
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa   ·   2020. október-november – 217-218. lapszám

 Ady Endre 

 Új  V izeken járok

Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.
Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.

Szállani, szállani, szállani egyre,
Új, új Vizekre, nagy, szűzi Vizekre,
Röpülj, hajóm,
Szállani, szállani, szállani egyre.

Új horizonok libegnek elébed,
Minden percben új, félelmes az Élet,
Röpülj, hajóm,
Új horizonok libegnek elébed.

Nem kellenek a megálmodott álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,
Röpülj, hajóm,
Nem kellenek a megálmodott álmok.

Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson szentlélek vagy a korcsma gőze:
Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse.

1905

Október 29-én, csütörtökön délután a Molnár 
István Múzeum nagy kiállítótermében ünnepé-
lyes keretek közt iktatták be városunk újonnan 
választott polgármesterét, Koncz Hunor-Jánost, 
aki az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben nyer-
te el a tisztséget, a leköszönt polgármester, Ra-
fai Emil, RMDSZ-es polgármesterrel mérkőzve 
meg a szeptember 27-i választások során. 

A tizenhét tagból álló tanácstagok közül ti-
zenhatan voltak jelen az alakuló ülésen, mind-
annyian esküt tettek, a város szolgálatára 
kötelezték el magukat. A tanácsosok közül 
kilencen az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

színeiben nyertek mandátumot, nyolcan pedig 
az RMDSZ tagjai.

A hivatali esküt Székelykeresztúr új pol-
gármestere, Koncz Hunor-János is letette, aki 
ünnepi beszédében együttműködést kért az 
önkormányzati képviselőktől a tervezett fej-
lesztések megvalósítása érdekében. 

„Az önök döntése alapján változott a város 
vezetése, így kapott esélyt az új irányú fejlő-
désre. Ahhoz, hogy ezt a munkát haladékta-
lanul el tudjuk végezni, hogy erre a megsza-
vazott bizalomra maradéktalanul rá tudjunk 
szolgálni, szükség van az önkormányzati tagok 
szoros együttműködésére, arra, hogy párt-
színtől függetlenül egy legyen a célunk: Szé-
kelykeresztúr fejlődése. Ezt a választást nem 
egy pártideológia nyerte meg, hanem az em-
berek változásba vetett hite. És bár a kampány 

során volt, aki megengedett magának nem illő 
hangnemet, vagy épp nem illő viselkedést, úgy 
vélem, ezennel mindent hátra kell hagyni, csa-
patként kell dolgozni és a fejlődés útján halad-
ni. Az érdek egy, az irány ugyanaz, az emberek 
döntését tiszteletben kell tartani’’ – mondta az 
újonnan tisztségbe lépett polgármester.

A tanácstagoktól alázatos, kemény csapat-
munkát kért, szem előtt tartva a város fejlő-
dését. Mint mondta, minden székelykeresztúri 
személy polgármestere lesz egy olyan város-
ban, ahol vannak minőségi munkahelyek, be-
fektetők versengenek a keresztúri lehetősége-

kért, ahol jó élni. A fejlődés érdekében számít 
a lakosságra, szervezetekre, a vállalkozásokra 
és az önkormányzat munkatársainak szakmai 
tapasztalatára.

,,Minden erőmmel azon leszek, és azért fo-
gok dolgozni, hogy Székelykeresztúr lakosai 
azt érezhessék, hogy mi értük, az ők jólétükért 
cselekszünk. Isten áldja városunkat, Isten áld-
ja közösségünket” – zárta beszédét Koncz Hu-
nor-János polgármester.

Klein László, az RMDSZ frakció részéről el-
mondta, különleges helyzet alakult ki a város-
vezetésben több mint harminc év után, hiszen 
pártjuk elvesztette a választásokat és kisebb-
ségbe kerültek. Ennek ellenére ki fogják venni a 
részüket a város fejlesztéséből, hiszen felelős-
séggel tartoznak a lakóknak. Azt ígérte, hogy 
támogatni fognak minden elképzelést, amely a 
fejlődést és a lakók jólétét segíti elő.

Van munka bőven, és amint Koncz Hunor-Já-
nos az ülés után nyilatkozta, tervei között sze-
repel a vállalkozókkal és az intézményekkel 
való kapcsolat megerősítése, ugyanakkor a la-
kók és a hivatali alkalmazottak kapcsolatának 
új alapokra való helyezése. Ezek mellett egy 
fejlesztési stratégiát szeretne összeállítani mi-
hamarabb, amely a helyiek igényein alapszik. 
Fontosnak tartják ugyanakkor a zöld projektek 
megvalósítását, hiszen az elkövetkező évek-
ben jó pályázati lehetőségek lesznek erre az 
Európai Uniónál. 

Mint mondta, ahhoz, hogy a kapott bizalom-
nak meg is tudjanak felelni az önkormányzati 
képviselők szoros, pártszínezettől független 
együttműködésére is szükség van. Közös a cél, 
közös az érdek, így csapatban kell dolgozni a 
város fejlődéséért.

 Megalakult a s zékelykeres z túri önkormány zat , 
 beik t at t ák az új polgármester t

Kívánunk sikeres éveket, munkájukhoz jó 
egészséget, kitartást Koncz Hunor-János pol-
gármesternek és az új városvezetés minden 
képviselőjének!

Fotók: Sinka-Király Levente
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	 Október	30.	–	az	első	hivatali 	munkanap
Az új városvezetés értékelése alapján, na-

gyon aktív volt az első hivatali munkanap: 
október 30. Több mindennel kellett foglalkoz-
ni egyidőben, és mindenik feladat egyformán 
sürgős és fontos:

- megkezdtük a város ügyeinek átvételét 
- megbeszélést folytattunk a bölcsődei nyit-

vatartás fenntartásáról, a járványügyi 
helyzet függvényében 

- temetők takarítása, előkészítése a novem-
ber 1-i megemlékezésre

- egyeztettük a jövő heti tevékenység legfon-
tosabb lépéseit 

- személyesen beszélgettünk a hivatal majd 
minden munkatársával, akiknek külön kö-
szönet a meglátásaikért, építő jellegű ja-
vaslataikért, és azért, hogy elkötelezik ma-
gukat Székelykeresztúr fejlődése mellett!

