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OK TÓBER

Október az év tizedik hónapja a Ger-
gely-naptárban. A latin octo szóból szár-
mazik, melynek jelentése nyolc – utalva 
arra hogy eredetileg ez volt a nyolcadik 
hónap a római naptárban, mielőtt a ja-
nuár és február hónapokat hozzáadták az 
évhez. A 18. századi nyelvújítók szerint az 
október: mustonos. A népi kalendárium 
Mindszent havának nevezi, a protestán-
sok pedig gyakran reformáció hónapjá-
nak (mivel Magyarországon október 31-én 
tartják a reformáció ünnepét).

Kányádi Sándor: 
Októberi lakoma

Sárguló, ritkuló lombú fák,
üresen ásító fészkek.
A fák alatt egy kis legény
vidáman fütyörészget.

Almát tallózgat lomb között
lapító almát, körtét.
(Kár, hogy a dióágakat
a verők összetörték.)

Megrakja a zsebét, kebelét,
s kiül az őszi napra.
Mellette dióval tele
üldögél kalapja.

Követ keres, két jó követ,
föl sem kell állni érte.
Körülötte már ott csücsül
utcája kicsi népe.

Elkezdődik a lakoma.
A szomszédban lekvárt főznek.
Süt a nap, finom szilvaíz
illata van az ősznek.

Bár nem terveztük, gyertyafénynél emlé-
keztünk az 1956. október 23-i forradalomra, 
a magyarországi terror és a szovjet megszál-
lás elleni küzdelemre, amely a 20. századi 
magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
és legtragikusabb eseménye volt. A reformá-
tus templomból gyertyás felvonulás haladt a 
főtérre, ahol megkoszorúztuk a Polgármes-
teri Hivatal falán elhelyezett emléktáblát. 
Az eső és az áramszünet nem akadályozott 
az ünnep menetében, csak kissé felülírta a 
forgatókönyvet, de ezzel csak még meghit-
tebbé, emlékezetesebbé tette ezt a megha-
tó, csendes, méltóságteljes megemlékezést. 

A Molnár István Múzeumban Rafai Emil pol-
gármester úr szavai nyitották meg az estet, 
majd Biró Barna Botond, a megyei tanács 
alelnöke, Sebestyén Csaba, Hargita megyei 
parlamenti képviselő és Szőcs Annamária, a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium történe-
lemtanárnője szólalt fel. Ismerős dallamok, 
versek idézték 1956 szellemét a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium diákjainak, tanárainak 
közreműködésével. 

Az est végkincsengése maradt: Nem a 
lámpák fényére, hanem hőseink tetteinek vi-
lágosságára kell figyelnünk! 

Sándor-Zsigmond Ibolya

Október 12-én, csütörtökön sor került a he-
lyi önkormányzat rendes havi ülésére, amelyen 
tizenkét napirendi pontot vitatott meg az ön-
kormányzat.

Első napirendi pontként a tanácsosok el-
fogadták a múlt havi ülésről készített jegyző-
könyvet.

Székelykeresztúr város tagja egy Maros me-
gyei Közösségi Fejlesztési Társulásnak, ez az 
Adi AQUA INVEST Maros nevű Közösségi Fej-
lesztési Társulás, amely szennyvíz- és vízháló-
zat-fejlesztés kapcsán jött létre. Ezen a társu-
láson keresztül valósult meg nagyon sok olyan 
munkálat (kanalizálás, vízmű- vagy szenny-
víztelep-fejlesztés), ami az elmúlt időszakban 
lezajlott itt Székelykeresztúron, és ennek a 
társulásnak fizetünk mi évről évre és hónapról 
hónapra egy bizonyos díjat, ennek a díjnak a 
változtatását fogadtuk most el a második napi-
rendi pontként.

Az RDE szemétszállító cég a harmadik na-
pirendi pontként egy beadványt nyújtott be, 
amelyben kéri az általa alkalmazott szemétel-
szállítási díjaknak a változtatását mind a ma-
gánszemélyeknél, mind az intézményeknél és 
cégeknél. A vezetőség nem tudott részt venni az 
ülésen, de a díjak növekedési tendenciát mutat-
nak. Kérésük alapján az intézményes és a céges 
szemét többe kerülne, a magánszemélyek ese-
tében enyhe csökkenést javasoltak. A cég kép-
viselőjének hiányában nem tudtuk ezt a témát 
érdemben megbeszélni, ezért ennek a megtár-
gyalását az önkormányzat elhalasztotta a jövő 

ülésre, és abban maradtunk, hogy a következő 
ülésig még érlelődik a téma, lássuk, a környező 
településeken milyen díjakat alkalmaznak, hogy 
mi is azokhoz igazodjunk. Az elmúlt alkalommal 
is a díj megszabásakor Parajdot vettük alapul, 
az egy hozzánk hasonló nagyságrendű község, 
ha nem is város, de Székelykeresztúron sem 
szabad nagyobb legyen a díj, mint a környező 
településeken, most is ezt a kört megszaladjuk 
és következő ülésig, amelyen reméljük, hogy a 
cég képviselője is részt vesz, megnézzük, hogy 
mennyire megalapozott a kérésük.

A négyes napirendi pontnál az önkormányzat 
Caritasszal kötött szerződését vitattuk meg. A 
beteggondozók ‒ akik a Caritas alkalmazottjai 
és több székelykeresztúri és környékbeli beteg-
hez kijárnak ‒ szolgáltatásáért az önkormány-
zat havonta fizetett egy összeget, 5000 lejt. Ez 
a szerződés most felbontódott, tehát különbö-
ző törvényességi kifogásai voltak a számvevő-
széknek, (az elmúlt időszakban számvevőszéki 
ellenőrzés volt) és úgy gondoltuk, hogy felbont-
juk a szerződést, és ha továbbá igény van erre 
a szolgáltatásra ‒ már pedig van, mert havonta 
jönnek azzal a listával, hogy  hány helyre és mi-
lyen szolgáltatásokat végeztek el ‒, akkor no-
vember 1-jétől az új közbeszerzési törvény sze-
rint a közbeszerzési honlapon keresztül annyi 
szolgáltatást fogunk vásárolni, amennyire szük-
ség van. Az eddigi formában nem volt fenntart-
ható az a szerződés, és ezért kellett felbontani.

	 Beszámoló	 az	 októberi	 tanácsülésről

 1956. OK TÓBER 23-R A EMLÉKE Z TÜNK 

folytatás a 2. oldalon...



2.   oldal - 2017. október

ÖNKORMÁNYZAT

Ugyancsak a számvevőszékes ellenőrzésnek 
a kapcsán egy olyan kifogása is volt a számve-
vőszék ellenőreinek, hogy azok az ingatlanok, 
épületek, amelyek használatban vagy admi-
nisztrálásban vannak a különböző alegységek-
nél ‒ gondolok az iskolákra és olyan épületekre, 
amelyek közvagyonban vagy a város vagyo-
nában vannak ‒, azok bérbeadás esetén (pl. 
a sportcsarnok a Petőfi-iskolánál vagy a Zeyk 
Domokos-iskolánál van még más tevékenység 
is, egy büfé is működik ott és sofőriskola is) az 
ezekből származó bérleti összeg az 80-50%-
ig a város kasszájába kellene beérkezzen, ez 
eddig nem így volt, és most elfogadtuk, hogy 
fele-fele arányban lesz ez az összeg befizetve, 
tehát fele marad az üzemeltetőnél, és fele befi-
zetődik a város kasszájába, mert így írja elő a 
törvény.

