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 Október 6. – A z aradi tizenhárom vértanúra emlékeztünk

Az 1848–49-es szabadságharc végét jelentő vi-
lágosi fegyverletétel után a császári haditörvény-
szék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd 
főtisztet végeztek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy 
napon végezték ki Magyarország első miniszterel-
nökét, Batthyány Lajost is Budapesten.

Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek szá-
ma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis első-
sorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom 
tisztet tartja számon. Ők: Dessewffy Arisztid, 
Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, 
Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, 
Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Ká-
roly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Ká-
roly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. Halá-
luk napja a forradalom és szabadságharc vérbe 
fojtásának szimbóluma lett.

Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén 
aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a sza-
badságharc végén a honvéd hadseregben közü-
lük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és 
egy ezredesi rangot viselt. Az 1848–49-es sza-
badságharcban játszott szerepük miatti megtor-
lással az osztrákok példát akartak statuálni.

A magyar honvédsereg a Világos közelé-
ben levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az 
orosz csapatok előtt: a nemzet, szabadságvá-

gya ellenére két nagyhatalom fegyveres erőivel 
szemben már nem tudott tovább harcolni. Az 
osztrákok sértett büszkesége miatt – hogy a 
megadás nem előttük történt – a tábornokokat 
megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél 
általi halált írtak elő a magyar parancsnokok ré-
szére, miután az oroszok – noha ígéretet tettek 
az ellenkezőjére – foglyaikat kiadták. Az utóbbi 
büntetésnek – amelyet korábban inkább csak 
köztörvényesekre alkalmaztak – megbecste-
lenítő jellege is volt. Az ítéletek kimondása, a 
kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt 
elgondolások alapján történt. A legtöbb bosz-
szúságot Damjanich okozta a császáriaknak, 
ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau 
személyes bosszúja ezt is felülírta: Gróf Vécsey 
Károlyt végezték ki utoljára.

Székelykeresztúr minden évben kegyelettel 
emlékezik meg a vértanú tábornokokról. Idén 
a Millenniumi emlékműnél tartott koszorúzást 
követően a Molnár István Múzeumban beszédet 
tartott Koncz Hunor-János polgármester, Farkas 
Orsolya lelkész-vallástanár, irodalmi műsort ad-
tak a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjai 
Demeter Annabella, Székely Tiboldi Anikó, Ladó 
Orsolya magyar szakos tanárok és Nemes An-
namária zenetanár betanításával. 

Faludy György 

 Ok tóber 6.
 A vesztőhelyre sáros út vitt
 és kikericsek kékjei.
 Száz év, s meghaltam volna úgyis -
 vígasztalódott Vécsey.
 Lahner György sírt s a földre nézett,
 Damjanich szekéren feküdt,
 Leiningen felmentő honvédek
 árnyát kereste mindenütt.
 S a táj olyan volt, mint a fácán:
 tarlók, fák vérző foltjai,
 és ők, tarkán, libegve, hátán:
 elhulló, bús-szép tollai.
 Aradon így. A pesti téren
 is ütötték a dobokat,
 de ő; nem félt, csak arca széle
 vetett rózsálló lobokat.
 Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
 Branyiszkónál nevét az égre
 karcolta kardja, a híres.
 Ez volt Dembinski hadsegéde,
 Abancourt Károly ezredes.
 S mi elfeledtük. A miniszter,
 bár hívták, maradtak egyedül.
- Az Al-Dunán szólt mély a gázló
 s vénember már nem menekül.
 Leszek bitófán harci zászló,
 ha sorsom ezt így rótta ki-
s habár magyar volt Csány László,
 úgy halt meg, mint egy római.
 A többit, mintha friss, mély sebből
 fröccsen szét érdes csepű vér,
 Kuftsteinbe, Grácba, Josefphstadtba,
 Olmützbe vitte a szekér.
 Húszan egy odvas pincelyukban,
 nehéz bilincsben, pipájukkal
 egyensúlyozták magukat:
 így éltek, sakkoztak, dohogtak
 és elmélkedtek, jó urak.
 Kegyelmet vártak s forradalmat,
 áldottak-átkozták a hont
 és írtak vert hadakra verset,
 tábornok Bemre disztichont.
 (...)
 Száz év s a magyar börtönéjjel
 nem változott száz év alatt
 Száz év s az első fordulóra
 ébredtetek és lassan róva
 a lépést, méláztatok róla,
 mit hozott Világos, Arad:
 száz év hűséges ingaóra,
 én folytatom járástokat,
 mások járják lépéstetek,
 s míg árnyékunk a kőpadlóra
 hull hány nap, hét és hónap óta!
 s kihúnyunk, pisla mécsesek:
 sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
 Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
 árnyatok felénk integet.
 (1950, az ÁVH börtönében)
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	 Közérdekű	felhívás
Mondjunk nemet a városban felelőtle-

nül szétszórt építkezési maradványokra és 
törmelékekre!

A felújítási munkálatokból származó tör-
melékek tárolása folyamatos problémát jelent 
városunkban. Az építkezési törmeléket hol a 
szemétgyűjtő pontokhoz rakják le, hol az út 
szélére, vízpartokra, ami nem megoldás, azt 
onnan is el kell szállíttatni!

