Bernadett (VI. o.) 
Benedek Elek Általános Iskola, Szentábrahám; 
III. Szász Zoltán Krisztófer (V. o.) Bem József 
Általános Iskola, Újszékely. Dicséret: Tamá-

si Anita (V. o.) Benedek Elek Általános Iskola, 
Szentábrahám; Tamás Gergő (V. o.) Marosi Ger-
gely Általános Iskola, Siménfalva; Péter Beatrix 
(VI. o.) Kőrispataki Általános Iskola, Kőrispa-
tak; IX-XII. osztályosok csoportjában: I. Kacsó 
Bence Tamás (IX. o.) Tamási Áron Gimnázium, 
Székelyudvarhely. 

Gratulálunk a nyerteseknek és sok sikert kí-
vánunk az országos versenyen!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Kronológiailag visszafelé haladva a vers, a 
mese, a víz és a föld világát figyelve, verse-
nyeken  megmérettetve jutunk el az iskola, 
illetve óvoda másként eseménydús hetének 
felelevenítéséhez.

A VIII. B osztályos tanulókkal Kántor Ágnes 
könyvtárosnőnk április 11–én, a magyar köl-
tészet napján, József Attila születésnapján 
csatlakozott  a  „Posztolj verset! Mozga-
lom”–hoz. A főtéri József Attila-szobor mö-
götti járdán, a híres, régi sorok mellett kortárs 
költők munkáit is olvashatták az aszfalton, 
illetve ők is írtak kedvenc költőiktől gondola-
tokat, idézeteket.

Nehéz dolga volt a zsűrinek azon a me-
sés napon, amelyen meséket hallgatott meg 
iskolánk kiváló mesemondói előadásában 
az iskolai mesemondó versenyen. Ebben 
az évben Szász Sarolt, I. A osztályos tanuló 
képviselte az elemi tagozatot a szentábrahámi 
megmérettetésen, ahonnan  babérokkal tért 
haza a felsős Berei Tamással (VI. B). Mindket-
ten első helyezésben részesültek, így tovább-
jutottak az országos döntőre.

A víz világnapján a csíkszeredai integrált 
hulladéklerakó vállalat kezdeményezésére, a 
székelykeresztúri polgármesteri hivatal által 
meghirdetett akción, iskolánk diákjai is részt 
vettek. A Nagy-Küküllő árterének kitisztítása 
volt a feladat. Simó Béla tanár úr buzdítására 
iskolánk V-VIII. osztályos diákjai közül 62 ta-
nuló segített megtisztítani a területet, több 
mint 23 m2 szemetet sikerült összeszedni a 
Nyikó, Küküllő és Gagy pataka mentén más 
szervezetekkel együtt.

2017. március 25-én iskolánk adott ott-
hont a Mikes Kelemen magyar nyelv és 
irodalom tantárgyverseny megyei szaka-

szának. Hargita megye különböző iskoláiból 
nagy számban képviseltették magukat azok 
a diákok, akik a körzeti szakaszon megfelelő 
eredményt értek el. 21 helységből, 38 isko-
lából összesen 187 tanuló érkezett (5-8. osz-
tály: 105, 9-12. osztály: 82) 50 kísérőtanárral 
a megmérettetésre. 

A megyei versenyeredmények alapján 
eldőlt, kik azok a diákok, akik indulhatnak az 
országos szakaszon. Az 5-12. osztályos diákok 
körében 49 tanulót jutalmaztak. A díjakat 
Dáné Szilárd tanfelügyelő úr adta át.  Idén 
18 diák képviseli Hargita megyét az országos 
szakaszon.

Szemelvények az Iskola másként hét-
ről:  

„Iskolánk Timafalvi alegységének diákjai és 
tanítói az iskola másként héten, a vidékün-
kön még megtalálható hagyományos mester-
ségek megismerését, a múlt értékeinek meg-
ismerését, a közös munka és játék örömének 
megtapasztalását, új ismeretek, jártasságok 
elsajátítását tűztük ki célul.