A hatos napirendi pont kapcsán a Polgármes-
teri Hivatalban egy munkaköri beosztásnak és 
egy állásnak a módosítására került sor végzett-
ség és más szempontok figyelembevételével.

Hetes napirendi pont kapcsán: egy térségi 
fejlesztési társulatban vagyunk benne, Har-
gita Megyei Szemétgazdálkodási Egyesület-
ben, amely a szemételszállítással kapcsola-
tos, és amelyet a megyei tanács hozott létre 
az önkormányzatokkal karöltve. Itt szó van a 
szemétgazdálkodásról, Gyergyóremetén van 
megépítve az a tározó, amelyik még nincs be-

üzemelve, és térségünkben Korondon lesz egy 
olyan átrakó központ, amelynek a munkálatai 
ott is bizonyos problémák miatt még nem fe-
jeződtek be. De attól függetlenül, hogy még 
nem működik, a működési szabályzatát ennek 
az ADI-nak (Asociaţia de Dezvoltare Intraco-
munitară, magyarul Vidékfejlesztési Társulás) 
napirendre kellett tűzzük. Most így lehet uniós 
pénzekhez hozzájutni, hogy különböző témák 
kapcsán különböző fejlesztési társulásokba 
kell több önkormányzat besorolja magát, így 
vagyunk mi is benne, amint már említettem a 
Maros megyei  AQUASERV a vízszolgáltatásnál, 
vagy ilyen a szemételszállításnál a Hargita Me-
gyei Szemétgazdálkodási Egyesület, ilyen egye-
sületet hoztunk létre a közvilágítás kapcsán a 
környező településekkel (tíz település), amely 
most van bejegyezve, és pályázni szeretnénk, 
hogy ledes égőkre cserélhessük ki Székely-
keresztúron és körülöttünk több községben a 
közvilágítási lámpatesteket. Most fogadták el a 
szemétgazdálkodási egyesületnek a működési 
szabályzatát, amelyet úgy látszik nemcsak a 
megyei tanács, de minden önkormányzat el kell 
fogadjon. 

A 2018-as tisztviselői táblának az elfogadá-
sára (Plan de ocupare a funcţiilor) is sor került.

Kilences napirendi pont kapcsán költségve-
tés-módosításra került sor, főleg az iskoláknál 
eszközöltünk változtatásokat, a tartalékalapból 

az iskoláknak ‒ ahol erre szükség volt ‒ kurrens 
költségekre pénz utaltunk ki, és a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola pályázati összeget is nyert, 
és ezt is most belefoglaltuk a költségvetésbe, 
hogy megfelelően tudják elkölteni. 

Az országos törvények mindegyre változnak 
minden területen, és ez igaz az ANL-s laká-
soknak a bérével kapcsolatban is, az országos 
törvénykezésnek a szellemében mindig a helyi 
béreket az új előírások szerint utólagosan ön-
kormányzati ülésen is el kell fogadni, és ki kell 
igazítani, tehát a tízes napirendi pont kapcsán 
az ANL-s lakásoknak az új szabályok szerinti bé-
reinek az elfogadása történt meg.

Tizenegyes napirendi pont kapcsán a Hargita 
negyedben van egy garázs, amely még nincs 
eladva, visszamondták a vásárlási szerződést 
az eddigi részletfizetők, most ugyanezt a ga-
rázst bérbe szeretnék venni, és ezt a bérleti ki-
írást fogadta el az önkormányzat.

Különféléknél egy napirendi pont volt, amint 
említettem augusztus 20-szeptember 28. kö-
zötti időszakban a számvevőszék ellenőrzést 
végzett az önkormányzatnál, de nemcsak itt, 
hanem az alegységeknél is, pl. az iskoláknál, és 
ennek a jegyzőkönyvnek az ismertetése meg-
történt, ez egy nyilvános dokumentum, ame-
lyet bárki megnézhet.

Következő tanácsülésre november második 
csütörtökjén, tehát 9-én fog sor kerülni.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Beszámoló	a	szeptemberi	tanácsülésről
...folytatás az első oldalról

114/2017-es HATÁROZAT a „Maros me-
gyei víz- és szennyvíz-szolgáltatási rendszer 
kiterjesztése és felújítása” munkálat ho-
zzájárulásának újra elfogadásáról.

115/2017-es HATÁROZAT a gyulafehérvári 
Caritasszal kötött 1284/2016 számú szociá-
lis szolgáltatásokat biztosító együttműködés 
felbontásáról.

116/2017-es HATÁROZAT a közvagyonból 
bérbe adott ingatlanok béréből az ügykezelő-
nek járó rész meghatározásáról.

117/2017-es HATÁROZAT egy közhivatalnoki 
munkakör átalakításáról.

118/2017-es HATÁROZAT a Hargita me-
gyei Integrált Szemétkezelési Fejlesztési 
Egyesület szabályzatának elfogadásáról.

119/2017-es HATÁROZAT a Polgármesteri 
Hivatal keretében lévő munkakörök betöl-
tésének 2018-as évi tervéről.

120/2017-es HATÁROZAT a 2017-es évi helyi 
költségvetés kiigazításáról.

121/2017-es HATÁROZAT az ANL típusú la-
kások bérleti díjainak módosításáról, a Dávid 
Ferenc lakónegyedben.

122/2017-es HATÁROZAT a Hargita utca P0 
tömbház alatti 14. számú garázs bérbeadásá-
nak elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2017. október 12.

HOTĂRÂREA nr. 114/2017 privind reapro-
barea co-finanţării Proiectului “Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uza-
tă în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 
PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continu-
at prin Proiectul: “Fazarea proiectului Extin-
derea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Mureş, Cod SMIS 2014+ 
106373” de către oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 115/2017 privind aproba-
rea desfacerii contractului pentru acordarea 
de servicii social-medicale nr. 1284/2016, în-
cheiat cu CARITAS Alba Iulia.

HOTĂRÂREA nr. 116/2017 privind stabilirea 
cotei parte din chirii care revine administra-
torului bunurilor închiriate din domeniul pu-
blic al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 117/2017 privind transfor-
marea unei funcţii publice de execuţie.

HOTĂRÂREA nr. 118/2017 privind aproba-
rea Regulamentului consolidat şi armonizat 
al serviciului de salubrizare la nivel judeţean 
pentru localităţile membre ale A.D.I „Siste-
mului Integrat de Management al Deşeuri-
lor” Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 119/2017 privind aproba-
rea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
pe anul 2018 în cadrul Primăriei oraşului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 120/2017 privind rectifica-
rea bugetului local al oraşului Cristuru Secu-
iesc pe anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 121/2017 privind aproba-
rea modificării cuantumului chiriilor pentru 
locuinţele ANL, situate în oraşul Cristuru Se-
cuiesc, cartierul Dávid Ferenc.

HOTĂRÂREA nr. 122/2017 privind aproba-
rea închirierii garajului nr. 14, situat în oraşul 
Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, în subsolul 
blocului de locuit P0 sc. A.

Cristuru Secuiesc, la 12. octombrie 2017.

 A nyaköny v i hírek
2017.09.15. – 2017.10.15. 

