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2018. február 9-10-én tizedik alkalommal ke-
rült sor Székelykeresztúr Város Önkormányzatá-
nak szervezésében, a minden évben nagy látoga-
tottságnak örvendő, hagyományőrző disznótoros 
vetélkedőre. Az idei évfordulós esemény kibőví-
tett programjára az eddigieknél is nagyobb volt az 
érdeklődés, hiszen gasztronómiai jellege mellett a 
székely farsangi hagyományok és hungarikumok 
hétvégéje is volt ez a két nap. Ugyanakkor meg-
rendezésre került az I. Puskás Ferenc Labdarúgó 
Torna. A rendezvény fő támogatója Magyarország 
Földművelésügyi Minisztériuma, fővédnöke dr. Fa-
zekas Sándor, földművelésügyi miniszter volt. 

Tizenkét rátermett csapat vetélkedett a nem-
zedékekre visszavezethető darabolási technikák 
és háztáji ízek bemutatása, kóstoltatása terén. 
Mindenkinek jutott finom falat, a jó hangulatról 
pedig az 50 felettiek zenekara és a Mákvirágok 
néptánccsoport gondoskodott. 

Minden benevezett csoportot értékes díjak-
kal lepett meg a szakértő zsűri. A legjobb hazai 
pálinkáért a fiatfalvi unitárius egyházközség, a 
legügyesebb szúrásért Balatonkeresztúr köz-
ség önkormányzata, a legautentikusabb per-

zselésért, pucolásért, mosásért a Villám-Ful-
ger Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a csekefalvi 
Cricerom Kft., a legszakszerűbb feldarabolá-
sért, bontásért Halászi község önkormányzat, 
a legszebb sonkavételért a fiatfalvi református 
egyházközség, a legfinomabb töpörtyűért Du-
nakeszi város önkormányzata, a legfinomabb 
hagymás vérért Kalocsa város önkormányza-
ta, a legfinomabb levesért Hajdúnánás város 
önkormányzata, a legfinomabb pörköltért a 
betfalvi református egyházközség, a legfino-
mabb hurkaért Karcag város önkormányzata, a 
legfinomabb kolbászért Derecske város önkor-
mányzata kapott elismerést. Derecske város 
csapatának különdíja a legösszeszokottabb és 
legszorgalmasabb csapat minősítés volt. Kalo-
csa testvértelepülésünk két különdíját Székely-
keresztúr Város Önkormányzata és a fiatfalvi 
református egyházközség kapta.

Minden résztvevőnek kijár az elismerés, hogy 
időt, munkát nem sajnálva közreműködésükkel 
sikeresen megvalósulhatott az év egyik ki-
emelkedő rendezvénye.

 Sándor-Zsigmond Ibolya

X . hagyományőrző dis znótoros vetélkedő

2018. február 8-án sor került a helyi tanács 
idei második rendes havi tanácsülésére, ame-
lyen 17 napirendi pontot vitatott meg az önkor-
mányzat, a különféléknél pedig további ötöt. 

A januári tanácsülés jegyzőkönyvének elfoga-
dása után, a második napirendi pont kapcsán a 
Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának a kérését 
fogadtuk el, amely szerint a nyugdíjasok adó-
csökkentést kértek, ezt a törvény megengedi, 
így a helyi ingatlanadóikat a törvényes előírások 
szellemében lecsökkentettük.

A hármas napirendi pont alatt a 2018-as költ-
ségvetést fogadtuk el. 

A 2018-as évre a város költségvetése 30,6 
millió lej, ebből az állami költségvetésből 4,7 

millió lejre, míg a helyi költségvetésből 25,9 
millió lejre számítunk. 

A 25,9 millió, a helyi jövedelem, ami egy kis-
sé nagy számnak tűnik, de tartalmazza azt a 
10,2 millió lejt, amelyet a tavalyi évről spórol-
tunk meg, pont azáltal, hogy bizonyos befekte-
tések objektív vagy szubjektív okok miatt nem 
indultak el. Ugyancsak ebben a 25,9 millió lej-
ben van az a 4,5 millió lej, amelyet a Bethlen 
Gábor Alaptól kapott a város a sóskúti diákszál-
ló felújítására, és ugyancsak ebben a 25,9 mil-
lió lejben van az a 6,5 millió lej, amelyre aláírt 
szerződése van a városnak a román fejlesztési 
minisztériummal, a helyi fejlesztési programok 
támogatására kiírt pénzkeretek leosztásából.

Ami az állami költségvetésből a hozzánk be-
folyandó pénzösszegeket illeti, itt komoly defi-
citünk van, nehézségekkel fogunk küszködni.
Csak 2-3 számot említek: amíg a 2017-es év-

ben a helyi fizetésekből, tehát a cégek és intéz-
mények által befizetett fizetésadóból a tavalyi 
évben 4,2 millió lej jött be, addig sajnos ez az 
idén csak 2 millió lej lesz, az adóreform és a 
fizetésadónak a 16%-ról a 10%-ra való lecsök-
kenése folytán. Ennyit mertünk előre számítás-
ba venni, ez természetesen változhat, de ennél 
több nem lesz. Azt lehet látni, hogy 2,2 millió lej 
kiesése lesz a helyi jövedelmeknek.

A megye által visszaosztott fizetésadóból 
származó pénz a tavaly 613 ezer lej volt, az idén 
277 ezer lej, valamint az ÁFÁ-ból visszaosztott 
pénz, a megyei tanács és a megyei pénzügy ré-
széről tavaly 584 ezer lej volt, az idén 0 lej. 
Ez azt jelenti, hogy az 5,3 millió lej helyett az 
idén 2,3 millió lej jön be az állami költségvetés-
ből. Természetesen ez év végéig változhat, de 
egyelőre így állunk.

 Februári jeles napok
Február 2. 
– Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
A szentelt gyertya, Krisztus jelképe, egész-

ség- és szerencsevarázsló eszköz. Úgy tartot-
ták a gyertya megvédi a csecsemőket és a be-
tegeket a gonosz szellemektől.

A hónap második napjáról azt is tartották, 
hogy a medve, ha a barlangjából kijőve meglát-
ja az árnyékát, visszamegy, mert soká tart még 
a hideg.  Ugyancsak február 2-án, ha énekel a 
pacsirta, később még hosszan fog hallgatni.

Február 3. – Balázs napja
Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki 

eredetileg orvoslással foglalkozott, ennek emlé-
kére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor 
a pap két gyertyát tart a hívők álla alá e szavak 
kíséretében: „Szent Balázs püspök és vértanú 
közbenjárására szabadítson meg téged Isten a 
torokbajtól és minden más betegségtől”.

Február 16. – Julianna napja
 A néphit szerint ettől a naptól az idő mele-

gebbre fordulását várják, de ha mégis hava-
zik, akkor „bolondoznak a Julisok”, azaz meg-
rázzák a dunyhájukat.

Február 19. – Zsuzsanna napja
 A néphit szerint, ha ezen a napon megszó-

lal a pacsirta, akkor közel a tavasz.
Február 22. – Üszögös Szent Péter napja
 Ezen a napon nem dolgozik senki, mert a 

hiedelem szerint szerencsétlen nap, és min-
den, amibe belefognak üszkös lesz.

 Február 24. – Mátyás napja
 Ez a nap Mátyás apostol ünnepe. 
A középkorban a szenteket a rájuk jellemző 

tárgyakkal ábrázolták, hogy az írástudatlanok 
is rájuk ismerjenek. Mátyás apostolnak a bárd 
volt a „jelképe”. A néphit szerint Mátyás meg-
könyörül az embereken, a bárdjával megtöri a 
jeget, és elűzi a hideget. 

