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Annak ellenére, hogy a helyi költségvetés 
még nincs elfogadva, mi már gondolkoztunk és 
dolgoztunk azon, hogy mit is szeretnénk meg-
valósítani, milyen munkálatoknak kezdenénk 
neki, és ezért felmértük a lehetőségeinket. 

A 2016-os évet 7,7 millió lej többlettel zártuk, 
ez az, amire biztosan számíthatunk, ez az, amit 
használhatunk helyi munkálatokra. 

Többször elmondtuk már, hogy elsődleges 
prioritást élveznek a sóskúti munkálatok. Azért 
fogalmazok úgy, hogy sóskúti munkálatok és 
nemcsak Sóskút fürdő, mert azt hiszem, hogy 
szerencsés változások történtek az elmúlt év 
végén, ugyanis mostmár nemcsak a sóskúti 
gyógy- és wellnessfürdőben gondolkodunk, ha-
nem a létező, 48 lakrészes ingatlannak a fel-
újításában is, ezt azért mondom, mert ennek 
az épületnek diákszállóként való felújítására 
Magyarország kormányától 2016 decembere 
végén egy jelentős összeget pályáztunk meg és 
több mint 1 millió eurót, azaz 315 millió forintot 
kaptunk.

Ez reményeink szerint elégséges lesz, hogy 
az a nagyon rossz állapotban, de strukturálisan 
még jó stabil épület megújulhasson, és azt a 
célt szolgálja, hogy diákszállóként akár több év-
szakban, hosszabb időszakon keresztül, nem-
csak nyári vakációban, hanem iskola időben is 
a Határtalanul program diákjait tudja fogadni, 
és meg vagyok győződve, hogy ez a szálló, ha 
megépül, akár szállodai szintű szolgáltatásokat 
is nyújthat.  Ezeknek a feltételeknek az ismere-
tében valószínűleg teljesen újra kell gondoljuk a 
sóskúti gyógyfürdőnek is a tervét. Hogyha már 
ez a több mint 1 millió euró meg van, akkor ter-
mészetes, hogy a két épület, a fürdő és a szál-
ló nem ártana, hogy összhangban működjön. 
Ezért a sóskúti fürdőre is egy jelentős összeget 
fogunk be, amely azzal kell kezdődjön, hogy a 
terveket ennek a tudatában újra aktualizáljuk. 
Ez azt jelenti, hogy néhány helyen már érdek-
lődtünk olyan jelentős tervezési irodáknál, akik 
nagy tapasztalattal rendelkeznek, pl. a buda-
pesti AQUAPROFIT-tól kértünk ajánlatot, illetve 
azoknak a cégeknek a képviselőivel szeretnénk 
találkozni, akik a borszéki gyógy- és wellness-
fürdőt, a szovátai Danubius hotelben működő 
fürdőt tervezték. Ez egy keszthelyi cég,  de az-
zal a nagyváradi-debreceni közös cég képvise-
lőivel is szándékunk találkozni, amely a tusnád-
fürdői wellnessfürdőt tervezte. 

Az a tapasztalat, hogy valameddig elfutot-
tunk ebben a gondolatmenetben, félig-meddig 
meg voltak a terveink, meg volt a pénzösszeg, 
amely erre fordítható, de mindenhol, ahol ér-
deklődtünk, azt mondták, hogy nagy körülte-
kintéssel legyünk, és tapasztalt céget, terve-
zőcsoportot vonjunk be a tervezésbe. Főleg a 
gépészet, ami kényesebb, mert ha nem, utóla-
gosan a működtetésnél komoly gondok lehet-
nek. Tehát sok mindent újra kell gondoljunk. 
Például azt is, hogy kivezessük-e a Sóskút für-

dőre a gázt, vagy más fűtőanyaggal, fával vagy 
pelletes kazánnal próbáljuk üzemeltetni úgy a 
diákszállót, mint a gyógyfürdőt. Várjuk a szak-
emberek véleményét, hogy hogy költséghaté-
konyabb, és hogy tartható fenn technikailag az 
egész, és akkor arra próbálunk hangolódni és 
arra indulunk el. Lehet, azzal kell kezdenünk, 
hogy a Sóskútra ki kell vigyük a gázt. Most ezen 
dolgozunk egyre többet és reméljük, hamaro-
san egyre jobb eredményekről számolhatunk 
be. Ez is olyan, mint a bicikliút, évekig dolgoz-
tunk rajta, ígértük, s egyszer csak meglett. Én 
azt hiszem, most jó utakon jár ez a tervünk.

Ezen kívül sok-sok tervünk van, kisebb-na-
gyobb elképzelésünk. Folytatjuk a Küküllő ut-
cának a felújítását, amelyet a tavalyi év őszén 
kicsit megkésve kezdtünk el, de 2017-ben ez be 
fog fejeződni.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum körüli 
lehetőséget felmérve tudjuk, hogy a központi 
régiónál európai uniós pályázatot fognak kiír-
ni szakiskoláknak – nem elméleti líceumoknak 
– a felújítására, kibővítésére, rehabilitálására, 
ide egy komplexebb projekttel készülünk, egy 
kertészeti osztálynak s a városi kertészetnek 
a céljait szolgáló tangazdaságot akarunk létre-
hozni az erdészkertben, ennek a tervei vannak 
95%-ban elkészítve. Készülnek a tervei a volt 
tanítóképző, tehát Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum szép épületének a felújítására, az isko-
la felszerelésére, külső-belső renoválására, és 
ugyancsak ebben a tervezett csomagban sze-
retnénk leadni a műgyeppályás gondolatun-
kat, amely már a tavaly is ott volt az ígéreteink 
között. Most ha egy ilyen komplex pályázatot 
tudunk benyújtani a gyulafehérvári központi 
régióhoz európai uniós alapokra, amely ezt a 
három tételt tartalmazza, a tangazdaságot, a 
műgyeppályát és az iskolaépület felújítását, és 
ha nyerünk is, akkor egy akkora lélegzetvételű 
támogatást tudhat magáénak a Zeyk Domokos 
szakiskolánk, hogy reméljük, az mindenben 
tükröződni fog, mind az oktatás minőségében, 
mind a fiataloknak a felkészültségében és hasz-
nossá tételükben a környék vállalkozói számá-
ra, vagy akár egyéni gazdaságok számára.

A város általános urbanisztikai rendezési ter-
vének érvényességi ideje lejárt, már a tavaly 
elindult ennek a felújítása, ezt tervezik és ezen 
dolgoznak.

Volt a tavaly egy kezdeményezés, amit több 
mint nyolcszázan aláírtak, több kismama és fi-
atal család indítványozta egy szép, hasznos, jó 
minőségű, EU-konfortos játszótér megépítését, 
egy olyan helyen, amely  nem a város végén, 
szélén lenne, hanem bárhonnan elérhető távol-
ságra, ahol kellemes környezetben és jó han-
gulatban a családok, a gyerekeiket, kisbabái-
kat sétáltató kismamák, apukák, gyerekeikkel 
együtt kellemesen tölthetik el az időt. Többfelé 
tájékozódtunk, jó példákat láttunk, és olyannak 
képzeljük el, hogy nemcsak a gyerekek számá-

ra tartalmazzon játszó eszközöket, hanem a 
szabadtéri mozgást elősegítő fittnes gépeket is 
felnőttek számára. A helyszín a Hargita negye-
di játszótér, amit szeretnénk összekötni a főté-
ri szökőkúttal, itt tárgyalásokat folytattunk az 
ortodox egyház képviselőivel is, és elvileg be-
leegyeznek, hogy egy átjárót hozzunk létre az 
egyház területén, katolikus mintára, mert ott is 
a Kossuth negyedet és  főteret összekötő átjáró 
egy katolikus egyházi tulajdonú területen van 
kialakítva, és ott szeretnénk egy ilyen központi 
fekvésű játszóteret létrehozni.

