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N AGY ÉRDEK LŐDÉS FOG A DTA A VÁ ROSI
 CS A L Á DI ÉS GY ERMEK N A POT

„Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk 
helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a 
szobában, amit díszített.” (Chateubriand)

Régen csendült fel ennyire felhőtlen gye-
rekkacaj és szívből jövő nevetés a székelyke-
resztúri Molnár István múzeum udvarán, mint 
szombaton, május 29-én, a Városi Családi és 
egyben Gyereknap alkalmából.

Sokat néztük az időjósok előrejelzéseit és 
döntésünk jónak bizonyult. Sikerült kiválasz-
tani egy napsütésben gazdag napot, mely, be-
ékelődve a sok borús nap közé, kegyesen ra-
gyogta be a gyerkőcök örömét.

A járványügyi előírások lazulása, a részt-
vevők fegyelmezettsége és a szervezők, társ- 
szervezők kitartó munkája tette lehetővé, hogy 
a gyereknapot ilyen nagy számban és ennyire 

vidáman megünnepelhessük.
A játékra mindig kapható gyerekek már nyi-

tás előtt türelmetlenül várakoztak, hogy bejut-
hassanak az udvar mesebirodalmába. Az első 
250 gyerek ajándékkuponban is részesült, me-
lyet beválthatott vattacukorra, fagylaltra, pat-
togatott kukoricára. Az Erdélyi Ifjúsági Egye-
sület önkéntesei fáradhatatlanul segédkeztek 
a gyöngyfűzésben, rajzolásban, festésben és 

kreatív tevékenységekben. A Folk Társ és Lel-
kes zenekar népi gyermekjátékokat tanítottak, 
illetve ez alkalommal szabadon kipróbálhatták 
a gyerekek a hangszereket, ha erre kíváncsiak 
voltak. A Polgári Fúvószenekar 1895 előadása 
csodálatra késztette a gyerekeket, akiket elbű-
völt a fúvós hangszerek sokasága és bizony már 
most sok gyerek emlegette, hogy ők is szeret-
nének velük zenélni.

A tűzoltók és a rendőrség képviselői a rájuk 
alapból jellemző nyugodtsággal fogadták a kí-
váncsiskodó gyerekek ostromát, és szeretettel 
magyarázták szakmájuk csínját-bínját az arra 
kíváncsi apróságoknak. A bilincs, a rendőr- és 
tűzoltóautók, melyekbe beülhettek, teljesen el-
varázsolták a kicsiket.

Minket, felnőtteket, meg az, hogy mennyire 
kitartóan harcoltak a gyerekek a dobogós he-

lyekért az ügyességi Exatlon próbákon, melyet 
a múzeum csapata szervezett. A nap ünnepelt-
jei bizonyították rátermettségüket és nem utol-
só sorban sportszerűségüket.

Köszönjük nektek, Székelykeresztúr és Fiú-
szék gyerekei, hogy a felnőttek lelkében is fel-
ébresztettétek az ott lakozó gyereket!

Bálint Kinga

Veres Csilla

 Kezdődik a vakáció
 
Kezdődik a vakáció
szőhetsz bátran terveket,
iskolánkban nyár kisasszony
bezárta a termeket.

Pihenhet a leckefüzet,
nem köt már a tanulás,
felelések izgalmával
vekker se kelt hat után. 

Száll a labda, vár a tábor,
hűs vizével hív a tó,
habjaiban megfürödni,
versenyt úszni, jajj, de jó!

Elköszön a pad, a kréta:
jó nyaralást gyerekek!
Szeptemberben kipihenten
találkozunk veletek!
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 Fontos tudni valók a s zékel ykeres z túri Bölcsődébe
 202 1.  s zeptemberétől ér vényes beiratkozáshoz

A székelykeresztúri Bölcsőde 2021. szeptember 1-től újra szeretettel nyitja meg kapuit az 
érdeklődő családok kisgyerekei számára. Ennek érdekében kérjük a szülőket, hogy az alábbi kö-
vetelmények alapján írassák be gyermeküket intézményünkbe.

Beiratkozási határidő: 2021. június 1. – 2021. július 31.
Beiratkozáshoz szükséges iratok:
• beiratkozási kérés
• a gyerek születési bizonyítványa (másolat)
• szülők személyi igazolványa (másolat)
• testvér születési bizonyítványa (másolat)
• szülők jövedelemigazolása
• gyereknevelési szabadságon lévő szülő igazolása a munkáltatótól, amiből kitűnik, hogy 

mikor ér véget a gyermeknevelési szabadság.
• levéldoszár („dosar plic”)
Kritériumok, amelyek szerint rangsoroljuk a beérkezett iratcsomókat:
• Székelykeresztúron és a csatolt településeken  (Betfalva és Fiatfalva) lévő lakcím – 6 pont
• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím, mindkét szülő Keresztúron dolgozik – 5 pont
• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím, egy szülő Keresztúron dolgozik – 4 pont
• Székelykeresztúr körzetéhez tartozó első településeken lévő lakcím – 2 pont
• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím – 1 pont
• mindkét szülő rendelkezik munkahellyel – 10 pont
• csak az egyik szülő rendelkezik munkahellyel – 5 pont
• ha még valamelyik szülő tanul – 5 pont
• ha még van egy kisebb testvér – 2 pont
• ikrek – 5 pont
• ellátásban lévő gyerekek száma:
  1 gyerek – 2 pont
  2 gyerek – 4 pont
  3 vagy több gyerek – 6 pont
• egyedülálló szülő – 10 pont
• a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbért – 5 pont
• a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a minimálbért – 2 pont
• gyereknevelési szabadság lejárta alapján:
 - legkésőbb folyó év augusztus 31-ig (vagy már visszament dolgozni) – 5 pont
 - legkésőbb folyó év szeptember 30-ig – 4 pont
 - legkésőbb folyó év október 31-ig – 3 pont
 - legkésőbb folyó év november 30-ig – 2 pont
 - legkésőbb folyó év december 31-ig – 1 pont
További fontos tudnivalók!
1. Nem vesszük figyelembe mindazon jelentkezők kérvényét, akik visszautasítják a beirat-

kozási iratcsomóhoz szükséges dokumentumok bármelyikének a leadását.
2. A meglevő helyek beteltével, az igénylések várólistára kerülnek.
3. A bölcsődei látogatás megkezdését családorvosi és laborvizsgálatot igazoló akta benyúj-

tása előzi meg.