Az öt nap alatt sikerült megkedveltetni a 
gyermekekkel néhány hagyományos mester-
séget: szalmafonó, pék, molnár, szövő, bútor-
festő, fafaragó, kovács, cipész és a már kihalt 
szitakészítést. Kipróbálhattak olyan munká-
kat, mint a szalmafonás, szövés, bútorfestés, 
illetve betekintést nyertek a fafaragás, ke-
nyérsütés, gabonaőrlés, cipőjavítás, lánc- és 
patkókészítés, a szitakészítés rejtelmeibe, 
megláthatták, milyen szerszámokat használ-
nak ezek a mesteremberek”.

(Göllner Enikő–Emese tanítónő)
„2017. március 17-én a VIII. B. osztály 

meglátogathatta városunk kereskedelmi 
bankját, a BCR-t. Koncz Hunor János, a helyi 

kirendeltség vezetője által megismerhettük 
ennek a szakmának az előnyeit és a hátrá-
nyait.”

Gáspár Nóra Nikoletta, VIII. B. osztá-
lyos tanuló

„Mi, a VIII. C. osztályos tanulók a BRD 
bankba látogattunk el. A bankigazgató, Ko-
vács Zoltán úr mesélt mindenről, amiről csak 
tudnunk kell. Elmondta mit is jelent és mek-
kora felelősséggel jár egy bankban dolgozni, 
milyen esetleges veszélyei vannak a szakmá-
nak.”

Rácz Rebeka, VIII. C. osztályos tanuló
„Az Óvoda másképp hét ideje alatt bőven 

akadt alkalmunk nemcsak új tapasztalatok 
szerzésére, de játékra és szórakozásra is.

Csütörtökön a rendőrök látogattak meg. 
Hasznos tanácsokkal láttak el mindenkit a 
rendőr bácsik, majd megmutatták a felsze-
reléseiket. Beülhettünk az autójukba, (ha a 
szirénát túl hangosnak nem találtuk), majd 
a német juhászkutyájukat simogathattuk. 
Tartalmas napunkért köszönetünket fejeztük 
ki Bakos Zoltán és Szécsi Mihály rendőr bá-
csiknak. A Petőfi Gálán nemcsak táncból, de 
türelemből és kitartásból is remekeltek kis 
táncosaink.”

(Szurkos Hajnalka óvónő)
Ez a hét számunkra egyben Petőfi nevének 

megünneplése is volt, melynek maradandó 
színfoltja a hagyományos Petőfi Gála. Idén 
megtiszteltek jelenlétükkel a kunszentmiklósi 
Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola vendég diákjai és tanárai, 
akiknek irodalmi műsora iskolánk felső tago-
zatos kórusának közreműködésével mintegy 
megpecsételte egyre mélyülő barátságunkat.

Páll Emese
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	 „Az	édesanyátok	nyelvét	nem	szabad	elfelejteni”
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KULTÚRA

A jó idő beköszönésével a múzeum háza táján is 
elkezdődnek a kinti munkálatok. A szadadtéri nép-
rajzi részlegen bőven akad tennivaló, hiszen két 
székely porta, lakóházak és melléképületek várnak 
kitakarításra és berendezésre, mivel téli időszak-
ban ezek zárva tartanak, a hosszú hideg hónapok 
után a felfrissítésre igen nagy szükség van.

Idén a népi ipari szerkezetek csarnokának 
nagyobb méretű rendezésére is sor került, te-
kintettel a hatalmas gyűjtemény térszűke okoz-

ta zsúfoltságára, alaposan átgondolt újraren-
dezést indítottunk el, hogy a néprajzi tárgyak 
látványosabban kialakított képpel fogadják a 
múzeumlátogatókat. A nagyméretű ipari szer-
kezeteken kisebb javításokat is végezni kell, va-
lamint tájékoztató leírások kerülnek a tárgyak 
mellé. A rendszerzéssel egy időben a tárgya-
kat tisztítani, portalanítani kell, és amikor több 
száz, sőt ezernyi tárgyról gondoskodunk, ez 
nagy körültekintést kíván. 