Első a város!

	 November	6. 	–	az	első	hivatalos	tanácsülés
Túl vagyunk az október 29-én megalakult új 

tanács első hivatalos tanácsülésén, amely dr. 
Csifó Júlia, RMDSZ-es önkormányzati képviselő 
eskütételével kezdődött, aki nem volt jelen az 
előző heti beiktatási ceremónián. 

A folytatásban elfogadták az alakuló gyűlés-
ről szóló jegyzőkönyvet, majd következett az 
alpolgármester megválasztása. 

Először az EMSZ képviselői nevezték meg je-
löltjüket, Sebestyén Zsolt gazdasági szakember 
személyében. Az RMDSZ-es képviselők a jelen-
lévők meglepetésére a betfalvi Pável Ida Erzsé-
betet, EMSZ-es önkormányzati képviselőt java-
solták alpolgármesternek. A jelölést Pável Ida 
Erzsébet nem fogadta el. A titkos szavazáson 
tizennégyen Sebestyén Zsolt mellett, ketten 
pedig ellene szavaztak. Az újonnan megválasz-
tott alpolgármesternek ezúton is kívánunk erőt, 
egészséget, hogy tudása legjavát tudja nyújta-
ni városunk szolgálatában.

A választást követően megalakultak a szak-
bizottságok, végül a tanácsosi testület egyön-
tetűen elfogadta Rafai Emil önkormányzati 
képviselő lemondását mandátumáról. Ennek 
értelmében a lemondott képviselő helyébe az 

RMDSZ tanácsosi listáján soron következő ta-
nácsosjelölt, Faluvégi-Bartha Noémi léphet az 
önkormányzati testület tagjai közé, ő majd a 
későbbiekben teszi le az esküt.

Nehéz időszakon megy 
most keresztül a világ és 
vele együtt szűkebb kör-
nyezetünket, Keresztúrt 
és környékét sem kerülik 
el a viszontagságok. 

Kiemelten fontosnak 
találom, hogy városunk la-

kosai pontos és hiteles információk birtokában 
lehessenek, mert mindnyájunk számára csakis 
egy lehet a cél: Székelykeresztúr és az itt élő 
emberek egészsége és jóléte! 

Románia kormánya új kiegészítő intézkedé-
sek bevezetését rendelte el az új COVID-19 ví-
russal való megfertőződés kockázatának csök-
kentése érdekében, ezért ismertetni szeretném 
Önökkel a Romániai Hivatalos Közlönyében is 
megjelent új szabályozásokat:

Minden 5. életévét betöltött személy számá-
ra kötelező az ország egész területén az orrot 
és a szájat eltakaró maszk viselése, kül- és bel-
téren egyaránt (köztereken, üzletekben, köz-
szállítási eszközökön, munkahelyeken).

A vészhelyzet idejére az állami intézmények 
és a magáncégek alkalmazottainak is át kell 
térniük a távmunkára, amennyiben a tevékeny-

ség jellege ezt megengedi.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az al-

kalmazottakat legalább két csoportra kell osz-
tani, úgy szervezve a munkaprogramot, hogy 
legkevesebb két óra eltéréssel kezdjék el és fe-
jezzék be a munkát (50 személy fölött kötelező).

2020. november 9-től, 30 napra szintén min-
den oktatási intézménynek – óvodának és is-
kolának – át kell térnie az online oktatásra, a 
bölcsődéket és az afterschool-okat nem zárják 
be. Ezt tanügyminisztériumi rendelet írja elő.

Tilos mindenféle esemény (nyilvános és ma-
gán jellegű) szervezése és megtartása kültéren 
és beltéren egyaránt.

Minden településen tilos 23 és 5 óra között 
elhagyni a lakást.

Kivételek: munkavégzés (igazolvány-
nyal, munkáltatói igazolással kell bizonyí-
tani http://storage06transcoder.rcs-rds.
ro/.../1249028_1249028...), gyógyszerbeszer-
zés, halaszthatatlan orvosi vizsgálat, ingázás, 
gyerek- és idősgondozás, vagy a családban tör-
tént haláleset miatt, ha a repülőgéppel, vonat-
tal, távolsági busszal való utazás átnyúlik erre 
az időintervallumra (az utazási jeggyel kell iga-
zolni).

Ellenőrzés esetén fel kell tudni mutatni a ki-
töltött nyilatkozatot – 

ht tp://s torage06transcoder.r c s-rds.
ro/.../1249027_1249027... 

A kézzel írt nyilatkozatnak tartalmaznia kell 
a személy nevét, születési dátumát, a lakcímet, 
az úticél címét, a lakhelyelhagyás okát, a kitöl-
tés dátumát és az aláírást.

Bezárnak a zárt térben működő élelmiszerpia-
cok, tilos vásárok megtartása, csak a kültéri élel-
miszerpiacok működhetnek tovább az érvényben 
lévő járványügyi szabályok betartásával.

A nyitott teraszok (a fedett, két oldalról zár-
tak nem tartoznak ide) továbbra is nyitva tart-
hatnak a korábban ismertett szabályok betar-
tásával (2 méteres távolság az asztalokközött, 
egy asztalhoz legtöbb 6 személy ülhet le, ha 
azok nem egy családhoz tartoznak stb.).

Az üzletek/szolgáltatók hajnali 5 és 21 óra 
között tarthatnak nyitva.

Kivétel: benzinkutak, gyógyszertárak és a 
házhoz szállítást biztosító egységek.

Vigyázzunk az egészségünkre!
Koncz Hunor-János

polgármester

	 Korlátozó	intézkedések	–	Újabb	szabályok	lépnek	érvénybe

 Tájékoz t ató
A hatályba lépett 

országos vészhelyze-
ti bizottság határo-
zata, amely minden 
olyan megye eseté-
ben kötelezővé teszi 

a maszkviselést, ahol a 
fertőzési ráta meghaladja az 1,5 ezreléket.

Mivel a Hargita megyei ráta ezt az ezreléket 
meghaladja ezért minden településen, köztük Szé-
kelykeresztúron is kötelezővé vált a maszkviselés.