Terveink szerint a csatolt településeken, 
Fiatfalván és Betfalván is folytatódnak a köz-
téri fejlesztések, előzetesen egyeztetnünk 
kell a községi előljárókkal és képviselőkkel. 

Ter veink a 2017-es esz tendőre 

folytatás a 2. oldalon...

 JANUÁR

Az év első, 31 napos hónapja a Ger-
gely-naptárban január, régiesen Januárius. 
Nevét Janusról kapta, aki a kapuk és átjárók 
istene volt az ókori római mitológiában. A népi 
kalendárium szerint január neve Boldogasz-
szony hava. A 18. században a magyar nyel-
vújítók a januárnak a zúzoros nevet adták. 

 Tóth Árpád:  JANUÁR

Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?
Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendő kongó űrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, -
Ez legyen az új év legszebbik divatja!

Fotó: Czire Alpár



2.   oldal - 2017. január

ÖNKORMÁNYZAT

1/2017-es HATÁROZAT egy adókedvez-
mény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegé-
lyező Pénztárnak.   

2/2017-es HATÁROZAT a HARGITA LINE 
Kft.-vel kötendő együttműködési szerződés 
elfogadásáról.

3/2017-es HATÁROZAT egy terület tulaj-
donba adásáról.

4/2017-es HATÁROZAT az ANL által épített, 
Hargita utca P0A/15 alatti lakás eladásáról.

5/2017-es HATÁROZAT az iskolaorvosi 
munkakör fél normáról teljes normára való 
átalakításáról.

6/2017-es HATÁROZAT a helységgazdálko-
dás keretén belül elvégzendő munkálatok 
elfogadásáról.

7/2017-es HATÁROZAT egy terület átenge-
déses bérbeadásáról.

8/2017-es HATÁROZAT a város erdejéből 
kitermelendő faanyag eladási árának jóvá-
hagyásáról.

9/2017-es HATÁROZAT a 2016-os év költ-
ségvetési többletének elfogadásáról 

10/2017-es HATÁROZAT a tanintézmények 
2016-os év költségvetési többletének elfo-
gadásáról

11/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évre 
tervezett közérdekű munkálatok listájának 
jóváhagyásáról. 

 
Székelykeresztúr, 2017. január 12.

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

H O T Ă R Â R I L E  C O N S I L I U -
L U I  L O C A L
A L  O R A Ş U L U I  C R I S T U R U 
S E C U I E S C
HOTĂRÂREA nr. 1/2017 privind aprobarea 

scutirii de plata impozitului pe clădiri a Aso-
ciaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensiona-
rilor .

HOTĂRÂREA nr. 2/2017 privind aprobarea 
contractului de publicitate ce se încheie cu 
S.C. HARGITA LINE S.R.L. pe anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 3/2017 privind aprobarea 
atribuirii în proprietate a unui teren din pro-
prietatea Statului Român.

HOTĂRÂREA nr. 4/2017 privind aprobarea 
vânzării unui apartament ANL, situat sub 
adresa str. Harghitei Bl. P0 A, ap. 15.

HOTĂRÂREA nr. 5/2017 privind aprobarea 
transformării funcţiei de medic în cadrul 
cabinetului medical din unităţile de învăţă-
mânt preuniversitar din ½ normă în normă 
întreagă.

HOTĂRÂREA nr. 6/2017 privind aprobarea 
lucrărilor ce se execută în cadrul gospodări-
ei comunale pe anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 7/2017 privind concesio-
narea unui teren aflat în proprietatea priva-
tă al oraşului.

...folytatás az első oldalról
Járdák, utcák felújítása, illetve megépítése foly-
tatódik, mint az előző években.

A lakónegyedekben is folytatjuk a munkála-
tokat, amennyire pénzünk és lehetőségünk lesz, 
konzultálunk a lakószövetségek vezetőivel is, de 
figyelembe vesszük, hogy melyek a leglátoga-
tottabb, legforgalmasabb utcarészek, illetve az 
elmúlt időszakban folytatott, eddig elvégzett 
munkák is mutatják a folytatás szükségességét. 

Közvilágításra vannak igények olyan városré-
szeken,  ahol beépülőben van, vagy már lakók is 
vannak, jogos igényük az, hogy közművesítve le-
gyen, és főleg ott próbálunk előrelépni, ahol már 
laknak is, és még gyorsabban ott, ahol valamilyen 
szintű lakossági összefogás és esetleges hozzájá-
rulás is van az ilyen típusú munkálatokhoz, legyen 
az közvilágítás vagy más közcélú szolgáltatás.  

A volt COMIX üzlet, a Napsugár Napközi Ott-
hon melleti ingatlan a város tulajdonában van, 
ide egy turisztikai információs központ volt ter-
vezve, ennek az előtanulmánya elkészült, a ter-
vét kell elkészíttetnünk, és reményeink szerint 
ennek a megépítésének is neki tudunk fogni. 

Mindenképpen szeretnék egy-két olyan, akár 
a város tulajdonában lévő ingatlant fejleszteni,  
akár a város tulajdonában lévő területen olyan 
épületet megépíteni, ami az utak és járdák ren-
betételének folytonossága mellett szintén na-
gyon hasznos lenne.  Én személy szerint szeret-
ném, hogyha pár középület is megépülne, vagy 
sor kerülne a rendbetételére.

Évről évre különböző összegeket fordítunk 
a polgármesteri hivatalnak a tatarozására. Két 
központi ingatlanunk van, a cigánybáróné háza 
és a polgármesteri hivatal, ezeknek 10-15 éven-
te meg kell újulniuk, javításokra, karbantartásra 
szorulnak, a homlokzatoknak, a belső tereknek 
a kialakításával foglalkozni kell. Tekintettel arra, 
hogy ezek régi épületek, ennek arányában mun-
ka- és pénzigényesek is. 

Az iskoláknál végzendő befektetéseket nagy-

jából az iskolaigazgatók és iskolavezető taná-
csok döntik el, idén is minden iskolának lehe-
tőségünk szerint és a megszokott mértékben 
támogatást nyújtunk. Voltak, vannak és lesznek 
évek, amikor egyik-másik iskolának, ha nagyobb 
fába vágta a fejszéjét, azt soron kívül támogat-
juk, tavaly és tavalyelőtt ilyen volt a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola, ahol meg is épült az előké-
szítő osztálynak, a logopédiai, pszichológiai és 
más szakkabinetnek helyet adó épület. Az idén 
valószínű más iskola kap több pénzt, attól füg-
gően, hogy kinek milyen tervei vannak.

Egy bizonyos tartalékösszeget félre kell te-
gyünk arra az esetre, hogyha európai uniós pá-
lyázatok indulnak be, olyanok, amelyeken részt 
szeretnénk venni, és azoknak az önrészét ne-
künk kell biztosítanunk.