Innen ered a következő népi szólás: „Ha 
Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, 
akkor csinál.” Az ezen a napon fogott csukát 
„Mátyás-csukájának” nevezik, és egész évben 
bő fogást ígér.
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2.   oldal - 2018. február

Gyakorlatilag 3 millió lej deficittel kezdjük a 
2018-as évet, de a város működési költségei fe-
dezve lesznek remélhetőleg, mind a fizetések, 
mind a működésre, szolgáltatásokra és egyéb 
javakra fordítandó költségek. Ezeket biztosítani 
kell a működéshez. Ezt a 3 millió lejt gyakorla-
tilag évről évre megspóroltuk, 2,2–2,5–3 millió 
lejt, ezt befektetésekre, munkálatokra fordí-
tottuk. Az idei év valószínűleg arról lesz híres, 
hogy semmit sem fogunk spórolni, mert amit 
beinkasszálunk, azt azonnal fel is fogjuk élni. En-
nek ellenére nem vagyok borúlátó, bár teljesen 
optimista sem, de azt hiszem, hogy a 2018-as 
év a tavalyival szemben abban lesz esetleg lát-
ványosabb, hogy a nagyobb munkálataink több 
fronton elindulnak és a terepen ténylegesen el-
kezdődnek.

A nagy befektetési munkálatokra 21 millió lej 
van szánva a következő forrásokból:
10 millió lej a tavalyi spórolt pénzünk
170 ezer lej a megyei tanácstól
4,5 millió lej a Bethlen Gábor Alaptól
6,5 millió lej a PNDL román kormányprogramban

Ezeknek az összege 21,2 millió lej, és a kö-
vetkezőképpen van beütemezve:

4,9 millió lej a sóskúti diákszálló, hotel fel-
újítására. Ennek a szerződése meg van kötve a 
VIADUCT Kft.-vel, már nekifogtak a terep előké-
szítésének. Egy év a kivitelezési idő, reméljük, 
meg is lesz ennyi idő alatt.

A sóskúti fürdővel kapcsolatosan már a ta-
valy említettük, hogy 3 millió lejt tettünk fél-
re erre a célra, ez az összeg az idén is rendel-
kezésünkre áll, annyi szépséghibával, hogy a 
tavaly, ha ez a 3 millió lej 700 ezer euró volt, 
idén az árfolyam változása következtében már 

lehet, nem épp egészen 700 ezer eurót ér. De 
a tavalyi év nem telt el teljesen hiábavalóan, 
elkészült egy új megvalósíthatósági tanulmány, 
ami ennek a fürdőnek változtatta a méretét, a 
helyszínt, aminek értelmében nem a régi fürdő 
helyén, hanem a szálló színpad felőli oldalán ke-
rül megépítésre. Sajnos az ára is változott, több 
mint 4 millió euró, amit a tervezők kiszámoltak. 
Tehát gondolkodnunk kell, hogy a hiányzó pénzt 
honnan szerezzük be, pályázni nem igazán le-
het, hitelt nem szabad felvenni fejlesztésre, a 
2018-as költségvetés ezt tiltja. Két lehetősé-
günk van, az egyik az, hogy elindítjuk többéves 
befektetésként, amelyet fel lehet osztani úgy, 
hogy 3-4 évig folyik a munkálat, de ha feloszt-
juk is, azért az a 3,5 millió eurónyi különbözet 
nem fog az ölünkbe hullani. A másik lehetőség, 
többek véleménye, hogy gondolkodjunk azon, 
hogy a szabadtéri strandfürdőt vásároljuk visz-
sza a város tulajdonába, és ott próbáljunk meg 
fejlesztéseket eszközölni. Tehát ezen is gon-
dolkodunk, hogy egybe legyen a tulajdonjog 
a Sóskúton, a hotel, a fürdő és a szabadtéri 
strand tekintetében.

Amint az időjárás engedi, folytatódnak a ját-
szótér munkálatai, ezt szerintem hamarosan 
befejezi az építő cég.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum és Or-
bán Balázs Gimnázium udvarára már régóta 
tervezett multifunkcionális műgyepes pályának 
az elkészítésére 730 ezer lejt fogtunk be, eddig 
vártuk, hogy nem illeszthető-e be esetleg a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum tervébe, de sajnos 
a pályázati kiírás ezt nem tette lehetővé, ezért 
elindítjuk önerőből. 

Folytatódnak a betfalvi közvilágítás munká-
latai, nagyjából el is készült, még nem gyúltak 
fel a lámpák, illetve a város részt vesz egy uni-
ós pályázatban, amelyet ha megnyer, akkor a 
városban létező szinte összes, mintegy 1100-

1200 nem ledes lámpatest cseréjére sor kerül, 
illetve 100 új közvilágítási oszlop és lámpatest 
lesz különböző részekre kihelyezve. 

A Napsugár Napközi Otthon szomszédságá-
ban, a volt COMEXIM épülete helyére szeret-
nénk egy turisztikai információs központot épí-
teni, az ehhez szükséges tervek még nincsenek 
befejezve, de ez irányban is tettünk lépéseket.

Fiatfalván szeretnénk a kultúrház és a focipá-
lya közötti utcát leaszfaltozni, erre 600 ezer lejt 
különítettünk el, és a betfalvi utcák javítására is 
javasoltunk 100 ezer lejt.

Két szakaszban folytatjuk a bicikliút építé-
sét, a fonóda, Timafalvi negyed és a katolikus 
egyház szakaszon, gyakorlatilag a nemzeti úttal 
párhuzamosan, a Timafalvi utcának Udvarhely 
felé menet a jobb oldalán, ezt nevezzük a bi-
cikliút 3-as szakaszának, és erre 750 ezer lejt 
különítettünk el. Erre megkötött szerződés van, 
és ahogy az időjárás engedi, neki is fognak a 
munkálatoknak.

A másik bicikliútszakasz, a katolikus egy-
ház és a Lukács András sportcsarnok között, 
az Arany János utcán végig húzódik, reméljük, 
hogy ezt is el tudjuk 2018-ban indítani, erre 500 
ezer lejt különítünk el. 

A polgármesteri hivatal épületének felújítá-
sára idén 70 ezer lejt különítettünk el. 

Különböző programokban, uniós pályáza-
tokban veszünk részt, és az ehhez szükséges 
konzultáns cégek kifizetésére 150 ezer lejt kü-
lönítettünk el. 

A PNDL programban (Program Naţional de Dez-
voltare Locală), tehát a helyi fejlesztési program-
ban, jól állunk, négy szerződést kötöttünk: a Dávid 
Ferenc utca közvilágítására, a Dávid Ferenc, a Har-
gita és a Malom utcák felújítására. Ezek három-
éves munkálatok, 2020-ig kell megvalósulniuk.

Az erdészkertbe tervezett szabadtéri tangaz-
daság egy multifunkcionális lokáció lenne.

ÖNKORMÁNYZAT

...folytatás az első oldalról

13/2018-as HATÁROZAT egy adókedvez-
mény jóváhagyásáról a Nyugdíjas Önsegé-
lyező Pénztárnak.   

14/2018-as HATÁROZAT a város 2018-as évi 
helyi költségvetés elfogadásáról.

15/2018-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hi-
vatal, a Molnár István Múzeum és a Városi 
Könyvtár szervezeti felépítésének és munka-
köri összetételének elfogadásáról.

16/2018-as HATÁROZAT egy, a város tulaj-
donában lévő legelőrész bérbe adásáról.

17/2018-as HATÁROZAT a Hargita utca P5/19 
szám alatti szolgálati lakás kiutalásáról.

18/2018-as HATÁROZAT az 5257/2013 szá-
mú bérleti szerződés meghosszabbításáról.

19/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. 
által a 2017-es évre fizetett haszonbér össze-
gének kiigazításáról.