Annak érdekében, hogy kellőképpen és a le-
hető legpontosabb tájékoztatást tudjuk bizto-
sítani Önöknek, városunk önkormányzatának 
önkéntes tűzoltói a hét minden napján 10-12 
és 14-16 időintervallumokban, hangosbemondó 
segítségével magyar és román nyelven tájékoz-
tatják a város lakosait.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
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109/2020-as HATÁROZAT a Vodafonnal kö-
tött, 3254/2000 számú haszonbérbe adási 
szerződés meghosszabbításáról.

110/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

111/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 
egyes határozatainak visszavonásáról.

112/2020-as HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

Székelykeresztúr, 17.09.2020

113/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

114/2020-as HATÁROZAT a 9560/2015 
számú bérbeadási szerződés meghosszab-
bításáról

115/2020-as HATÁROZAT egy átengedéses 
bérleti szerződés jóváhagyásról.

Székelykeresztúr, 02.10.2020

116/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

117/2020-as HATÁROZAT az 1593/2011 
számú ingyenes használatba adási szerző-
dés meghosszabbításáról.

118/2020-as HATÁROZAT a Szabadság 
tér 10 szám alatti orvosi rendelőre kötött, 
8421/2020 számú haszonbérbe adási szer-
ződés jóváhagyásáról.

119/2020-as HATÁROZAT a Szabadság tér 
22 szám alatti ingatlan ingyenes használat-
ba adási szerződés meghosszabbításáról.

Székelykeresztúr, 20.10.2020

HOTĂRÂREA nr. 109/2020 privind aproba-
rea prelungirii contractului de concesiune 
nr. 3254/12.09.2000.

HOTĂRÂREA nr. 110/2020 privind aproba-
rea rectificarea bugetului local al oraşului 
Cristuru Secuies pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 111/2020 privind revoca-
rea unor hotărâri ale Consiliului Local al ora-
şului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 112/2020 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în oraşul Cristuru Secuies, județul Harghita.

Cristuru Secuiesc, 17. septembrie 2020.

HOTĂRÂREA nr. 113/2020 privind rectifica-
rea bugetului local al oraşului Cristuru Secu-
iesc pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 114/2020 privind apro-
barea prelungirii contractului de închiriere 
nr.9560/2015.

HOTĂRÂREA nr. 115/2020 privind aproba-
rea încetării unui contract de concesiune şi 
aprobarea documentației concesionării unui 
imobil aflat în proprietatea privată a oraşului 
Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 02. octombrie 2020.

HOTĂRÂREA nr. 116/2020 privind aproba-
rea rectificării bugetului local al oraşului pe 
anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 117/2020 privind prelungi-
rea contractului de dare în folosință gratuită 
nr. 1593/2011.

HOTĂRÂREA nr. 118/2020 privind aproba-
rea contractului de concesiune pentru cabi-
netul medical situat sub adresa str. Libertă-
ții nr. 10, cu nr. 8421/2020.

HOTĂRÂREA nr. 119/2020 privind prelungi-
rea contractului de dare în folosință gratuită 
a Asociației Regiunea Cristur. 

Cristuru Secuiesc, 20. octombrie 2020.

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

	 Anyakönyvi	hírek
 2020.08.15. – 2020.09.15. 

 Születések:
2020.01.01. - 2020.07.15.
Farkas Dávid  2020.08.20
Farkas Nándor  2020.08.19
Péterfi Marcell  2020.08.15
 Házasságkötések:

 2020.08.28
Simó Ferenc és Orbán Kriszta-Mónika
 2020.08.28
Molnár Szabolcs  és Bilibók Emese
 2020.08.30
Sükösd Márton és Borbély Kinga-Piroska
 2020.09.05
Bándi Tamás és Sándor Elza
2020.09.10
Hegyi Ferenc-Róbert és Pataki Timea

 Elhalálozások:

Ráduly Rozália  2020.08.18
Varró Levente  2020.08.21
Török Ilona  2020.09.14
Séra Dénes  2020.09.16

	 HÓFEHÉR	VARÁZS
Irodalmi pályázat versek és prózai művek 

(mese, novella, elbeszélés) írására karácsony-
hoz és télhez kapcsolódó témakörökben Szé-
kelykeresztúr és térsége irodalomkedvelőinek. 

Kedves pályázók! 
A Székelykeresztúri Városi Könyvtár szépiro-

dalmi pályázatot hirdet, két kategóriában: vers 
és próza. Egy pályázó legtöbb két verssel és két 
prózai művel pályázhat, hat korcsoportban, a 
következők szerint:

I. kategória: Vers
1. korcsoport: előkészítő – 2. osztály
2. korcsoport: 3. – 5. osztály
3. korcsoport: 6. – 8. osztály
4. korcsoport: 9. – 12. osztály
5. korcsoport: felnőttek – műkedvelők
6. korcsoport: felnőttek – szakmabeliek
II. kategória: Próza
1. korcsoport: előkészítő – 2. osztály
2. korcsoport: 3. – 5. osztály
3. korcsoport: 6. – 8. osztály
4. korcsoport: 9. – 12. osztály
5. korcsoport: felnőttek – műkedvelők
6. korcsoport: felnőttek – szakmabeliek
A műveket jeligével kérjük ellátni, név ne ke-

rüljön rájuk. Minden pályázó egy jeligét válasz-
szon, amennyiben több művel pályázik, a jelige 
mellé írjon sorszámot, pl. iránytű1, iránytű2. 
Mindkét kategóriában lehet pályázni, a mega-
dott témaköröknek megfelelő saját munkákkal. 
A járványhelyzet miatt kizárólag online fogad-
juk a pályamunkákat a malakka11@yahoo.com 
címre. 

Beküldési határidő 2020. december 12. El-
fogadunk word, pdf vagy jpg, bmp formátumú 
csatolmányokat, amennyiben valaki kézzel írott 
művel versenyezne, az legyen könnyen olvas-
ható. A prózai művek terjedelme 1-3 oldal kö-
zött mozogjon. A pályamunkákat egy 3 tagú 
szakmai bíráló bizottság fogja értékelni: Illyés 
Izabella és Antal Margit, nyugdíjas magyarta-
nárnők, valamint Tódor Éva kulturális referens.