A Zeyk Domokos Technológiai Líceummal 
ápolt jó szakmai kapcsolatnak köszönhetően 
nagyobb „dologidőben” mindenféle munkálat-
ban segítségünkre vannak a gyakorlatukat töltő 
diákok. A végzett munka során a múzeumban 
őrzött faeszközökkel, a famegmunkálás tárgyi 
emlékeivel is ismerkedhettek, így amellett, hogy 
hathatós segítséget nyújtottak, bizonyára szá-
mukra is hasznos volt a múzeumban töltött idő.

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Tavaszi	 nagytakarítás	és	 előkészületek	a	Molnár	 István	Múzeumban

A székelykeresztúri Szent Kereszt plébáni-
atemplom 1970-ben megáldott, tavaly nyár 
óta helyrehozhatatlanul meghibásodott nagy-
harangja helyett új harang került a templom 
tornyába. A harangöntéshez szükséges összeg 
a hívek adakozásából, a fiatalok e célból szer-
vezett jótékonysági koncertjének bevételéből, 
önkormányzati támogatásból, valamint itthoni 
és külföldi támogatók nagylelkű adományaiból 
gyűlt össze. 

Az új nagyharangot idén március 8-án öntöt-
ték a székelyudvarhelyi Lázár Imre harangöntő 
műhelyében. Nagy átmérője 1087 mm, ma-
gassága 965 mm, súlya 880 kg. Március 24-én 
érkezett Keresztúra, ahol 26-án, húsvét 4. va-
sárnapján, ünnepi szentmise keretében áldotta 
meg Tamás József segédpüspök. Április 1-jén 
a „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Élet-
mentő Egyesület öt, valamint a székelykeresz-
túri VILLÁM-FULGER Önkéntes Tűzoltó Egyesü-

let tizenöt tagja önkéntes munkával leemelte a 
régi harangot, és felszerelte az új nagyharan-
got, melyen ez olvasható:

„Amíg az ősök hite a hívek szívében él, el 
nem némulok.“ (1970) – Isten dicsőségére és a 
Szent Kereszt tiszteletére öntetett 2017-ben a 
székelykeresztúri hívek és a támogatók nagy-
lelkű adományaiból.

Isten fizesse meg az adományokat, és áldja 
meg az adakozókat, támogatókat, segítőket!

Joó Aniella

	 Különleges	hétfő	este	
A Pipacsok Néptáncegyüttes, a Cickom éne-

kegyüttes, a Lelkes és a Szászcsávási zene-
kar fellépésén zsúfolásig megtelt a kultúrház. 
Nemcsak azért, mert László Barna, filmrendező 
mesteris hallgató éppen filmet készít az egyik 
leghíresebb brácsásról, Csángálóról, hanem 
mert a Föld egészen távoli pontjáról is érkeztek 
fellépők. 

A Pipacsok Néptáncegyüttes és László Csaba 
szervezésében megvalósuló Tavaszköszöntő 
előadás több meglepetést is tartogatott a né-
zőknek. Az este folyamán a Szászcsávási zene-
kar biztosította a talpalávaló muzsikát, valamint 
a fiatalokból álló Lelkes zenekar is megcsillog-
tatta tudását. A Cickom énekegyüttes is fellé-
pet, és csodás népdalokkal töltötték meg a mű-
velődési házat. Nem mindennapi dolog, hogy 3 
dél-amerikai országból: Uruguayból, Argentíná-
ból és Brazíliából érkező fiatalok vendégesked-
nek a vidéken. Ékes magyarsággal és humor-
ral telve mondta el vezetőjük, Kerekes Miklós, 
hogy az I. világháború utáni kivándorlási láz 
annak idején tömegesen vitte Dél-Amerikába 
őseiket, azóta őrzik hagyományaikat, táncukat, 
kultúrájukat, és igyekeznek 2-3 évente hazalá-
togatni a Kárpát-medencébe. 