20/2018-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt. 
által a 2018-as évre fizetendő haszonbér ösz-
szegének elfogadásáról.

21/2018-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA 
Kft. által a 2018-as évre fizetendő haszonbér 
összegének elfogadásáról.

22/2018-as HATÁROZAT egy munkálat

közérdekűvé nyilvánításáról.
23/2018-as HATÁROZAT a városi Kultúrház 

szervezési és működési szabályzatának mó-
dosításáról. 

24/2018-as HATÁROZAT a város tartaléká-
ban lévő tűzifa egy részének értékesítéséről.

25/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos Szak-
középiskola felújítása, modernizálása, kiterjesz-
tése és ellátása beruházási munkálat technikai 
és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.

26/2018-as HATÁROZAT a Városi sportpá-
lya felújítása és szükséges felépítményeinek 
megvalósítása beruházási munkálat technikai 
és gazdasági mutatóinak az elfogadásáról.

27/2018-as HATÁROZAT a Kecskés utca fel-
újítása beruházási munkálat technikai és gaz-
dasági mutatóinak az elfogadásáról.

28/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi sport-
támogatások program elfogadásáról.

29/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Kultu-
rális tevékenységek és programok támogatá-
sa Székelykeresztúron program elfogadásáról. 

30/2018-as HATÁROZAT a 2018-as évi Ifjú-
sági és felekezeti tevékenységek támogatása 
Székelykeresztúron program elfogadásáról.

31/2018-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumnál leírandó vagyontár-
gyak listájának elfogadásáról.

32/2018-as HATÁROZAT egy terület ingyenes 
használatba adásáról a Nemzeti Lakásügynök-
ségnek, bérlakások építése céljából.

Székelykeresztúr, 2018. február 8.  

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

 

A nyaköny v i hírek
2017.01.15. – 2018.02.15. 

 Születések:
Kosz Ájszek-Márk 2017.10.03
Boldizsár Olivér-Roland 2017.12.18
Lőrinczi Mónika-Jázmin 2018.01.02
Barabás Diego  2018.01.03
Mitrea Bobi  2018.01.03
Popovics Noel-Ervin 2018.01.03
Szél Luca  2018.01.04
Benedek Hunor  2018.01.04
Boldizsár Alexa  2018.01.15
Botos Abigél  2018.01.18

 Házasságkötések:
 2018.01.25
Csifó János és Kézdi Juliána
 2018.02.09
Lőrinc Levente és Bálint Emília-Mária
 2018.02.14
Gáspár Attila és Fodor Edith
 2018.02.14
Ridăl Lázár és Szekerova Anna

 Elhalálozások:
Lévai József  2018.01.01
Kandó István-János 2018.01.20
Lőrinczi Dénes  2018.01.23
Fazakas Áron  2018.02.07
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HOTĂRÂREA nr. 13/2018 privind aprobarea 
scutirii de plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

HOTĂRÂREA nr. 14/2018 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 
pe anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 15/2018 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii pentru apa-
ratul de specialitate al primarului, a Muzeului 
„Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a 
aparatului propriu al Consiliului Local.

HOTĂRÂREA nr. 16/2018 privind aprobarea 
închirierii a unei păşuni aflat în proprietatea 
privată a oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 17/2018 privind aprobarea 
repartizării apartamentului de serviciu situat 
în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. 
P5/19.

HOTĂRÂREA nr. 18/2018 privind prelungirea 
contractului de închiriere nr. 5257/2013.

HOTĂRÂREA nr. 19/2018 privind regulariza-

rea nivelului de redevenţă datorată de S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş pe 
anul 2017.

HOTĂRÂREA nr. 20/2018 privind aprobarea 
valorii estimative a redevenţei datorată de 
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş 
pe anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 21/2018 privind aprobarea 
nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE 
HARGHITA S.R.L. pe anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 22/2018 privind declararea 
de interes public a unei lucrări.

HOTĂRÂREA nr. 23/2018 privind aproba-
rea modificării Regulamentului organizare si 
functionarea al Casei de Cultură din oraşul 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 24/2018 privind valorifica-
rea unei părţi a lemnului de foc aflat în rezer-
va oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 25/2018 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investiţii „Reabilitarea, moderniza-
rea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic 
Zeyk Domokos”.

HOTĂRÂREA nr. 26/2018 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reamenajare teren 
de sport cu infrastructura aferentă din oraşul 

Cristuru Secuiesc”.
HOTĂRÂREA nr. 27/2018 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul de investiţii „Reabilitarea străzii Kecskés 
din oraşul Cristuru Secuiesc”.

HOTĂRÂREA nr. 28/2018 privind aprobarea 
Programului anual de sprijinire a sportului din 
oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 29/2018 privind aprobarea 
„Programului anual de finanţare a programe-
lor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 
2018.

HOTĂRÂREA nr. 30/2018 privind aprobarea 
Programului general de finanţare a activităţi-
lor de tineret şi cult din oraşul Cristuru Secu-
iesc pe anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 31/2018 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul Li-
ceului Tehnologic Zeyk Domokos”.

HOTĂRÂREA nr. 32/2018 privind aprobarea 
trecerii în folosinţă gratuită, către Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe a terenului situat 
în oraşul Cristuru Secuiesc, în vederea con-
struirii de locuinţe pentru tineri, destinate în-
chirierii.

Cristuru Secuiesc, la 8 februarie  2018.  

ÖNKORMÁNYZAT

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

 Szolgálhatna a Zeyk Domokos Technológiai 
Líceumnak diákképzésre, de akár felnőttkép-
zésre is, vagy szociális munkások foglalkozta-
tására, vagy látogatóközpontnak helyiek és tu-
risták számára, de a helyi kertészetünknek is 
nyújthatna egy nagyobb területet. 160 ezer lejt 
tettünk félre, ez gyakorlatilag arra elég, hogy 
a pályázatot letegyük, konzultáns céget fogad-
junk, és ha nyer, akkor ebből a pénzből le is tud-
nánk menedzselni, ami természetesen utólag 
elszámolható az uniós pályázatból. Ez egy nagy 
dolog lenne szerintem Székelykeresztúron, és 
személy szerint nagy reményeket fűzök ahhoz, 
hogy ez a 2,5 millió eurós pályázat nyerni fog.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum főépü-
letére visszatérve: ott is 2,3 millió euróra van 
dokumentációnk, amellyel a szakiskola felújítá-
sa lesz megpályázva. 

100 ezer lejt javasoltunk a helyi városgazdál-
kodási osztály fejlesztésére. 

Egy hónapon belül elkészül a kis vágóhíd ter-
ve, és azon fogunk gondolkodni, hogy miként 
építsük meg. Ezt a tervet főleg megyei sugal-
latra kezdtük el a tavaly, és reméljük, hogy a 
megyei tanács az idén is ki fog állni mellettünk, 
ami az anyagi támogatást illeti.

A Küküllő Szövetkezetnél elkészítettünk egy 
önkormányzati levéltárat, a gáz és a villany még 
nincs bekötve, a belső vezetés nincs meg, ezt 
kell az idén befejezzük. A megyei tanáccsal kö-
zösen inkubátor ház pályázására is készülünk 
ezen a Küküllő Szövetkezeti helyszínen. Ugyanitt 
még van három olyan épület, amely a Küküllő 
Szövetkezet tulajdonában van, és a felszámoló 
árulja, ezeket szeretnénk megvenni. A terület 
régóta a városé, és esetleg még egyéb területtel 
is bővíthető, erre különítettünk el 133 ezer lejt.

A Kecskés utca felújítására 410 ezer lejt ja-
vasoltunk. A városrendészeti terv céljára 70 
ezer lejt különítettünk el.