A díjazásra december 18-án kerül sor a 
Könyvtárban. A legjobbnak ítélt munkákat 
könyvjutalommal díjazzuk, indokolt esetben a 
zsűri különdíjakat is kioszthat. A nevezési la-
pot, teljes és pontos kitöltés után, a művekkel 
együtt kell online elküldeni; a jelentkezés in-
gyenes. Az adatvédelmi és hozzájárulási nyilat-
kozatot kiskorúak esetében egyik szülő vagy a 
kiskorú felügyeletével megbízott felnőtt írja alá. 
A legjobbnak ítélt műveket megjelentetjük a 
Keresztúri Kisváros helyi havilapban, a Könyv-
tár Facebook-oldalán, valamint a Vox Radióban 
is elhangzanak majd.
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Tanévnyitó 
az Orbán Balázs Gimnáziumban
Szeptember 14-én, hosszú kényszerszünet 

után, újra élettel telt meg az iskolánk: diákok, 
szülők, pedagógusok találkozhattak végre 
egymással. Nem a megszokott körülmények 
között, volt aki a pályán tartott ünnepi évnyi-
tón, volt, aki csak az osztálytermekben, nem 

kezet fogva egymással vagy összeölelkezve;  
a fizikai közelség híjában  ez az esemény a 
tekintetek, a lelkek, a szellem találkozása 
volt. Hisszük, hogy minden nehézség, minden 

megpróbáltatás ellenére részesei maradunk a 
közös kalandnak, s ha megállásra kényszerí-
tenek a körülmények, újrakezdjük. Mint min-
den szeptemberben. 

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium cik-
luskezdő osztályai számára 2020. szeptember 
14-én tanévnyitó ünnepélyt tartottunk, ami-
kor újra megkondult iskolánk 1880-ban öntött 
régi harangja. Az ünnepélyen jelen volt Rafai 
Emil úr, városunk polgármestere, Rátz István 
úr, Hargita Megye Tanácsának képviselője és 
Gui Katalin asszony, iskolánk szülőbizottságá-
nak elnöke. 

A polgármester úr köszöntője után Varró 
Margit igazgató asszony szólt a résztvevők-
höz, aki beszéde bevezetőjében a következő-
ket mondta: „... sose gondoltunk arra, hogy 
lesz az életünkben egy ilyen megnyitó, amikor 
azokat, akik először lépik át iskolánk küszöbét 
szűk körben tudjuk köszönteni, sose gondol-
tuk, hogy a szülőket távol kell tartanunk és 
hogy diákjaink nagy részét az osztályterme-
ikben kell üdvözöljük.” A továbbiakban intéz-
ményünk vezetője beszámolt arról, hogy há-
rom napközis csoportunk a Magyar Kormány 
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program-
ja révén épült és a Magyar Unitárius Egyház 
beruházásaként létrejött új óvodaépületben 
kezdi a tanévet. Iskolánkban 467 diák tanul, 
kilencedik osztályaink maximális létszámmal 
működnek. A legnagyobb öröm számunkra, 
hogy ha szigorú óvintézkedésekkel és betar-
tandó szabályokkal is, de elindult az új tanév, 
mindannyian együtt lehetünk iskolánkban, 
megtapasztalva a közösséghez tartozás, az 

EGYÜTT munkálkodás erejét. A befejezésben 
a béke, harmónia, az egymásra figyelés, az 
összetartozástudat kialakításának fontossá-
gára hívta fel a figyelmet a beszélő. 

Ezt követően az igazgató asszony köszön-
tötte az intézmény három új pedagógusát: 
Ladó Orsolya, magyar szakos tanárnőt, vala-
mint Fazakas Tünde és Bulz Rebeka óvoda-
pedagógusokat. Pap Katalin tanító néni üd-
vözölte az előkészítő osztályosokat, akik 
megismerkedhettek a Berde-cipó történe-
tével. Az ötödik osztály Tófalvi Kinga, angol 
szakos tanárnő irányításával, a két kilencedik 
osztály pedig Szőcs Annamária, történelem 
szakos, illetve Pál Izabella, román szakos ta-
nárnő irányításával indul el. 

Az ünnepség záró mozzanataként tisztele-
tes Farkas Orsolya lelkésznő áldást kért isko-
lánk közösségére. Az évnyitó menetét Laka-
tos Sándor lelkész-vallástanár vezette. 

Forrás: az intézmény Facebook-oldala
Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

Közös program 
A Villám Fulger Önkéntes Tűzoltók és az Erdé-

lyi Ifjúsági Egyesület közös programmal zárta a 
nyári szünetet úgy, hogy közben tüzet szüntetett. 

Szeptember 12-én 10 órától egy olyan ese-
mény nyitotta meg kapuit, ahol a gyermekte-
vékenységek, az elővigyázatosság, a tűzrakás 
és oltás egy palettára került. Az ifjúsági szerve-
zet és az önkéntes tűzoltók célja az volt, hogy 
a katasztrófavédelmet egy olyan szemszögből 
mutassák be, amely a gyermekek számára is 
érhető és akár egy napra gyakorolható. 

Az iskolákban a sokféle és zsúfolt tananyag 
sajnos nem teszi lehetővé azt, hogy a kataszt-
rófahelyzetekről beszéljenek, nincs semmiféle 
oktatási anyag, amely segíti a gyerekeket ab-
ban, hogy tudják hogyan kezelni az ilyen ese-
teket. A tanulók a legtöbbször katasztrófahely- 
zetben kétféleképen viselkednek: az egyik, 
hogy elkacagják, nem veszik komolyan, vagy a 
másik, hogy pánikba esnek, és azért nem tud-
ják megfelelően kezelni a helyzeteket. Mi ezzel 
az eseménnyel szerettük volna, hogy elmond-
juk, megtanítjuk, bemutatjuk és saját maguk 

tapasztalhatják a különböző szituációs felada-
tok segítségével a megfelelő viselkedést, ezál-
tal a gyerekek kapnak egy képet arról, hogy ha 
ilyen helyzetbe kerülnek, mit kell csináljanak.