A Székelykeresztúri Városi Könyvtár, a Kultu-
rális Iroda és a Molnár István Múzeum közös pro-
jektje által, a Kájoni János Megyei Könyvtárral 
közös Hargita megyére kiterjedő helyismereti, 
helytörténeti munkában Székelykeresztúr tárgyi 
és szellemi értékeit tesszük közkinccsé. Folya-
matosan bővül a Virtuális séták Székelykeresz-
túron adatbázis. Örvendetes, hogy meglepően 
nagy számban követik, megosztják, hozzászól-
nak a feltöltött dokumentumokhoz és fotókhoz. 
Mindez visszajelzése annak, hogy érdemes volt 
nekivágni és folytatni kell ezt a munkát. 

Továbbra is várjuk a lakosság által behozott 
képeket, dokumentumokat, amelyeket a Városi 
Könyvtárban, illetve a Molnár István Múzeum-
ban fogadunk, és a tulajdonos beleegyezésével 
másoljuk, illetve feltöltésükkel gazdagítjuk a Vir-
tuális séták Székelykeresztúron oldalt.

Tanítóképző Intézet épülete (1876-1911)
Polgári Leányiskola (1941–1945)

Képeslapok a Molnár István Múzeum 
gyűjteményéből

 V ir tuális sét ák

 Inkubátorházak
Három város Hargita Megye Tanácsával tár-

sulva vállalkozói inkubátorházakra pályázik a 
Regionális Operatív Programban. Az építéshez 
szükséges finanszírozási szerződést aláírására 
június 9-én kerül sor Koncz Hunor-János szé-
kelykeresztúri, Csergő Tibor András gyergyó-
szentmiklósi és Gheorghe Iojiban balánbányai 
polgármester urakkal. 

Újraálmodott és átalakított projektet készítet-
tünk el, amelyet Hargita Megye Tanácsával közö-
sen pályázunk meg a Központi Fejlesztési Régi-
ónál, mert Székelykeresztúrnak és a fiúszéknek 
szüksége van egy olyan inkubátorházra, ahol a 

kezdő vállalkozásoknak lehetőségük lesz elindul-
ni és erős, sikeres alapot építeni maguknak –nyi-
latkozta Koncz Hunor-János polgármester úr, aki 
egyben megköszönte Bíró Barna Botond alelnök 
úrnak, hogy támogatásáról biztosította, és Szé-
kelykeresztúr város ügye mellé állt.

Az inkubátorházat városunk egy volt szövet-
kezeti épületben szeretné létrehozni, amely a 
Zeyk Domokos Szakközépiskola közelében ta-
lálható. Ehhez az épület teljes felújítása szük-
séges. Az előző városvezetés is pályázott már 
az inkubátorház létrehozása érdekében, ám 
formai hibák miatt nem jártak sikerrel. Az Eu-
rópai Unió Vidéki Beruházások Ügynöksége 
(AFIR) újból lehetőséget biztosít a pályázásra, 
ezért tárgyalóasztalhoz ültek Hargita Megye Ta-
nácsával, hogy közösen állítsák össze a támo-
gatás megszerzéséhez szükséges dokumentá-
ciót. A támogatásból a szükséges 6,3 millió lej 
ötven százalékát tudják finanszírozni, az önrész 
kétharmadát a megyei tanács, a többit pedig a 
helyi önkormányzat fogja biztosítani a megálla-
podás szerint. A pályázatot egyébként már le is 
adták, jelenleg az ezzel kapcsolatos észrevéte-
lezésekre várnak. 

Az eredeti elképzelés szerint csak textil-, 
illetve bőrfeldolgozásban érdekelt kisiparo-
sok – ilyen jellegű képzés zajlik a településen 
– költözhettek volna be az inkubátorházba, ám 
a polgármester úr javaslatára módosítottak a 
feltételeken, vagyis a kreatív munkát végző 
kisvállalkozók is jelentkezhetnek majd. A he-
lyek 55 százaléka a kisiparosok számára lesz 
fenntartva, míg a többi helyiséget más kreatív 
munkát végző kisvállalkozók is kibérelhetik. Az 
intézmény vezetését a székelyudvarhelyi Har-
gita Business Center tapasztalt munkatársaira 
tervezi bízni a városvezetés.

Sándor-Zsigmond Ibolya
Székelyhon nyomán 
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 Anyaköny vi hírek
 2021.05.15. – 2021.06.15 

Születések
Béni Ibolya   2021.04.10.
Fodor Milán   2021.04.15.
Nagy Csongor-Attila  2021.04.28.
Márton Sophie   2021.04.29.
Demeter Jázmin  2021.04.30.
Kereső Anna   2021.05.06.
Biró Norbert-Nicolas  2021.05.17.
Pap Bence   2021.05.21.
Házasságkötések
 2021.05.21
Kiss Sándor és Antal Juliánna 
 2021.05.28
Horváth Zoltán és Simon Klára-Krisztina
 2021.06.11
Faluvégi Gábor-Csaba és Szász Éva-Tímea
 2021.06.12
Jártó-Kocsis Örs és Dobos Ágnes
Elhalálozások   
Boldizsár Erzsébet  2021.05.24.
Benedekfi Irén   2021.05.31.
Buzogány Dezső  2021.06.08.
Todor Vilhelmina   2021.06.13.