Még egy fontos dolgot meg kell említeni: van 
egy olyan térségi lehetőség és elvárás, amelynek 
lehet, hogy Székelykeresztúr, mint kisebb régió-
központ kell helyet adjon. Mivel könnyítettek az 
előírásokon, megnyílt a lehetősége annak, hogy 
kisebb erőfeszítéssel ha nem is vágóhidat, de 
kisebb vágópontot lehet létrehozni, amelynek a 
használatával, üzemeltetésével sok gazdán le-
hetne segíteni a saját nevelésű, levágott állatok 
értékesítésében helyi mészárszékeknek, illetve 
éttermeknek. Erre a célra, ha megfelelőképpen 
támogatják a megyei tanács részéről, van lehe-
tőségünk és alkalmas területünk, és megépítjük 
ezt a vágópontot, amely a székelykeresztúri és 
térségi gazdák, termelők igényeit szolgálja és 
értékesítési gondjait oldja meg.

Idén is folytatjuk a városi biztonsági rend-
szer, térfigyelő kamera hálózatnak a bővítését.

Az idei évre ezek tehát a terveink, elképze-
léseink, ez még bővíthető, változtatható, de 
ezekkel a javaslatokkal jövünk majd az RMDSZ 
frakció, illetve a helyi önkormányzat elé.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

Ter veink a 2017-es esz tendőre 

Tapasztalatok szerint az utóbbi években egy-
re kevesebb háztartásban kerül sor hagyomá-
nyos disznóvágásra, viszont a városi, közösségi 
hagyományőrző disznótoros vetélkedők népsze-
rűsége egyre csak növekszik, valóságos népün-
nepéllyé terebélyesedett. Az előző  években vá-
rosunkban is megrendezésre került versenyek 
igen nagy sikernek és látogatottságnak örvend-
tek, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. A ver-
senyek sikeressége és a begyűjtött tapasztala-
tok arra késztetnek, hogy folytatnunk kell ezt a 
hagyományt, így 2017. február 11-én, szombaton 
hasonló megmérettetést szervezünk.

Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, 

összefogásra van szükség. Továbbra is számí-
tunk a lakosság támogatására: kérjük, csat-
lakozzanak! Baráti társaságával, családjával, 
ismerőseivel bátran nevezzen be bárki verse-
nyünkre! A verseny során előállított termékeket 
mindenki saját belátása szerint hasznosíthatja, 
kioszthatja, árusíthatja.

Az érdeklődőket kérjük, írásban jelezzék 
részvételi szándékukat 2017. január 27-ig a pol-
gármesteri hivatal titkárságán (fax: 0266 206 
012, illetve e-mail: polgarmester@keresztur.ro). 
A későbbiekben minden további részletet pon-
tosítunk.

Székelykeresztúr Város Önkormányzata

 FELHÍ VÁS! 
Hagyományőrző disznótoros vetélkedőre

2016 2016



2017. január - 3.   oldal

HOTĂRÂREA nr. 8/2017 privind aprobarea 
preţului de pornire a licitaţiei pentru valorifi-
carea volumului de masă lemnoasă marcată 
în pădurea oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 
2017.

HOTĂRÂREA nr. 9/2017 privind aprobarea 
excedentului bugetar pe anul 2016.

HOTĂRÂREA nr. 10/2017 privind aprobarea 
excedentului bugetar al instituţiilor de învăţă-
mânt pe anul 2016.

HOTĂRÂREA nr. 11/2017 privind aprobarea 
Planului de lucrări de interes local pe anul 
2017.

Cristuru Secuiesc, la12 ianuarie  2017.

ÖNKORMÁNYZAT

 Januári tanácsülés

A nyaköny v i hírek
2016.12.15. – 2017.01.15. 

Elhalálozások:
Lörinczi Jolán  2016.12.26
Szakács Rozália  2017.01.02
Lőrinczi Árpád-László 2017.01.03
Paraditza Nikoletta 2016.12.31
Józsa Ilona  2017.01.04
Szávuly Lóránt  2017.01.04
Fazekas Ferenc  2017.01.06
Fekete Jenő  2017.01.12

Házasságkötések:
 2016.12.19
Kovács Gábor-Mihály és Márton Hajnalka
 2016.12.21
Sajgó Levente és Botezatu Mihaela
 2016.12.22
Török Marius és Albert Kinga-Katalin
 2016.12.28
Simó Róbert és Pap Nóra-Júlia
 2016.12.28
Andrási István és László Blanka

Hargita Megye Tanácsa egyhá-
zaknak szóló pályázati programja 
különböző rendeltetésű épületek 
építését vagy felújítását támogatja. 
A beruházások a templomok mel-
lett kitérnek a szociális célra hasz-
nosított ingatlanok, ravatalozók 
felújítására vagy építésére, fűtés-
rendszerek kiépítésére, harangok 
automatizálására, toronyórák javí-

tására, valamint gyermektáborozó 
helyek építésére vagy felújítására is.

A pályázatok leadásának határ-
ideje február 15., déli 12 óra, és a 
székelykeresztúri területi irodában 
(Szabadság tér 55. szám) is be lehet 
nyújtani. Ugyanitt igényelhető a pá-
lyázati űrlap, vagy letölthető a: http://
www.hargitamegye.ro/…/egyhazta-
mogatasi-program-2017 linkről.

Székelykeresztúr város önkormányzata 
meghatározta azokat az adóhátrálék-értékha-
tárokat, amelyek értelmében - a 2016-ban ha-
tályba lépett adótörvénykönyv alapján - nyil-
vánosságra hozza a tartozók neveit. 

A 132/2016 számú helyi határozat szerint 
a magánszemélyek 2000 lej, a jogi személyek 
6000 lej feletti elmaradás után kerülnek fel a 
www.keresztur.ro oldalon hamarosan megta-
lálható tartozók listájára. A névjegyzék nyilvá-
nosságra hozatala előtt minden érintett levél-
ben fog értesítést kapni, biztosítva számukra 
a lehetőséget, hogy a lista megjelenéséig tör-
lesszenek. A lajstrom 2017. január 31-én jele-
nik meg a város honlapján.

Székelykeresztúr város önkor-
mányzata felhívja a közintézmé-
nyek és a vállalkozások vezetői-
nek figyelmét, hogy a 211/2011-es 
számú törvény értelmében az ál-
taluk vezetett egységekben köte-
lesek megszervezni és bevezetni a 
papír-, fém-, műanyag és üveghul-
ladék szelektív gyűjtését. Féléven-
te ennek mennyiségét írásban kell 

közölni a hivatal Városgazdálkodá-
si osztálya felé. A törvényes elő-
írások betartását a Megyei Kör-
nyezetvédelmi Felügyelőség fogja 
ellenőrizni.

Kérjük, hogy a 2016. teljes évi, 
szelektíven gyűjtött hulladék-
mennyiséget 2017. január 31-ig 
közöljék a fent említett osztállyal.

Január 12-én lezajlott az év első tanácsülé-
se. Elsőként a tanácsosok elfogadták a 2016. 
december 20-án tartott rendkívüli gyűlésről 
készült jegyzőkönyvet. Támogatták a Nyugdí-
jasok Önsegélyező Pénztárának átiratát, egy 
ANL által épített lakás eladására vonatkozó 
szerződést, az iskolaorvosi munkakör fél nor-
máról teljes normára való átalakítását és a 
helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő 
munkálatok listájának elfogadását. Elfogadták 
a 2016-os év költségvetési többletét, a 2017-es 
évre kitermelt famennyiség értékesítési meny-
nyiségét, szerződést hosszabbítottak a Hargita 
Line Kft.-vel, valamint átengedéses bérbe adtak 
több területet. Elnapolták a Kriza János utca 22. 
szám alatti lakásra vonatkozó kéréseket. To-
vábbi konzultáció miatt a Berde Mózes Unitárius 

Gimnázium által benyújtott - napközire vonat-
kozó - dokumentáció újratárgyalását kérték az 
elöljárók.