Az egyébként családi rendezvényre többnyi-
re kisgyermekes családok, fiúk jöttek el, akik a 
kíváncsiságon felül még saját álmaik megvalósí-
tása felé vezető utat keresik, miszerint nagyon 
sokan tűzoltók szeretnének lenni. Az eseményen 
az önkéntes tűzoltók kellő példát mutatva foglal-
koztatták a környékbeli gyermekeket. 

Köszönjük a Villám Fulger Önkénteseinek a jó 
ötletet, az együttműködést és a sikeres eseményt! 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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Iskolakezdés
Különös hangulatban, visszafogott ünnep-

léssel kezdődött az új iskolai év. Ünneplőbe 
öltözött, várakozásokkal teli diákok érkeztek 
a félig tárt iskolakapukon, melyek márciusban 
szinte egy fél évre bezárultak. Hosszú volt az 
online térbe szorított, egymástól elzárt lét, 
így diák és pedagógus egyaránt örült, hogy 
újra iskolába járhat, még a szigorú megszorí-
tások közt is, melyeket a járványhelyzet tett 
szükségszerűvé. Öröm volt végre látni egy-
mást, ugyanakkor szívszorító betartani a ki-
jelölt távolságot, kihagyni a baráti öleléseket, 
maszkokkal fedni a mosolyokat.

Ugyancsak felkavaró volt az új szabályzat-
nak megfelelően a kerítésen kívül hagyni a 
szülőket, akik első alkalommal kísérték isko-
lába gyermeküket, de az apró kis csodákat 

fogadó pedagógusok mindent megtettek, 
hogy az iskolába érkezés, az első iskolai nap 
pozitív élményként maradjon meg minden 
kisdiák lelkében.  

Az óvó nénik ismerős hangja, a tanítónők 
biztató tekintete kísérte a kis előkészítősöket 
az iskolaudvarra, ahol diákok, pedagógusok 
és meghívottak kisebb koszorúja fogadta 
őket, megpróbálva emlékezetessé tenni e 
napot egy rövid, zártkörű ünnepséggel.

Elsőként dr. Simó Ildikó igazgatónő szólt 
az intézmény legújabb tagjaihoz kihangsú-
lyozva, hogy mekkora örömmel és szeretet-
tel várta mindenki őket az iskolába, szak-
értelemmel alátámasztott szorgos munkát, 
előrehaladást és bizalmat ígérve nekik a pe-
dagógusok részéről.

Ezután Rafai Emil polgármester úr mon-

dott biztató szavakat diákoknak, szülőknek, 
pedagógusoknak, kiemelve mindannyiuk fe-
lelős munkájának jelentőségét az ifjú nem-
zedék nevelésében.

Az ünnepség az iskola nagyobb diákjainak 
köszöntésével és a kisdiákok szavalataival 
folytatódott: Balázs Boróka hegedűszóval és 
énekhanggal hívogatta iskolába kisebb diák-
társait, az előkészítősök részéről Sebők Lea, 
Neagoie Erik és Fodor Hunor mondott bekö-
szöntő versikét, majd Zsidó Ágota Nemes 
Nagy Ágnes Tanulni kell című versét tolmá-
csolta művészi előadásban, és kívánt sikeres 
tanévet minden jelenlévőnek.

Mivel az új szabályzat nem teszi lehetővé 
nagy tömeget egybegyűjtő iskolai rendez-
vények megtartását, a nagyobb diákokat az 
osztályfőnökök fogadták nagy szeretettel a 
tantermekben, majd az igazgató asszony is 
köszöntötte őket az Iskolarádión keresztül.

A tanévnyitót követő napokban lassan min-
denki belerázódott az átalakult iskolai életbe, 
teljes gőzzel elindult a tanító-nevelő folyamat, 
értékeljük a közösségben töltött időt, a lehe-
tőséget, hogy együtt tanulhatunk. Mindany-
nyian keressük az új helyzet emberi oldalát: 
próbálunk eljutni a másik ember lelkéhez úgy, 
hogy közben vigyázni tudjunk egészségére is. 

Buzogány Anna-Zsuzsánna

 Ok tóber 23 – a magyar s zabadság napja
 Az 1956-os forradalom hősei emlékére Szé-
kelykeresztúron a szokásos helyszínen, de nem 
teljesen a hagyományos módon emlékeztünk. 
Elmaradt az ilyenkor szokásos ünnepi műsor,  
amelyet városunk iskoláinak diákjai szoktak 
adni, de ez nem jelenti, hogy a kegyeleti érzés 
kisebb lenne, mint máskor. Néma fejhajtással 
koszorút helyeztek el és gyertyát gyújtottak az 
EMSZ, az RMDSZ képviselői, illetve a helyi tör-
ténelmi egyházak képviselői.

 Gyer t yagyújt ás 
 a S zékely siratónál

November elsején idén sem maradt virág és 
gyertyaláng nélkül a Székely sirató emlékmű.

Itt álltunk meg egy pillanatra emlékezni a két 
világháború keresztúri hőseire, életáldozatukra.

Itt gyújtottunk gyertyát mindannyian, akik 
nem ismerjük apáink, nagyapáink nyughelyét, 
csak elképzelünk egy messzi sírhelyet, és talál-
gatjuk, vajon megjelölt vagy névtelen a hant? 
Találgatják még ott, vajon ki nyugszik alatta? 
Lehet éppen a Te nagyapád? Vagy az enyém?

Nevek a márványtáblán. Megannyi keresz-
túri család veszteségei, akiknek hiánya gene-
rációk életét és életminőségét befolyásolta, 
változtatta meg. 

Emlékük legyen áldott!

2020. november 7-én Budapesten felavatás-
ra került Józan Miklós, budapesti unitárius lel-
kész, az egyházkerület első esperese, későbbi 
vikáriusa, majd az Unitárius Egyház püspöké-
nek emléktáblája. Ünnepi beszédet mondott 
Elekes Botond főgondnok és Kászoni József 
püspöki helynök, valamint dr. Czire Szabolcs 

budapesti lelkész.
Nagy Béla fényképész 1943-ban készült fel-

vételeit tesszük közzé, amelyek az Unitárius 
Főgimnázium 150 éves évfordulójára ünnepi 
vendégként érkező Józan Miklós püspök foga-
dását mutatják Székelykeresztúron.