83/2021-as HATÁROZAT egy partnerség 
létrehozásáról Hargita Megye Tanácsa és 
Székelykeresztúr között, az Inkubátorház 
létrehozása Székelykeresztúron elnevezésű 
projekt megvalósítása érdekében, a P.O.R. 
2014-2020 2. tengelye, A kis és közepes 
vállalkozások versenyképességének javí-
tása, 2.1. Beruházási prioritás, A vállalko-
zói szellem terjesztése, főleg az új ötletek 
megvalósításával és új vállalkozások létre-
hozásával, 2.1.B Vállalkozói Inkubátorház-

kiírás keretében.
84/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évre el-

fogadott beruházási lista módosításáról.
85/2021-as HATÁROZAT Hargita Megye Ta-

nácsa és Székelykeresztúr között létreho-
zott partnerség alapján a P.O.R. 2014-2020 
2. tengelye, A kis és közepes vállalkozások 
versenyképességének javítása, 2.1. Beruhá-
zási prioritás, A vállalkozói szellem terjesz-
tése, főleg az új ötletek megvalósításával és 
új vállalkozások létrehozásával, 2.1.B Vál-
lalkozói Inkubátorház kiírás keretében elké-
szülő, Inkubátorház létrehozása Székelyke-
resztúron elnevezésű projekt jóváhagyása, 
valamint költségeinek és tevékenységeinek 
elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2021. május 13.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 83/2021 privind aproba-
rea constituirii parteneriatului Județului 
Harghita prin Consiliul Județean Harghita 
cu Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea re-
alizării proiectului de finanțare ”Înființarea 
unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul 
Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în 
cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. 
”Îmbunătăţirea competitivității întreprin-
derilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de inves-
tiție 2.1. ”Promovarea spiritului antrepren-
orial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 
2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de 
proiecte POR/937/2.

HOTĂRÂREA nr. 84/2021 privind aprobarea 
modificării Listei de investiţii pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 85/2021 privind apro-
barea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect și activităților prin care va fi impli-
cat Județul Harghita prin Consiliul Județe-
an Harghita și Orașul Cristuru Secuiesc, 
privind managementul şi implementarea 
proiectului de finanțare ”Înființarea unui 
Incubator de afaceri sectorial în Orașul 
Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în 
cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. 
”Îmbunătăţirea competitivității întreprin-
derilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de inves-
tiție 2.1. ”Promovarea spiritului antrepren-
orial, în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 
2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de 
proiecte POR/937/2.

Cristuru Secuiesc, 21. iunie 2021.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

Tisztelt Székelykeresztúri lakosok!
Jó hír, hogy július 1-től újabb országos szintű 

lazító intézkedésekre számíthatunk, megnyíl-
hatnak a piacok, vásárterek egyaránt. 

A kormányhatározat életbe lépését követően 
már júliustól ismét megnyitjuk a hagyományos 
bolhapiacot a városi piac területén.

Arra kérem Önöket, hogy amennyiben eladá-
si céllal szabad helyet szeretnének igényelni a 
piac területen, azt jelezzék időben az Önkor-
mányzat Városgazdálkodási osztályán.

Tisztelettel,
Koncz Hunor-János 

Polgarmester

 Júliustól újra megnyit juk a has znált áruk piacát

Régóta várt munkálatok kezdődtek el az Er-
zsébet-kút utcában. Az elmúlt évek során na-
gyon leromlott és veszélyessé vált a közlekedés 
az Erzsébet-kút utca lakói számára azon a kis 
hídon, amely átszeli az árkot.

A biztonságosabb közlekedés érdekében, két 

előre legyártott beton hídelem kerül elhelyezésre, 
amely az eddiginél szélesebb nyomtávot biztosít 
az ott közlekedők számára, és nagyobb mennyi-
ségű vízátfolyást biztosít a heves esőzések esetén.

Köszönjük az utca lakóinak a türelmét!
Első a város!

 Munkálatok az Erzsébet-kút utcában
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Június 11-én utoljára csendült fel az is-
kolacsengő 8. osztályos diákjainknak: bal-
lagtak kedves tanítványaink. Az őket búcsúz-
tató ünnepségre az iskola udvarán került sor 
a szülők, tanárok és diáktársak jelenlétében. 
Ünnepélyes bevonulásuk után dr. Simó Ildikó 
igazgató asszony köszöntötte őket, majd 7. 
osztályos diáktársaik búcsúztak egy kis ze-
nés-irodalmi összeállítással, végül tanáraik 
és Koncz Hunor-János polgármester úr érté-
kelték és díjazták négy évi teljesítményüket. 
A nyolcadik osztályosok részéről Demeter 
Kincső és Nagy Csenge búcsúzott az iskolá-
tól. „Mennyi élmény, mennyi bohó álom, sze-
retet, emberség, mennyi megköszönni való!”

E tanév végén néhány kedves tanárunk 
is elballagott a nyolcadikosok mellett, hisz 
elérkeztek pályafutásuk végéhez. Munkássá-

gukat méltatta és a tanári kar nevében bú-
csúzott tőlük dr. Simó Ildikó igazgatónő, va-
lamint verssel köszöntötte őket volt diákjuk, 
Fogarasi Nóra. Köszönjük termékeny, szívvel 
teli munkáját Csáki Rozália, Fodor Lilla, Vajda 
Enikő óvónőknek és Simó Béla földrajz sza-
kos tanár úrnak.

A június gazdag volt a versenyekben.  Míg 
az elmúlt tanévekben e hónapot a tanévzá-
rás eseményei töltötték ki, addig az idén 
hosszabbított programmal, teljes erőbedo-
bással tanultak diákjaink, így nem maradtak 
el a szép eredmények sem. 