A közönség álló tapssal köszönte meg a fellé-
pőknek a nem mindennapi élményt, teljesítmé-
nyüket, a belé fektetett idejüket, és hogy ilyen 
értékes, színes előadást láthattak. Reméljük, 
még lesz részünk hasonló élményben!

	 „Tavaszköszöntő	koncert”
A Polgári Fúvószenekar 1895 hatalmas si-

kernek örvendő újévi koncertjének műsorával, 
amelynek az időszakhoz illő Tavaszköszöntő 
koncert címet adták, koncertturnéra indult a ta-
vasszal. Keresztúr, Bögöz, Szentábrahám után 
Fiatfalván is felléptek április 23-án, vasárnap 
este 20 órakor a fiatfalvi kultúrotthonban tar-
tottak ingyenes Tavaszköszöntő koncertet.

	 Új 	nagyharang	Székelykeresztúron

Fotó: Dávid Tünde Fotó: Dávid Tünde Fotó: Mihálydeák Antal



2017. április - 7.   oldal

SPORT/TÉRSÉGJÁRÓ/KULTÚRA
A Hargita Megyei Kézilabda 

Szövetség a hétvégén városunk-
ban tartotta a női bajnokság V. 
fordulóját. A Zeyk Domokos Tech-
nológiai Líceum sportcsarnokában 
7 csapat közdött meg egymással. 

A székelykeresztúri hölgyek – Buzogány Attila 
edző vezetésével – mindkét meccsüket meg-
nyerték. „Kellett az önbizalmunknak ez a két 
győzelem, most már olyan 4. helyen állhatunk a 

tabellán” – Lőrincz Zsuzsa átlövő szerint. A kö-
vetkezőkben még 2 forduló vár rájuk: áprilisban 
Csíkdánfalván, a zárómérkőzésekre Székelyud-
varhelyen kerül sor. A mostani eredmények így 
alakultak:

Székelykeresztúr - Bányai 35-12
SzNKK - Active 7 28-28
Felcsík - Zetelaka 21-34
SzNKK - Bányai 52-22
Székelykeresztúr - Szentegyháza 27-13

Április 11-én, kedden a Molnár István Múzeum-
ba három újabb kiadványt hozott bemutatásra a  
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont.

Amint megszokhattuk, valahányszor könyv-
bemutatóra érkeznek a Forrásközpont mun-
katársai, mindig színvonalas, értékes kötetek 
kerülnek az asztalra. Lőrincz Ildikó, a Forrás-
központ igazgatónője az intézmény tudomá-
nyos-kulturális munkáját, céljait, eredményeit 
ismertette. Az intézmény három legújabb „ter-
mését” P. Buzogány Árpád, az intézmény mű-
velődésszervezője ismertette.

A szerzők asztalánál örömünkre még két he-
lyi kutató, tanulmányközlő is ült, Gálfalvi Gábor 
ny. igazgató-tanító, néprajzkutató és Szente 
B. Levente költő személyében, akik Az élet íze 
című néprajzi tanulmánykötetben, amely ud-
varhelyszéki néprajzi gyűjtéseket, közléseket 
tartalmaz, tették közzé kutatásaik eredményét. 

A kötetben olvasható többi tanulmány szer-
zője is mind ismerős lehet a keresztúri olvasó-
nak. Az írásokat, az említetteken kívül:  Balázsi 
Dénes, Barabás László, Jakab Rozália, Lőrincz 
Ilona, Lőrincz József, Nagy Enikő, P. Buzogány 
Árpád tollából olvashatjuk. 

A másik, bemutatásra került kötet Az Orbán 
Balázs szemével… 2010–2013 című fotóalbum Bö-
göz, Farkaslaka, Fenyéd, Galambfalva, Korond, 
Máréfalva, Parajd, Románandrásfalva, Siménfalva, 
Székelyderzs, Újszékely községek 56 településéről 
tartalmaz képeket Balázs Ödön válogatásában, a 
településeket ismertető szövegeket Barabás Dé-
nes, Fazakas Katalin, László-Velin Orsolya, P. Bu-
zogány Árpád és Salló Szilárd állították össze. 

