
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa   ·   2018. március – 186. lapszám

2018. március 15- e S zékelykeres z túron  Márciusi jeles napok
Számos az időjáráshoz kapcsolódó megfi-

gyelés és jóslás kötődik ehhez a hónaphoz.
Ugyanakkor március a húsvéti 40 napos 

nagyböjt hónapja is, ilyenkor tilos a vigalom, a 
lakodalom, a húsos ételek fogyasztása.

Március 18.
Sándor napja, a néphit szerint az első me-

leghozó nap. „Sándor, József, Benedek, zsák-
ban hozzák a meleget.” Bizonyos vidékeken a 
zab és árpa vetésére legalkalmasabb napnak 
tartották.

Március 19.
József napja, kedvelt névnapünnep. József, 

a názáreti ács, Jézus gondviselője. Az első me-
leg tavaszi napnak tartják falun. Erre a nap-
ra várják vissza a gólyákat, és a méheket is 
ekkor eresztik ki. A Mura vidéken a marhákat 
is kihajtják a legelőre. Számos termésjóslás is 
kötődik a naphoz. Azt tartják, amilyen az idő 
Józsefkor olyan lesz nyáron a szénahordáskor 
is. Ha az égen szivárvány látható, jó lesz a bú-
zatermés.

Március 21.
Benedek napja, a csillagászati tavasz kez-

dete. A bencés rendet alapító Szent Benedek 
ünnepe. Egyes vidékeken fokhagymát szentel-
tek ezen a napon, amelynek aztán csodatévő, 
betegségűző erőt tulajdonítottak.

Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus 

Szentlélektől való fogantatásának napja. Az 
évszázados megfigyelésekre alapuló népi böl-
csesség szerint ezen a napon indul meg igazán 
a mezők növényeinek növekedése, ekkor ér-
demes gyümölcsfát oltani, szemezni.

Adjon a jó Isten, 
Boldog ünnepeket! 
Mindenféle jókkal 
Lásson el titeket. 

Az öreg nagyanyám 
Ily köszöntőt hagyott, 
Örvendjetek vigan, 
Jézus feltámadott. 
Öröm ez tinéktek, 

Énnekem és másnak, 
De én is örülök 

A himes tojásnak. 
Adjanak hát nékem 
Néhány piros tojást, 

Hogy jó kedvvel menjek 
Az utamra tovább. 

Március 15-én a szabadságharc kitörésének 
170. évfordulóján gyönyörű időben zajlottak az 
ünnepi események. Akkor még nem is sejtettük, 
hogy a tavaszi napsütésben úszó kisvárosunkra 
hamarosan hóhullás és fagyos tél köszönt. Sze-
rencsére nem tartott sokáig, reméljük, ezzel a 
tél kitombolta magát, és ezentúl csak a tavasz-
ra és a szép időre számíthatunk.

Nemzeti ünnepünk idén is felemelő volt. Szé-
kelykeresztúr minden évben fontos helyszíne az 
Erdély-szerte e napon zajló megemlékezések-
nek. Teszi ezt a városunkban élő Petőfi-kultusz, 
a márciusi ifjak korosztályát taposó nagyszámú 
diákság, valamint az elődeink által ránk testált 
szellemi és lelki örökség, amely arra kötelez, 
hogy a zászlót, ha cibálja is olykor a szél, ki 
ne engedjük a kezünkből!

Reggel ünnepélyes keretek közt a Millecen-

tenáriumi emlékműnél felvonták a székely, 
magyar, román és a városzászlót. Az unitári-
us, a református és a katolikus templomból a 
résztvevők útja a főtérre, a Petőfi-szoborhoz 
vezetett. A református templomból kihozott or-
szágzászlóval, a Polgári Fúvószenekar 1895 ze-
néjére vonult az ünneplő tömeg, a nagyszámú 
diákság a központ felé, hogy megkoszorúzva 
Nicolae Bălcescu, majd Petőfi Sándor szobrát, 
részt vegyen a megemlékezésen. Az ünnepi 
beszédek során Rafai Emil polgármester Petőfi 
Sándor naplófeljegyzéseiből idézett, dr. Grezsa 
István, magyarországi kormánybiztos az akkori 
és mostani forradalomra világított rá, őket kö-
vette a pódiumon Borboly Csaba, Hargita me-
gye tanácselnökének, majd Fazakas Levente, a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanulójának 
köszöntőbeszéde. Az iskola tanulói zenés-iro-

dalmi összeállítással léptek a közönség elé, va-
lamint a Lelkes zenekar és Vadrózsák néptánc-
együttes is ízelítőt adott tudásából.

A műsor végén a meglepetés erejével ha-
tott Székelykeresztúr város erre az alkalomra 
összeállt, több generációt képviselő, 70 tagú, 
egyesített kórusának és a Polgári Fúvószenekar 
1895-nek ünnepi fellépése.

Esik eső karikára, Kiskunságban verbuválnak 
és a Székely himnusz dallama szállt a napsüté-
ses ég felé és lelkeinkhez. Főhajtás volt az ál-
dozatos, nemes ügyek előtt, a mindenkori, örök 
szabadságban bízó elesettek emlékéért.

A Marosvásárhelyi rádió élőben közvetítet-
te a megemlékezést, és helyszíni beszélgetést 
sugárzott Petőfi és Bem Székelykeresztúron 
témában Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus 
közreműködésével.

Este a Művelődési Házban a nap méltó befe-
jezéseként a Mákvirágok Néptáncegyüttes gá-
laműsorára került sor. 

Bándi-Keszey Judit
Sándor-Zsigmond Ibolya
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HOTĂRÂREA nr. 33/2018 privind alegerea 
d-lui consilier Simó Béla ca preşedinte de şe-
dinţă.

HOTĂRÂREA nr. 34/2018 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului local pe anul 
2017.

HOTĂRÂREA nr. 35/2018 privind aprobarea 
finanţării organizării manifestărilor dedicate 
Săptămânii culturale „Petőfi Sándor” şi „Zile-
lor microregiunii Cristur” în anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 36/2018 privind aprobarea 
inventarului bunurilor oraşului pe anul 2017, 
lista mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar 
propuse pentru casare.

HOTĂRÂREA nr. 37/2018 privind aprobarea 
acordării bugetului personal complementar 
lunar pentru Zăvoi Burlan Marian.