Június 8-án hirdették ki a székelyudvar-
helyi Tamási Áron Gimnázium által szerve-
zett ALFA ÉS OMEGA országos online fizika-
verseny döntőjének eredményeit. Az ország 
legrangosabb magyar iskoláinak diákjai mér-
ték össze tudásukat. Az első próbatétel egy 
kisfilm elkészítése volt a diák saját maga ál-
tal kitalált és bemutatott kísérletéről. A má-
sodik próbatétel során le kellett írni, hogy 
milyen fizikai jelenség figyelhető meg két, 
néma kisfilmen. A harmadik pedig egy nehéz 
feladatsor, amelyet bizonyos idő alatt kellett 
megoldani. Iskolánk mindkét tanulója, Baksa 
Zalán (7. o.) és Nagy Csenge (8. o.) is arany-
érmet nyert! Felkészítőjük Bernád Rozália fi-
zika-kémia szakos tanár.

A magyarországi szentendrei Református 

Gimnázium már XX. alkalommal szervezte 
meg a nemzetközi Áprily Lajos versenyt. A 
képzőművészeti vetélkedő V-VI. osztályos 
korcsoportjának I. helyezését Dénes Anita 
(VI. B), a különdíját Pál Kincső (VI. C) nyer-
te. Felkészítő Dávid Hajnal rajz szakos tanár.

A Román Matematikai Tudományos Tár-
saság által szervezett Gazeta Matematică 
Olimpia II. szakaszán Nagy Tamás-Roland, 
VI. B osztályos tanuló dicséretet kapott. Fel-
készítője Kányádi Tímea matematika szakos 
tanár. 

Nagy Csenge június 4-én online képviselte 
iskolánkat a Herman Ottó biológia verseny 
kárpát-medencei szakaszának döntőjében, 
melyen kitűnő eredmény ért el.

A Hangyasuli IV. évfolyamának vetélke-
dőjén a VI. B osztályból 8 diák 4 csapatot 
alkotva vett részt. A vetélkedő szeptember-
ben kezdődött, és májusig tartott, minden 
hónapban online a megadott feladatlapokat 
meg kellett oldani, és vissza kellett küldeni a 
válaszokat. A csapat kitartó munkával kima-
gasló eredményt ért el.

Szívből gratulálunk a szép eredmények-
hez! 

Forrás: az iskola Facebook-oldala
Összeállította: Buzogány Anna-Zsuzsánna

Május 27-én az unitárius templomban 
és a főépület parkjában tartottuk 12. 
osztályos diákjaink búcsúzását egy, a 
régi ballagások hangulatát idéző zártkörű 
ünnepség keretében. A 38 végzős négy 
éves munkáját Rafai Dalma és Zsidó Csa-
ba osztálynevelők irányították.

A magyar kormány támogatásával 
felépült új napközi- és óvodaépület ün-
nepélyes átadására gyermeknapon ke-
rült sor. Az ünnepség keretében bemu-
tatott népi gyermekjátékokat Nemes 
Annamária tanárnő tanította be, köz-
reműködött a Lelkes zenekar. Napközi 
otthonunk már az új épület udvarán 
tartotta meg ballagását. 

2021. június 4-én a református temp-
lomban, a nemzeti összetartozás nap-
ján, iskolánk tanárai és diákjai rövid 
műsorral emlékeztek a 101 éve lezajlott 
eseményekre. Szőcs Annamária törté-
nelem szakos tanárnő és diákjai törté-
nelmi ismeretekkel, Nemes Annamária 
karnagy kórusa énekkel, Demeter An-
nabella tanárnő szavalattal gazdagítot-
ta az emlékezést, Székely Tiboldi Anikó 
magyartanár a műsor összeállításában 
segédkezett.

Nyolcadik osztályos tanulóink ballagá-
sa az unitárius templomban zajlott, ahol 

ünnepi áhítat keretében Vornicu Monica 
osztálynevelő kiértékelőjére, díjkiosz-
tásra és a végzősök műsorára került sor. 

A XIX. megyeközi Fától fáig, verstől 
versig Kányádi Sándor versmondó verse-
nyen Kis Zalán előkészítő osztályos tanu-
ló a Kistérség különdíját nyerte el, Guba-
csi Gergő II. osztályos és Czire Boróka 
VI. osztályos tanulók III. helyezésben 
részesültek. Felkészítő tanáraik: Deme-
ter Annabella, Pap Katalin, Bölöni László.

A szentendrei Református Gimnázium 
Áprily Lajos versenyén a természetfotó 
vetélkedő 9-12. osztályos korcsoportjá-
nak I. helyezését Pap Zoltán 12. A osz-
tályos tanulónk nyerte. A képzőművé-
szeti vetélkedő II./ezüst helyezésében 
Lőrinczi Hanna (7. o.), a III./bronz he-
lyezésében Györgyi Hajnal-Csillag(8. o.) 
részesült. Váradi Zsófia (5. o.) munkáját 
különdíjjal jutalmazták. Irányítójuk Dá-
vid Hajnal rajztanár volt.

Reading in english is fun / Angolul 
olvasni szórakoztató címmel indította 
útjára több napos rendezvényét a Szé-
kelykeresztúri Városi Könyvtár, mely te-
vékenységbe iskolánkból Nagy Emese és 
Tófalvi Kinga angol szakos tanárok kap-
csolódtak be diákjaikkal.

Forrás: az intézmény Facebook-oldala
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Második esélyt kapnak az iskolaelhagyók
A székelykeresztúri Zeyk Domokos Tech-

nológiai Líceum ősztől kezdődően Második 
esélyt kínál mindazon fiatalok és felnőttek 
számára, akik olyan személyek, akik korán 
elhagyták az iskolát vagy még nem fejezték 

be az elemi oktatás ciklusát, azzal a céllal, 
hogy visszahozzák őket az oktatási és képzési 
rendszerbe.