A Székelyföldi népviseletek című kis gyűj-
temény egy 16 színes képeslapot tartalmazó 
mappa, amely Haáz Ferenc Rezső képein mu-
tatja be vidékünk népviseletét. 

Mindhárom kiadvány nagyon szép, színes-
nyomdai kivitelezésben jelent meg, olvasmá-
nyos és gazdagon illusztrált, érdemes a köny-
vespolcunkon látni, és nap mint nap kézbevenni 
őket, ha tartalmas olvasmányra vágyunk.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A Hargita Megyei 
Hagyományőrzési	Forrásközpont	
új	kiadványainak	bemutatója

Túraösvények	felújítása
Székelykeresztúr város vezetősége és a Szé-

kelykeresztúri Kistérség Szövetség március 28-
án tartott találkozót Hargita Megye Tanácsának 
Hegyimentő Közszolgálatának vezetőségével. A 
találkozó fő célja az volt, amelyet egy önkéntes, 
baráti kapcsolatokon alapuló kirándulócsoport 
is felvetett: hogyan is lehetne a környékbeli tú-
raösvényeket felújítani, valamint integrálni egy 
közös rendszerbe. A fáradozás most érik be, hi-
szen a szakaszok kijelölését, festését, „felfrissí-
tését” felkarolta az önkormányzat és a Kistérség 
Szövetség mellett Hargita Megye Tanácsa is.

Ebben az évben a Keresztúri Halastavak – 
Gagy-keresztje – Peszente-tető közti 35 kilo-
méteres turistaösvényt, illetve a sóskúti üdülő-
telep – feleki gázház – Omlás-tető – üdülőtelep 
körtúra vonalát látják el tájba illő információs 

táblákkal, és újrafestik a túristaútvonalakat.
Az elméleti elképzelések után az első gyakor-

lati lépéseket ez ügyben április 22-ére, a Föld 
Napjára tervezték megtenni, a Gagy keresztje 
és a Magas-tető közti vonalon! Ez sajnos a ked-
vezőtlen időjárásra való tekintettel elmaradt, 
de egy másik időpontot fognak kijelölni.

A konzultáción részt vett Borboly Csaba me-
gyeelnök, a barlangimentők képviseletében Sza-
niszló Csaba, illetve Fekete Örs, a mentőszol-
gálat vezetője, aki többek közt még beszélt az 
aktuális turisztikai pályázati lehetőségekről is.

A találkozón szó esett továbbá egy térségi 
hegyimentő csapat megalakításáról.

Rafai Emil polgármester és a kistérségi el-
nök támogatásáról biztosította mind a két kez-
deményezést, és szorgalmazta a jó és hasznos 
együttműködést.

 Meder takarítás 
A Víz Világnapja alkalmából patakmeder-ta-

karítási akciót kezdeményezett a Hargita me-
gyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás. 
A szervezetnek városunk is tagja, így nem volt 
kérdés, hogy bekapcsolódunk a kezdeménye-
zésbe. Köszönhetően a székelykeresztúri isko-
láknak, a Mesevár Napköziotthon óvónénijeinek 
és kicsikéinek, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület-
nek, a Gyermekelhelyező Központnak, a Kis-
térség Szövetségnek és a Hubertus Vadász és 
Sporthorgász Társulatnak, az előzetesen meg-
hirdetett szombati (1 napos) medertakarítás 
3 napossá bővült. Ennek során több mint 300 
szorgos fiatal munkálkodott azon, hogy telepü-
lésünket megszabadítsuk a felhalmozódott sze-
mét alól. Volt, hogy TV-t emeltek ki a vízből, de 
hűtőszekrényt is találtak a gyűjtők a sok ház-
tartási hulladék mellett. Kérjük a lakosságot, ha 

szemetelőket látnak, figyelmeztessék ember-
társaikat az oda nem illő magatartásra, vagy 
jelentsék azt a helyi rendőrség munkatársainak 
a 0761 135 311-es telefonszámon. 