A bölcsödénél az egészségügyi engedélyezte-
téshez szükséges átalakításokat önerőből végez-
zük, 40 ezer lejt különítettünk el, az installációs 
munkálatokra egy szakirányú céget vontunk be.

Különböző terveknek az elkészítésére, mint 
pl. utcák felújítása, 200 ezer lejt fogtunk be. 

A Petőfi Sándor Általános Iskolának és a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceumnak hagyományo-
san 40-40 ezer lejt juttatunk, a Mesevárnak 20 
ezer lejt, az Orbán Balázs Gimnáziumnak 200 ezer 
lejt, ők a tavaly nem költötték el azt a 150 ezer 
lejt, amit az iskolai könyvtár fölötti tetőtér beépí-
tésére kaptak, ezt visszaadjuk, valamint még 50 
ezer lejjel megpótoljuk.

Nagy valószínűséggel a 2018-as évben egy 
30 lakrészes új ANL-s tömbház épülhet fel a 
másik kettő szomszédságában a Dávid Ferenc 
lakónegyedben.

Az iskoláknak ugyanannyi támogatást adunk 
önerőből, mint az előző években, valamint a kul-
turális, sport, egyházi és ifjúsági pályázatokra, 
hasonlóképpen az előző évekhez, ugyanannyi 
pénzt különítettünk el, hogy a város életében oly 
fontos szerepet betöltő civil szervezetek lehetőleg 
ne érezzék ennek a 2018-as évnek a nehézségeit.

A négyes napirendi pontnál elfogadtuk a Pol-
gármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum, 
illetve a Városi Könyvtár szervezeti felépítését.

Az ötös napirendi pont alatt egy, a város tu-
lajdonában lévő 11 hektáros legelőt javasoltunk 
bérbeadásra a keresztúri halastavak szomszéd-
ságában, Hosszúaszóban.

Két napirendi pont kapcsán a Hargita negye-
di P5-ös tömbházban lévő szolgálati lakásokat 
adtuk ki új bérlőknek, illetve hosszabbítottuk 
meg a meglévő szerződést.

2017-re kiigazítottuk az AQUASERV által fi-
zetett haszonbér nagyságát. Amit az AQUASERV 
befizet a városnak, azt gyakorlatilag visszaadjuk 
banki hitelbe és részletbe. Ez szerintem nagyon 
jó megoldás, és 2008 után ebből újítódtak a váro-
si vízvezetékek. Ugyancsak elfogadtuk a 2018-as 
évre az AQUASERV, illetve RDE Hargita szemét-
szállító cég által fizetendő haszonbér nagyságát.

A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál egy 
munkálatot (műgyepes pályát terveznek épí-
teni a régi aszfaltpálya felületén) közérdekűvé 
nyilvánítottunk, ezáltal megkönnyítettük az en-

gedélyeztetési eljárást, illetve könnyítettünk az 
egyház és iskola által befizetendő illetékeken. 

Tizenkettedik napirendnél a városi kultúrház 
szervezési és működési szabályzata módosult, 
itt különböző csoportoknak terembérleti díjban 
engedményeket tettünk, diákoknak, illetve ka-
ritatív célú felhasználás esetén.

A tizenhármas napirendi pontnál a város tulaj-
donában lévő harmadosztályú fának az eladását 
döntötte el az önkormányzat, nyilvános liciten. 200 
méter fáról van szó, természetesen harmadosztá-
lyú áron, amit mi javasoltunk: 70 lej/folyóméter. 

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum felújí-
tásának és az ottani sportpályának az árkalku-
lációját is elfogadtuk, hogy a közbeszerzést el 
lehessen indítani. A Kecskés utca felújításának 
az árkalkulációját hasonlóképpen elfogadtuk.

Elfogadtuk a pályázatokra fordított összege-
ket, amelyekkel kapcsolatban említettem, hogy 
ugyanolyan nagyságrendűek, mint az előző 
években, tehát sportprogramokra 72 ezer lej, 
kulturális programokra 48 ezer lej, városna-
pokra 100 ezer lej, ifjúsági és felekezeti prog-
ramokra 20 ezer, illetve 60 ezer lejt fordítunk.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum által 
leírásra javasolt leltári tárgyakat fogadtuk el, és 
egy 30 áras terület átadásáról is döntöttünk az 
ANL Lakásfejlesztési Ügynökség céljára.

Rafai Emil beszámolóját lejegyezte: 
Sándor-Zsigmond Ibolya



4.   oldal - 2018. február

DIÁKVILÁG
Be

rd
e M

óz
es

 Un
itá

riu
s G

im
ná

ziu
m

Or
bá

n 
Ba

lá
zs

 G
im

ná
zi

um
Ze

yk
 D

om
ok

os
 T

ec
hn

ol
og

ia
i L

ic
eu

m

Farsangi mulatság
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum idei farsangi mulatságának, amelyre 

február első napján került sor, szervezői a XI. közgazdasági osztály diákjai vol-
tak, akik a mesevilág köré építették az eseményeket.

A szervezők ügyes ötletekkel, nagy kreativitással alkották meg a mesék han-
gulatát, a díszletek, az alattvalóit figyelmesen követő király és háza népe, a 
jelmezek, amelyekben tündököltek és nem utolsó sorban az izgalmakat okozó 
tombolajáték emelték az est hangulatát. A versenyen résztvevő hat osztály ta-
nulói ügyesen készültek a megmérettetésre, saját maguk tervezték jelmezeiket 
és a bemutatásra került jeleneteket is ők állították össze.

A zsűri két tanárból, Valentin Réka Ibolya tanárnő és Gagyi Tamás tanár úr, és 

Január végén sor került elemi iskolásaink 
karneváljára a főépület tornatermében, ahol 
nagyszámú közönség előtt vonultak fel az öt-
letes, vidám jelmezek. A műsort követően a 
gyermekeket farsangi finomságokkal kínálták 
meg tanítóik. Az V-VIII. osztályok farsangi 
mulatságára idén is a VIII. osztályosok szer-
vezésében került sor. Az osztályok jelenete-
inek bemutatására a kerettörténetet a szer-
vező osztály találta ki, emellett biztosította a 
tombolatárgyakat és a zenét a műsort követő 
tánchoz. 

A Szülői Bizottság szervezésében 2018. 
február 2-án került sor a hagyományos szülői 
bálra a gimnázium tornatermében. Varró Mar-
git igazgató asszony és Gui Katalin elnöknő 
beszédét követően a bált iskolánk néptánco-
sainak, a Vadrózsák Néptánccsoportnak mű-
sora nyitotta meg, fellépett a Lelkes zenekar.  
A bálban a zenét László Attila  egykori és Kri-
sán Szabolcs jelenlegi diákunk szolgáltatta. 
Az est folyamán tombolatárgyak kisorsolásá-
ra is sor került. 

2018. január 26-án került sor az Orbán 
Balázs Gimnázium szép olvasási versenyére, 
amelyen iskolánkat Ambrus Balázs (V. o.) és 
Bálint Anita (VI. o.) képviselte.

A biológia tantárgyverseny körzeti szaka-
szán Fazakas Tünde (VII. o.) és Kozma Szen-
de (XII. B) vettek részt, utóbbi tanuló tovább-
jutott a megyei szakaszra.

2018. február 13-án Székelyudvarhelyen 
zajlott a  Hevesy György Kárpát-medencei ké-
miaverseny megyei fordulója, amelyen Amb-

rus Anetta Izabella és Hintz Magor (VIII. o) 
tanulók vettek részt. Az EMT szervezésében 
zajló verseny március 14-én megrendezendő 
országos szakaszának iskolánk ad otthont, 
mivel laboratóriumunk rendelkezik a lebonyo-
lításhoz szükséges felszereltséggel.