	 Józan	Miklós	emléktábla-avatás	–	
	 és	amit	Székelykeresztúr	ehhez	hozzáfűzhet	
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Keres z túr új lakói 
Szeptember 7-én, hétfőn csatlakozott 6 

új önkéntes az Erdélyi Ifjúsági Egyesülethez 
(ATA). Engedjétek meg, hogy röviden bemutas-
sam őket. A fiatalok négy különböző országból 
érkeztek.

Írország képviselői Sarah és Aisling.
Sarah szereti a gyógynövényeket, és sze-

retné megismerni, hogyan dolgoznak a növé-
nyekkel itt, Székelyföldön. Otthon Írországban 
esküvőszervezéssel foglalkozik.

Aisling imádja a gyerekeket, pont azért vá-
lasztotta az óvodai tevékenységet. Nagyon örül, 

hogy segítheti az óvónők 
munkáját.

Az Egyesült Király-
ságból Nadia és Renáta 
utaztak hozzánk.

Nadia nagyon gyorsan 
tanulja nyelvünket, már 
egy hét után be tudott 
mutatkozni magyarul, 
és elmesélni, hogy az 
ő tevékenysége a vidé-
ki életről és tradíciókról 
szól. Ittléte alatt gyakran 
fogja használni a magyar 
nyelvet.

Renáta egy angol-ma-
gyar lány. Az édesanyja 
Magyarországról szár-
mazik, azért érti, ha va-

laki magyarul beszél, és egy kicsit ő is tud be-
szélni nyelvünkön. Szereti a természetet, pont 
ezért fogja tanítani a fiatalokat az iskolában, 
hogy hogyan kell védeni a természetet és újra-
hasznosítani a dolgokat.

Németországból egy srác, Niko érkezett. Ért 
a kisgyerekek nyelvén, és szeretné megtanul-
ni a magyar nyelvet is. Aislinggel együtt fog 
az óvodában dolgozni. Volt már önkéntes a Fü-
löp-szigeteken, de meg akarja ismerni Románi-
át és Hargita megyét.

Az utolsó önkéntes Szlovákiából látogatott el. 
Ez lennék én! Nevem Nikolas, röviden Niko vagy 
Niki. Beszélek magyarul és egy kicsit angolul. 
Remélem, hogy sikerül fejleszteni a nyelvtudá-
somat. Az én feladatom a keresztur.info oldal 
szerkesztése. 

A következő hetekben csatlakozik hozzánk 
további két önkéntes. 

Minden önkéntes nagyon örül, hogy itt lehet, 
és segítheti az egyesület munkáját. Minden hé-
ten hozunk nektek beszámolót arról, hogy mi-
lyen újdonságaik vannak az önkénteseknek, és 
hogy megy nekik a munka. Addig is üdvözölnek 
a „sárga ház” lakói!

Nikolas Varga 

A Székelykeresztúr Plantogether Egyesület 
ismét egy sikeres Erasmus+ projektet bonyo-
lított le. A Young people for crime prevention  
15.10 – 23.10. 2020 című projektünk célja egy 
olyan dupla csere megvalósítása, mely a fia-
talokat érintő aktuális témával, a bűnmegelő-
zéssel és az áldozattá válással foglalkozik. Ez 
nagyon aktuális mostani rohanó világunkban, 
mikor is az olyan fogalmak, mint tisztelet, to-
lerancia, empátia az online világ révén egyre 
inkább háttérbe szorul. Számos fiatal válik ál-
dozattá vagy bűnelkövetővé, mely a hátrányos 
helyzetű fiatalokat még inkább sújtja. Az isko-
la, a család sok esetben tehetetlen, azonban a 
kortársaknak, a közösségnek igen nagy felelős-
sége lehet ennek megelőzésében, hiszen ma-
napság sokkal hamarabb fordulnak fiataljaink 
barátaikhoz, társaikhoz, mint családtagjaikhoz 
problémáikkal. Célunk, hogy olyan alternatívá-
kat mutassunk a programban résztvevő fiatalok 
számára, melyek segítik őket abban, hogy ne 
kerüljenek sem az áldozat, sem pedig a bűnel-
követő helyzetébe. Tudatosítani kívánjuk ben-
nük, hogy igenis fontos a közösség, de a minő-
ségi kapcsolatok nagymértékben hozzájárulnak 
a megelőzéshez. Ezen felül pedig szintén fon-
tos az értékes szabadidős tevékenység, melyre 
való ösztönzés szintén célunk és feladatunk. 

A projekt keretében két csereprogramot ter-
vezünk. Az első Székelykeresztúron , a második 
pedig Ukrajnában valósul meg utazási napok-
kal együtt 10–10 nap időtartammal. Minden or-

szágból 8 fő 15–20 év közötti fiatal, illetve 1 fő 
felnőtt csoportvezető vesz részt a programban. 
A résztvevők fele hátrányos helyzetű, akiket a 
nehéz életkörülmények mellett a települési, a 
szociális és az ezekkel összefüggő gazdasági 
nehézségekből fakadó hátrány is jellemez. A 
program keretében olyan tevékenységek, fog-
lalkozások kerülnek előtérbe, melyek szórakoz-
tatók, izgalmasak és melyek a tanulási folyama-
tot megkönnyítik. Így a különböző nemformális 
pedagógiai módszerek alkalmazása kerül elő-
térbe, mint a drámapedagógia, a filmklub, a 
művészetpedagógia, a manuális, mozgásos te-
vékenységek, sporttevékenységek.

Mindkét csere nagymértékben épít a fiatalok 
aktivitására és kreativitására. Azon túl, hogy 
a disszeminációs tevékenységekben is részt 
vesznek, a fiataloknak el kell majd készíteniük a 
cserék emléktárgyát, mely különböző formák-
ban biztosítja a csere eredményeinek terjesz-
tését is. A színes programban intézményláto-
gatás, kirándulás, kulturális program is helyet 
kap. Minden nap hangsúlyos programeleme a 
közös értékelés, a meeting, valamint az inter-
kulturális est.