HOTĂRÂREA nr. 38/2018 privind aprobarea 
concesionării unui teren aflat în proprietatea 
publică al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 39/2018 privind aprobarea 
trecerii în domeniul privat al statului şi înre-
gistrarea ca mijloace fixe a locuinţelor pen-
tru tineri destinate închirierii, construite prin 
programul A.N.L., situate în oraşul Cristuru 
Secuiesc, strada Dávid Ferenc nr. 1.

ÖNKORMÁNYZAT

33/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető el-
nök megválasztásáról a 2018. március 8-di-
kai gyűlésre.

34/2018-as HATÁROZAT a 2017-es évi helyi 
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.

35/2018-as HATÁROZAT egyes tevékenysé-
gek pénzügyi támogatásáról a 2018-as év-
ben.

36/2018-as HATÁROZAT a város vagyoná-
nak 2017-es évi leltárának és egyes alapesz-
közök, illetve leltári tárgyak leírásának elfo-
gadásáról.

37/2018-as HATÁROZAT egy személyes tá-
mogatás kiutalásáról Zăvoi Burlan Marian-
nak.

38/2018-as HATÁROZAT egy terület átenge-
déses bérbeadásáról.

39/2018-as HATÁROZAT az ANL program-
ból épített tömbházak, a Dávid Ferenc utca 
1 szám alatti tömbházlakások állami magán-
tulajdonba vételéről és alapeszközkénti be-
leltározásáról.

40/2018-as HATÁROZAT az ANL program-
ból épített tömbházak bérleti szerződéseinek 
meghosszabításáról.

41/2018-as HATÁROZAT egy terület átadá-
sáról a Nemzeti Lakásügynökségnek, fiata-
loknak kiadandó bérlakások építése céljából.

42/2018-as HATÁROZAT a gyűlésvezető el-
nök megválasztásáról a 2018. április–június 
közötti időszakra.

Székelykeresztúr, 2018. március 8.  

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

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

 Bes zámoló a márciusi tanácsülésről 
2018. március 8-án sor került az önkormány-

zat rendes havi tanácsülésére, amelyen 13 na-
pirendet vitatott meg a helyi képviselőtestület. 
Ezeket szeretném az alábbiakban ismertetni.

Az első napirendi pont kapcsán egyöntetűen 
elfogadta a testület azt a jegyzőkönyvet, amely 
a februári tanácsülés anyagát összegezte.

A 2017-es költségvetés végrehajtásával kap-
csolatosan a második napirendi pontnál nyers 
számokat fogadott el a testület. Ez kötelező, a 
költségvetés végrehajtását így utólagosan is el 
kell fogadni, ez egy alapköve annak, hogy a kö-
vetkező évi költségvetést kezdhessük és költe-
kezhessünk a közpénzekből.

Hármas napirendi pont kapcsán megszava-
zódott az a 100 000 lejes összeg, amelyet a vá-
rosnapi programok támogatására hagyott jóvá 
a költségvetés elosztásakor az önkormányzat.

A négyes napirendi pontnál beszámoltunk a 
2017-es leltárnak az eredményeiről, a városi 
leltár eredményeit elfogadta az önkormányzat, 
különböző leírandó tárgyakra tettek javaslatot 
a leltározó bizottság egyes tagjai, és miután 
ezeket megvizsgáltuk, hogy indokoltak-e, az-
után ezt is elfogadta az önkormányzat. Tehát 
a 2017-es leltár eredményeit most márciusban 
fogadtuk el. 

Az ötös napirendi pont kapcsán egy szemé-
lyes támogatást ítélt meg az önkormányzat, 
egy szociálisan és egészségügyileg rászoruló 
személynek 79 lej értékben havonta.

A hatos napirendi pont alatt engedélyeztük, 
hogy Vári József úr két négyzetméter területet 
haszonbérbe vehessen két évre a Kossuth Lajos 
negyedben. 

A hetes napirendi pont kapcsán a Dávid Fe-
renc lakónegyedben az ANL-s tömbházak alat-
ti területeket magánvagyonba kellett áttenni, 
a város nem köz-, hanem privát vagyonába, 
így kérte az ANL (Országos Lakásépítési Ügy-
nökségnek), ez szükséges ahhoz, hogy a fiatal 
házasoknak építendő tömbházlakás dokumen-
tációja komplett legyen, és az adatok benne 
mind úgy legyenek, ahogy kéri az Országos La-
kásügynökség. Tehát a város magánvagyoná-
ban kell szerepeljen az a terület, amelyet ideig-
lenes használatba adunk építkezés céljából. 

A nyolcas napirendi pontnál az ANL-s tömb-
házak azon bérleti szerződéseinek, amelyek tel-

jesítik a szerződési feltételeket, tehát nincsenek 
hátrálékban sem a közköltség, sem a bérleti díj 
fizetésénél, a meghosszabbítását fogadta el az 
önkormányzat.

A kilences napirendi pont alatt gyakorlatilag 
visszatértünk egy múlt havi döntésre: a múlt 
hónapban 2000 négyzetmétert adtunk az ANL-
nek, utólagos egyeztetések folytán még változ-
tatni kellett a dokumentáción, tehát az a terület, 
amely oda lesz adva e célra, az külön kataszteri 
számmal kell rendelkezzen, ezért meg kellett 
osztani azt a területet, illetve a 2000 négyzet-
méter helyett most 2500-ra javítottuk azt a fe-
lületet, amelyet használatba adunk az építkezé-
sek lebonyolítása alatt. 

A tizes napirendi pont arról szólt, hogy a 
Villám Fulger Tűzoltó Egyesület vezetője, Sza-
li Mózes úr benyújtotta a 2017-es évi részletes 
beszámolót, értesítette az önkormányzati tes-
tület tagjait és ezáltal a város lakóit is, hogy 
milyen tevékenységet fejtettek ki az elmúlt 
2017-es évben. Ezt egyöntetűen elfogadtuk, 
és biztosítottuk az egyesület vezetőjét, hogy a 
továbbiakban is partnerként viszonyulunk hoz-
zájuk, és megköszöntük az eddigi munkájukat, 
és jó egészséget kívántunk a következő évi, 
remélhetőleg minél kevesebb bevetést igénylő 
munkájukhoz.