 A REAL program minden korosztály szá-
mára nyitott iskola. Ha esélyt szeretne egy 
jobb jövőre, a projekt hozzáférést biztosít a 

minőségi oktatás mellett az anyagi előnyök-
höz is, jelentős pénzügyi forrásokat is felkínál. 
A mi iskolánkban is elinduló foglalkozásokon a 
kedvezményezettek egy része az elemi tago-
zatot fejezheti be, megtanulhatnak írni-olvas-
ni, és az alapvető számtani műveleteket. Majd 
az iskolánk keretében folytathatják a tanul-
mányaikat, amikor egy másik program révén 
léphetnek majd tovább, és szakmát is tanul-
hatnak. Aki az általános iskola felső tagoza-
tára iratkozik vissza, egyúttal szakképzésben 
is részesül – abban bíznak, bízunk,  így köny-
nyebben találnak majd munkát az érintettek. 
Ha beiratkozik a projektbe és részt vesz a 
tevékenységeken, akkor a következő anya-
gi juttatásokban is részesülhet: ruházati tá-
mogatás (150 lej); hátizsák tanferszereléssel 
(160 lej); testápolási készlet (85 lej); pénzbeli 
támogatás (500 lej/elvégzett szint) és tema-
tikus versenydíjak (50-300 lej). Érdemes je-
lentkezni! 

Érdeklődni lehet a Zeyk Domokos Technológi-
ai Líceum titkárságán, naponta 9 -14 óra között, 
a következő telefonszámon: 0266-242 383.

Barát-Szilveszter Csilla-Melinda
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Tanévzárás az 
Orbán Balázs Gimnáziumban
Rendhagyó tanévet zárunk az idén. A jár-

vány kezelését célzó intézkedések nemcsak 
az oktató-nevelő tevékenység folyamatát 
nehezítették meg, hanem hagyományos ren-
dezvényeink szervezésének lehetőségét is 
korlátozták. Elmaradt a kilencedikesek gólya-
tábora, az őszi sóskúti kirándulás, a karácso-
nyi műsorok, a karnevál, az osztálykirándulá-
sok, a közösségi lét megélésének megannyi 
pótolhatatlan lehetősége. Elmaradt több száz 
kézfogás, egymásra villanó mosoly, meghitt 
beszélgetések, a felszabadult játék, a tánc, 
az öröm közösen megélt pillanatai.

Kevéske vigaszul szolgált, hogy a májusi 
enyhítések után sor tudott kerülni 57 tizen-
kettedikes diákunk nagykorúsító ünnepé-
lyére, nem az utóbbi években megszokott 
formában ugyan, de annál meghittebb han-
gulatban. A május 28-án megtartott bal-
lagáson már családtagok jelenlétében bú-
csúztattuk el végzőseinket, akárcsak azt a 
21 nyolcadikos diákot, aki június 4-én vett 
búcsút iskolánk gimnáziumi tagozatától. Kí-

vánunk mindnyájuknak sikert az előttük álló 
megmérettetéseken, és reméljük, hogy a 
jövőben lesz alkalmunk pótolni az elmaradt 
öleléseket. 

A többi diákunk számára június 25-én ér 
véget a tanév, legyen mindnyájuknak szép él-
ményekkel teli a nyár!

Nemes Enikő

REAL
Minden korosztály 

számára nyitott iskola 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
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Dunakeszi Város Önkormányzatának kül-
döttsége, Kárpáti Zoltán és Seltenreich József 
önkormányzati képviselők június 9-én rend-
kívüli tanácsülés keretében adták át Székely-
keresztúron Simó Bélának, a helyi képvise-
lő-testület tagjának, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanárának városuk egyik legmagasabb 
kitüntetését, a Dunakeszi Városért kitüntetést 
Székelykeresztúr és Dunakeszi város több év-
tizedes és rendkívül tartalmas testvérvárosi 
kapcsolatának kiteljesedése érdekében végzett 
kimagasló tevékenysége elismeréseként.

Simó Béla 2000 óta tagja a helyi képvise-
lő-testületnek. Testvérvárosi tanácsnoki meg-
bízatása minőségi előrelépést jelentett Du-
nakeszi és Székelykeresztúr kapcsolatában, 
szélesítette az együttműködés kereteit, egyre 
több embert vont be a testvérvárosi kapcsola-
tok ápolásába. „Azon túl, hogy diákjaival meg-

szerettette a szülőföld és Erdély szépségeit, 
értékeit, azonnal bekapcsolódott az éppen for-
málódó testvériskolai kapcsolatok építésébe. A 
dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Isko-
lából érkező gyermekcsoportoknak hamarosan 
állandó kísérője és kiváló idegenvezetője lett. 
Nem telt el sok idő, hogy tudása, helyismerete, 
a Székelyföld és a székely nép iránti szeretete, 
humora, közvetlensége szinte legendává vált 
városunkban is” – hangzott el a Kárpáti Zoltán 
által megfogalmazott laudációban.

A laudációt követően felolvasásra került Di-
óssi Csaba, Dunakeszi polgármesterének leve-
le, aki gratulált a kitüntetéshez, melyet minden 
esztendőben a város által legnagyobb közmeg-
becsülésnek örvendő polgárnak ítélnek oda. 

„A kitüntetés nagy dolog számomra, szinte 
hihetetlen, de nem én kaptam, hanem a város. 
Én csak tettem a dolgomat, tettem, amire fel-

esküdtem annak idején” – nyilatkozta szeré-
nyen Simó Béla tanár úr, akinek kitüntetéséhez 
elismeréssel gratulálunk! 