Házasságkötések:

 2017.09.15
Gábor-Zănoagă Cătălin és Burján Erzsébet
 2017.09.15
Nicolae Constantin és Mózes Melánia
 2017.09.20
Constantin Ştefan és Rezi Rozvita

 Elhalálozások:

Toldi László  2017.09.28
László Aranka  2017.09.29
Bálint Sándor  2017.09.29
Burszán Irma  2017.10.01

HOTĂRÂR I L E	
CONS I L IU LU I 	 L OCA L
A L 	 ORAŞULU I	
CR IS TURU 	S ECU I ESC

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
HATÁROZ ATA I
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2018-ban országgyűlési választások lesz-
nek Magyarországon – számunkra, erdélyi 
magyarok számára fontos, hogy olyan kormány 
kerüljön hatalomra, mely a határon túli 
magyarok jogaiért ki mer és ki is akar állni. 
Annak érdekében hogy az erdélyi magyarokkal 
is közösséget vállaló nemzeti kormány jusson 
mandátumhoz, szükség van arra, hogy az 
ittélők éljenek a demokrácia biztosította dön-
tési jogukkal, éljenek a szavazás lehetőségével.

Az erdélyi magyarok, akik magyar állampol-
gárok már, levélben szavazhatnak, ez azonban 
előzetes regisztrációhoz kötött. 

Külföldön élő magyar állampolgárokként 
csak azt követően szavazhatunk, ha a magyar 
Nemzeti Választási Iroda felvett a magyar vá-
lasztói névjegyzékbe (ez a regisztráció). A név-
jegyzékbe vételt minden külföldi lakóhellyel 
rendelkező 17. életévét betöltött magyar 
állampolgár kérheti, akit magyar bíróság nem 
zárt ki a választójog gyakorlásából.

Amennyiben korábban az állampolgársági es-
kütételt követően vagy egyéb alkalommal nem re-
gisztráltak, ahhoz, hogy élni tudjon szavazati jogá-
val, regisztrációs nyomtatvány kitöltése szükséges.

A nyomtatványt kitölthetik személyesen a 
főkonzulátuson, bármely Eurotrans Alapítvány/
illetve RMDSZ irodában avagy bármely EMNT 
irodában/Demokrácia Központban, továbbá a 
nyomtatvány interneten keresztül is elérhető a 
valasztas.hu oldalon.

Mivel ez a voksolási forma szokatlan az er-
délyi magyar közösség számára, az Eurotrans 
Alapítvány partnerségben az RMDSZ-szel segít-

séget nyújt a szavazással kapcsolatos tudniva-
lók ismertetésében. Célja a jövő év márciusáig 
tartó országos regisztrációs kampánynak, hogy 
mindenki, aki élni szeretne szavazati jogával, az 
előírásoknak megfelelően tehesse ezt meg, és 
ne ütközzön formai hibába. 

Sokan már kaptak postai úton levelet a 
magyar kormánytól, melyben tájékoztatnak 
arról, hogy regisztrálva van-e az illető, vagy 
regisztrálási kérelem van a levélben, illetve a 
szavazásra való kérelmet csatolták. 

A választásokon való érvényes részvételhez 
a következő három feltételnek kell teljesülnie:

- a szavazó rendelkezzen magyar állampol-
gársággal

- regisztráljon a választásokra, azaz kérje fel-
vételét a magyarországi választási névjegyzék-
be

- juttassa vissza a szavazólapot a megadott 
határidőig.

Amennyiben a szavazó állampolgár szemé-
lyi adataiban változás történt, erről bejelentést 
kell tennie. A bejelentés módjáról információt 
találhat a www.regisztracio.ro oldalon.

 A csíkszeredai főkonzulátuson 2013 óta már 
az állampolgársági eskütételek alkalmával lehe-
tőségük nyílik a honosítottaknak a regisztrációs 
nyomtatvány kitöltésére.

Amennyiben valaki már részt vett a 2014. évi 
magyar országgyűlési választásokon és/vagy a 
2016. évi országos népszavazáson, a 2018. évi vá-
lasztásokra is érvényes regisztrációval rendelkezik.

Amennyiben regisztrációt követően lakcíme 
megváltozott, ha a regisztráció óta házasságot 

kötött vagy házasságát felbontották (ha nevet, 
illetve lakcímet cserélt), ezt be kell jelentenie, 
mert ezeket az eseményeket Magyarországon 
is anyakönyveztetni szükséges. Az erre vonat-
kozó bejelentést megteheti a Főkonzulátuson, a 
kihelyezett konzuli napokon vagy bármely ma-
gyarországi anyakönyvvezetőnél. 

Regisztrációs kérelemhez vagy egyéb válto-
zás bejelentése esetén a lakcímkártya szüksé-
ges, ezek  adatai alapján töltik ki a nyomtatvá-
nyokat. Ha lakcímkártyával nem rendelkezik, a 
magyar útlevele, ha azzal sem rendelkezik, a 
honosítási okirata alapján kell kitölteni a nyom-
tatványt!

A regisztrációs kérelemnek legkésőbb a sza-
vazás napját megelőző 15. napig kell beérkez-
nie a magyar Nemzeti Választási Irodához.

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

Az Európai védelmet jogainknak! – ava-
gy a Minority SafePack polgári kezdeményezés, 
illetve törvénycsomag a Kárpát-medencei ma-
gyar közösség, illetve a romániai magyarság 
jogainak védelmében született. A törvénycso-
mag nem csupán a minket megillető jogokat 
biztosítaná, hanem minden európai őshonos 
kisebbséget érintene. Idén, július 17-én meg-
kezdődött az online aláírásgyűjtés Romániában, 
melyet a FUEN – Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniója – Kolozsváron tartott májusi kon-
gresszusa keretében indítottak el. Amennyi- 
ben siker koronázza az Erdélyből induló kez-
deményezést, az azt fogja jelenteni, hogy nem 
csupán számunkra, hanem más európai kisebb- 
ségek számára is biztonságosabb lesz a jövő.   

Amikor a Minority SafePacket útjára enged- 
ték, az érdekelte az RMDSZ-t, hogy ezáltal cse-
lekvésre késztesse az Európai Uniót, találjanak 
megoldást a kisebbségek védelmére, továbbá 
hogy Románia tartsa be az EU-hoz való csatlako-
zásakor ígért vállalásokat. A Minority SafePack 
kezdeményezés hatalmas erőssége, hogy Euró-
pa minden kisebbsége támogatja, mögötte áll. 
Ez egy európai szintű garancia lenne jogaink biz-
tonsága érdekében. A Kárpát-medencei magyar 
közösség és a romániai magyarság mindenképp 
a kezdeményezés nagy nyertesei között lehet.

Európa országainak kisebbségeivel ugyanab-
ban a cipőben járunk, és azért az erdélyi ma-
gyarság a zászlóvivője ennek a kezdeménye-
zésnek, mert mi vagyunk az egyik legnépesebb 
közösség az európai kisebbségek között, mond-
ta az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének 

ügyvezetője, Bíró Barna Botond. Úgy látja, a ki-
sebbségekkel szembeni visszaélések gyakorib-
bakká fognak válni az elkövetkezőkben. Amiatt 
hogy a valós problémák ne kerüljenek felszínre, 
eltereléseként a kisebbségekre irányítják a ro-
mán közvélemény figyelmét, az RMDSZ tehát 
azt szeretné, hogy a kisebbségi jogok biztosí-
tása külső nyomásra valósuljanak meg. Fontos, 
hogy minél többen írják alá, támogassák a kez-
deményezést: be kell bizonyítanunk, hogy eb-
ben a közösségben megvan az igény egy ilyen 
normacsomagra – fogalmazott az ügyvezető. 

Védelmet kérünk
Az RMDSZ álláspontja az, hogy az EU-nak 

valóban meg kell védenie azokat az őshonos ki-
sebbségeket, akik értéket teremtettek, illetve 
értéket akarnak teremteni szülőföldjükön, és 
mindemellett nem akarnak asszimilálódni.