A következő tanácsülésre 2017. február 8-án 
kerül sor.

A kemény télre és a nehéz útviszonyokra 
való tekintettel a városgondnokság munkatár-
sainak közreműködésével folyamatosan zajlik a 
járdák, főtéri parkok és parkolók, gyalogátkelők 
hó- és jégmentesítése. 

Felújítások kezdődtek a városi könyvtárban. 
A középső olvasóterem és a mosdó kap frissítő 
festést és új padlózatot, de a könyveket is ha-
marosan strapabíró fémpolcokra helyezhetik át 
a könyvtárosok – és a helyet is jobban ki lehet 
ezek segítségével használni. 

Az olvasók zavartalanul válogathatnak a 
kötetek közt. A katalógus itt érhető el: http://
keresztur.ro/index.php/hu/kultura/varosi-ko-
enyvtar

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy min-

den héten érkeznek újdonságok, a különböző 
okokból leselejtezett könyvek között pedig bát-
ran lehet válogatni! Hétköznaponta reggel 8-tól 
este 18.00 óráig várják az olvasókat a könyvtá-
rosok, a beiratkozás INGYENES!

Január 10-én, dr. Molnár István múzeumala-
pitó halálának 20. évfordulóján Székelykeresz-
túr Város Önkormányzatának képviseletében  
Rafai Emil polgármester úr és a Molnár István 
Múzeum munkaközössége megkoszorúzták 
dr. Molnár Istvánnak a múzeum udvarán álló 
bronzszobrát. Kegyelettel és tisztelettel gon-
doltunk rá, emberi és szakmai nagysága ma is 
útmutató és példaértékű! 

 Lépésről lépésre

 Hulladék gazdálkodás

 Adóhátrálékok befizetése

 Tör ténelmi egyházak t ámogat ása
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Ünnepi hangulatban teltek a vakáció előtti 
napok tanintézményeinkben. A Gyárfás-kúria 
épületében működő Súlyosan Fogyatékos 
Gyermekelhelyező Központban a gyerekek a 
csíkszeredai vásárra készítettek ajándéktár-
gyakat. A karácsonyért, az ajándékokért há-
lát adtak az Istennek, és versekkel, énekekkel 
mondtak köszönetet mindazért, amit Istentől 
kaptak és kapni fognak.

Háromhetes karácsonyváró projekt zárult 
az elemi tagozaton, a főépületben, Ünnep, oly 
szép… címmel. Az ünnepi készülődés mellett a 
segítségnyújtás is fontos szerepet játszott az 
elemi tagozatosok körében, hiszen játékokat 
és tanszereket gyűjtöttek, amelyeket az óvo-
dáknak, valamint az ATA-iroda segítségével 
az Afrikában élő gyerekeknek jutattak el.

A projektzáró műsor a Lukács András 
Sportcsarnokban került megszervezésre, 
ahol vidám táncok, jelenetek csaltak ünnepi 

mosolyt arcunkra. Az eseményt a gyermek-
kórus zárta, csodálatos karácsonyi dalokat 
énekelve.

Az V. C osztály tanulói az Adventi Irodal-
mi Kávéházba hívta meg szeretteit, ahol 
meghitt, barátságos hangulatban játékokkal, 
versekkel, dalokkal, vetítéssel „fűszerezett” 
vagy inkább ízesített kávét, teát, süteményt, 
mézeskalácsot fogyaszthattak a jelenlevők. A 
meghívott vendég iskolánk volt diákja, Kaku-
csi Áron Attila színész volt. 

A versenyszellem sem lankadt az ünnepre 
és vakációra várakozás alatt, hiszen decem-
ber 17-én a Mesék szárnyán vetélkedő má-
sodik fordulóján vett részt négy csapat a IV. 
osztályokból. A Király csapat I. helyezést ért 
el, és mindannyian továbbjutottak a harmadik 
forduló megmérettetésére. 

A minisztérium által országosnak minősí-
tett (CAEN 29/A2/2016) Mesék Világa rajz-

versenyünkre 1158 alkotás érkezett negyven 
megyéből 401 pedagógus irányításával.

Ezúton kívánok minden kedves diákunknak, 
szeretteiknek békés, boldog, egészségben és 
jó eredményekben gazdag új esztendőt! 

„Bárcsak eltehetnénk a karácsony szelle-
mét befőttnek, és minden hónapban kinyit-
hatnánk egy üvegnyit belőle.”(Harlan Miller)

Kacsó Anna
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Iskolánk gitárcsoportja Lakatos Sándor lel-
kész-vallástanár irányításával fellépett a VIII. 
Székelykeresztúri Karácsonyi Vásáron, mely-
nek szervezését Bartha Márta és Bölöni Lász-
ló tanítók is segítették munkájukkal.

2016. december 22-én került sor hagyomá-
nyos karácsonyi koncertünkre. Az unitárius 
templomban tartott áhítaton Lakatos Sándor 
lelkész-vallástanár végezte a szószéki szolgá-
latot. Az iskola kórusa Nagy Levente zeneta-
nár irányításával karácsonyra hangoló zenei 

műsorral ajándékozta meg a jelenlévőket, 
melynek színvonalát emelte a Lelkes zenekar 
hangszeres játéka.

Idén is angyaljárás volt a Berde Mózes Uni-
tárius Gimnázium évzáró iskolai áhítatán. Min-
den elemi osztályos kisdiák ajándékkal távozott 
a karácsonyi szünetre. Megajándékozásukat a 
Diáktanács munkája és a nagyobb diáktársak 
adományai tették lehetővé. Az Unitárius Egy-
házközség elöljárói átadták a concordi Unitárius 
Univerzalista gyülekezet adományát. A nyelv-
kabinetnek és a könyvtárnak szánt laptopokért 
Dana Both úrnak mondunk köszönetet.

2016. december 28-án került sor a Mű-
velődési Házban A kis Jézus megszületett...
címmel arra  a néptáncműsorra, melyen Ne-
mes Annamária és Józsa Levente táncoktatók 
vezetésével iskolánk Vadrózsák Néptánccso-
portja és a Lelkes zenekar is fellépett.

Január a félévi vakáció előtti, felelésekkel, 
gyakori felmérőkkel, tantárgyversenyre való 
készüléssel tarkított időszak. Ehhez a munká-
hoz kívánunk minden diáknak sok erőt, kitar-
tást!

Források: az iskola web- és Facebook oldala
Székely-Tiboldi Anikó

Szakma Sztár Erdélyben is

Magyarország Miniszterelnöksége nagyon 
sok támogatást biztosított a külhoni magyar 
szakképzési intézményeknek. Ezt a jövőben 
is kívánja folytatni, a 2017-es évben a szak-
képző intézmények közül súlyponti intézmé-
nyeket kívánnak támogatásban részesíteni. 
Emellett az idén első alkalommal tanulóink-
nak lehetősége nyílt, hogy részt vegyenek 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 

meghirdetett Szakma Sztár versenyen.
Iskolánkból négy tanuló nevezett be a ver-

senyre, hárman a textiltermék készítő szak-
mát tanuló diákjaink közül: László Zsuzsán-
na, Ráduly Zsuzsánna és Muszka Amália és 
Balázs Norbert az asztalos szakmát tanuló 
diákjaink közül. Tanulóink nagy izgalommal 
készültek a vetélkedő helyi, elméleti isme-
reteiket felmérő szakaszára, amelyre a szé-
kelyudvarhelyi Eötvös József Szaklíceumban 
került sor. A kezdeti selejtező után gyakor-

lati tudásukat is fel tudják mérni, majd az 
elődöntők során, illetve Erdélyben országos 
döntőre kerül sor, ezt követi a nagyszabású 
fesztivál keretében zajló magyarországi dön-
tő.