A gyerekek több csoportban tevékenyked-
tek: a Gagy pataka a Derzsi hídtól felfelé, a 
Nyikó partja, a lengőhíd környéke, a Küküllő 
partja, a Kecskés utca és a Dávid Ferenc lakó-
negyed háta mögötti terület lélegezhetett fel az 
akciónak és a lelkiismertes városlakók segítsé-
gével. Összesen 21 köbméternyi hulladék gyűlt 
össze, amelyet az RDE Harghita kft. szállított 
el. A zsákokat, kesztyűket a város, a Hulladék-
gazdálkodási Közösségfejlesztő Társulás és az 
RDE Harghita biztosította.

Rafai Emil polgármester is részt vett az ak-
cióban, örömmel vette tudomásul, hogy a ese-
mény igen összehangolt, sokan megjelentek, 
hogy szebbé tegyük lakókörnyezetünket.

Bándi-Keszey Judit
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...írta Gagyi Réka, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület 
önkéntese a közösségi oldalára, már itthon április 
19-én, egy nappal azelőtt, hogy a Molnár István 
Múzeumban egy sziporkázó előadással lepte meg 
az érdeklődő, hatalmas közönséget.

Itthon lenni nagy boldogság azután, hogy az 
afrikai Beninben töltött egy fél évet, ahová segí-
teni mentek három más társával együtt, felfedez-
ni egy olyan világot, amit csak hírből ismerünk, 
azaz azt hisszük, hogy ismerjük, de a valóság a 
legmerészebb elképzeléseinket is meghaladja – 
derült ki Réka sodró eseményeket, érdekessé-
geket és nem utolsósorban bőséges, személyes 
tapasztalatokat megosztó előadásából.

Mert fehér embernek a fekete Afrikában ki-
húzni egy fél évet, próbára teszi minden erejét, 
tűrő- és állóképességét. Rékának, ennek a ked-
ves, mindig mosolygó leánynak volt bátorsága, 
hogy vállalja az utat és a Beninben töltött fél 
évet. Életre szóló tapasztalatokat gyűjtöttek: 
látták, hogy milyen a nyugat-afriakai Beninben 
megszületni, királyokkal együtt élve, törzsek-
ben felnőni, ami nem könnyű, mégis minden 
gyermek csillogó szemében lehet látni az öröm-

teli világot. Az anyák hátán lévő babák, a tanu-
lási vágy, a zsúfolt osztályok, a fiatalok, az utcai 
nevelés és a meleg fogadtatás varázsolta el a 
négy erdélyi önkéntest hat hónapon keresztül.

Az előadás érdekességeit, tanulságait hallgatva 
elgondolkodhatunk: mitől lehetünk elégedettek, 
vajon jó helyre születtünk-e, gazdagok vagyunk, 
netán szegények, mi a legfontosabb az életben? 

Az élménybeszámolón túl az előadás jóné-
hány gondolatot ébresztett a közönségben. 

Köszönetként Réka egy kosárnyi szeretet-vi-
rágot kapott, és elmondása szerint az Afrikában 
töltött hónapok alatt is érezte, hogy lélekben 
sok keresztúri vele volt. Szép volt, Réka!!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Is zkiri  gyerekkoncer t
Az együtténeklés maradandó élmény! Ez 

volt a mottója annak  az interaktív koncert-
nek, amelyet a székelykeresztúri születésű Or-
bán Ferenc és zenekara április 7-én tartott a 
gyermekeknek a székelykeresztúri művelődési 
házban. Jó volt látni, hogy megtöltötte a termet 
Orbán Ferenc, a Mozsikácska csapat és az Evi-
lági zenekar.
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FELHŐTLENÜL