A kisebbségügyi javaslatcsomag kiterjed a 
szabad anyanyelv- és szimbólumhasználatra, az 
egyenlő bánásmódra, a nemzeti kisebbségi kul-
túrák megőrzésére, a diszkriminávióellenesség 
és támogatáspolitika területeire is. Kevesebb 
mint egy évünk van arra, hogy 250 ezer támo-
gató aláírást összegyűjtsünk Romániában, illet-
ve ebből 25 ezret Udvarhelyszéken. 

Ügyünk lényegbevágó, ezt a román állam 
pontosan tudja, nem véletlen tehát, hogy június 
végén azt kérte az európai bíróságtól, semmisít-
se meg az Európai Bizottságnak a Minority Safe-
Pack elnevezésű európai polgári kezdeményezés 
bejegyzésére vonatkozó márciusi határozatát.

Az EU-nak akkor kell foglalkoznia a Minority 
SafePack polgári kezdeményezésben javasolt ki-

sebbségi jogalkotással, ha 2018. március 4-éig 
több mint egymillió támogató aláírást sikerül 
összegyűjteni a kezdeményezéshez. Aláíró lehet 
olyan uniós polgár (egy uniós tagország bármely 
állampolgára), aki elérte az Európai Parlamenti 
választásokon való részvételre jogosító életkort, 
vagyis a 18 évet. Romániában negyedmillió, Ma-
gyarországon félmillió, Szlovákiában 50-70 ezer, 
Németországból 100 ezer aláírást kell össze-
gyűjteni, de Hollandiából is 20 ezer, Olaszország- 
ból 120 ezer aláírásra van szükség. A román 
hatóságoknak az online aláírásokat is kell hite-
lesíteniük, így vélhetően a szerverről egy táblá-
zatba viszik ki az adatokat, és a lakosságnyilván-
tartó hivatal végzi el az aláírók azonosítását. 

Kevés az időnk. Pillanatnyilag egész Erdély-
ben zajlik az aláírásgyűjtés, mert úgy gon-
dolják a kezdeményezők, hogy becsületbeli 
ügy aláírásával támogatni minden Európában 
élő magyarnak ezt a törvénycsomagot, hiszen 
nem kérdés számunkra, hogy itthon akarjuk-e 
érezni magunkat szülőföldünkön, hogy tisztel-
nek-e bennünket az ország más nemzetiségű 
állampolgárai, vagy hazátlanoknak neveznek, 
akiknek folyamatosan lábbal tiporják jogaikat!  

Milyen adatokat kér az aláírásgyűjtő ív? 
A nyári időszakban tájékoztató médiakampány 

zajlott, most szeptemberben viszont elindult már 
a kitelepedéses aláírásgyűjtés is – eddig 13 200 
támogató nyilatkozat érkezett az interneten. 

Személyazonosító szám/vagy személyazono-
sító okmány valamelyike, vagyis útlevélszám, 
személyi igazolvány száma, avagy személyi 
szám (CNP), név és születési év, idő, állampol-
gárság, lakcím és irányítószám, város, ország.

 Mag yar vag y? S zükség van rád!

 Magyarors zági válas z tások : s zámunkra is meghatározó!
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A Berde Mózes Unitárius Gimnázium nagy-
korúsítási ünnepségére 2017. szeptember 22-
én került sor iskolánk tornatermében.  Az év-
folyamok ünnepélyes bevonulását Varró Margit 
igazgató asszony köszöntő szavai követték, 
majd nt. dr. Czire Szabolcs előadó-tanácsos 
úr szólt az ifjakhoz. Ez után a XI. osztályosok 
műsora és a maturanduszszalagok feltűzése 
következett. Az ünnepség fénypontja a Józsa 
Levente tanár úr által betanított keringő be-
mutatása volt, majd a friss nagykorúak és a 
felnőttek pezsgővel koccintottak. Az asztali ál-

dás után a diákok ízletes vacsorát költöttek el 
a díszteremben, amit bál követett.

Szeptember 28-án került megrendezésre a 
IX. osztályosok, október 13-án pedig az ötö-
dik osztályosok gólyabálja, sok érdekes fel-
adattal, jókedvvel, tánccal, a gólyakirálynők 
és -királyok megválasztásával.

 2017. szeptember 29-én került sor a ha-
gyományos sóskúti kirándulásra. A nagyszerű 
őszi napsütéses időjárás kiváló lehetőséget 
adott a természetjárásra, főzésre, játékokra 
és a szabadtéri együttlétre.

2017. szeptember 30-án jutalomkirán-
dulásban részesültek azon szorgos diákja-
ink, akik a legtöbb Berde-cipót gyűjtötték 
az elmúlt tanév során. Idén a Gyimesek-
be kirándultunk. Utunk állomásai Csíksom-
lyó-Borospataka-Gyimesbükk, az ezeréves 
határ-Csíkszereda voltak.

2017. október 5-9. között a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium XI. B osztályos tanulói 

a Határtalanul program keretében Nyíregyhá-
zán és Észak-Kelet Magyarországon kirándul-
tak az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 
vendégeként.

Iskolánk diákjai verses-zenés összeállítás-
sal vettek részt a lókodi Kiss Rozália Ökume-
nikus Öregotthon fennállásának 25. évfordu-
lóján szervezett ünnepségen, október 7-én. 
Műsorukat az unitárius templomban az idősek 
vasárnapján itthon is bemutatták.

A gyulafehérvári Caritas minden év októbe-
rében megszervezi az Egymillió csillag a sze-
gényekért szolidaritási akciót, mécsesekkel 
megvilágítva egy-egy közteret, így jelképezve 
a nélkülözőkkel való sorsvállalást. Városunkban 
idén október 13-án került sor erre az esemény-
re. Iskolánkat a XI. B osztályos tanulók képvi-
selték, akik besegítettek a rendezésbe, másfél 
órán keresztül szolgáltatva a hangulatzenét.

Székely Tiboldi Anikó
(Forrás: az intézmény facebook oldala)

Mesék szárnyán: meseszeretetünk repítette el 
tanulóinkat a székelyudvarhelyi meseértő verseny-
re 2017. október 21-én. Összeszorult szívvel állt a 
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AZ ARADI 13 VÉRTANÚRA 
EMLÉKEZTÜNK
Október 6-án, a magyar nemzet gyásznap-

ján, kegyelettel és tisztelettel emlékeztünk 
mindazokra, akik életüket áldozták népünk és 
nemzetünk szabadságáért és függetlenségéért. 

A Székelykeresztúr Város Önkormányzata 
által szervezett megemlékezést koszorúzással 
kezdték a város főterén, majd a Molnár István 

Múzeumban Köblös Domokos alpolgármester 
úr köszöntője után Tekeres Imola, történelem 
szakos tanárnő tartalmas ünnepi beszédben 
méltatta az eseményeket, iskolánk tanulói 
pedig alkalomhoz illően méltósággal idézték 
fel az aradi 13 vértanú emlékét, jellemét és 
utolsó szavait az alábbi szereposztásban: a 13 
vértanú ‒ Dessewffy Arisztid ‒ Kovács Sándor 
IX. M, Kiss Ernő ‒ Kövecsi Szabolcs XI. E, Lá-

zár Vilmos ‒ Péter Norbert XI. M, Schweidel 
József – Farkas Forgács Jenő XII. E, Poelten-
berg Ernő – Farkas Róbert XII. E, Török Ignác 
‒ Kovács Hunor XI. E, Lahner György ‒ Pál 
Lehel Levente IX. M, Knezić  Károly – Sándor 
Kristóf IX. M, Nagysándor József – Varga Raj-
náld IX. M, gróf Leiningen-Westerburg Károly 
– Csutak Zsolt IX. M, Aulich Lajos – Sorosán 
Lehel IX. A , Damjanich János – Gyarmati Nor-
bert IX. M, gróf Vécsey Károly – Tóth Norbert 
XI. E, bitófaácsolók: Gálfi Kevin X. M és Lé-
vai Attila IX. M, narrátorok: Jánosi Annamária 
XI. E, Szász Anita XI. E, Hatos Renáta XI. E, 
méltatók: Vágási Bianka IX. C, Gábor Anikó 
Tímea IX. C, Fodor Orsolya XI. E. A műsort 
Antal Erzsébet és Tekeres Imola tanárnők ál-
lították össze, technikai rendező Kertész Le-
vente tanár úr volt.