A projekt legfontosabb eredménye, hogy 
olyan tudással, ismerettel vértezzük föl a részt-
vevő fiatalokat, melyek segítik az őket érintő 
kockázatok elkerülésében, megelőzésében, 
mint a bűnelkövetővé vagy áldozattá válás. A 
cserék folyamán a fiatalok sokkal nyitottabbak-
ká válnak, tabuk nélkül fognak tudni beszélni 

problémáikról és informatívabbá válnak a köz-
vetlen környezetük irányába. Mivel számítunk 
arra, hogy a résztvevő fiatalok egy hosszú távon 
is működő közösséget fognak alkotni, így ösztö-
nözzük őket arra, hogy a cseréken megszerzett 
tudást és ismeretet kamatoztassák saját közös-
ségükben, adják át kortársaik számára. Emel-
lett persze nem lehet eltekinteni a programnak 
azon fontos eredményétől és egyben hatásától 
sem, hogy a cseréken egyfajta szemléletfor-
málás, személyiségfejlesztés zajlik, mely hosz-
szú távon meglapozza a fiatalok hozzáállását a 
konfliktusok megoldásához, a kockázatok kike-
rülése és az agresszív viselkedés csökkentésé-
hez, mely alapja a békés együttélésnek.

Plantogether Csapata 

	 Sikeres	volt	a	székelykeresztúri	Plantogether	Egyesület	csereprogramja
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35 éve, 1985 november 2-án kezdtük el az edzé-
seket a helyi gimnázium tornatermében, azóta egy 
mozgalom fejlődött ki, és mint egy elismert sport-
ág gazdagítja városunk sportolási lehetőségét.

Az eltelt 35 év folyamán nagyon sokan gya-
koroltuk a karate-do-t Székelykeresztúron, na-
gyon sok munka, megpróbáltatás, lelkesedés, 
sikerélmény és öröm, akár csalódás, csodála-
tos edzőtáborok és versenyek, számos hazai és 
nemzetközi kapcsolat, rengeteg baráti kapcso-
lat áll e munka mögött.

Az edzéseket 1985-ben haton kezdtük el, Mika 
Dezső, akkoriban 1 dan-os mester irányításával 
és segítségével, azóta több ezerre tehető azok 
száma, akik gyakorolták, kipróbálták és most is 
aktívan gyakorolják a karatét városunkban.

Ha visszatekintünk a kezdetekre, látjuk, nem 
volt könnyű dolgunk, viszonyítva a mostani le-
hetőségekhez, körülményekhez. Az edzéseket 
zárt formában tartottuk, nem fogadtunk bárkit, 
és óvatosak voltunk a nyilvánossággal, mivel 
egy nem engedélyezett tevékenység volt az 
akkori kommunista párt és milicia szemében. 
Nem volt egyszerű a tornatermet sem bérelni 
egy ilyen nem közismert tevékenységre. 

Volt is nagyon kellemetlen helyzet, amikor 
1988-ban a miliciára behívattak és számon kér-
ték, hogy mit és hogyan és kikkel csinálunk. 
Akkor be is tiltották természetesen de az edzé-
seket titokban, a sóskúti erdőben folytattuk.

Már az első időszakban részt vettem nagyon 
sok, az országban szervezett edzőtáborban. Jár-
tunk évente a román tengerpartra, Olimpra, az  
ott szervezett országos edzőtáborba, ahová az 
akkori romániai karatésok majdnem mind eljöt-
tek. Nagyszerű élmény volt ott lenni sátorral egy 
hétig, Keresztúrról mindig egy jó csapattal utaz-
tunk le, olyan év is volt, hogy voltunk vagy 25-en.

A 80-as években és a 90-es évek végéig Dan 
Stuparu és Adrian Popescu Săcele, romániai 

mesterek voltak az irányítóink. Utána kapcso-
latba léptünk japán mesterekkel, először Ma-
gyarországon, majd itthon, akik révén más len-
dületet és színvonalat kapott a karate.

1998-tól 2010-ig japán mesterek, Takashi 
Shibuya 8 Dan-os mester vezetésével és több 
más, nagy mester kíséretében, évente látogat-
tak hozzánk, nagyszerű lehetőség volt tőlük 
tanulni. Az ő meghívásukra látogattunk ki Ja-
pánba, ahol rengeteg újdonsággal találkoztunk.

Jelenleg is japán mesterektől is tanulunk, 
lehetőségünk van évente több általuk vezetett 
edzőtáborba részt venni.

1998-ban megalakítottuk a Fudoshin Sport 
Klubot, ezáltal kibővítettük tevékenységün-
ket más sportágakkal is, és létrehoztunk egy 
edzőtermet, így indult el az aiki-do, fittnes, 
asztalitenisz.

Csapatainkkal, sportolóinkkal  számos or-
szágos, valamint külföldi európai szintű verse-
nyen vettünk részt, rengeteg tehetséges ver-
senyző bajnokunk van, akik külön dicséretet 
érdemelnek.

Keresztúron is több mint 20 éve szervezünk 
nagyobb szintű versenyt, ahová több mint száz 
versenyző jelenik meg, sajnos az idén nem volt 
lehetséges.

Megköszönöm minden karatemesternek, 
karatékának, tanítványnak, szülőnek, szimpa-
tizánsnak és támogatónak, Székelykeresztúr 
Város Önkormányzatának a hozzájárulását az 
eddigi munkánk és eredményink eléréséhez.

Nincs más célunk, csak folytatni ezt a mun-
kát, lehetőséget kínálni városunkban a karate 
gyakorlására, a fiatal generáció sportolásra 
való ösztönzésére és az egészséges életmódra 
való nevelésre.

Fazakas István
A Fudoshin Sport Klub Elnöke 

Karatemester 

	 35	éves	a	KARATE	Székelykeresztúron
	 1985.	november	–	2020.	november

	 Tisztelet	a	Hősöknek!
171 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végez-

ték ki azt a 13 magyar honvédtisztet, akik leg-
jobb tudásuk szerint szívvel, lélekkel harcoltak 
Magyarországért és a magyar emberek szabad-
ságáért. 