A 11-es és 12-es számú határozattal két je-
lentést fogadott el az önkormányzat. Az első je-
lentés, a polgármester jelentése, a város helyi 
közigazgatási tevékenységéről szólt a 2017-es 
évre. A másik jelentés a polgármester jelenté-
se a város gazdasági helyzetéről 2017-es évre. 
Ezek a  jelentések különböző ügyosztályok és 
különböző invesztícióknak az egyes pontos 
számadatait tartalmazzák, illetve különböző 
ügyosztályoknak a jelentéseit, akár szociális, 
akár kulturális, akár városgazdálkodási, közbe-
szerzési vagy könyvelési ügyosztályét. Tehát 
ezek a jelentések a polgármester jelentésében 
tükröződnek mind a két területen, a közigazga-
tási és gazdasági tevékenység terén egyaránt, 
és most ezt is elfogadta a testület.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya
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Kertészet
A fák tavaszi metszése, festése elkezdődött. 

Ahogy az időjárás engedi, úgy tudnak kültéren 
is tevékenykedni kollégáink. A Hargita utcai ját-
szótér körüli takarítás megtörtént.

Ingyenes WIFI
A központ mindkét oldalán működik a Polgár-

mesteri Hivatal „húsvéti ajándéka”: ingyenes 
wifit biztosít a lakóknak, turistáknak a Napsu-
gár Napközi Otthontól a központon át a Szitás 
leány kútjáig. 

IngyenWifi Városháza néven található meg, 

egy gombnyomással csatlakoztatni lehet az 
eszközöket. Mostantól bárki használhatja kedve 
szerint, időkorlátozás nélkül a vezeték nélküli 
hálózatot. 

Biciklitároló
A városgazdálkodási osztály munkatársai 5 

új kerékpártárolót készítettek, és ezeket ki is 
helyezték a város különböző pontjaira. A Kos-
suth negyed, a Művelődési Ház, a Könyvtár kö-
rül és több központi helyen lesz ezentúl lehető-
ség a biciklik megfelelő tárolására.

ÖNKORMÁNYZAT

 

A nyaköny v i hírek
2017.02.15. – 2018.03.15. 

 Születések:
Izsák Dániel  2018.01.26
Deák Zete-Koppány 2018.01.26
Csáki Olivér-Ferencz 2018.01.29
Fenyédi Hunor  2018.01.30
Ambrus Zsolna  2018.01.30
Gál Roland-Krisztián 2018.02.05
Orbán Brigitta  2018.02.07
Pálffy Zoltán  2018.02.08
Fülöp Bence  2018.02.12
Antal Flóra  2018.02.24
Lőrinc Botond-Levente 2018.02.26

 Házasságkötések:
 2018.02.23
László Csaba és Zolya Emőke-Juliánna
 2018.02.23 
Deák Zsolt és Feleki Ildikó
 2018.03.09
Szilveszter József-Szabolcs és Máté Andrea
 2018.03.09
Kovács Lehel és Gál Noémi
 2018.03.15
Olasz Imre Attila és Vakarcs Melinda
 
Elhalálozások:
Lengyel Samuel László 2018.02.17
Vas Béla  2018.02.19
Szabó László  2018.02.26
Pálfi Ilona  2018.02.28
Gothárd Vilmos  2018.03.08

HOTĂRÂREA nr. 40/2018 privind aprobarea 
prelungirii contractelor de închiriere a locuin-
ţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 41/2018 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 
închirierii.

HOTĂRÂREA nr. 42/2018 privind alegerea 
d-lui consilier Varga-Nag Huba-László ca pre-
şedinte de şedinţă.

Cristuru Secuiesc, la 08 martie  2018.  

 Házunk tája

Székelykeresztúr város polgármesteri hiva-
tala az adófizetők figyelmébe ajánlja, hogy a 
2018-as évben fizetendő helyi adók befizetési 
határideje:

- az első félévi határidő március 31.
- a második félévi határidő szeptember 30.
Azon adófizetők, akik március végéig eleget 

tesznek az egész évi adókötelezettségüknek, 
azok 7%-os kedvezményben részesülnek.

A helyi adók és illetékek határidőn túli befi-
zetése az érvényben levő jogszabályoknak 
megfelelően havi 1%-os késedelmi kamat fel-
számolásával jár együtt.

A helyi adók és illetékek befizethetőek 
KÉSZPÉNZZEL vagy BANKKÁRTYÁVAL a pol-
gármesteri hivatal pénztárában. Bankszám-
la-tulajdonosok átutalással is fizethetnek, a 
www.keresztur.ro honlapon fel vannak tüntet-

ve a számlaszámok.
Magánszemélyek az online befizetési rendsze-

ren át is fizethetnek (www.ghiseul.ro). A bank-
kártyával rendelkező személyek a regisztrációt 
követően megtekinthetik és kifizethetik a sze-
mélyre szabott helyi adók és illetékek összegét.

A pénztár nyitvatartási ideje: hétfőn, ked-
den és csütörtökön 7:30–14 óra között, szerdán 
7:30–17 óra között, pénteken 7:30-12 óra között.

 Földmérés
Folytatódnak az ingyenes telekkönyvezési 

munkálatok! Azon területtulajdonosok, akik-
nek Székelykeresztúron a 4, 5, 6, 7, 30, 31, 37, 
38, 39, 40, 41-es dűlő szerepel a birtokleve-
lükön, vagyis Szilas, Hosszúaszó, Gyertyános 
alja, Szénamező, Nyáros dűlőkben van földte-
rületük, valamint Betfalván a 40, 41, 42, 47, 
48, 49, 98, 99-es dűlő szerepel a birtokleve-
lükön, vagyis Kádárföld, Szilva dűlőkben ren-
delkeznek földterületekkel, azok 2018. április 
15-ig szíveskedjenek megjelenni a Székelyke-
resztúri Polgármesteri Hivatal mezőgazdasági 
osztályán a kiadott birtoklevelükkel. 

Továbbá tájékoztatjuk önöket, hogyha a 
birtoklevélen szereplő tulajdonos már nem él, 
akkor a halotti bizonyítványról vagy a hagya-
téki végzésről be kell mutatniuk egy igazolást. 
Mindezek szükségesek az iratcsomók össze-
állítása érdekében, amelyeket továbbítunk a 
Megyei Kataszteri Hivatalhoz. Egyéb informá-
ciókért érdeklődni lehet Patakfalvi Csabánál a 
0760 687 202-es telefonszámon.