Bízzunk benne, hogy a szép szereplés fel-
emelő élménye mellett ez az alkalom is hoz-
zájárult ifjaink lelki, szellemi és jellembeli 
fejlődéséhez, hogy méltó örökösei legyenek 
azoknak az emberi értékeknek, melyek meg-
szerzése és megőrzése a történelem során 
oly sok áldozatot követelt.

Antal Erzsébet

64 csapat az eredményhirdetésen. Iskolánk 
Step by Step III-IV. osztályos tanulói sikere-
sen vették az első forduló akadályait. Első he-
lyen végzett a Kópék csapata (Fodor Hanna, 
Kiss Eszter-Beatrix, Jártó Norbert, Szilvesz-
ter Botond) és kiváló helyezést értek el a Dal-
maták is (Györfi Norbert, Moldován-Szeredai 
Lilla, Molnár Hunor, Zsidó Bence).

Nagyon büszkék vagyunk gyerekeinkre! 
Csak így tovább!

Tök jó nap: a II.-os tanulók sok tevé-
kenység közül választották ki a számukra 
legérdekesebbet, a töklámpáskészítést, és 
eldöntötték, hogy a pénteki napot TÖK jó 
napnak nyilvánítják. Az elhatározást tett 
követte: megbeszélték és bemutatták az 
általuk ismert tökféléket, verset tanultak, 
beszerezték a szükséges nyersanyagot, a 
tököt, szüleik segítségével, tüzetesen ta-
nulmányozták a töklámpás elkészítésének 
csínját-bínját, csoportosan megbeszélték a 
munka lépéseit, majd nagy lendülettel ne-
kiláttak a munkának.

Kandalló projekt: a kandalló látványa 

mindig megnyugtat. Együtt a sok lángocs-
ka nagy meleget árasztott magából projek-
tünk során. A didergő király jégszíve meg-
olvadt, és a témával kapcsolatos rajzaink 
már büszkén kaptak helyet lelkes segítőnk 
irodájában. A IV. Step by Step osztályos ta-
nulókat Demeter Emese vezette be a kan-
dallók világába. Megtanulták mi a samott 
tégla, melyek az alkotórészei a kandallónak 
és hogyan működik. 

Az általános iskolások a XXIV. Killyéni 
Imre Nemzetközi Labdarúgó Tornán 
vehettek részt. Idén is kellemes, izgal-
mas, érdekfeszítő mérkőzésekre került sor 
1 szolnoki és 5 városi és kistérségi iskola 
részvételével. A lányok is kivették a részü-
ket a munkából, akik origami bemutatót 
tartottak a szolnoki csapatnak, az Origami 
Világnapjára készülve. 

Találjuk meg együtt gyermeke-
inkben a csodát! Nyílt napokat tartunk 
SBS elemi osztályainkban, melyre minden 
„nagycsoportos” szülőt és minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk!
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Petőfis OKTÓBER
Az ősz pompás színei mellett a gazdagság-

nak is birtokosa. A ősz-kezdő, iskolai kapukat 
nyitogató szeptember után, a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában is különleges események, 
tevékenységek, gyerekprogramok sokaságá-
val bírt október.

„Rajzold meg az otthonod, álmodd meg a 
jövődet” címmel hírdetett festészeti/rajz ver-
senyt Kína Wuxi tartománya és Jiangsu város 
Radio-Tv társasága, melynek célja a barátság 
ápolása volt, azon fiatalok között, akik Jiang-
su város 13 partner településén élnek, szer-
te a világon. Több mint 10 000 pályamunka/
rajz közül Hargita megye 6 tanulóját díjazták 
2017. szeptember 28-án Jiangsu városában, 
Kínában. Köztük volt JÁNOSI NOÉMI, iskolánk 
I. A osztályos tanulója, akit Simó Ildikó igaz-
gató kísért el. 

A Hargita megyei Kínai-Román ház szerve-
zésében történt látogatás alkalmával a díja-
zási ceremónia mellett sor került a 6,5 milliós 
lakosságú Wuxi városában levő  Fengying Pri-
mary School Wuxi és iskolánk, a székelyke-
resztúri Petőfi Sándor Általános Iskola közötti 
együttműködési szerződés aláírására is.

A Kínában töltött idő alatt, október első 
felében, Peking, Wuxi és Nanjing városok 
néhány nevezetességét is meglátogattuk: 
Wuxi hatalmas Buddha-szobrát és környé-
két, a Nanjingi Természetrajzi Múzeumot, a 
Nanjingi Radio-Tv tarsaság épületét, stúdióit 
(mely Kínában a legnagyobb), Pekingben a 
Mennyország Templomát, a Tiltott város egy 
részét, a Tinanmen (tere)t, a Ming dinasztia 
sírhelyét, a pekingi állatkertet és akváriumot, 

a Kínai Nagy Falat. Nagy élmény volt bete-
kintést nyerni a mienktől nagyon eltérő ha-
gyományokkal, szokásokkal, kultúrával bíró 
világrész egy kis szeletébe, részt venni a 
nagyszabású díjkiosztó rendezvényen, jelen 
lenni két kínai iskola egy-egy tanóráján és ré-
szesülni Wuxi tartomány vezetőinek vendég-
szeretetében! Mindannyiuknak köszönjük!

Október 5-én, Budapasten a Dürer Rendez-
vényteremben tartott szakmai napon, Hegyi 
Éva és Fülöp Pál Éva tanárnők a „Jobb Veled 
a Világ” Alapítvány új  tankönyvcsomagját és 
az  „ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA” címet igazoló 
OKLEVELET vették át. Mit is jelent ez? Az is-
kola több osztályában is olyan rendszeresen 
tartott boldogságórákat, amelyek témakörei: 
apró örömök fontossága, a hála, a célkitűzés, 
a motiváció megismerése, tudatosítása és 
gyakorlása. Örülünk neki, mert ezeken az órá-
kon összetettebb belső munkára is sor kerül, 
segít a feszültség feloldásban, csökkenti a ma-
gatartásproblémákat és örömöt generál. Itt a 
tanuló az ismeretelsajátítást örömtapasztala-
tokkal kapcsolhatja össze, sok a zene, moz-
gás, kézimunka, sok kreativitásra és szabad-
ságra van lehetőség. De, ami a legfontosabb, 
elégedettséget, szerencsés önmegvalósítást, 
érzelmi pozitivizmust nyújt. 