	 A	költészet	napja

Az irodalom nagyjaira fókuszálunk április 
11-én, József Attila születésnapján, a magyar 
költészet napján. Ez évben Székelykeresztúr is 
csatlakozott a Posztolj verset! mozgalomhoz, 
így a főtéri József Attila-szobor mögötti járdát 
élettel töltötte meg a lakosság és a város ifjú-
sága. A Petőfi Sándor Általános Iskola és az Or-
bán Balázs Gimnázium több osztálya is velünk 
ünnepelt, és megosztotta velünk kedvenc ver-
sét. A helyszínen kréták várták a kreatívabba-
kat, hogy játékosabb oldalról közelítsék meg a 
költészetet, és kedvenc költőjük kedvenc sorait 
írják a járdára.

A híres, régi sorok mellett kortárs költők 
munkáit is olvashattuk az aszfalton, és több 
helyi művészre is ráirányult a figyelem: Szen-

te B. Levente, P. Buzogány Árpád neve is ott 
csillogott az aszfalton, mutatta, igazán jó költők 
élnek közöttünk, akiknek versei sokan olvassuk 
és szeretjük. Pilinszky János, Farkas Árpád, 
Bözödi György, Muszka Sándor, Lányi Sarolta, 
Lesznai Anna, Csoóri Sándor, Kaffka Margit, 
Sütő András, Kányádi Sándor, Ady Endre, Dsida 
Jenő, Petőfi Sándor, József Attila és mások so-
rait is felfedezhettük, a fiatalok nagyon széles 
skálán válogattak a szép idézetek között. 

A főtéri József Attila szobrot Rafai Emil pol-
gármester és Illyés Izabella magyar szakos ta-
nárnő, aki az elmúlt évtizedekben Székelyke-
resztúron a legtöbbet tett azért, „hogy jusson 
vers mindenkinek”, megkoszorúzták. 

Nagyon sokan megmozdultak és bekapcso-
lódtak a kezdeményezésbe, köszönjük a rész-
vételt! Még este is sokan nézegették a sétányon 
található idézeteket, amelyekből több mint 200 
volt! Kismamák, babák, iskolások, szülők, civi-
lek – nagyon sokan kíváncsiak voltak. Nézeget-
ték, olvasgatták a verseket, reméljük többen itt 
kaptak kedvet a versolvasáshoz, mert az egyik 
cél ez is volt: népszerűsíteni a verseket, ösztö-
nözni a versolvasást.

Nemcsak a járdán, hanem az ott parkoló au-
tók szélvédőjén, a fákon, pad mellé tett nagy 
pannón is olvashattuk a költészet remekeit. Zsi-
dó Ferenc, székelykeresztúri író, magyartanár, 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceumos diákjai- 

val szintén ott hagyták kézjegyüket, verseiket.
Élmény volt, szép volt, nagyon jó volt része-

se lenni az eseménynek, azért is, mert néhány 
percre eltűntek a korosztálybeli, generációs kü-
lönbségek, és mindenki egyenrangú félként egy 
valamire koncentrált: a versre. 

Mert a vers mindenkié.
Köszönet érte!

Bándi-Keszey Judit
Sándor-Zsigmond Ibolya

 Tiberius Kvar tet t 
	 a	Múzeumban

Április 6-án, csütörtökön a Molnár István Mú-
zeumban koncertezett a marosvásárhelyi Tibe-
rius Vonósnégyes, amely nem először adott 
hangversenyt Székelykeresztúron. Az est során 
felcsendült Mozart és Schubert muzsikája, igazi 
zenei élményben részesítve a komoly zene ked-
velőit. A Tiberius vonósnégyes 1994-ben ala-
kult a kolozsvári Zeneakadémia hallgatóiból. Az 
együttes jelenlegi tagjai: Molnár Tibor (I. hege-
dű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár József 
(brácsa) és Zágoni Előd (cselló).

	 Hiányzik	a	meleg	és	Jusuf