Ugyanakkor Dióssi Csaba kedves hangula-
tú levélben hívta meg Dunakeszire Koncz Hu-
nor-János polgármestert és a város delegációját 
a 2021. szeptember 3–5. között megrendezésre 
kerülő Dunakeszi Feszt rendezvénysorozatra.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Elismerés Simó Béla tanár úr, önkormányzati képviselőnek
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Reading in english is fun / Angolul olvasni 
szórakoztató címmel indította útjára több na-
pos rendezvényét a Székelykeresztúri Városi 
Könyvtár, Lőrinczi Edit szervezésében, a Pol-
gármesteri Hivatal védnöksége alatt.

Eszerint folyó hónap 4-én, 8-án és 10-én 
angol nyelvű felolvasó délelőttre kerül sor a 
Székelykeresztúri Városi Könyvtárban, mely-
nek során a diákok, szaktanáraik felügyeletével 
együtt olvasnak fel véletlenszerűen választott 

angol nyelvű irodalmi könyvekből.
A program célja népszerűsíteni az olvasást 

és nem utolsó sorban kiemelni az idegen nyel-
vek ismeretének előnyeit és fontosságát. 

Pénteken Nagy Emese (Berde Mózes Unitá-
rius Gimnázium), Takács Katalin (Petőfi Sándor 
Általános Iskola), Lőrinczi Monica (Orbán Balázs 
Gimnázium) angol szakos tanárok felügyeleté-
vel, a tanulók szabadon olvastak fel passzuso-
kat a könyvekből és beszélték át eddigi olva-

sási élményeiket, legutóbb olvasott könyveiket, 
meg azt, hogy milyen olvasási kihívások lesz-
nek a nyárra. Pl. elolvasni egy könyvet angol 
nyelven. És mivel a tudás érték, és az idegen 
nyelvű könyvek ára borsos, a Polgármesteri Hi-
vatal és a könyvtár adományozásában minde-
nik gyerek megtarthatta az általa kiválasztott 
angol nyelvű könyvet, emlékül a mai napra, és 
feladatul a nyári nagy vakációra.

Bálint Kinga

 A ngolul ol vasni s zórakoz t ató

 S zületés hete – 202 1 
 Babakocsis felvonulás és születésfa avató ünnepély

Június 5-én, vasárnap Székelykeresztúron 
két születésfa felavatására került sor. A 2019-
ben született kisbabák névsora mellé egy nyír, 
míg a 2020-ban született gyerekek névsorát 
tartalmazó tábla mellé egy kocsányos tölgy-
fa elültetésére került sor a székelykeresztúri 
városvezetés jóvoltából. A faültetés jelképes, 
amelynek üzenete, hogy a piciny csemetékből 
életerős felnőttekké legyenek az ünnepelt gye-
rekek, akár a facsemeték, amelyek velük egy-
szerre növekednek. A Gondviselés Segélyszer-
vezet munkájának köszönhetően a rendezvény 
az Életre hívlak szép jelszóval fémjelzett baba-
kocsis felvonulással indult útjára a Gondviselés 
székháztól a Gyárfás-kertbe, ahol a 2019-ben 
és 2020-ban született kisgyermekek születés-
fájának ünnepélyes felavatása következett.

Köszöntő beszédet mondtak: Koncz Hu-
nor-János, Székelykeresztúr város polgármes-
tere, a Gondviselés Segélyszervezet részéről 
Lőrinczi-Simó Orsolya és Deák Réka.

A születésfákat dr. Tódor Csaba a Székelykeresz-
túri Unitárius Egyházközség lelkésze áldotta meg.

A születésfák mellett elhelyezett kis táb-
lákról, melyen az az évben született székely-
keresztúri kisgyermekek nevei szerepelnek, a 
„legilletékesebbek” apró kezei rántották le a 

leplet, a boldog szülők keresgélték, és örömmel 
fedezték fel a neveket. 

Ugyanez alkalomból az újszülötteket Koncz 
Hunor-János polgármester úr köszöntötte és 
átadta a város ajándékát.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Önkéntes munkával szépült
 meg a Gyárfás-kert

Az önkéntesség életforma. Nyitottság más 
emberek felé és elkötekezettség egy ügy iránt, 
ami számodra fontos.

Az önkormányzati testület EMSZ képviselői 
mély elkötelezettséggel viseltetnek a város ügyei 
iránt, ezért szabadidejükben többször vállalnak 
önkéntes munkát. Az utóbbi időben több alkalom-
mal került sor a Gyárfás-kert takarítására, majd a 
bejárati székely kapu rendbetételére és lefestésé-
re. Ezt követően a Petőfi-emlékművet tették rend-
be, és a padokat is lehetőség szerint, javították. 
Külön köszönet annak a pár lelkes civilnek, akik 
szintén önként segédkeztek a munkálatokban.

A Gyárfás-kertben gyakran takarít az EMSZ 
közössége, mert úgy tűnik, nem mindig sikerül 
az ott megpihenőknek betenni a hulladékot a 
szemetesbe. Tiszteljük önmagunkat és környe-
zetünket azzal, hogy tisztán hagyjuk magunk 
után a pihenő helyet, hogy az utánunk arra sé-
tálók, a fűben játszó gyerekek is tiszta környe-
zetben tölthessék idejüket! 

Mivel a környéken lakók többször jeleztek han-
goskodó csoportokat, akik után folyton összetört 
padok maradnak, a jövőben az állami rendőrség 
munkatársai is gyakrabban járőrőznek majd arra. 
Reméljük, ez megelőzi majd, hogy minden héten 
új léceket kelljen  cserélni az összetört padokon.

Ha te is úgy érzed, hogy tennél a közössé-
gért, és szívesen vállalnál havi félóra közössé-
gi munkát, jelezd, és tegyünk együtt városunk 
tisztaságáért és rendezettségéért!