A két nagyobb esemény mellett, októberi 
határidő szerinti rendezvényeink sorában ta-
láljuk a  NEVELÉS NAPJÁNAK megünneplését, 
az emberkereskedelem elleni küzdelem euró-
pai napjának eseményét, a LEGENDÁK FÖLD-
JÉN című projektünket, melyen a timafalvi 
épület kisiskolásai mesés múltunkkal ismer-
kedtek, a város nagycsoportos óvodásainak a 

bevonásával, szintén a timafalvi kisiskolások, 
a mindennapi betevő falat útját követték nyo-
mon a  BÚZÁTÓL A KENYÉRIG című projekt-
jük tevékenységeként, a Napsugár napközisek  
SZÜRETI bált szerveztek, a felső tagozatosok 
pedig GÓLYABÁLT. A megyei, helyi és Norvé-
giából érkezett Vöröskereszt önkénteseinek 
szervezésével megtartott EGÉSZSÉG ÉS BIZ-
TONSÁG témájú tevékenységnek résztvevői 
voltak a Napraforgó csoport óvodásai.

Ebben a hónapban aktívvá vált a verseny-
kalendáriumunk is: sikeresen részt vettünk 
Dunakeszin a testvériskolánk futballtorná-
ján, Székelykersztúron megszereztük a Kily-
lyéni Imre-kupát, az országos rangú MESÉK 
SZÁRNYÁN verseny Székelyudvarhelyi elő-
döntőjén kis meseértők 64 versenycsapata 
közül 10 csapat képviselte iskolánkat, akik 
közül további felkészülés 5 gyerekcsoport-
ra, a továbbjutókra vár. Gratulálunk a  szép 
eredményekhez, további sikeres projekteket, 
valódi „boldogságórákat”, jó tanulást és szép 
eredményeket kívánok az intézmény minden 
diákjának és alkalmazottjának! 

Simó Ildikó

„Közhírré tétetik a Mesevár népének: szüreti 
bálra készülnek a nagycsoportos gyermekek!” 
– hirdették dobszóval a gyermekek a Mesevár 
Napköziben. Évek óta kedvelt hagyományőrző 
rendezvény a napköziben a szüreti bál, amely 
idén 5 napot átölelő programsorozat záró ese-
ménye volt. A Mesevár Egyesület sikeresen pá-
lyázott a Hargita Megye Tanácsánál, amelynek 
köszönhetően 12 rend székely ruhával gazdago-
dott a napközi kelléktára. A hagyományos ke-
resztúri viseletek a csíkszeredai Dajka Juliánna 
és családja kezei közül kerültek ki, melyeket ok-
tóber 13-án öltöttek magukra először a gyere-
kek a napköziben megszervezett szüreti bálon. 

A bált megelőző napokban egyik szülő szü-
retelni hívta meg csoportunkat a szőlőskertjük-
be, ahová örömmel mentünk gyermekekkel és 
szülőkkel. A gazda-apuka tanácsait követve a 
gyermekek hamar munkához láttak: kis kosár-
kájuk megtelt szőlővel, amelyet le is őrölhettek. 
Jó hangulatban, szüreti dalokat énekelve folyt 
a munka, amelynek befejeztével a gyermekek 
mustot ittak és finomságokat ettek. A csoport-
teremben folytatódott a készülődés: különféle 
technikával szőlőfürtöket barkácsoltunk, elké-
szítettük a bál plakátját, a lányok kidíszítették a 
pártájukat. A táncpróbák jó hangulatban teltek, 
az apróságok lelkesen, türelmesen gyakorolták 
a csősztáncot a nagy napra. 

A bál napján nagy volt az izgalom. Az idő is 
kedvezett, a ragyogó nap kíváncsian szemlélte 
a szőlőskertté varázsolt napköziudvart, amely 
megtelt vendégekkel és a nótaszóra bevonuló 
kis csőszökkel. Miután a két nagycsoport, a Ha-

mupipőke és Babszem Jankó csoport bemutatta 
a csősztáncát a nagyközönségnek, a Fölszállott 
a páva döntősei, a Cickom énekegyüttes nép-
dalcsokra következett. A műsor után a gyerme-
kek kosárkájukból kínálgatták a közönségnek 
a finom szőlőt. A talpalávalót a Lelkes zenekar 
húzta, hogy minden jelenlevő bekapcsolódhas-
son a táncba. Közben megérkeztek a feldíszített 
lovas szekerek, és a kis csőszök a zenészekkel 
együtt szekérre ültek. Újabb izgalmak követ-
keztek, hiszen nem minden nap adatik meg a 
lehetőség a szekerezésre. Nagy élmény volt a 
gyermekeknek szekéren, nótaszóval körbejár-
ni a közeli utcákat. Az odaadó szülői közösség-
nek köszönhetően minden megállónál terített 
asztal várta a gyermekeket: kürtős kalács, al-
más tészta, darázsfészek, citromos tea vagy 
must. Köszönetképpen boldogan mutatták be 
a csősztáncukat a fáradhatatlan gyermekek a 
csodálkozó embereknek. 

Kolumbán Dávid, Székelykeresztúr térségé-
ért felelős tanácsos, Hargita Megye Tanácsa ne-
vében megköszönte, hogy vannak ilyen lelkes 
és pontos pályázók, mint a Mesevár Egyesület. 
Megtiszteltetésnek veszi, hogy a kulturális pá-
lyázat révén a Hargita Megye Tanácsa támo-
gathatja a székelyruha-készlet kialakítását. A 
szüreti bált követő beszélgetés során elmondta 
azt is, nagyon örvend annak, hogy a térségre 
jellemző viseletek készültek el. Ezek a példák 
igazolják azt, hogy a hagyományokban élni kell, 
ezt kell gyakorolni a mindennapokban népzene, 
gyerekjátékok, népdalok, néphagyományok át-
adásával. Végezetül hozzátette, hogy ő is eb-

ben a napköziben járt három évig, és boldog, 
hogy a gyerekei is ide járhatnak.

Minden segítség, mely a rendezvény színvo-
nalát emelte ezekben a napokban erőt adott a 
gyerekeknek. A közreműködők sora hosszú, kö-
szönet mindenkinek, aki mindehhez hozzájárult. 

Török Tünde
Hintz Katalin

 S zékelyruhát ,  sej – haj . . .
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Októberben is találkoztak a Szé-
kelykeresztúri Kistérség Szövetség 
tagjai. Városunk, valamint Simén-
falva, Galambfalva, Etéd, Szent- 
ábrahám, Románandrásfalva és 
Újszékely községek elöljárói vettek 
részt azon a gyűlésen, ami a már 
elkezdett kutas projektről szól. En-
nek értelmében minden település 
meghatározott egy helyszínt, ahol 

egy kis pihenőrészt alakítanak ki 
forrásaik körül.

A kutak mellé információs táb-
lák, asztalok, padok, szemete-
sek, filagóriák kerülnek. Ezen be-
ruházások összegéről döntöttek 
ezen az októberi ülésen, illetve az 
árajánlatok közül is kiválasztották 
a famegmunkálást végző kivitelező 
szakembert.

KÖZÉLET

Október 6-8. között került megszervezésre a 
székelykeresztúri Szent Kereszt Plébánián a Han-
gyaboly elnevezésű közösségépítő hétvége, ame-
lyet ebben az évben tizedik alkalommal szervez-
tünk meg római katolikus fiatalok számára.