Mint minden évben, idén is iskolánkban 
zajlott február 16-án a Zrínyi Ilona matemati-
kaverseny körzeti szakasza 240 tanuló rész-
vételével. A versenyen iskolánkat 45 tanuló 
képviselte.

2018. február 17-én került sor a Petőfi Sán-
dor Általános Iskolában a Mikes Kelemen ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgyverseny kör-
zeti szakaszára, amelyen iskolánkból 8 tanuló 
vett részt. Kincses Ilka (V. o.), Fazakas Tünde 
és Fodor Beáta Klementina (VII. o.) második 
helyezést értek el, Ambrus Anetta Izabella 
(VIII. o.) dicséretben részesült. Mindannyian 
továbbjutottak a megyei szakaszra.

Székely Tiboldi Anikó

Orbán Balázs nagyságához méltóan emlékezhet-
tünk születésének 189. évfordulójára az iskola 
előtt felállított egészalakos szobor körül, mely alka-
lommal koszorúzásra került sor, majd diákjaink rövid 
irodalmi műsorral emlékeztek a legnagyobb székelyre.

Ugyancsak az évforduló jegyében ke-
rült megszervezésre immár harmadik 
alkalommal az Orbán Balázs-verseny, 
amely a hagyományoknak megfelelően 
iskolánk névadójának életéről, munkás-
ságáról szólt, a diákok ezzel kapcsolatos 
tudását volt hivatott felmérni. A vetélke-
dőre számos székelyföldi iskola diákja lá-
togatott el mint versenyző. 

A IX-XII. osztályosok versenyén a há-
zigazda csapatokon kívül székelyudvarhe-
lyi, segesvári, marosvásárhelyi diákok is 
részt vettek. A vetélkedő kérdéseire szánt 
idő elegendőnek bizonyult, a versenyzők 
az összes kérdésre időben megadták a 
helyes, avagy helytelen választ. Nyilván, 
a válaszok többsége helyes volt, ami egy 
picit megnehezítette a zsűri munkáját a 
helyezések kialakítását illetően. 

Az V-VIII. osztályosok versenyén is 
lehetőség volt arra, hogy megmutassák, 
mit tanultak a legnagyobb székelyről. A 
versenyre, a házigazda és a székelyud-
varhelyi Orbán Balázs Általános Iskola 
csapatain kívül több kistérségi település 
iskolája nevezett be. Mint bebizonyoso-
dott, ők sem voltak felkészületlenebbek 

a nagyobbaknál, a verseny rendezetten, 
dinamikusan zajlott le, a tanulók lexikális 
tudása, valamint a kreativitásuk egya-
ránt elnyerte a zsűri tetszését és elége-
dettségét. 

Január vége és a téli vakáció utáni 
időszak legtöbb rendezvénye a farsangi 
hagyományokhoz kapcsolódott: ötletes 
jelmezek színes kavalkádja járult hoz-
zá az oldott hangulathoz, az önfeledt ki-
kapcsolódáshoz. Kicsik és nagyok bújtak 
különleges figurák bőrébe, elkápráztatva 
szüleiket, pedagógusaikat, diáktársaikat. 
Jó alkalom volt ez a felszabadult szórako-
zásra, a feltöltődésre.  

Az elkövetkező időszakban zajlik az 
előkészítő osztályba való beiratko-
zás. A szülők nyílt napok során tekinthet-
nek be az alternatív oktatási forma gyer-
mekközpontú, kommunikációra alapozó, 
felfedezésen alapuló tanulást szorgalma-
zó módszereibe, melyek a gyermekeket 
önálló, tevékeny magatartásra, saját vé-
lemény kialakítására ösztönzik. 

Bővebben: www.obg.ro; 
facebook.com/obg.szekelykeresztur

egy tanulóból állt, akit a szervező osztály nevezett ki Péter Angella sze-
mélyében. A műsor délután hat órakor kezdődött. Láthattunk humoros 
jeleneteket, táncokat, vidám nyuszi lányokat, „kamupipőkéket”, iskolai 
zűrzavart és boszorkányokat egyaránt. A zsűri osztályozta a jelenetet, 
de a jelmezek is górcső alá kerültek. Az első helyezést a IX. autószerelő 
osztály „kamupipőkéi” érték el, a legjobb jelmezért járó díjat pedig a 
nyuszi lányok kapták meg.

A verseny után egy kis mulatságra is sor került, zenével, tánccal, ame-
lyen minden tanuló részt vehetett. Nehéz szívvel hagyták ott a jó han-
gulatot és a barátokat a mulatság résztvevői, de megígérték maguknak 
és egymásnak, hogy a következő évi mulatság még hangulatosabb lesz.
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A mese megérinti a gyerekek lelkét, el-
űzi a gondokat, erőt ad, tanít, közel hoz-
za egymáshoz az embereket. Ezt tudva 
hirdettük meg a szeptembertől márciusig 
tartó Mesék Világa projektet, mely 2008 
óta már sokadik alkalommal országos mi-
nősítést kapott, mint most is. Az óvodás 
és alsó tagozatos tanulókat szólítottuk 
meg, nekik adtuk meg azt a lehetőséget, 
hogy mesét olvassanak, azt illusztrálják, 
alkotásukkal pedig benevezzenek színvo-
nalas versenyünkre. 790 gyermek rajza 
jutott el hozzánk 29 megyéből, 323 peda-
gógus irányításával, miután már az előze-
tes verseny megtörtént. Harminc tanuló 
részesült könyvjutalomban. Partnereink is 
segítségünkre voltak: Hargita Megyei Tan-
felügyelősége, Székelykeresztúr Tanácsa, 
Pro Educatione Keresztúr Egyesület, Nap-
sugárka Egyesület, székelykeresztúri Vá-
rosi Könyvtár, Református Egyházkerület.

Mi, a szervezők ‒ Jakab Enikő, Borbély 
Júlia, Horváth Gizella, Simó Ildikó ‒ bí-
zunk abban, hogy minden gyerek hasz-
nára vált a verseny, és örömüket lelték az 
olvasásban, rajzolásban. 

Jakab Enikő

A magyarországi Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem (ELTE) és az Emberi 
Erőforrások Minisztérium köznevelési 
pályázatának felhívására írt Mátyás ki-
rály udvarában elnevezésű projektünk 
sikeres elbírálásban részesült.

A nyertes pályázat segítségével 
tartalmas tevékenységekben vehettek 
részt gyerekeink, vendégeink a pro-
jekt során. Kis könyvtárunk is számos 
könyvvel, társasjátékkal bővülhetett. 

A projektzáró ünnepélyre 2018. 
január 26-án került sor iskolánkban, 
ahol a királyi udvar hangulatát igye-
keztünk megidézni. Vendégeink voltak 
az OBG III. step by step osztály tanu-
lói, a Nagygalambfalvi Általános Iskola 
III. osztályosai, valamint a rugonfalvi 
Makkai Sándor Általános Iskola III. 
osztály tanulói, akik részt vettek az 
udvari forgatagban.

Miután a gyerekek megtekintettek 

egy rövid összeállítást Mátyás király 
életének fontosabb mozzanatairól, 
villámkérdésekre válaszolva bizonyí-
tották, hogy elsajátították az új isme-
reteket.

Ezt követően felvonult a királyi ud-
var színe-java, és kezdődött a bál, ahol 
iskolánk gyerekei reneszánsz táncot 
mutattak be, majd együtt táncoltak a 
vendégekkel. A zenészek egy korabeli 
éneket is tanítottak a jelenlévőknek.

A király kedvenc eledelének (pánkó) 
elfogyasztása után következett a fes-
tés. A csapattagok saját iniciáléjukat 
festhették meg. 