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala
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 ÖSS ZE TA RTOZUNK!
 202 1.  június 4 .

A trianoni békeszerződés az első világhá-
borút lezáró Párizs környéki békeszerződések 
rendszerének részeként az első világhábo-
rúban vesztes Magyarország (mint az Oszt-
rák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és 
a háborúban győztes antant szövetség ha-
talmai között létrejött békeszerződés, amely 
többek között az Osztrák–Magyar Monarchia 
felbomlása miatt meghatározta Magyarország 
új határait, és sok kis multinacionális államot 
hozott létre a birodalom helyett.

 A szerződést a felek 1920. június 4-én írták 
alá a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban.

A szerződésben a győztes felek kijelentették, 
hogy Magyarország felelős a háborúban győz-
tes államoknak okozott károkért, továbbá sza-
bályozták az ennek következtében teljesítendő 
jóvátétel feltételeit. 

Semmi kétség, hogy Magyarországot igaz-
ságtalanság érte, s ez az igazságtalanság 
olyan természetű volt, amelybe jó lélekkel ne-
héz volt belenyugodni: a történeti Magyaror-

szág területi állományát az etnikai elv alapján 
bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az 
etnikai elvet Magyarország terhére nyilvánva-
lóan megsértették. 

A trianoni békeszerződésre emlékezve június 
4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a nem-
zeti összetartozás napjává nyilvánította.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A sóskúti ásványvíz vegyelemzését 1972-ben 
a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Kar Analitikus Kémia Tanszéke végezte. Megál-
lapításaikkal megerősítették, bővítették a sós-
kúti fürdővel kapcsolatos addigi ismereteket, 
amelyek tájékoztattak arról, hogy a sós fürdő 
ásványvize külső kezelésre alkalmas; a Sóskút 
vizének összetétele: lúgos, konyhasós-kálci-
um-magnéziumos, enyhén brómos-jódos, fluor 
és borsav tartalmú; kúrát nyári idény alatt má-
jus és szeptember között lehet venni. 

Akkor, amikor még üzemelt a beltéri kádas-
fürdő, a kezeléseket meleg kádfürdőben végez-
ték, és a következő megbetegedések esetén 
javallották: az idegrendszer idült gyulladása-
iban, nőgyógyászati betegségekben, és moz-
gásszervi megbetegedésekben. Ugyanakkor a 
műtéti hegek kezelésében is tapasztalható volt 
jó eredmény. A fürdőt többnyire idült reumás 
és degeneratív ízületi megbetegedésben szen-
vedők keresték fel, ugyanis ezek esetében ér-
ték el a legjobb gyógyeredményeket. A betegek 
önként jelentkeztek kezelésre, különösebb ja-
vallatok nélkül. 

Közel tíz éve, a Székelyudvarhelyi Közösségi 

Alapítvány (SZKA) adománygyűjtést kezdemé-
nyezett, amelynek eredményeként közösségi 
összefogás révén megépült a faszerkezetű sós-
kúti hagymányos tükörfürdő. A hely a Horváth 
Sándor Közbirtokosság területén található, a 
sós vízzel feltöltött medencéket azóta ingye-
nesen használhatták a lakók, egyfajta, a régi 

idők fürdőzésének hangulatát idéző nosztalgiát 
vetítve a jelenbe.

A kis tükörfürdő időközben megromladozott,  
ezért júniusban közmunkát szerveztek a fürdő 
helyreállítása érdekében, amelyen sokak mel-
lett az önkormányzati tűzoltóság önkéntesei is 
részt vettek. A munka során – amikor takarí-
tottak, kiszivattyúzták az iszapot, leengedték 
a vizet – kiderült, hogy nagyobb a baj, mint 
gondolták, hiszen az épület több faeleme is el-
korhadt vagy éppen rongálások áldozata lett, 
ezért egyes részeket újjá kell építeni. Ezt pedig 
még idén meg kellene valósítani – nyilakozta a 

munkálatokba résztvevő Koncz Hunor-János, 
Székelykeresztúr polgármestere. Mivel nem 
közterületről van szó, ugyanis a fürdő a helyi 
Horváth Sándor Közbirtokosság területén ta-
lálható, az önkormányzat ott nem eszközölhet 
beruházást, ezért szervezéssel és az önkéntes 
munkaerő biztosításával járulhat hozzá a fürdő 

megvalósításhoz. Ennek érdekében újabb ösz-
szefogásra lesz szükség, mind a lakosság, mind 
a vállalkozók részéről, ki-ki lehetősége szerint 
anyagiakkal, alapanyagokkal, esetleg kétkezi 

munkájával járuljon hozzá a fürdő helyreállítá-
sához, amelyet a közbirtokosság is támogat. A 
hosszútávú tervek közt szerepel egy nagyobb 
beruházás, amely nemcsak a tereprendezést, 
hanem egy korszerű wellnessközpont felépíté-
sét is célozza. Nagyjából 4,5 millió euró értékű 
megvalósításról van szó, amely még többe is 
kerülhet a tervek aktualizálása után. A fürdő-
központ megvalósítása érdekében a város pá-
lyázni fog, hogy a pénzt előteremtse. Egyéb 
teendők is adódtak, ugyanis a fürdő szomszéd-

ságában lévő, jelenleg oltóközpontként üzeme-
lő, felújított diákszálló épületének külső falai 
beáztak, és a kivitelező feladata orvosolni a hi-
bát, ami meg is fog történni, hiszen garanciális 
időszakban van a beruházás.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Önkéntes segítők a sóskúti tükör fürdőnél
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 Sikeres volt S zékelykeres z túr első hagyományos süteményrecept versenye

Nagyszerű ötlet, remek sütemények, lelke-
sedés és kiváló szervezés tette sikeressé vá-
rosunk első hagyományos süteményrecept 
versenyét, amelynek eredményhirdetésére és 
díjátadó ünnepségére május 29-én, a Családi 
nap rendezvényen került sor. A virtuális térben 
meghirdett verseny iránt nagy volt az érdeklő-
dés, a sütni szerető háziasszonyok, lányok, de 
még a férfiak is, kötényt kötöttek és elkészítet-
ték a finomabbnál finomabb, házias jellegű, ha-
gyományos, jól bevált receptek alapján készült 
székely süteményeket, többségében mindany-
nyiunk kedvenceit.