A Hangyaboly célja, hogy az ifjúsági csoport 
tagjai a tanévkezdés elején összerázódjanak, az 
új tagok pedig könnyebben beilleszkedjenek az 
ifjúsági csoportba. Ezt a célt különböző együtt-
működést, kommunikációt, közös munkát, kreati-
vitást igénylő játékokkal próbáltuk elérni. A több- 
éves tapasztalatunk az, hogy a fiatalok nagyon 
nyitottak és szeretnek játszani, a játék által pedig 

jobban megismerik egymást és önmagukat.
 A játék során ugyanazokat az érzéseket ta-

pasztalják meg a fiatalok, amelyekkel a valóság-
ban is találkoznak, megtapasztalják az örömet, 
a büszkeség érzését, a sikert, a közös munka 
örömét, de ugyanakkor megtapasztalhatják a 
csalódás, a sikertelenség érzéseit is. A játékok 
során konfliktushelyzetekben is találhatják ma-
gukat. Függetlenül a megtapasztalt érzéstől, 
fontos hogy a gyerekek és fiatalok meg tanulják 
kezelni ezeket a helyzeteket és érzéseket.

A hétvégét lazább játékokkal kezdtük, annak 
érdekébe, hogy a fiatalok felszabaduljanak és 
ellazuljanak. Az egyszerű és laza játékokat „ko-
moly” együttműködést, kommunikációt igénylő 
játékok követtek, amelyeket mindig kiértéke-

léssel zártunk, annak érdekében, hogy felszínre 
jöjjenek azok az érzések, tapasztalatok esetleg 
konfliktusok, amelyeket a játék során megta-
pasztaltak. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok 
kibeszéljék magukból a megtapasztalásaikat, 
ami által növekszik az egyén és a közösség. 

A jubileumi „Hangyabolyt” ünnepséggel zár-
tuk a fiatalok csapatonként különböző kreatív, 
vicces jeleneteket adtak elő. Egyik csapat ver-
set írt, a másik énekelt, a harmadik TV-riportot 
készített, a negyedik élő szobrot állított. 

A 10. Hangyaboly egy oldott hangulatú si-
keres hétvége volt, a közös élmények és tevé-
kenységek által egy még összeforrottabb kö-
zösség lettünk.

Balázs Mihály 

 10.  Hangyaboly

 K istérségi ülés

Hagyományosan minden év októberében tart-
ja a Gyulafehérvári Caritas az Egymillió csillag a 
szegényekért szolidaritási kampányát. Városunk 
sokadik alkalommal csatlakozott az akcióhoz: 
október 13-án este 6-8 óra között gyertyafény 

világította meg a központi parkolót. 
Gyertyagyújtással és pénzbeli adománnyal, 

a minden lej számít elvén bárki kifejezhette, 
hogy Székelykeresztúron minden nehézség el-
lenére fontosnak tartja közösségünk sorsát.

A megjelent adakozó szándékú embereket 
köszöntötte, és beszédet mondott Fodor Anita, 
majd ezt követően Kovács Péter plébános meg-
áldotta a gyertyákat.

A rendezvényen a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium XI. B. osztályának diákcsoportja és 
a Lelkes zenekar zenélt, muzsikált, énekelt.

A Caritas csapata meleg teával és zsíros ke-
nyérrel kínálta a résztvevőket.

A program végeztével 2769 lejt nyugtázhatott a 
szervezet, örömükre szolgált, hogy a tavalyi ösz-
szegnek mintegy duplája gyűlt be a segítőkész em-
berektől. Közel 450 gyertyát helyeztek el, és mint-
egy 250-300 ember fordult meg a rendezvényen.

A szeretet, Székelykeresztúron is embereket 
hoz össze és ösztönöz a jóra, a segítésnyújtás-
ra. Ennek köszönhetően a befolyt adomány sok 
szegény családnak, elhagyatott idős személynek 
szépíti meg napjait, hoz életébe éltető fényt.

Köszönet az adakozóknak és a szervezőknek!
Sándor-Zsigmond Ibolya

Október 12-én ülésezett a vá-
rosvezetéssel és a helyi iskolák 
képviselőivel Petres Sándor, Har-
gita megyei alprefektus, valamint 
a Hargita Megyei Tanfelügyelőség, 
a Közegészségügyi Igazgatóság, a 
Katasztrófavéde-
lem és a tűzoltó-
ság képviselője. 
A találkozón el-
hangzott, hogy 
december köze-
péig az összes 
megyei oktatási 
intézményt felke-
resik és a hely-
színen győződnek 
meg, hogy állnak 

az engedélyeztetések. Az említett 
intézmények képviselői az etédi 
iskola mellett a fiatfalvi Benedek 
Elek Általános Iskola és az Ugri-bu-
gri napköziotthonban tartottak te-
repszemlét.

 Egymillió csillag a s zegényekér t

	 Prefektusi	terepszemle	oktatási
 intézményekben
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A	Küküllő	utca	aszfalto -
zot t s zakas zának át adása 

Szeptember végén családias hangulatban, 
az ott lakók érdeklődése mellett került átadás-
ra a leaszfaltozott Küküllő utca. Az eseményt 
ünnepélyessé tette a lakók részéről rögtönzött 
vendéglátás, és a kicsik örömére a lufierege-
tés. 

Kívánjuk, szolgáljon kényelmükre, használ-
ják örömmel, egészséggel és balesetmentesen 
az új szakaszt!

ÖNKORMÁNYZAT/KÖZÉLET

Emlékmű felújítása
Megújult a Betfalván található I. világhábo-

rús emlékmű kerítése. Kollégáink kicserélték 
a régi, elhasználódott léceket, hogy hőseinket 
méltó környezetben kereshessük fel.

Egészségügy
A közösségi asszisztensek segítségével ezen-

túl minden pénteken 9 órától szűrésre kerül sor 
a Városi Könyvtárban. Munkatársaink mindenkit 
várnak, aki szeretné az általános egészségügyi 
állapotát felméretni, és az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő kérdésekre választ kapni.

Kegyeleti munkálatok
Munkatársaink elvégezték a temetők rend-

betételét, hogy a közelgő mindenszentek és 
halottak napjára méltó környezetet biztosítsa-
nak a kegyhelyek látogatóinak. 

Kertészet
A városi kertészek kiegészülve a Zeyk Domo-

kos Technológiai Líceum kertészeti osztályának 
tanulóival a központi parkot megszabadították 
a beteg, elszáradt, útban lévő növényektől. A 
Nicolae Bălcescu-szobor mögül kivágtak egy 
magasabb, a vezetékekre fenyegetést jelentő 
fát. Már ültetik a virághagymákat is. Ezekből 
tulipán lesz, a központi parkokat fogják díszí-
teni. A tavalyiakat megtiszították a nyár végén, 
és azok kerültek a földbe, de ezeken kívül több-
féle virághagyma is került beszerzésre, hogy 
tavasszal a nárcisz, jácint, árvácska, nefelejcs 
és szebbnél szebb tulipánok díszítsék a közte-
rületeket.

Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Hegyimentő Szolgálat és a Székelykeresztúri 
Kistérség Szövetség összefogásának és nem 
utolsó sorban lelkes helyi önkéntesek fárado-
zásának eredményeképpen elkészült a jelzett 
turistaút a székelykeresztúri halastavaktól a 
Peszente-tetőig. Most már a túraút mindkét 
végpontjához kihelyezésre kerültek az informá-
ciós táblák, a nyílt terepen pedig a tájékozódást 
jelzőoszlopok is segítik.

Október 5-én a Molnár István Múzeumban 
került sor a Székelyföldi Akadémia 2017. évi 
székelykeresztúri eseményére Hargita Megye 
Tanácsa, Székelykeresztúr Város Önkormány-
zata és a Székelykeresztúri Kistérség Szövet-
ség közös szervezésében. Az esemény témáját 
a helyi médiának a településfejlesztésben be-
töltött szerepének megvitatása képezte.