 Tájékoz tató a helyi adók befizetéséről
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Mesterségek ünnepe
Az iskolahét tevékenységei között az idén 

is fontos helyet foglalt el a Mesterségek ün-
nepe címet viselő egész napos rendezvé-
nyünk. A tavalyi Szakmák éjszakája mintá-
jára az idén is nagyon sok tevékenységgel 
készültünk a hetedikes és nyolcadikos tanu-
lók fogadására.

A közgazdasági osztályokban tanuló diák-
jaink most is megszervezték a már hagyomá-
nyosnak tekinthető Vállalkozni jó versenyt, 
amelyen a nyolcadikos tanulók kipróbálhat-
ták üzletvezetői és gazdasági ismereteiket. 
Az autószerelő szakmát tanuló fiataljaink 
ördöglakatot készítettek, és a kerékpárjaví-
tás rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket. 
Sajnos a megjavított kerékpárokat a rossz 
idő miatt nem tudták kipróbálni. Asztalos ta-
nulóink fafaragást, bútorfestést, égetéssel 
való díszítést mutattak kisebb társaiknak, 
természetesen az érdeklődők ki is próbálhat-
ták tehetségüket. A textilipari tanulók ünnepi 
díszekkel, bőrből és műbőrökből készült ter-
mékekkel ismertették meg az érdeklődőket. 
Kertész tanulóink játékkal készültek, külön-
böző magokat vegyítettek össze, a feladat a 
magok szétválogatása és azonosítása volt. 
Mezőgazdaságban használatos gépekkel, 
eszközökkel is megismerkedhettek.

Reméljük, hogy rendezvénysorozatunk 
elnyerte látogatóink tetszését, sikerült meg- 
győznünk őket, hogy komoly, színvonalas ok-
tatás folyik intézményünkben, azok a fiata-

lok, akik nálunk végeznek, könnyedén meg-
kapják majd helyüket az életben.

„A jó szakma felér egy diplomával”
Az idei tanévben is megrendezésre került 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 
szervezett Szakma Kivalló Tanulója Verseny. 
A versenyre az erdélyi szakképző intézmé-
nyek végzős diákjai is benevezhettek. Az 
előválogatóra 2018-ban 43 szakmából 7500 
diák jelentkezett. Iskolánkból négy tanuló 
vett részt az írásbeli elődöntőn, női ruhaké-
szítő szakmai ágon. Szép eredményeket ért 
el mind a négy tanuló, azonban a középdön-
tőbe Szilveszter Kinga, XI-es textiltermék 
készítő szakon tanuló diákunk jutott tovább. 
A középdöntőt Szombathelyen rendezték 
meg. Itt a tanulók gyakorlati tudása került 
megmérettetésre.

Nyolc versenyzőből egyetlen külhoniként 
vettünk részt a versenyen. A nyolc órán át 
tartó verseny igazi megpróbáltatás volt a 
tanulók számára, melyet Kinga gond nélkül 
oldott meg.

Büszkeséggel valljuk, hogy Erdély egyet-
len versenyzőjeként immáron másodszor, a 
tavaly döntős asztalos tanulónk, Balázs Nor-
bert után, a Zeyk Domokos Technológiai Lí-
ceum diákja vehet részt az áprilisban Buda-
pesten megrendezésre kerülő Szakma Sztár 
versenyen.

Vas Melinda

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium kö-
zösségének élete rendkívül mozgalmas volt 
március hónapban. Iskolánk számos rendez-
vénynek adott otthont, diákjaink szép ered-
ményeket értek el a körzeti, megyei és orszá-
gos versenyeken.

Mintegy háromszáz diákunk kapcsolódott 
be február 20-án a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár által 10. alkalommal meghir-
detett nemzetközi felolvasómaratonba. Idén a 
195 éve született Petőfi Sándor műveiből vá-
logattunk felolvasásra verseket.

A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom 
tantárgyverseny megyei szakaszán 4 diákunk 
versenyzett. Fazakas Tünde (VII. o.) dicséret-
ben részesült.

Iskolánkban 2018. március 2-án első al-
kalommal került megszervezésre a „Fúdd el 
jó szél, fúdd el...” kisrégiós népdalvetélkedő, 
melyre 32 versenyző jelentkezett be. A győz-
tesek részt vettek a „Csak tiszta forrásból” el-
nevezésű megyei népdalvetélkedőn, ahonnan 
tanulóink szép eredményekkel tértek haza. I. 
helyezést ért el Biró Csenge (VI. o.), II. he-
lyezést ért el Tódor Eszter (X. o.), dicséretben 
részesültek Tódor Panna (III. o.), Berei Iza-
bella (IX. o.).

2018. március 3-án a Maroshévízen meg-
rendezett angol nyelvi tantárgyverseny me-
gyei szakaszán iskolánkat 8 diák képviselte. 
Atanackovic Natalija IX. osztályos tanuló II. 
díjban részesült. 

2017 novemberében zajlott a Sports and 
lifestyle megnevezésű országos angol nyelvű 
esszéíró verseny, melynek eredményhirde-
tésére 2018 márciusában került sor. A ver-
senyre iskolánk hat diákja nevezett be: Vida 
Domokos VIII., Atanackovik Natalija, Pap Tí-
mea, Biró Nóra, Costas Cristian IX., Kalányos 
Imelda XII. osztályos tanulók. Atanackovic 
Natalija munkáját II. díjjal jutalmazta a zsű-
ri. Diákjaink sikeres esszéit a projekt szerve-
zői által szerkesztett angol nyelvű folyóirat 
közli.

 A protestáns felekezetek vallásolimpi-
ájának megyei szakaszát idén iskolánkban 
szerveztük meg 2018. március 3-án, ahol 8 
tanulónk adott számot tudásáról. Diákjaink 
számos díjat tudhatnak magukénak: I. díjban 
részesültek Pap Tímea IX., Barabás Boglár-
ka X., Fazakas Angéla Borbála XI. osztályos 
tanulók; III. helyezést ért el Palkó József VI. 
osztályos tanuló, dicséretben részesült Vida 
Domokos VIII. osztályos tanuló.

Március 6-án  második alkalommal rendez-
tük meg a Kányádi Sándor szavalóverseny 
körzeti szakaszát elemi iskolások számára, 
24 kisdiák részvételével. A verseny megyei 
szakaszán iskolánkat Márton Mercédesz  elő-
készítő osztályos tanuló képviseli.