A recepteket és a sütési folyamatról, vala-
mint a végeredményről, a pompás sütemé-
nyekről készült fényképeket – igazodva a járvá-
nyügyi előírásokhoz – szintén on-line formában 
kellett beküldeni, mégis nagy sikernek örven-
dett a kezdeményezés.

A feladat különlegessége az volt, hogy dobo-
góra azok a személyek állhattak, akik – amel-
lett, hogy hagyományos székely recept alapján 
sütöttek – elérték, hogy mások is kedvet kap-
tak kipróbálni a feltöltött receptet, és az eredeti 

poszt alá fel is töltötték az eredményt igazoló 
fotókat. Ez egyértelműen hozta magával, hogy 
nagyobb esélye annak volt, akinek baráti köre 
előszeretettel sürög-forog a konyhában, és ezt 
a világ előtt fel is vállalja. Az egyetlen közös 
hozzávaló, a csipetnyi szeretet mindegyik sü-
teményben benne kellett legyen, és a zsűrita-
gok a díjátadóra hozott süteményeket kóstolva 
garantálták, hogy benne is volt! A sütemények 
megmérettetésére a darázsfészken kívül szil-
valekváros buktával, Kossuth kiflivel, diós bejg- 
livel, sós pereccel, túros pitével, almás tész-
tával, csörögével, többféle rétessel, egyszerű 
darálós keksszel, békebeli püspökkenyérrel, 
kürtős kaláccsal, rózsafánkkal, kukoricamáléval 
és egy nem túl megszokott, „az orvosod utálni 
fog” névre keresztelt süteménnyel neveztek be.

Ez utóbbi különlegessége, hogy ezt a recep-
tet egy Székelykeresztúron önkénteskedő olasz 
fiatalember küldte be, aki süteményét a székely 
ízekhez igazítva mentette meg a férfiak becsüle-
tét, képviselve az erősebb nemet a verseny me-
zőnyében. A díjátadónak a Molnár István Múze-
um kisebbik kiállítóterme biztosított igazi művészi 

helyszínt, emelve az esemény ünnepi hangulatát. 
Az eredményhirdetésre minden pályázó hozott 
egy tál kóstolót is, mely az általa küldött recept 
alapján készült. Az érdeklődők jókedvvel kóskós-
tolgatták a sütiket, a versenyzők pedig szívesen 
és némi büszkeséggel kínálgatták a vendégeket. 

A díjátadón Koncz Hunor–János, Székelyke-

resztúr polgármestere is méltatta a beneve-
zetteket és egyben süteményeiket, kiemelve a 
hagyományok fenntartásának fontosságát és 
a székely konyha jellegzetességeinek megtar-
tását. A versenyre benevezettek közül minden 
résztvevő ajándékban részesült, ami recept-
könyvekből, cserepes virágokból és az erre az 
eseményre tervezett retrós konyhai kötény-
ből állt. Az első díjat Velcz Emília darázsfész-
ke nyerte, második helyezést ért el Kecskés 
Emőke kukoricamáléja, harmadik lett Barabás 
Lilla-Anna kürtőskalácsa, a helyen osztozva 
Lőrinczi Johanna almás pitéjével.

Köszönet illet minden aktív résztvevőt, a tá-
mogató szerepét betöltő polgármesteri hiva-
talt, az ötletgazda Bálint Kinga tanácsadónőt, 
valamint a városi könyvtár és kulturális osztály 
munkatársait, akik szintén hozzájárultak e ren-
dezvény sikeréhez!

Reméljük, lesz még hasonló élményben 
részünk!

Sándor-Zsigmond Ibolya
Felhasznált forrás: 

Hargita Népe, 2021. június 2.

 Tulipánfa
Június második felében a fi-

gyelmes járókelő Székelykeresz-
túr főterén csodálatos díszfákban 
gyönyörködhetett, ugyanis virág-
ba borultak a tulipánfák. A tuli-
pánfa egy észak-amerikai díszfa 
fajta, mely Európában 10-20 mé-
teresre növekszik, de hazájában 
egyes példányai az 50 méteres 
magasságot is elérhetik.

A kifejlett tulipánfa lombko-
ronája kúpos, a széles, tulipán 
alakú levelek élénkzöld színűek, 
ősszel sárgás-aranysárgás ár-
nyalatot öltenek. A fa 7-8 éves 
korától kezd virágozni, de ak-
kor különleges szépségűek, és a 
lombozat felső részében nyílnak, 
így ezeket közelről nem tudjuk 
megcsodálni.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Keresztúr vásártartó és 
hetipiacozó hagyománya-
it követve sorra szervezi a 
szombati, műsoros piaca-
it. Június 19-én a termelői 
piacon Székelykeresztúr 
Polgármesteri Hivatala 
szervezésében újból egy 
hasonló megrendezésére 
került sor, a lassan hagyo-
mányossá váló helyi termé-
kek vásárára, ezúttal Szent 
Iván napja alkalmából. 

A vásári jó hangulat-
ról és jókedvről, táncról 
és zenéről a Forgórózsák 
tánccsoport gondosko-
dott, melynek műsora 
nagy sikert aratott. To-
vábbra is támogassuk a 
helyi termelőket, vásárol-
junk helyi terméket!