A selejtező eredményeire még várnunk 
kell, de reméljük, hogy eredményeik olyan 
jelentősek lesznek, mint lelkesedésük, ame-
lyet a felkészülés során tanúsítottak.

Dénes Zsófia
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Versenyek, szabadidős tevékenységek, a 
téli ünnepekre készülődés színesítette isko-
lánk életét az elmúlt időszakban. 

A Communitas Alapítvány, a Bethlen Gá-
bor Alap, illetve az Orbán Balázs Alapítvány 
támogatásának köszönhetően iskolánk több 
versenynek adott otthont, melyre diákja-
ink mellett a térség iskoláit is meghívtuk. Az 
V-VIII. OSZTÁLYOSOK VERSMONDÓ VERSE-
NYÉN, melyre az olvasni jó projekt keretén 
belül került sor, 7 iskola 22 diákjának szavala-
tait hallgathattuk meg. Újra bebizonyosodott, 
hogy verset olvasni és verset mondani is jó, 
ahogyan meghallgatni is élmény a szavala-
tokat. Természetesen idén sem maradt el a 
középiskolások versenye, a „…HOGY JUSSON 
VERS MINDENKINEK…”, melyre november 25-
én került sor. 

Az idén másodszor megrendezett ORBÁN 
BALÁZS-VERSENY iskolánk névadójának életét, 
munkásságát célozta bemutatni. November 17-
én a VII-VIII. osztályosok, míg 24-én a IX-XII-
esek háromfős csapatai versenyezhettek. 15 
iskola több mint 100 diákja kapcsolódott be a 
versenybe, miáltal jobban megismerhette Or-
bán Balázs életművét, sokoldalú személyiségét.

Az ISMERD MEG JOGAIDAT! versennyel az 
emberi jogok világnapjáról emlékeztünk meg. 
A résztvevő VII-VIII. osztályos diákoknak le-
hetőségük nyílt mélyebb betekintést nyerni az 
alapvető jogok világába; felismerni azokat a 
helyzeteket, melyekben jogsértés fordul elő. 

A Kézdivásárhelyen megszervezett TUDO-
MÁNYOS DIÁKKÖRÖK ERDÉLYI KONFEREN-
CIÁJÁN Tamási Csaba, iskolánk IV. osztályos 
diákja különdíjban részesült.

A matematika körverseny Baróton megren-
dezett fordulóján hét iskola legjobb matemati-
kusai mérték össze tudásukat. Bodó Balázs X. 
osztályos tanuló II. helyezést ért el, Szali Kincső 
VII. osztályos tanuló pedig dicséretet kapott.

A Diáktanács a Communitas Alapítvány tá-
mogatásával két projektet valósított meg. A 
JÁTSSZ! FEJŐDJ! ISMERD MEG ÖNMAGAD! pro-
jekt a társasjátékok  fejlesztő, közösségformáló 

szerepére alapozva járul hozzá a diákok önfe-
ledt kikapcsolódásához, személyiségformálásá-
hoz, a csapatépítéshez. Az ORBÁN BALÁZS-TÚ-
RA révén iskolánk 38 diákja és 4 pedagógusa 
látogathatott el Sóvidékre. E túrával egyrészt 
iskolánk névadójára emlékeztünk, másrészt a 
diákok számára teremtettünk keretet szülőföld-
jük megismerésére és a közösségformálásra. 

December 16-án került sor iskolánk életé-
nek egyik legnagyobb ünnepségére, végzős 
diákjaink szalagavató báljára. A 46 nagykorú-
vá váló diákunkat elsőként Demeter Levente 
igazgató úr köszöntötte, majd a tizenegye-
dikes diákok mutatták be erre az alkalomra 
összeállított zenés-verses műsorukat. Az est 
fénypontját – csakúgy, mint más években – 
idén is a tizenkettedikesek tánca jelentette. 
A lenyűgöző koreográfiában előadott angol és 
bécsi keringővel elkápráztatták közönségü-
ket. Bizonyították, hogy megfelelő hozzáállás-
sal erejükön felül képesek teljesíteni. Remél-
jük, ezt majd a következő előttük álló nagy 
megmérettetésen, az érettségin is elmond-
hatják magukról! Szintén az ünneplés jegyé-
ben került sor az elemi osztályosok, majd az 
V-VIII. osztályosok karácsonyi műsorára, mely 

meghitt módon hangolta a közelgő ünnepre a 
résztvevőket. 

A középiskolások rendhagyóan készültek 
karácsonyra: a Diáktanács által meghirdetett 
fotópályázatra beérkezett képekkel „öltöztet-
ték új köntösbe” az iskola lépcsőházát, a pá-
lyázat eredményhirdetését pedig karácsonyi 
film levetítésével zárták. 

A betfalvi kisdiákok betlehemes játékukat a 
templomban mutatták be. A Betfalvi Egyházközös-
ség ajándékkal jutalmazta az ügyes gyerekeket.

A január 14-én megrendezett hagyomá-
nyos szülő-nevelő találkozónak idén a Küküllő 
vendéglő adott otthont. A megjelenteket isko-
lánk diákjai köszöntötték verssel, dallal, tánc-
cal. A több mint kétszáz résztvevő – szülő és 
pedagógus – számára a találkozás jó alkalmat 
teremtett a beszélgetésre, egymás jobb meg-
ismerésére és az önfeledt szórakozásra. Kö-
szönjük mindenkinek a részvételt, valamint az 
Orbán Alapítvány számára tett felajánlásokat!

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

Demeter Levente

Igen nemes kezdeményezés volt az Anya-
országban, hogy 1999-ben egy lelkes csoport 
létrehozta és hivatalosan bejegyeztette a Ma-
gyar Kultúra Lovagja Alapítványt, mely Kurató-
riumának elnökéül Nick Ferenc urat választot-
ták. Hogy mennyire nemes kezdeményezésnek 
bizonyult ezen Alapítvány létrehozása azt szá-
mok is bizonyítják. 1999 óta négy földrész or-
szágából közel ezer fő, aki a kultúra fáklyavivői, 
vagy fáklyavivői voltak – vehette át a magas 
kitüntetést, a a Magyar Kultúra Lovagja meg a 
a Magyar Kultúra Apródja címet.

De először is tisztázzuk, mi is a kultúra? A 
kultúra gyűjtőfogalom, mely magába foglalja 
mindazt, amit az emberi társadalom fizikai és 
szellemi munkával létrehoz. A világ, amit ma-
gunk körül építünk, az is kultúra.

Kultúra az anyanyelvünk, a viselkedésünk, 
a szórakozásaink, az ünnepeink, de kultúra az 
épületeink, templomaink, iskoláink, irodalmunk, 
művészetünk (népművészetünk is), vagyis ezer 
féle tartalmú közvetítő egyetemes érték.

Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a globali-
záció hatásaitól a magyar kultúra kissé megsé-
rült, felújításra szorul, de megvannak az esz-

közeink és a magyar kultúrát szívvel-lélekkel 
ápoló személyeink, ami és akik által meg tudjuk 
őrizni ősi magyar kultúránkat, mert hogy meg 
kell tennünk azt biztos.

Györffy István néprajz tudós A néphagyo-
mány és a nemzeti művelődés című művében 
írja: „A néphagyomány tart meg bennünket 
magyarnak, s a nemzetközi műveltség tesz 
bennünket európaivá… Valami alacsonyrendű-
ség vett erőt rajtunk, nem becsüljük eléggé azt 
ami a miénk. Kapva-kapunk mindenen, ami ide-
gen, ami európai. Pedig Európa nem arra kíván-
csi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai 
műveltség nyújthat, hanem arra, hogy a ma-
gunkéból mivel gyarapítottuk az európai műve-
lődést. Európa az egyéniséget keresi és értékeli 
bennünk, nem a tanulékonyságot…”

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma 
nemcsak Anyaország kulturális életét figyeli és 
irányítja, szerető gondoskodása kiterjed ránk 
is, határon kívül élőkre.

Tagadhatatlan, hogy nagyon meglepett és 
jólesett, amikor 2001-ben személyemet is ki-
tüntették a Magyar Kultúra Lovagja címmel, 
majd 2006-ban a Lovagrend tagjai közé is be-

soroltak, melynek alapján felkértek, hogy tagja 
legyek a Jelölő Bizottságnak. Ilyen minőségem-
ben 2009-ben a Magyar Kultúra Apródja címre 
javasoltam fiatal kora végett Rezi Erika Gabri-
ellát kimagasló kulturális, nevelő munkájáért.

Javaslatomat a Kuratórium elfogadta és Ap-
róddá ütötte. Azóta hat év szorgos kulturális 
nevelő tevékenységgel telt el, és most végre 
elérkezett az idő, hogy közbenjárásomra az Ap-
ródból „előléptethettük” Lovaggá.

Az avató gálára a magyar kultúra napján, ja-
nuár 22-én Budapesten a Stefánia Palota szín-
háztermében került sor, ahol mielőtt az avató 
kardot a Rezi Erika Gabriella vállára tette volna 
Nick Ferenc elnök úr, rövid méltatás hangzott el:

Rezi Erika Gabriella Alsóboldogfalva (Romá-
nia) tanárnő, a Magyar Kultúra Apródja. Indok-
lás: Pedagógusként a községben lévő három 
tanintézet igazgatója. Ilyen minőségében nem-
csak az oktatás, nevelés felelősségteljes irányí-
tását végzi, hanem amint Tamási Áron megfo-
galmazta: „A madárnak két szárnya van és sok 
szabadsága, az embernek egy szülőföldje és 
sok kötelessége!” Ennek szellemében már kis- 
iskolás koruktól szoktatja a tanulókat az anya-
nyelv, a néphagyományok és nemzetiségi 
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folytatás a 7. oldalon...
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KULTÚRA

2017. január 10-én volt húsz éve, hogy el-
hunyt a székelykeresztúri múzeum alapítója és 
névadója, dr. Molnár István néprajztudós. Mú-
zeumunk attól az évtől viseli alapítójának és 31 
éven keresztül fáradhatatlan vezetőjének nevét. 

Az 1910. december 17-én, Bordoson szüle-
tett Molnár István élete első öt esztendejét Új-
székelyen töltötte. Az unitárius lelkész édesapa 
korai halála után Ravában, nagyszülői szerető 
otthonában nevelkedett. Itt találkozott először 
a kisgyermek nyiladozó, fogékony értelme a 
népi életforma egyszerű, ám gazdag világával, 
és itt raktározódtak el benne azok az élmények, 
színes emlékképek, amelyek évtizedek múltán 
gazdag életműve létrehozásában segítették. 

A ravai unitárius kántortanító, Péter József 
a mezőn talált, eke által kifordított régiségeket 
falusi iskolájába gyűjtve, és a hozzájuk fűződő 
történetekkel  megidézve az ősöket, az irántuk 
való tisztelet és szeretet érzését mélyen elül-
tette tanítványai szívébe. 

A ravai tanítómester után második serkentő 
hatás, amely figyelmét a néprajzi értékek irá-
nyába terelte, már a székelykeresztúri gimná-
ziumban érte, ahol tanárai megnyitották előt-
te a korábban pusztán didaktikai célt szolgáló 
rajzszertárt: a diákok által begyűjtött népraj-
zi, történelmi és természetrajzi  tárgyak kin-
cses kamráját. A gazdag gyűjtemény 1946-ban 
előbb iskolai múzeummá nőtte ki magát, majd 
dr. Molnár István áldásos tevékenységének kö-
szönhetően, 1950-ben tágas épületben elhelye-
zett városi múzeum rangjára emelkedett. 

A gimnazista diák vakációkra az akkor már 
Szentgericén élő nagyszülőkhöz tért haza. Ek-
kor már ismeretek és tapasztalatok birtokában 

figyelte a falu életét, a falusi ember szerszáma-
it, edényeit, és rádöbbent, hogy ezek a tárgyak 
nem pusztán gyakorlati célt szolgálnak, ezek 
az ősök cserépbe, fába, kőbe, vasba, textíliába 
rögzített üzenetei, amelyeket meg kell őrizni és 
tovább kell adni. Mindezek a gyermek- és fia-
talkori élmények együttesen késztették tanul-
mányaira, és egyengették útját hivatása felé, 
amely mint bebizonyosodott, a legjobb vá-
lasztás volt, hiszen életművét és munkásságát 
tekintve, a legmagasabb szakmai és emberi 
elvárásoknak is megfelelt, akárcsak az általa 
elismertté tett intézmény.

Dr. Molnár István élete gazdag volt eredmé-
nyekben, ám mindenért fokozottan meg kellett 
küzdenie. Nem a legszerencsésebb korszak ju-
tott neki, de rendkívüli személyisége, emberi 
tulajdonságai által érvényre tudta juttatni tö-
rekvéseit. Számtalan tanítványt, pályatársat és 
barátot tudhatott maga mellett a munkában, 
akik segítették az intézmény célkitűzésének 
megvalósításában: a kutatás, ismeretterjesz-
tés és a múzeum oktató-nevelő szerepének a 
betöltésében.

A néprajzi gyűjtés, terepjárás, az 1950-es 
évektől megkezdett folyamatos régészeti ása-
tások eredményeként napjainkban több ezer 
tárgy gazdagítja a múzeum régészeti, törté-
nelmi, néprajzi, természetrajzi gyűjteményeit. 
Mindezek, együttesen az 1996-ban betelepített 
Nyikó menti székely portával kibővült szabad-
téri néprajzi részleggel, és a népi-ipari szerke-
zetek monumentális darabjaival alkotják azt a 
felbecsülhetetlen értéket, amelyet ma székely-
keresztúri Molnár István Múzeumnak nevezünk.

Dr. Molnár István ilyen gazdag, értékes te-
vékenységével méltán érdemelte ki a Székely-
keresztúr város Díszpolgára megtisztelő címet, 
amelyet a város önkormányzata 1995-ben ado-
mányozott Székelykeresztúr város érdekében 
végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül. 
Az akkor elhangzott laudációból idézünk, amely-
lyel néhai id. Gálfalvi Sándor tanár úr méltatta 
dr. Molnár Istvánt: 

„Dr. Molnár István ny. tanár, múzeumigazgató 
egész élete és tevékenysége szorosan kapcso-
lódik a város kulturális életének felemeléséhez.