Korabeli udvari játékokkal zárult az 
ünnepély, mint a becsületjáték (zokni-
csata), a bothúzás. 

Köszönjük vendégeinknek, hogy 
részvételükkel, jókedvükkel, érdeklő-
désükkel színesebbé, hangulatosabbá 
varázsolták tevékenységeinket, pro-
jektzáró rendezvényünket.

Pásztor Viola, Lőrinczi Juliánna

Mátyás király udvarában

Farsangtemetés Betfalván
Február 14-én a betfelvi iskolások is elte-

mették a farsangot. Zord időben, de annál jobb 
kedvvel indult a jelmezes gyerekcsapat az iskola 
udvaráról a falut körbejárni, hogy visszatérve, 
elégessék Illést, a bábút abban reménykedve, 
hogy sikeresen elűzték a telet. Az esőben meg-
fáradt lelkes csapatot a szülők meleg teával és 
sok finomsággal várták. Igazi közösségi ünnep 
volt, amelyben mindenki jól érezhette magát.
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Petőfi  felolvasó maraton
Olvassunk újra együtt az idén tizedik alka-

lommal! Ezzel a felhívással indult 2018. febru-
ár 20-án a Székelykeresztúri Városi Könyvtár 
nemzetközi Petőfi Sándor felolvasó maraton-
hoz kapcsolódó programja, amelyhez a Szé-
kelykeresztúri Kistérség Szövetség és a Mol-
nár István Múzeum is csatlakozott.

 Reggel 8-16 óra között, akár két percre is, 
bárki beléphetett a könyvtárba hogy felolvas-
son egy Petőfi-verset, ahogyan az iskolások 
tették a nap folyamán. A kezdőpillanatban 
Tódor Éva kulturális referens az Arany Laci-
nak című verset olvasta fel. A jelenlévők Sán-
dor-Zsigmond Ibolya muzeológus előadását 
hallgathatták a nagy költőnkről és keresztúri 
itt létéről, utolsó estéjéről, ugyanakkor be-
lepillanthattak a Molnár István Múzeum tulaj-
donában lévő, közel 140 éves, Petőfi összes 
versét tartalmazó díszkiadású kötetbe.

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium csillo-
gó szemű negyedikesei közösen szavalták az 
Anyám tyúkját. Székelykeresztúron így tisz-
telgtünk kisvárosunk Petőfi-kultusza előtt, és 
kapcsolódtunk ki néhány pillanat erejéig.

Reméljük, hasznos, üdítő, könyves perceket 
szereztünk mindenkinek!

ÖNKORMÁNYZAT/SPORT

Pályázat
Székelykeresztúr Város Önkormányzata 

meghirdette a 2018-as évi városi pályázato-
kat kulturális, egyházi, ifjúsági és sport kate-
góriában. Az aktákat a polgármesteri hivatal 
iktatójába kell leadni március 30-ig. Kérdése-
iket a 0760 687 201-es telefonszámon tehetik 
fel Tódor Éva kulturális szakreferensnek, vagy 
bővebb információt találnak a honlapon: http://
keresztur.ro/index.php/hu/informaciok/palya-
zatok.

Kertészet
A kertészet dolgozói a Zeyk Domokos Tech-

nológiai Líceum gyakorlatozó diákjaival a köz-
ponti park fáin elvégezték a téli metszést. A 
nyugalmi időszakban történő metszést a szak-
ma szerint fagymentes időszakban célszerű 
elvégezni. Ennek segítségével sok kis termést 
és virágot fognak majd hozni. Kertészeink az 
unitárius templommal szembeni óriás platánfá-
nál is dolgoztak az önkéntes tűzoltókkal, akik 
kosaras autójukkal segítettek az elszáradt vagy 
rossz helyre nőtt ágak eltávolításában, ame-
lyek a villanyvezetékek közelsége miatt veszé-
lyessé váltak.

Víztisztító
Rafai Emil polgármester úr ellátogatott az 

AQUASERV S.A. betfalvi víztisztító állomására,  
ahol Bartha Mihály, a vízmű keresztúri fiókjá-
nak igazgatója és munkatársai mutatták be 
az európai uniós forrásból, valamint önrészből 
felújított állomást. A látogatásról kisfilm is ké-
szült, amely megtekinthető a https://www.you-
tube.com/watch?v=-O-dLoKRhng oldalon.

Múzeumi munkálatok
A Molnár István Múzeumban az utóbbi idő-

ben számos munkálat szolgálta a raktáraknak 
és kiállítófelületeknek a megfelelő biztonsági 

rendszerrel való ellátását. Biztonsági zárak, ri-
asztó- és kamerarendszer van beszerelve, az 
ezekkel együtt járó karbantartási munkák zaj-
lanak, és elkezdődött az emeleti helyiségben a 
különleges értékmegőrző raktár kialakítása.

Könyvtári foglalkozás
Az önkormányzat támogatásával csütörtö-

könként az Erdélyi Ifjúsági Egyesület mesélős 
kézműves foglalkozásokat szervez. Legutóbb a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium 4. osztályo-
sai látogattak el a Városi Könyvtárba. 

V. Öregfiúk Barátság Kupa
Gratulálunk a városi, összeszokott csapatunknak, hiszen hétvégén 

megnyerték Udvarhelyen az V. Öregfiúk Barátság Kupa elnevezésű lab-
darúgótornát. Ennek megrendezése óta minden évben sikerült győzniük, 
kivéve tavaly, amikor a második helyet foglalták el. Idén erős, 16 csapa-
tos mezőnyben meneteltek a döntőig, ahol 12-1-re múlták felül Farkas-
lakát, és nemcsak az I. helyet hozták haza Keresztúrra, hanem Molnár 
Csaba megkapta a gólkirályi címet is.

I. Puskás Ferenc labdarugó torna

 Házunk tája

A jubiláló hagyományőr-
ző disznótoros fesztivál 
berkein belül a hozzánk 
látogató csapatok nem-
csak az ételek elkészí-
tésében 
mérhették össze 
erejüket, hanem fociban is. 
Az I. Puskás Ferenc lab-
darugó torna eképpen 
alakult: 
I. hely: Székelykeresz-
túr, II. Derecske, III. 
Dunakeszi. Gólkirály: 
Molnár Csaba (Székely-
keresztúr), a legjobb 
kapus: Szántó Zsolt 
(Derecske), a legjobb 
játékos: Benkő Tamás 
(Dunakeszi).
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Az utóbbi időben az Udvarhelyi Híradó és a 
Hargita Népe nagyobb terjedelmű cikkeket szen-
telt a székelykeresztúri Molnár István Múzeum-
nak. Simó Márton és Veres K. Réka újságírók 
kérdéseire Sándor-Zsigmond Ibolya válaszolt. 

„A múzeum fenntartása, költségvetésének 
mértéke az önkormányzat hatásköre, ezért szá-
madatokkal nem tudok szolgálni, de azt tapasz-
taltuk, hogy minden értelmes kezdeményezést 
lehetőség szerint támogatnak, és a múzeum 
nem mostoha gyermeke a városnak, hanem 
sokkal inkább egyik fő büszkesége, értéke. 