Hogy mekkora hősök is voltak? 
Számomra Gáspár András tábornok, akit 10 

év várfogságra ítéltek, korabeli visszaemléke-
zése világít rá a legjobban, aki a következő sza-
vakkal írta le: ,,Olyan büszkén fogadták a ha-
lálos ítéletet, mintha csupa dicséretet olvastak 
volna fel előttük...”

A mai időkben nehéz igaz embereket és jó 
vezetőket találni, akiktől jó példát lehet ven-
ni, ezért is számomra Ők 13-an igazi példaké-

pek, hiszen hittek és harcoltak egy eszméért, a 
legnemesebb célért, a HAZA feltámadásáért!” 
- emlékezett meg az Aradon kivégzett 13 tá-
bornok vértanúságáról Koncz Hunor-János pol-
gármester október 6-án.



8.   oldal - 2020. október-november

Egy hagyomány, amelyet nem szabad veszni 
hagyni, annyira sajátos, keresztúri: a sok-sok 
munka után jó kedvvel, nótával, évtizedekre 
visszatekintő múltú baráti társaságok együtt-
létével, bő terméssel megélt szüret, a szőlőter-
melő gazda egész évben kitartó fáradozásának 
jutalma. 

Nemcsak azért kell éltetni és tovább vinni, 
mert a keresztúri szőlőtermesztésnek és borá-
szatnak, a hegyközség intézményének évszá-
zados hagyományai vannak, és az elődök mun-
kájának, küzdelmüknek cserbenhagyása lenne, 
ha parlagon maradnának a kicsiny parcellák, de 
azért is, mert székely közösségeinkben minden 
olyan alkalom, amely erősíti bennünk az ösz-
szetartozás érzését, kihagyhatatlan. Amíg fel-
csendül a magyar dal, nevetés, elhangzanak a 
számtalanszor elmesélt, tréfás történetek, ad-
dig lesz élet a Jézuskiáltó alatt.

Deák Mózsi bácsinak köszönjük ezt a szép 
fotót, és kívánjuk, érjenek még sok-sok bő szü-
retet, legyen áldás a gazdák munkáján!
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	 Szüret	2020	– 	a	Timafalvi	szőlősben

2020. szeptember 28-án úgy távozott, aho-
gyan köztünk élt: csendesen, szerényen. Ész-
revétlen kiosont ebből a földi világból. Hiányzik 
a mosolya, amellyel üdvözölt, amint reggelente 
találkoztunk a gyalogátjárón. Amolyan társak 
voltunk az úton való átkelésben. 

Ki tudja megszámlálni, hány székelykeresz-
túri otthonnak becses dísze egy-egy általa ké-
szített kép, hányan szerettük-szeretjük a ké-
peit, és szerettük-áldjuk a képet festő Embert, 
akinek méltó helye van a Daday Gerő, Ipó Lász-
ló, Szécsi András művészek nevével fémjelzett 
értéktárban. 

2007-ben az a megtiszteltetés ért, hogy 
megnyithattam Karcagon a Kádár-Dombi Pé-
ter szobrászművésszel közösen rendezett ki-
állítását, és akkor ott volt alkalmam többet 
beszélgetni vele. Ennek a szép emléknek kö-
szönhetem a Gyárfás-kúriáról festett csodá-
latos képét, amellyel a megnyitó után nem 
sokkal „megjutalmazott”. Jelentem: jó helyen 
van a kép, naponta számtalanszor rápillantok, 
és olyankor mindig magam előtt látom alakját, 
amely kitörülhetetlen emléke a megszokott ke-
resztúri városképnek. Kegyetlen valóság, hogy 
a nagyságra többnyire az elkerülhetetlen vesz-

teség után döbbenünk rá. Vigyázzon minden-
ki, aki Hermann Gyula képet birtokol, örökítse 
családjában, mint különleges értéket.

A Művész tekint ránk minden képről, fák le-
veleiből, a csörgedező patakból, kéklő égről. És 
hiszem, hogy örül valahol a csillagokban, mert 
teljesítette feladatát, amely a legnemesebb fel-
adat: sok-sok embernek szerzett örömet, adott 
értéket, gyönyörködtetett képeivel.

A 2007-es karcagi megnyitón elhangzott, 
hogy „Homoródalmáson született 1941-ben. 
Már kisgyerekként ráébredt tehetségére, fes-
tett, rajzolt és bármilyen területen is dolgo-
zott, mindig a művészet közelében maradt. 
A halkszavú, szerény művészt, aki különben 
portréfestéssel is foglalkozik, többnyire a szü-
lőföld ihleti. Ezernyi színnel, már-már megszál-
lottként festi újra és újra a pompázatos tájat, 
a szülőföldet, mindig azt, de mindig másként, 
hogy visszaadja az erdélyi életérzést, amelyet 
a magáénak vall, annyi sorstársával együtt. 
A végeredmény mindig egy lélegzetelállítóan 
szép alkotás. Azt is mondhatnám: szemfürdő. 
Egyszóval nem lehet megunni. Talán ezért ő a 
legnevezetesebb jelenkori keresztúri festőnk. 
És bár nem törekedik harsány publicitásra, 

munkáit nagyon szeretik és sokan vásárolják. 
Számos hazai és külföldi egyéni, illetve közös 
tárlaton szerepelt.”

Hermann Gyula távozása egy közösség vesz-
tesége, azé a közösségé, amelynek szolgálatába 
állította munkásságát, és amelyet megajándé-
kozott művészete legjavával. Képei a biztosíték, 
hogy ezt egyhamar nem fogjuk elfelejteni.

Legyen csendes síri álma, emléke áldott!
Sándor-Zsigmond Ibolya

In	memoriam	Hermann	Gyula	(1941-2020)	

	Őrtüzek A járványügyi helyzet ellenére is, az óvintézkedések betartásával 
meggyújtottuk az őrtüzet idén is a Jézus-kiáltón!
       Hajrá Székelyföld!