Iskolai tevékenysége mellett egyre több fi-
gyelmet szentelt a néprajznak és Nagy Lajos 
rajztanár ösztönzésére helyben és a környe-
ző falvakban szellemi és tárgyi néprajzi anyag 
gyűjtésébe kezdett. Tanítványaiból gyűjtőcso-
portokat szervezett, akikkel hétvégeken végig-
járta a falvakat, begyűjtve a népi kultúra ér-
tékeit megőrző, pusztulásnak indult, lomként 
hányódó tárgyakat.

A felhalmozódó néprajzi anyag elhelyezé-
sére a gimnázium által biztosított terem kicsi-

nek bizonyult, ezért megfelelő épületről kellett 
gondoskodni. A város akkori vezetősége a be-
gyűjtött múzeumi anyag elhelyezésére előbb 
a Flórián-féle üzlethelyiséget, majd a mellette 
lévő Kaszinó épületét biztosította. Így 1946-ban 
megnyithatta kapuit Székelykeresztúr Városi 
Múzeuma, amely azóta állandóan fejlődve, ma 
már mind a hazai, mind a külföldi szakkörökben 
elismert intézménnyé vált.

A múzeumalapító Molnár István nemcsak 
gyűjtő munkát végzett, hanem gondoskodott 
annak tudományos feldolgozásáról is. Néprajzi 
ismereteinek elmélyítése érdekében beiratko-
zott a kolozsvári Bolyai Egyetem doktorátusi 
kurzusára, ahol 1948-ban Gunda Béla profesz-
szor szakirányítása alatt megszerezte a népraj-
zi tudományok doktora tudományos fokozatot. 

A múzeumi munkával párhuzamosan hely-
történeti kutatásokat végzett, amelynek során 
ásatásokat szervezett, értékes adatokkal gaz-
dagítva Székelykeresztúr és környéke őstörté-
neti és középkori történelmi adattárát.

Százat meghaladó tudományos dolgozatait 
hazai és külföldi szaklapok szívesen közölték, 
amelynek nyomán Székelykeresztúr neve beke-
rült a nyilvántartott múzeumvárosok névsorába. 
Tudományos munkássága mellett, a múzeum 
keretében rendezett állandó és időleges kiállítá-
saival, fontos népnevelő munkát is végzett. 

Széleskörű tevékenységébe szervesen beillesz-
kedik egyházi munkássága. Pályáját a székelyke-
resztúri Unitárius Gimnáziumban kezdi, ez az in-
tézmény ad helyet első néprajzi gyűjteményének. 
Gyűjtőmunkája során rendszeresen tanulmányoz-
za a Székelykeresztúr környéki unitárius egyház-
községek levéltárait, és az így gyűjtött anyagot 
helytörténeti tanulmányokban dolgozza fel. 

Mint a székelykeresztúri Unitárius Egyházkör 
felügyelő gondnoka, az esperesi vizsgálószé-
kek alkalmával ismerteti a meglátogatott egy-
házközségek történetét és a múltból vett helyi 
példákkal serkenti egyházszeretetre híveit. Az 
egyházközségek történetéről írt tanulmányai 
sorozatban jelennek meg a Keresztény Magvető 
hasábjain, amivel jelentősen gazdagítja az uni-
tárius egyháztörténet adattárát.

Mindezek alapján elismeréssel állapíthatjuk 
meg, hogy dr. Molnár István életművével, a 
Városi Múzeum megalapításával és az ott folyó 
tudományos és népnevelő munkásságával a ro-
mániai magyarság nemzetiségi identitástudata 
megőrzésének ügyét szolgálta.”

Dr. Molnár Istvánnak 2008-ban Székelyke-
resztúr és Karcag Város, valamint Györfi Sán-
dor karcagi szobrászművész szobrot állítottak. 
A múzeum emeleti kiállítótermében egy beren-
dezett kis sarok őrzi alapítója emlékét.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 20 éve huny t el dr.  Molnár Ist ván
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kultúránk megőrzésére. Ennek érdekében min-
den évben gyermekszínjátszó találkozókat, 
népdalvetélkedőket, mesemondó, szavaló ver-
senyeket szervez, amelyekre meghívja a szom-
szédos települések iskoláinak tanulóit is, de ők 
is részt vesznek a környező iskolák által szerve-
zett ilyen irányú rendezvényeken. A kultúrigaz-
gatói és községi könyvtárosi teendőket is Ő vég-
zi. Ilyen minőségében nagy hangsúlyt fektet az 
ifjúság és általában a felnőtt lakosság kulturális 
és hagyományápoló tevékenységére. Színdara-
bokat, népi táncokat tanít be és visz színre. Az 
Ő irányításával hozták létre a Székelyföld Ka-
puja Egyesületet, melynek elnöki tisztségét is 
Ő tölti be. Az Ő kezdeményezésére jelenik meg 
a település folyóirata, melynek szintén Ő a fele-
lős kiadója. Mindezek mellett nemzeti ünnepek, 
falunapok, falutalálkozók, idősek napja, gyer-
meknap valamint a Nemzetközi Nőnap méltó 
megünneplésének szervezője. 

„A határon túli magyar kultúra ápolásáért” – 

fejeződik be a méltató előterjesztés.
Községünk, ennek keretében falunk, Alsó-

boldogfalva lakói tiszta szívünkből gratulálunk a 
megérdemelt magas kitüntetéséért, és továb-
bi eredményes munkát kívánunk az új Magyar 
Kultúra Lovagjának!

Gálfalvi Gábor,
a Magyar Kultúra Lovagja

SPORT/KULTÚRA

Székelykeresztúr rendezte a hétvégén a 40 
év feletti labdarúgóknak szóló Székely Kupát. 
A veteránok – akik már sokfelé jártak a turné-
val - elmondták, idegenben már számtalanszor 
diadalmaskodtak, de hazai pályán most vehet-

ték át először az első helyért járó trófeát. II. 
Székelyudvarhely, a III. Sepsiszentgyörgy csa-
pata lett; de játszott még Kovászna, Barót és 
Kézdivásárhely is. Legjobb játékos: Bende La-
jos (Sepsiszentgyörgy), legjobb kapus: Tikosi 

László (Székelyudvarhely), gólkirály: Kandó Pé-
ter Csaba (Székelykeresztúr). A Székely Kupa 
következő fordulójára Kézdivásárhelyen kerül 
sor március elején.

Sokan lábon állva szurkolták végig a váro-
si sportcsarnokban zajló III. Újévi Kupát, ahol 
a szervezők: Fazakas János és Fodor József az 
Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokságban ját-
szó 17 csapatot látták vendégül. A teremtornán 
sok volt a meglepetés: piros lap nélkül járt le 
az esemény, vagy éppen egyes – nagy esélyes 
- Keresztúr környéki csapatok vezető pozícióból 
kaptak ki. A végső eredmények az alábbiak sze-

rint alakultak: az első helyezett lett Betfalva, 
4-2 arányban győzedelmeskedett Agyagfalva 
felett. A harmadik helyért Farkaslaka és Cseke-
falva játszott, ahol előbbi nyert 6-4 arányban.