Egy példa: a múzeum pincekiállításának az 
ötletét rögtön felkarolták, és ma már tudja 
mindenki, elkészült az utóbbi évek egyik legna-
gyobb megvalósítása, sokszor és sokan örültek 
neki. Egy másik példa: idén januárban azzal in-
dítottuk az évet, hogy szeretnénk egy kihaszná-
latlanul álló emeleti helyiséget ún. értékmegőr-
ző hellyé alakítani. Most is van ilyenünk, széfes, 
bekamerázott raktár, a múzeum numizmatikai 
gyűjteményét és a hatástalanított fegyvergyűj-
teményét tartjuk ott, ezt gyakorta ellenőrzik is 
az illetékes szervek, de ennél sokkal több, kü-
lönleges megőrzésre érdemes értékünk van, pl. 
a könyvtár értékesebb dokumentációs része, 
valamint levéltári anyag. Ajtó-ablak cserére, 
javításra lenne szükség. – Akkor az egy érték-
megőrző hely lenne, ami fontos a múzeumnak 
és ezáltal a város értékeinek? – kérdezte a pol-
gármester úr, – mert ha az, akkor megcsinál-
juk. Az első lépések ezirányba megtörténtek, 
és a tavasz folyamán megmutathatjuk minden-
kinek, mire jutottunk. Amit tudunk, azt önerő-
ből végezzük, azonkívül igyekszünk a lehető 
legegyszerűbb, de megfelelő megoldásokat 
megtalálni. Ez általában mindennel így van.

2. Egy másik kérdésre, az alkalmazottakkal 
kapcsolatban: jelenleg öten dolgozunk, másfél 
éve került hozzánk egy fiatal régész, Vári István, 
akire nagy feladat hárul, hiszen a régészet a vá-
rostörténet kutatásának mindig az egyik legerő-
sebb szegmense volt, de jó lenne egy múzeum-
pedagógus, nem tudom, lesz-e valaha lehetősége 
a városnak erre. A sokat hangoztatott pénzügyi 
nehézségek ismeretében, nem valószínű.

A múzeum gyűjteményeit tekintve: kelle-
ne ide néprajzos, természetrajzos, történész, 
művészettörténész, képzőművész, múzeumpe-
dagógus, fémrestaurátor, (kerámiás- és búto-
rosunk van), szóval lehetne fokozni, álmodoz-
ni, de egy Keresztúr-szerű kisvárosnak ez így 
is nagy falat. Hatalmasan gazdag a múzeum, 
annak az állagmegőrzése is komoly fejtörést je-
lent, csak az állapot megőrzése, a romlás meg-
állítása nagy pénzekbe kerül.

3. A múzemról és rendezvényeiről
Tavaly a várossal és a kulturális irodával, sze-

mély szerint Tódor Éva kulturális referenssel, aki 
a szervezés ügyét-baját felvállalta, közösen első 
ízben szerveztük meg július 31-én a Gyárfás-kert-
ben a Petőfi-emlékvacsorát. Nagyon jó visszhang-
ja volt, ezért ezt minden évben meg kell szervezni, 
és ajánlani Keresztúr kulturális programjai között, 
hogy bárki, aki szeretne részt venni egy ilyen 
megemlékezésen, az megtehesse.

Az idén még van egy fontos, Petőfi-kultusz-
hoz kapcsolódó tervünk: a Gyárfás-kertben egy 
Petőfi-látogatóparkot, egy szabadtéri kiállítást 

tervezünk, amely az ott elhelyezett informáci-
ós táblák, gazdagon dokumentált szövegek és 
fotóanyag segítségével mindent elmesélnek a 
keresztúri Petőfi-kultuszról. A 2005-ben nyílt 
szerény emlékszoba nagyon megérett a változ-
tatásra. Mivel az emlékszobánál nincs és nem 
is volt állandó felügyelet, előre bejelentett cso-
portokat tudunk fogadni, de a visszajelzésekből 
tudjuk, hogy nagyon sokan távoztak úgy Ke-
resztúrról, hogy zárt ajtót találtak, és az nem 
lehetett szívderítő egy akár többszáz km-ről 
ideérkezett turistának, vagy akár egy egész ki-
ránduló busz népének. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy a Keresztúron átmenő forgalom, a kirán-
dulók jövet-menet érintik ezt az emlékhelyet, 
és a legkülönbözőbb időpontokban látogatják a 
Gyárfás-kúriát, a parkot és a körtefát: vasár-
nap reggel 8-kor, vagy nyáron szombat este 9 
után stb. Nincs az a nyitásrend, ami ezzel lépést 
tudna tartani. Most ezzel a látogatóparkkal sze-
retnénk azt elérni, hogy bárki, aki városunkban 
Petőfi nyomait keresi, felkeresi a körtefát, az a 
lehető legtöbbet kapja, amit Petőfivel kapcsolat-
ban Keresztúrról magával vihet.

Állandó kiállításaink a régről ismertek: a 
skanzen, ezen állandó jeleggel javítás és kar-
bantartás történik, különben a nem lakott há-
zak jól ismert gondjai ezeket is őrlik. A látogatók 
értékelik a régészeti-helytörténeti kiállításun-
kat, valamint az agrártörténeti pincekiállítást. 
Sokan azért jönnek hozzánk több év után, hogy 
ezt lássák. Tavaly nyilvánítottuk állandóvá az 
Ipó László festészeti kiállítást, az eredeti aján-
dékozási szerződés szerint ezt évente ki kellett 
volna állítani, ez gyakorta elmaradt. A döntés 
egyszerű és ésszerű: legyen egy igazi, keresz-
túri festőnek állandó kiállítása a múzeumban! 
Aki a keresztúri múzeumot felkeresi, az a helyi 
értékeinkre kíváncsi. A keresztúriaknak pedig 
Ipó László festőművész emléke és munkái a 
szívükhöz nőttek, akkor ott a helyük. Sokan üd-
vözölték az Ipó László állandó kiállítást, de már-
is jött rácsodálkozás, – a kritika talán erős szó 
lenne, – hogy ezzel felszámoltunk Keresztúron 
egy időszakos kiállítások szervezésére alkalmas 
termet (az egyetlent!) Ez nem egészen így van, 
mert maradt egy olyan terem, amelyben 20-
25 alkotást kényelmesen ki lehet állítani, fotót 
meg legalább 30-at. Szóval senki nincs Keresz-
túrról kizárva. Továbbá, hadd legyek gonosz: a 
tapasztalásunk a következő: a kiállítások meg-
nyitóin vannak, ahányan vannak, a kiállító sze-

mélyétől és ismertségétől függ, hogy hányan, 
utána egy hónapon keresztül, vagy amíg a kiál-
lítás ott áll, senki nem jön megnézni. Akkor???

És ezzel át is eveztem a következő kérdésed-
re, milyen a látogatottság? Télen egyértelmű a 
pangás, de tavasztól őszig sokan jönnek, főként 
iskolások, hazaiak és külföldiek, leginkább Ma-
gyarországról, szervezetten. Jó kapcsolatunk 
van minden keresztúri oktatási intézménnyel. 
Aki ezekbe az iskolákba beteszi a lábát, ven-
dégként, szakmai kapcsolatként stb. azt szinte 
100%-ban elhozzák a múzeumba is. De ugyan-
így az egyházak is. A múzeum szempontjából 
ez a kisváros egyik előnye: nem nagyon van 
más egyéb mit mutogatni, itt lehet a legjobban 
megismerni múltunkat, bennünket, a Keresz-
túr-széki székelységet. 

Amin javítanék: az a különböző szervezetek-
kel való együttműködés, kapcsolattartás, és a 
múzeumpedagógia lenne, foglalkozások, prog-
ramok az iskolákkal partnerségben, ezért egy 
múzeumpedagógus elkelne, és az iskolások is 
jobban éreznék: tulajdonképpen a múzeum az 
övék is! Ezt tapasztaljuk a minden évben meg-
szervezett Múzeumok Éjszakáján, ami nálunk 
az év legjobb napja, annyira várjuk mi is és a 
diákok is, akik a fő segítőink ennek a napnak 
a megszervezésében. Évente 6-700-an jönnek 
el e napon, amikor minden van, ami a múze-
umhoz és a városhoz köthető, mindig van vala-
mi szenzáció a tarsolyunkban. És mindez úgy, 
hogy a javát nem kell importálnunk, bőven van, 
mit mutogatni, megismertetni, régebbieket újra 
elővenni, hiszen generációk cserélődtek. 