Március 10-én tartották a társadalomtu-
dományi tantárgyak megyei versenyét Gyer-
gyószentmiklóson. Állampolgári nevelésből a 
Kandó Zsanett‒Vida Domokos VIII. osztályos 
tanulókból álló csapat III. helyezést ért el.

Március 9-én nálunk járt a DunaTV stábja. 
Arra voltak kíváncsiak, hogyan készülünk a 
márciusi ünnepre. Lencsevégre kaptak min-
dent és mindenkit. Énekeltünk, zenéltünk, 
táncoltunk, verset mondtunk és fáklyát ké-
szítettünk. Március 14-én este aztán fáklyás 
felvonulással, március 15-én a kórusunk 
fellépésével, az unitárius templomban való 
szerepléssel, diákságunk méltóságteljes fel-
vonulásával, a város főterén elhangzott ün-
nepi beszédünkkel és bemutatott műsorunk-
kal tisztelegtünk iskolánk fennállásának 225 
éves évfordulója előtt.

Székely Tiboldi Anikó
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Minden év első hónapjaiban zajlanak a Tan- 
ügyminisztérium által szervezett tantárgy- 
versenyek, melyek fontos lehetőséget bizto-
sítanak arra, hogy megméretkezzenek diák-
jaink, kipróbálják önmagukat, teszteljék és 
összehasonlítsák tudásukat más települések, 
iskolák diákjaival.  

Nagy öröm számunkra, hogy e versenyek 
megyei szakaszán idén is számos diákunk bi-
zonyította felkészültségét, rátermettségét: 
fizikából Bodó Balázs, Bíbó István Atti-
la, Molnár Tamás, vallásból Kendi Csen-
ge Napsugár, Zsidó Tímea, biológiából 
Lőrinczi Johanna Irma, földrajzból Deák 
Márta Mónika, Engi Loránd, logikából Fo-
dor Beáta, állampolgári nevelésből Szász 
Nóra Barbara, Mózes Tímea, történelemből 
Balázs Barnabás, Kendi Orsolya, Lőrinczi 
Ágnes Gizella, román nyelvből Cozma 
György Andrei, német nyelvből Zoltáni Ni-
koletta, Lőrinczi Ágnes Gizella, Lőrinczi 
Johanna Irma, Szabó Anita, Busch Szabó 

Lea és Busch Szabó Anna ért el helyezést. 
Közülük Busch Szabó Anna a craiovai orszá-
gos szakaszon is képviseli iskolánkat! Gratu-
lálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Ugyancsak méltó módon képviselték iskolán-
kat a különböző helyi, megyei, országos és nem-
zetközi versenybe bekapcsolódott diákjaink: 
Kiss Eszter Beatrix az Orbán Balázs nyomában 
megyei versenyen, Bíbó István Attila, Tamási 
Csaba a Terra földrajzverseny körzeti szakszán, 
Fodor Hanna a Zrínyi matematika verseny me-
gyei szakaszán ért el kiváló eredményt. 

Említésre méltó eredményt értek el diák-
jaink a Vállalkozni jó versenyen, Jártó Nor-
bert a sport területén ért el kiemelkedő 
eredményt. Ezenkívül számos más területen 
tehették próbára tehetségüket diákjaink.

Az idén is méltóképpen ünnepeltük márci-
us 15-ét, és örömmel vettünk részt a városi 
rendezvényen. 

Ugyanezen a héten egy Erasmus+ projekt 
keretében (Key to the Future ‒ Collaboration 

in Robotics for Modern) Olaszország, Görög-
ország, Litvánia és Magyarország pedagógu-
sai és diákjai látogattak iskolánkba. 

A legkisebbek a „100 nap az iskolában” 
címmel mutatkoztak be szüleik, nagyszüleik, 
tanítóik előtt.

www.obg.ro 

A tavasz első hónapja igencsak mozgalma-
san, eseménydúsan köszöntötte a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola közösségét.

Iskolánk alsó tagozatos tanulói részt vettek 
a körzeti Kányádi Sándor szavalóversenyen, 
ahol mindhárom kategóriában kiemelkedően 
teljesítettek, így petőfis tanulók képviselik 
körzetünket a Székelyudvarhelyen megren-
dezésre kerülő megyei fordulón. Díjazottak: I. 
hely: Barabás Hunor I. B, Péter Annabella III. 
A, Benkő Ádám IV. A, II. hely: Szász Sarolt II. 
A, III. hely: Szilveszter Jázmin I. A.

A „Fúdd el, jó szél, fúdd el…” regionális 
népdalvetélkedőn legtehetségesebb diákjaink 
voltak Derzsi Hajnalka E. B, Hegyi József E. A, 
Balázs Boróka II. A, Takács Botond II. A,  An-
tal Tímea V. B,  Pál Orsolya VII. B, Szél Kincső 
VII. B. Ők továbbjutottak a „Csak tiszta for-
rásból” megyei népdalvetélkedőre, melyre 
2018. március 17-én került sor. Itt is méltón 
képviselték intézményünket: Pál Orsolya I. 
helyezést, Szél Kincső III. helyezést, Antal Tí-
mea III. helyezést, Takács Botond dicséretet 
kapott. Büszkék vagyunk rájuk!

A magyarságtörténelem olimpiász megyei 
szakaszán, március 10-én, Gyergyószentmik-
lóson iskolánkból Szabó Dóra-Ágnes és Kovács 
Előd VI. C osztályos tanulók vettek részt, és 
dicséretben részesültek. Gratulálunk nekik!

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum által 
szervezett Vállalkozni jó vetélkedőn idén Baj-
kó Beáta, Gagyi Nóra, Györfi Brigitta VIII. B. 
és Baksa Andrea, Kányádi Kincső VIII. C. osz-
tályos tanulók képviselték intézményünket és 
I. helyezést értek el. Dicséret illeti! 

Mátéffy Anna, III. B osztályos tanulónk, 
március 9-én a székelyudvarhelyi Monda- és 
regemondó verseny megyei szakaszán I. he-
lyezett lett, ő képviseli majd Udvarhelyszéket 
a vetélkedő országos szakaszán. Gratulálunk 
és sok sikert kívánunk!