A legjobb kapus: Birtalan Szabolcs, Agyag-
falva

A legjobb játékos: Zoltáni Róbert, Betfalva
Gólkirály: Murvai István, Csekefalva

Benépesült a két ünnep között a városi sport-
csarnok, mert nagyszabású focitornát szerve-
zett keresztúri, zetelaki, mioveni és agyagfalvi 
gyerekeknek az Egyesülés. Az összegyűlt 100 
fiatal labdarúgónak több szurkolója akadt: a ba-
rátok és a szülők is biztatták őket a pálya szé-
léről.

A helyezések végül ugyanúgy alakultak a 
2002-es és a 2004-es korosztályban is: I. CF 
Mioveni, II. Keresztúri Egyesülés, III. Agyagfal-
vi Lendület, IV. Zetelaka.

Gratulálunk a nyerteseknek, a szervezőknek 
is! Péter Miklós és Klein László – és a gyerekek 
szülei is – immár 4. alkalommal tettek ki magu-
kért, hogy a szokásos Karácsonyi Kupát minél 
színvonalasabban bonyolíthassák le.

A 2002-esek legjobb játékosa Raducanu Adi 
(Mioveni), a gólkirály Pálhegyi Andor (Keresz-
túr), és a legjobb kapus Bartos Alpár (Agyag-
falva) lett. 

A 2004-esek között Chiliment Mario (Mio-

veni) bizonyult a legjobb játékosnak, Csutak 
Barna (Keresztúr) lett a gólkirály, a legjobb ka-
pusnak járó díjat pedig a zetelaki Sánduly Zsolt 
vihette haza.

96 versenyzővel indult a 2017-es év első hor-
gászversenye, amikor január közepén sor került 
a VII. Lékhorgász Verseny  megrendezésére a 
rugonfalvi tónál.

Az alábbi eredmények születtek:
I. hely: Márton Zsolt
II. hely: Sârbu Nicolae
III. hely: Cocis Dorin
Legnagyobb hal kifogója: Márton Zsolt.

 S zékely L abdarúgó Kupa

 III .  Újévi Kupa

 I V.  Karácsonyi Kupa

 V II .  Lékhorgás z Verseny A nyaor s zág ránk is f igyel a Magyar Kultúra Napján
...folytatás az 5. oldalról
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FELHŐTLENÜL

2017. január 11-én volt az év első  színházi 
előadása a keresztúri művelődési házban. 

A kézdivásárhelyi Városi Színház Ray Coo-
ney Ketten a neten című előadását láthatták 
az érdeklődők. A vígjáték, amelyet szilveszte-
ri előadásként mutatott be a kézdivásárhelyi 
Városi Színház, a Bigámia című vígjátékának 
folytatása: John Smith taxisofőr, aki koráb-
ban párhuzamos életeket élt, két felesége és 
két háztartása között próbált lavírozni, most 
ismét kényes helyzetbe került. Felnőttek a 
két házasságból származó gyermekei, akik 
az internet segítségével találtak egymásra. 
Ismerkedésüket viszont a közös apa minden 
eszközzel igyekszik megakadályozni, és ez 
számos komikus helyzetet eredményezett.

Sok különleges előadást tartogatott janu-
ár hónap, köztük Kaszás Géza filmjét A lova-
síjászt is. A dokumentumfilm Kassai Lajos tevé-
kenységével, az általa újrateremtett – csak az 
elődeinkre jellemző ősi harci képességgel – a 
lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az 
abból létrejött, a világban futótűzként terjedő 
sporttal foglakozik. Január 25-én a film több 
alkalommal is teltházas levetítésre került a ke-
resztúri kultúrházban.

A Hahota Színtársulat Ha betéved-nem té-
ved című szilveszteri kabaré-előadásával ha-
marosan Székelykeresztúron vendégszere-
pel. Értesíteni szeretnénk a kedves nézőket, 
hogy a meghirdetett 3 előadás közül kettő-
re már nem lehet jegyet kapni (február 2. - 
19.00 óra, február 3. - 20.00 óra mind betelt). 
A február 3-i 17.00 órás bemutatóra korláto-
zott számban kaphatóak a 30 lejes belépők a 
kulturális irodában.

A nagy sikerre és a farsangra való tekin-
tettel február 17-én este 19.00 órától a Pipa-

csok előadásában újból látható lesz a Székely 
Dorottya.

Február 22-én a Kézdivásárhelyi Városi 
Színház előadására, a Skandináv lottó című 
vígjátékra kerül sor este 19.00 órától. Jegyek 
ára 15 és 20 lej.

Március 2-án, csütörtökön a Háromszék 
Táncegyüttes A banda című előadása lesz lát-
ható este 19.00 órától. 

Március 4-én a Gruppen-Hecc társulat lép 
fel a városban. A 25 lejes belépők már meg-
vásárolhatóak.

Évről évre a folytonosság jegyében szervezi 
meg a Polgári Zenekar 1895 újévi koncertjét, 
amely mindig izgalommal várt esemény Szé-
kelykeresztúr kulturális életében. Telt házas 
koncerttel örvendeztette meg a közönséget a 
január 15-i, vasárnapi eseményen is, amelyen 
rengetegen vettek részt, sokan az előtérből 
hallgatták végig a felcsendülő, ismerős dalokat. 

A zenekar külön köszönetet mondott a hang-
szerelésért Horváth Adriánnak és Bán Lász-
lónak, az unitárius egyháznak, amiért fűtött 
teremmel járul hozzá a felkészülésükhöz. Mel-
lettük a városi önkormányzat, a Hargita megyei 
tanács, több helyi vállalkozó is oklevélben ré-
szesült az elmúlt időszakban történő támogatá-
sért. Demeter Levente egyesületi elnök és Nagy 
Levente karnagy munkájára is hálával gondolt 
az együttes, amelynek tagjai közt egyre több 
hölgy is helyet foglal. 

A csaknem teljes felállásban játszó Polgári Fú-
vószenekar 1895 a szép új egyenruhájukban olyan 
slágereket adott elő, mint: Este a székelyeknél, 
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, Cintá-
nyéros cudar világ, Párizsban szép a nyár, Oko-
sabban kéne élni, Próbálj meg lazítani, Szexepilem 
vagy a Micsoda nő ez a férfi közismert slágerek

Köszönjük ezt a felejthetetlen estét, és kívá-
nunk további sikereket a zenekarnak!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Ket ten a neten  A lovasíjás z

 S zínházi előzetes február 2.-  március 4 .

 Újévi koncer t

Január 13-án, pénteken a művelődési házban 
pár középiskolás diák kezdeményezésére egy-
részt fergeteges koncertet láthattunk, másrészt 
az est bevételét Kövecsi Bence műtéti költségei-
nek fedezésére szánták. Az este során csaknem 
9000 lejes adományról adtak hírt a szervezők: 
Mihálydeák Krisztina és Gráncsa Ferenc. A befolyt 
összeg több csatornán át érkezett: a városlakók a 
nap folyamán, illetve még a decemberi karácso-
nyi vásáron tehették meg felajánlásaikat, a szé-
kelykeresztúri motorosok, több magánszemély, 
művész, egyesület és cégvezető, a Dental Center 
fogászat, a Bonfini étterem és az Anya főz-cso-
port kismamái az általuk kiadott szakácskönyv 
bevételével is támogatták az operációt.

A Swag5 együttes koncertje után Bence is 
mikrofon elé állhatott, és nagymamája is megkö-
szönte a segítséget, azt a példátlan összefogást, 
amit az elmúlt években, hónapokban kaptak. 

Városunk lakói sokadszorra bizonyították, 
hogy nem közömbösek egymás sorsa iránt, a 
nehézségben készek segíteni embertársaikon.
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