Rafai Emil polgármester úr köszöntője után 
Csata Orsolya, a Hargita Stúdió vezetője tar-
tott előadást A helyi lapok és tévék szerepe a 
településfejlesztésben. Intézmények hatékony 
sajtómegjelenítése címmel. Az Akadémia ke-
retében Sarány István szakíró, a Hargita Népe 
napilap főszerkesztőjének közreműködésével, 
bemutatásra került Cseke Gábor Sorsok könyve 

című munkája. A csíkszeredai Hargita Népe Ki-
adónál idén megjelent könyv három nagy rész-
re tagolódik. Az első a csíksomlyói árvaházban 
felnőtt gyermekek sorsát mutatja be, a máso-
dik egyéb területeken is kiemelkedő orvosok 
sorsát ismerteti, egy olyan szakmában dolgo-
zókét, „amely nem véd meg olyan traumák-
tól, amelyeket az embertársaink okozhatnak”, 
a harmadik rész pedig székelyföldi történeket 
tartalmaz, meghatározó személyiségek életén, 
munkásságán át mutat be változatos életuta-
kat. Emellett a kötetben szó van a csíkszeredai 
mozi homlokzatán található, Zsigmond Márton 
képzőművész által alkotott óriásmozaik viszon-
tagságos történetéről is. A kötetet műfajilag ol-
vasónaplónak tekinti szerzője.

 Házunk tája

 Turistaút 	 Székelyföldi	Akadémia
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Október 6-án láthatta a keresztúri kö-
zönség erdélyi bemutatóját a Kincsem című, 
nagy költségvetéssel készült magyar produk-
ciónak. A nagy sikerre való tekintettel a Ván-
dormozi a művelődési házban a filmet kétszer 
is levetítette, másodszor október 12-én. A 
híres csodakancáról 
szóló filmben romanti-
ka, ármány, szerelem 
és humor ötvöződik. 
Látványos, érdekes, 
szórakoztató, és bár 
nem sok köze van a 
történelemi hitelesség-
hez, tanulságos film, 
amelyet mindenkinek 
érdemes megtekinteni.

Október 8-án a gyergyói Figura Stúdió 
Színház társulata lépett fel a művelődési ház-
ban. Caragiale: Zűrzavaros éccaka című ko-
médiáját láthatták az érdeklődők. 

Október 14-én, a Székelyföldi Napok kere-
tében a székelykeresztúri Pódium Színtársulat 

ismét bemutatta Zsidó 
Ferenc Simogatórium 
című abszurd szatíráját. 

Az október 23-i meg-
emlékezés utánra hirde-
tett mozielőadás az áram-
szünet miatt másnapra 
halasztódott, így a magyar 
gyártású akció-thrillert, A 
berni követ című alkotást 
október 24-én vetítették. 

1991 óta, amikor az ENSZ közgyűlése az 
Idősek Világnapjává nyilvánította október 
1-jét,   ezen a napon világszerte a szépkorúa-
kat köszöntjük. Városunkban minden egyház-
község istentisztelettel egybekötött ünneppel, 
virággal, finom falatokkal, köszöntő beszédek-
kel tette felejthetetlen élménnyé szépkorú tag-
jai számára ezt a napot.

Képünk a betfalvi ünnepen készült. 
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FELHŐTLENÜL

November 7-én, kedd 14.00 órától 
Sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház - 

Tasnádi István: Cyber Cyrano - netdráma fi-
ataloknak 

November 8-án, szerda 10.00 és 12.00 
órától

Nagyváradi Táncegyüttes - VanMese - Ze-
nés előadás versekre kicsiknek és nagyoknak

November 10-én, péntek 19.00 órától 

Operettissimo együttes (A Kolozsvári Ma-
gyar Opera művészei) - A magyar operett 
gyöngyszemei - operett előadás

November 15-én, szerdán 20.00 órától
Szomszédnéni Produkciós Iroda - Majmok - 

humorest

A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják!

A	Művelődési	Ház	programja

Október 6-án a szabadságharc 1849-ben 
Aradon kivégzett tizenhárom tábornokára em-
lékeztünk. A millenniumi emlékműnél tartott 
koszorúzást követően a múzeumban folytató-

dott a megemlékezés. Köblös Domokos alpol-
gármester úr beszéde után Tekeres Imola, a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum történe-
lem szakos tanárnője felidézte a gyászos em-
lékezetű eseményt, ismertette annak történel-
mi hátterét. A megható megemlékező műsort 
Antal Erzsébet magyar szakos, Tekeres Imo-
la történelem szakos tanárnőknek és a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum diákjainak kö-
szönhetjük. A színpadra felállított jelképes 

akasztófa, a tizenhárom kivégzett tábornokot 
megszemélyesítő tizenhárom fehéringes „fiatal- 
ember”, a már sokszor hallott mondatok lelkünk-
re nagy erővel hatottak, és üzentek a mának: 
az áldozatuk nem volt hiábavaló, emlékük ma is 
elevenen él, és példát mutat ebben a tétova, „ki 
tudja merre, merre visz a végzet?” -világban.

Idén október 13-22. között zajlott a Hargita, 
Kovászna, Maros megyékre kiterjedő rendez-
vénysorozat nyolcadik kiadása, a Székelyföld 
Napok. A rendezvény célja a sajátos programo-
kon keresztül bemutatni a színes Székelyföldet. 
Sok kis eseményt hangoltak össze a szervezők, 
és ez az egyszerre mozgás emelte a térség 
szintjére a helyi rendezvényeket. Olyan progra-
mokat kínáltak, amelyek célja Székelyföld meg-
erősítése, az identitásőrzés, hogy az az itt élő 
fiatalok mindennapjainak is a részévé váljon.

 
Székelykeresztúr is bekapcsolódott a kínálat-

ba. Október 14-én a városi művelődési házban 
a Pódium Színtársulat ismét bemutatta Zsidó 
Ferenc Simogatórium című abszurd szatíráját. 
Az előadásra ez alkalommal is sokan voltak kí-
váncsiak. 

A Székelyföldi Napok rendezvénysorozat ke-
retében október 18-án a Molnár István Múze-
umban a Városi Könyvtár meghívására Gazda 
József legújabb könyvei bemutatására került 

sor. A kovásznai illetőségű sokoldalú íróval, aki-
nek több tucat könyve látott napvilágot belföl-
dön és külföldön, dr. Zsidó Ferenc beszélgetett.

Gazda József művészeti és tankönyvíró, szo-
ciográfus, helytörténész, a Bethlen Gábor-díj, 
Tamási Áron-díj, Magyar Örökség díj és a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjé-
nek birtokosa. A könyvméltatás után élmény-
beszámolót és meglepő történelmi tényeket 
hallhatott a közönség.

 
A Golgota útján című kötet a vörös holo-

kauszt, vagyis a Gulagokba hurcolt százezrek 
története. Gazda József szerint még most is 
tabutéma, s ezért adta közre fél század gyűj-
tőmunkájának az eredményét. Jóllehet könyvé-
nek nincsen, vagy nehezen körülírható a műfaja 
– a háromszáznyolcvanöt vallomásra bírt em-
ber emlékezése az oral history műfajába tar-
tozik –, az író a dokumentumokat magyarázó 
kiegészítésével megrendítő képet rajzol a szov-
jet munkatáborokba, lágerekbe málenkij robot-
ra vitt magyarok és a szülőföldjükön szenvedők 
kálváriájáról.

Sándor-Zsigmond Ibolya 

 A z aradi vér t anúkra
 emlékez tünk

	 Idősek	Napja

 VIII . 	Székelyföldi	Napok

	 Beindult	az	élet	a	városi	művelődési	házban