A matematika terén is büszkék vagyunk di-
ákjainkra. Idén a Zrínyi Ilona matematika ver-
seny megyei értékelőjére 4 tanulónkat hívták 
meg: Nagy Tamás-Roland (III. A), Benkő And-
rea (IV. A), Kovács Tamás (V. B), David Mark 
(VII. B) tanulókat. Nagy Tamás-Roland me-
gyei II. helyezést ért el, ő képviseli megyén-

ket az országos döntőn.
Március 12-16. közötti időszakban zajlott 

az Iskola másképp program, mely egyben Pe-
tőfi-hét is. Színvonalas, intézményünkhöz mél-
tó tevékenységsorozatok részesei lehettünk: 
az óvodások mesterségekkel ismerkedtek, de 
volt bábjáték, üzemlátogatás, barkácsolás, 
tűzoltós nap is. Az elemis tanulók Mátyás ki-
rály korszakával ismerkedhettek meg, míg a 
nagyobbak a hangsúlyt a hagyományok meg-
ismerésére fektették: a Népviseletek napja, a 
kézműves tevékenységek megszervezése által 
felkínált programokkal. De nem maradt ki a 
nagyon kedvelt Sport nap, az Iskola és hely-
történeti vetélkedő, a tánc és jókedv sem.

Március 15-én ünnepi rendezvényre került 
sor iskolánk udvarán, majd a városunk ünnepi 
megemlékezésén vettünk részt.

Március 16-án a Petőfi-gála koronázta egész 
heti tevékenységünket: ünnepi beszédek, ma-
zsorett-tánc, farsangtemetés, vers és ének, 
irodalmi műsorok, néptáncok tették hangula-
tossá, magasztossá a rendezvénysorozatot.

Karda Margit
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A magyar forradalom és szabadságharc száz-
hetvenedik évfordulóján, Székelykeresztúron a 
kisvárosi ünneplésünk a kerek évforduló okán 
idén is színesre és tartalmasra sikerült. A szé-
kelykeresztúri oktatási intézmények a nemzeti 
megemlékezések alkalmával igyekeznek kivenni 
a részüket a városunk által tervezett ünnepi al-
kalmak kivitelezéséből. Az 1848-as forradalom 
kitörésének emléke Székelykeresztúron szoro-
san kötődik az idén alapítási évfordulót ünnep-
lő Unitárius Gimnázium történetéhez. Simén 
Domokos iskolaigazgató feljegyzései szerint a 
diákok a forradalom hírén felbuzdulva a város 
központjában leverték a posta homlokzatáról a 
kétfejű sast ábrázoló zsarnoki jelképet. Székely 
Attila helytörténész 2000-ben publikált írása 
szerint a forradalom kitörésének hírére az in-
tézményt bezárták, a diákokat hazaküldték, az 
encyclopedisták (idősebb diákok) közül pedig 
némelyek, ifjú koruk dacára honvédnek álltak, 
ahogy a Gimnázium korábbi diákjai és tanárai 
közül többen is tették. Berde Mózsa kormánybiz-
tos, Berde Áron jogász, tarcsafalvi Pálffy János, 
Péterfi Sámuel tanár vagy Jakab Elek történész 
nevét e témában meg nem említeni lehetetlen. 

A diákból lett honvédek közül Sándor-Zsig-
mond Ibolya és Székely Attila helytörténészek-
nek köszönhetően többet név szerint is isme-
rünk: bözödi Köntés József és gagyi Pálfi Lajos, 
mindketten 19 évesek, akik az iskola padjaiból 
léptek a honvédek közé. Hasonlóképpen hős-
ként emlékezünk Dáné Mózes tüzértisztre, if. 
Dáné Károly és Dáné János, a keresztúri refor-

mátus esperes fiaira, akik részt vettek a fehé-
regyházi ütközetben is. Csoma József zászlós 
szintén fehéregyházán lelte halálát. 

Ezek a diákok emlékezete és ki tudja még há-
nyak hősiessége szolgáltat okot arra, hogy ma 
is az Unitárius Gimnázium elől indul március 15-
én a diákok ünnepi felvonulása. Több évtizedes 
városi hagyományunk szerint a kerek évfordulók 
alkalmával, ötévente a Gimnázium diákjai fáklyás 
felvonulást szerveznek, amely a timafalvi teme-
tőtől indul és a Gimnázium épületének udvaráig 
tart. 2018. március 14-én este az Unitárius Gim-
názium tanulói rákoskeresztúri és nyíregyházi 
középiskolásokkal karöltve saját készítésű fák-
lyákkal, szép, rendezett sorokban, méltóságtel-
jesen vonultak fel a nevezett útvonalon. A több 
mint 300 gimnáziumi tanuló és azonos korú ven-
dégeik a fáklyákból a Gimnázium udvarán mág-
lyát raktak, majd a Lelkes zenekar vezetésével 
Kossuth-nótákat énekeltek. Örömmel láttuk, 
hogy a diákok és tanárok mellett szülők is részt 
vettek a ritka és meghitt eseményen.

A Bethlen Gábor Alap által meghirdetett 
Határtalanul! pályázati program keretében a 
magyar állam támogatásával olyan tanulmá-
nyi programok szervezésére kerülhetett sor, 
amelynek célja az, hogy „valamennyi közok-
tatásban tanuló magyar fiatal legalább egy-
szer, a magyar állam támogatásával eljusson a 
szomszédos országok magyarlakta területeire, 
és cserekapcsolatok révén minél több külho-
ni magyar diák juthasson el Magyarországra”. 
Ezen program keretében a Berde Mózes Unitá-
rius Gimnázium az elmúlt években a nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium kö-
zösségével és a rákoskeresztúri Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola és Gimnázium közös-
ségével valósított meg oktatási programokat. 
Az idei márciusi ünneplésünk ezeknek a prog-
ramoknak is köszönhetően válhatott a szoká-
sosnál is mozgalmasabbá, népesebbé és tartal-
mában teljesebbé.

Itthoni szemmel bizony hajlamosak vagyunk 
nem meglátni, nem észrevenni azt a sajátos 
hangulatot, amely uralmába keríti városunk ut-
cáit március 15-én. Felemelő érzés látni, ahogy 
a reggeli órákban megjelennek a házakon a 
lobogók. A Gimnázium főbejáratánál megko-
szorúzzuk az iskola névadójának és az 1848-as 
forradalom hősének, Berde Mózsának a szob-
rát, a városban az elöljárók felvonják a nemzeti 
színű lobogót, majd minden felekezet a maga 
rítusa szerint tiszteleg a szabadság eszméje 
előtt. A magyar és a székely lobogó jól megtűri 
maga mellett a román nemzeti lobogót is, még 
ha ez utóbbi számbelileg kissebségben is ma-
rad a magánházak homlokzatán, vagy a felvo-

nuló diákok között. A márciusi ünneplés során 
tiszteletünket tehetjük a református templom 
közelében helyreállított turulos millecentenári-
umi emlékműnél, ahol a rákoscsabai Polgári Kör 
küldöttjeitől 1941-ben ajándékba kapott címe-
res országzászló lobog teljes pompájában. Úgy 
tűnhet, az anyaországi vendégeknek manapság 
többet jelent a körtefa és a legendai sír közel-
sége, mint a helybelieknek.