Idén a festett bútorgyűjteményünket fog-
juk bemutatni, sok egyéb mellett, ez lesz a fő 
attrakciónk. De ezen már most dolgozni kell, 
hogy júniusra elkészülhessen.

Szilárd meggyőződésem és hosszú évek ta-
pasztalata mondatja velem: a múzeum Keresz-
túr művelődési életében ma is nagyon fontos 
tényező, még ha az értékítélet és ízlésvilág más 
irányba is halad néha. Betölti azt az ismeretter-
jesztő és értékmegőrző szerepet, amit az alapí-
tók szántak neki. Dr. Molnár István alapító-igaz-
gató neve védjegy, a múzeum értékeire nap mint 
nap rácsodálkozunk. Nehéz elképzelni, hogy le-
hetett ebben a kisvárosban egy ilyen múzeumot 
létrehozni és naggyá tenni 70 évvel ezelőtt.

Boldogító érzés, hogy van nekünk, ami arra 
sarkall, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle. 

Másként tenni vétek lenne.

Nekünk a helyi ér tékeinkre kell  alapoznunk!
Beszélgetés Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológussal

A múzeum második emeletéről szép kilátás nyílik városunk főterére
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A február hónap sem telt el kulturális ese-
mények nélkül, változatos műsorok, programok 
közül válogathattak az érdeklődők.  

Még január 29-én került sor Antal Nimród, A 
Viszkis című filmjének keresztúri premierjére, 
amelyen jelen volt Ambrus Attila is, kinek  kalan-
dos életébe a keresztúri közönség is bepillantha-
tott a Vándormozi stábjának köszönhetően. A 30 
rablás és több évnyi börtön után új életet kezdő 
Ambrus Attila életét bemutató film kétszeri leve-
títése utáni 
közönség-
ta lá lkozón 
Ambrus At-
tila sok ku-
lisszatitkot 
osztott meg, 
például azt, 
hogyan si-
került új éle-
tet kezdeni, 

és milyen szálak fűzik városunkhoz. A filmet a 
nagy érdeklődésre való tekintettel, másodszor 
február 16-án vetítették a művelődési házban, 
akkor már Ambrus Attila nélkül. 

Február 7-8-án a marosvásárhelyi Hahota 
Színtársulat örvendeztette meg a műfaj kedve-
lőit a Nincs mese című zenés szilveszteri ka-
baréjával, amelyet ez alkalommal négy ízben is 
bemutatott. 

Február 20-án szintén a művelődési házban 
Szőcs Botond,  a Transilvania Egyetem végzős 
hallgatójának zongoraestjén Liszt Ferenc, Ra-

chmaninov, Beethoven-művek csendültek fel. 
Február 22-én, csütörtökön a Fagyöngy Uni-

tárius Színjátszó Társulat 4 bohózatot mutatott 
be az idei műsorából. Színre kerültek: a Társ-
bérlet, Fergeteges tévedés, Telefon a kocsmá-
ból és Traccsmenyecskék című produkciók.

A következő hónap is jó hangulattal indul. 
Március 2-án a Gruppen-hecc társulat humo-
restjére kerül sor A(z) gender tragédiája címmel. 
A Polgári Fúvószenekar pedig 1895 március 9-én 
nőnapi koncerttel kedveskedik a közönségnek.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Értékes tanul-
mánykötet látott 
napvilágot a Har- 
gita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrás-
központ kiadásában. 
Kistérségi helytörté-
nészek, irodalmárok, 
kutatók számára te-
remtett ismét lehető-
séget a publikációra, 
hogy eredményeiket 
így tárják a nagyközönség elé. Városunk hírét 
is viszi a nagyvilágba, hiszen a kötetbe néhány 
székelykeresztúri és környéki témájú tanul-
mányt is beválogatott a szerkesztő, P. Buzo-
gány Árpád. 

A Több szem többet lát című kötetben Sán-
dor-Zsigmond Ibolya Tóth Vilmos, szentábra-
hámi néptanító munkásságát ismerteti, és a 
fiatfalvi Ugron-kastély történetéről ír sokad-
szorra, csak ezúttal egy kicsit más megközelí-
tésben. Dr. Zsidó Ferenc a siklódi élelmességet 
járja körbe.

Szente B. Levente a lengyár történetét dol-
gozta fel, ebből kiderül az is, hogy Európában 
ez volt a 2. ilyen üzem.

Gálfalvi Gábor gyerekjátékokról, néphagyo-
mányokról mesél. A könyv február 22-i szé-
kelyudvarhelyi bemutatója után, hamarosan a 
székelykeresztúrira is sor kerül. 

A közelmúltban jelent meg László Miklós Moz-
zanatok a Sóvidék, Hargita megye közművelő-
déséről a diktatúra idején című könyve. A tanár, 
újságíró, kultúrigazgató szerző, saját bevallása 
szerint úgy írta meg könyvét, hogy Hargita me-
gye minden vidékéről megkeresett egy-egy volt 
kulturális szakembert, volt kultúrigazgatót, akik 
segítették az adatgyűjtésben, így kerülhetett az 
olvasó elé egy szövegben és képanyagban egy-
aránt gazdagon dokumentált, az adott korszak-
ra jellemző, átfogó kulturális-művelődési tükör-

kép a diktatúra minden értelmes és értelmetlen 
velejárójának bemutatásán keresztül.

A Parajdon tartott könyvbemutatónak igen 
nagy sikere volt, és a végkicsengése minden-
képpen pozitív, hiszen ez olyan írások, egykori 
visszaemlékezések, megjelent cikkek össze-
függő halmaza, amelyek ismerete nélkül tán 
szegényebb lennénk. 
Ezért ajánlott fiatal-
nak és idősnek egy-
formán. Az egyik érte 
a bemutatott korsza-
kot, a másik megis-
merheti az elsőkézből 
nyújtott forrásból.

Hamarosan itt van 
Szente B. Levente, 
székelykeresztúri köl-
tő, író legújabb meseregénye, a Bingyó Bernyó 
Nekeresdországban. A Garabontzia Könyvki-
adó gondozásában megjelent könyv várhatóan 
olyan sikeres lesz, akárcsak a szerző első me-
seregénye, a Tücsök, Zöld Manó és a Többiek, 
amely 2014-ben látott napvilágot. A mesere-
gény, amely elsősorban gyerekeknek íródik, a 
felnőtteknek is szól, hiszen a gyerekeknek való 
történet mögött mindig ott van egy sokkal mé-

lyebb értelmű, felnőtt olvasókat megszólító tar-
talmas és elgondolkodtató olvasmány.

Reméljük, hamarosan ez a könyv is bemu-
tatásra kerül a székelykeresztúri olvasók előtt.

A kiadványok szerzőinek gratulálunk, és to-
vábbi munkájukhoz kitartást kívánunk, hogy 
hamarosan alkotásaik újabb termését mutat-
hassuk be kisvárosunk könyvpiacán.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Farsangtemetés
Fiatfalván 

A tél szimbolikus „eltemeté-
sének” sok vidámsággal, álarcos 

felvonulással és tréfás jelenetekkel 
tűzdelt ünnepét, a nagyböjt előtti 

farsangtemetést tartották 
Fiatfalván.

Illés, a gonosz telet megtes-
tesítő, felöltöztetett szalmabábú, 

a jelmezes alakok, a telet elűző 
tűzgyújtás, a maszkok és mon-

dókák, valamint a nagy zajjal és 
felfokozott jókedvvel járó „teme-

tési” ceremónia sajátos hangulatot 
teremtett az utcákon. 
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