A történelmi egyházak templomaiban idén 
is ünnepi istentiszteleteket tartottunk, ahol a 
testvérvárosok és az anyaországi testvérintéz-
mények képviselői részt vesznek a közös imád-
ságban. Jó látni azt, hogy az városi elöljáróság 
minden templomban igyekszik képviseltetni 
magát. Idén immár tizennegyedik éve, hogy a 
nyíregyházi evangélikus kollégium diákjai szín-
vonalas alkalmi műsorral léptek fel az unitárius 
templomban. A templomi ráhangolódást köve-
tően a város rezesbandája által diktált ütem-
re a diákok székelyruhába öltözve és zászlókat 
lengetve a város központjába vonultak. A re-
formátus templomnál csatlakozott a diákokhoz 
a reformátusok ünnepi gyülekezete is. A teljes 
alakos Petőfi-szobor párja a túloldalon, Nicolae 
Bălcescunak állít emléket. Az illem azt kívánja, 
hogy ez a szobor se maradjon koszorúzatlanul. 
Nem is marad, egy évben sem, idén sem. 

Az ünnepélyes koszorúzást követően a vá-
ros polgármestere, Rafai Emil úr köszöntötte az 
egybegyűlteket. A Magyar Állam képviseletében 
Grezsa István kormánybiztos, Hargita megye 
Tanácsa nevében Borboly Csaba elnök tisztelte 
meg jelenlétével a keresztúri ünneplőket. Az ün-
nepi szónokok sorában idén a diákság nevében 
Fazakas Levente, az Unitárius Gimnázium vég-
zős diákja mondott ünnepi beszédet. A beszé-
deket követően a Gimnázium diákjai zenés-ver-
ses ünnepi összeállítással tették színesebbé az 
ünneplést. A diákok részéről végül a Vadrózsák 
néptánccsoport és a Lelkes zenekar mutatott be 
színvonalas dalos-táncos alkalmi műsort. Az Uni-
tárius Gimnázium diákjainak fellépését követően 
a város fúvós zenekara Nagy Levente karnagy 
irányításával, valamint az ünnepi alkalomra ösz-
szehívott kórustagok Tódor Éva kulturális refe-
rens vezényletével lélekemelő zenei produkció-
val ajándékozták meg az ünneplőket.

Öntudatunkban megerősödve, személyes 
kapcsolatokkal gazdagodva reménységgel te-
kintünk a titokzatos jövőbe, amelyben hitünk 
szerint székely nemzetünknek, hitközössége-
inknek, városunk közösségének bőven akad 
tennivalója. Isten oltalmazza szabadságszere-
tetünket és tartsa meg bennünk az elődök hősi-
essége iránti tiszteletet és megbecsülést! 

Lakatos Sándor

Márciusi ünneplésünk 2018-ban a 225 éves Unitárius Gimnázium perspek tívájából
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Március 28-án Szentábrahámon 24. alka-
lommal szervezték meg a „Az édesanyátok 
nyelvét nem szabad elfelejteni” mottót vise-
lő Benedek Elek mesemondó versenyt. Idén 
fokozott érdeklődés mellett zajlott a mese-
délelőtt, ugyanis 15 iskola 37 mesemondója 
nevezett be kistérségünkből, valamint a kissé 
távolabbi Kápolnásfaluból. Az előkészítő–IV. 
osztály korcsoportban I. helyzést Szilveszter 
László, az etédi Jósika Miklós Általános Isko-
la II. osztályos tanulója, II. helyezést Mátéffy 
Anna, a székelykeresztúri Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola III. osztályos tanulója, III. helye-
zést Balázs Hegedűs Csenge, a szentábrahá-
mi Benedek Elek Általános Iskola I. osztályos 
tanulója ért el. Az V-VIII. osztályosok korcso-

portjában I. helyezett Szász Zoltán Kriszto-
fer, az újszékelyi Bem József Általános Iskola 
VI. osztályos tanulója, II. helyezett Benedek 
Zoltán, a kápolnásfalusi Kriza János Általános 
Iskola VI. osztályos tanulója, III. helyezett Fo-
dor Boróka, a székelykeresztúri Petőfi Sándor 
Általános Iskola VII. osztályos tanulója lett.

A középiskolások kategóriában I. helyezett 
lett Lőrinczi Zsófia, a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium XI. A osztályos tanulója.

Gratulálunk a nyerteseknek, kivánjuk, hogy 
a 2019-ben 25. jubileuni évéhez érkező ren-
dezvény hasonló szépségeket és élményeket 
tartogasson.

Sándor-Zsigmond Ibolya  

Újabb siker az 
Egyesülés spor tklubnál

Március 18-án a Zeyk Domokos Technológi-
ai Líceum tornatermében a Hargita megyei te-
remlabdarúgó-bajnokság döntőjén az Egyesü-
lés sportklub 3-2-re győzte le az Inter Gyergyó 
II. csapatát.

Gratulálunk a győzelemhez!

 Múzeumi délelőt tök
Március 13-án az Iskola másként hét ke-

retében a Molnár István Múzeumban jártak a 
Petőfi Sándor Általános Iskola előkészítős, I., 
II., III., IV. A osztályos tanulói és tanítónőik. 
Mátyás király könyvtárárának, a híres Corvi-
náknak díszes betűit, iniciálékat színeztünk. 
Minden gyerek a saját neve kezdőbetűjét szí-
nezte ki, nagyon szép munkák születtek, nem 
volt kettő egyforma. Nagyon jó hangulat és lel-

kes, odaadó gyerekek töltötték meg a termet. 
Március 16-án nálunk járt a Hargita Stúdió 

Látogató műsorának stábja. A Gyárfás-kert-
ben, a múzeumban és Kádár Dombi Péter 
szobrász műhelyében felvett műsort március 
20-án sugározta az Erdélyi Tv.

Március 23-án a Berde Mózes Unitárius 
Gimnáziumban tartott Hevesy György Kár-
pát-medencei kémia verseny résztvevői és 
pedagógusai, hétfőn, március 26-án a szen-
tábrahámi Benedek Elek Általános Iskola elő-
készítős-IV. osztályos tanulói látogattak el 
hozzánk. Március 27-én a marosvásárhelyi 
Római Katolikus Gimnázium IV. osztályos ta-
nulói látogattak a Molnár István Múzeumba. 
Élmény volt a velük töltött egy óra, meglepően 
jártasak voltak az agrártörténeti kiállítás té-
májában, minden tárgyat felismertek, tudták 
azok rendeltetését. Mindez gyakran még a fa-
lun élő gyerekekről sem mondható el. Megnéz-
ték az Ipó László állandó képtárat, a régészeti 
és néprajzi kiállítást, és persze, a vidékünk ál-
latvilága kiállítás is lenyűgözte őket. Elköszö-
nőben a kecseti székelyház előtt készítettünk 
csoportképet. 

Sándor-Zsigmond Ibolya

A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség 
közgyűlést szervezett március 27-én a polgár-
mesteri hivatal tanácstermében. Az eseményen 
városunk, valamint Siménfalva, Galambfalva, 
Etéd, Szentábrahám, Románandrásfalva és Új-
székely községek elöljárói vettek részt, de tisz-
teletét tette és meghallgatta a tagok kérése-
it-kérdéseit Borboly Csaba megyeelnök is.

Az ülésen Faluvégi Bartha Noémi ügyvezető 
igazgató számolt be a 2017-es évi megvalósítá-
sokról, az idei célkitűzésekről.

Március folyamán 3 alkalommal tartottak tá-
jékoztatót a térségi Natura2000-es területekről 
a Molnár István Múzeumban, ahol a területeket 
gondozó Zöld folyosó egyesület látta vendégül 
az érintett szakembereket, politikusokat, a gaz-
dákat és a vadásztársulatok munkatársait. A 
Székelykeresztúri Kistérség Szövetség közgyű-
lése után Borboly Csaba, Hargita megye taná-
csának elnöke is részt vett a tájékoztatón.

 X X I V.  Benedek Elek mesemondó verseny

Ta v a s z i  k i s t é r s é g i  g y ű l é s

Na t u r a  2 000
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FELHŐTLENÜL

Isten hozot t S zékelykeres z túron!
Az Anyakönyvvezetői és Lakosságnyilván-

tartó irodák adatai alapján januárban 16 szé-
kelykeresztúri baba született. A gyerekeket és 
családjaikat a közösségi egészségügyi asszisz-
tensek látogatták meg; az anyukáknak feltet-
ték a szokásos kérdéseket, majd átadták a vá-
ros ajándékát. Az év első hónapjában Ambrus 
Zsolna, Barabás Diego, Benedek Hunor, Boldi-
zsár Alexa, Botos Abigél, Csáki Olivér-Ferencz, 
Deák Zete-Koppány, Fenyédi Hunor, Izsák 
Dániel, Lőrinczi Jázmin-Mónika, Máthé Alíz, 
Máthé Viktor, Mitrea Bobi, Pitó Diana, Popovics 
Noel-Ervin és Szél Luca látta meg a napvilágot. 
Isten hozott benneteket Székelykeresztúron!

 I f júság Tere
2018-ban az Ifjúság Évében felhívással for-

dult Hargita Megye Tanácsa a 16-35 év közötti 
fiatal képzőművészekhez, csoportos kiállításra 
hívva őket a megyeháza földszinti kiállítóterébe. 

Olyan 16-35 év közötti Hargita megyei (vagy 
innen elszármazott) fiatalok jelentkezését vár-
ják, akiknek még nem volt önálló kiállítása. A 
benevezett munkákat hazai képzőművészekből 
és művészettörténészekből álló zsűri értékeli, a 
tárlatra beválasztott munkák közül, a zsűri dön-
tése alapján, három érdemdíjat osztanak ki a 
résztvevők között.

Minden résztvevő legtöbb három alkotással 
jelentkezhet, szabadon választott témában. A 
kétdimenziós munkák nagyobbik mérete nem 
haladhatja meg a 100 cm-t, a térplasztikák, 
objektek, installációk pedig az 1x1x1 m befog-
laló méretet vagy a 25 kg-ot. A pályamunkák 
leadási határideje 2018. április 20., péntek 14 
óra, Hargita Megye Tanácsának 208-as irodá-
ja. A zsűri által beválogatott pályamunkákból a 
csíkszeredai megyeháza földszinti kiállítóteré-
ben nyílik kiállítás. 

További részletekért forduljanak a Megyehá-
za Galéria felelőséhez, Fülöp Józsefhez:
fulopjozsef@hargitamegye.ro, 0266 207 745.

Újabb könyvtári foglalkozást tartott Gagyi 
Réka, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület munkatársa a 
Könyvtárban. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 
másodikosai jöttek el Pap Katalin tanítónővel, hogy 
először meghallgassák Enyedi György meséjét a 
tojásfestésről, azután pedig kézműveskedhettek, 
mindenki kedvére díszíthette ki a kedvenc hús-
véti állatát: a báránykát, a kiscsibét és a nyuszit.

 Kulturális előzetes
A Szomszédnéni Produkciós Iroda és Zsók 

Levente április 6-án, pénteken 19 órai kezdet-
tel fog fellépni a keresztúri Művelődési Házban 
az utóbbi 10 év legjobb poénjaival. 

Április 16-án 19 órai kezdettel a Művelődési 
Házban mutatkozik be a nemrég alakult kassai 
Külhoni Magyar Nemzeti Színház. A vendégjá-
ték alkalmával Sütő András Advent a Hargitán 
című kétfelvonásos színjátékát tekinthetik meg 
Rubold Ödön rendezésében.

Az unitárius egyházközség által évente meg-
szervezett borversenyre március 16-án került 
sor. A tapasztalatok szerint egyre több keresz-
túri és környékbeli bortermelő nevez be, most 
48-an voltak kíváncsiak a szakértő zsűri véle-
ményére. Úgy látszik a tavalyi év kedvezett a 
szőlőtőkéknek, idén sok helyezést kiosztottak 
a bortermelők között. 

 Tis z tesség adassék 
 a s zőlőmű veseknek!

 Húsvétra hangoló 
 a Városi Köny v t árban