Épp ezért nyitottunk egy munkapontot, aho-
vá Önök is bátran leadhatják az építkezésből, 
felújításból származó hulladékokat. 

A gyűjtőpontnak a volt Küküllő Szövetkezet 
ad helyet.

A törmelék elszállítási árát az RDE helyi kasz-
szájánál kell befizetni, majd hívni a hivatal ezért 
a témáért felelős kollégáját a 0785210672-es 
telefonszámon, felmutatni a szemétszállító cég-
től a befizetési bizonylatot, és ez után helyez-
hető a tárolóba a szemét. Az udvar zárt, csak 
számlázott építkezési szemetet lehet lerakni.

A szemételszállítási díj köbméterenkénti hi-
vatalos ára 127,12 lei.

Ugyanitt használaton kívüli bútorokat és 
elektronikai hulladékot is lehetőség van leadni. 
Ezekre nem kell fizetni, mert a szakcégek ezt 
felár nélkül elszállítják. 

Megkérünk mindenkit, hogy tegyen a város 
tisztaságáért és ne gyűjtsük fölöslegesen az 
építkezési hulladékot szerteszét a városban. 
Legyünk felelősségteljesek, és tegyünk azért, 
hogy tiszta lakókörnyezetünk legyen!

Köszönjük együttműködésüket!
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala

Változott a forgalmi rend a székelykeresztúri 
Kossuth Lajos negyed bizonyos részein. Mivel 
fontos számunkra a város lakóinak véleménye, 
konzultáltunk a forgalmi irányváltozás által 
érintett lakókkal, akik arról panaszkodtak, hogy 
az új szabályok betartása nehezíti a parkolást a 
negyedben.

Mivel fontos, hogy a lakónegyedek élhetőek 
legyenek, az ott lakók kérésére megfordítottuk 
az irányjelzőket. 

Eszerint egyirányúsítódott a forgalom a Ke-
resztúri Települések Parkja mellett, a Kossuth 
Lajos negyed B10 és B11-es tömbházai előtt. 
Kérjük, fokozottan figyeljenek arra, hogy az 

eddig kétirányú útszakasz mától egyirányúként 
működik. 

Az E4- E3- E2- E1 tömbházak előtt az eddig 
szintén kétirányú forgalom ugyancsak egyirá-
nyúvá válik a Kossuth negyedben.

Ennek köszönhetően, az új forgalmi rend 
sokkal kényelmesebb parkolási lehetőséget 
nyújt az ott lakók számára, akiknek így nem kell 
majd ráparkolni az útszéli bokrokra.

Továbbra is várjuk a lakók véleményét és 
hasznos meglátásait, mert számunkra első a 
város és annak lakói! 

Közlekedjünk óvatosan, figyeljünk egymásra! 
Figyeljenek fokozottan a közlekedésre és 

tartsák be az új szabályokat!
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU)  
október 22-i ülésén elfogadta a járványhelyzet 
súlyosbodása miatt hozott korlátozó intézkedé-
seket:

30 napra éjszakai kijárási tilalmat rendelnek 
el az egész országban, a fertőzési rátától füg-
getlenül este 10 és hajnali 5 óra között. A kijá-
rási tilalom nem vonatkozik azokra, akik:

- legalább tíz napja megkapták a koronavírus 
elleni oltásuk második dózisát is

- átestek a fertőzésen (legalább 15 napja 
és legfeljebb 180 napja lett pozitív a koronaví-
rus-tesztjük)

- igazolni tudják, hogy nyomós okkal hagyják 
el a lakhelyüket (munkaügyben, sürgős orvo-
si ellátás miatt, átutazóban vannak, oltakozni 
mennek, gyermeküket kísérik, idős, beteg, sé-
rült hozzátartozóiknak segítenek vagy egy csa-

ládtag halála miatt intézkednek). 
Csak a koronavírus elleni oltottságot, illetve 

a fertőzésen való átesést bizonyító zöldigazol-
vánnyal lehet belépni: rendezvényekre, keres-
kedelmi központokba (mallok, plázák), szállo-
dákba, vendéglőkbe, kávézókba, színházba, 
moziba. Kivételt képeznek a 12 éves vagy 12 
éven aluli gyerekek, ha zöldigazolvánnyal ren-
delkező felnőtt kíséri őket.

A koronavírus elleni oltottság, illetve a fer-
tőzésen való átesés igazolása mellett negatív 
koronavírusteszttel is be lehet lépni a helyi és 
országos közintézmények székhelyeire.

Kivételt képeznek a közintézmények alkal-
mazottai, abban az esetben, ha a munkaközös-
ség kevesebb mint 50 fős; sürgősség esetén, 
mint például a születési vagy halotti bizonyít-
vány kibocsátása, korlátozás nélkül fogadják a 
kérelmező ügyfeleket, de csak online vagy kül-
téri ügyintézés keretében; a 12 éves vagy 12 
éven aluli gyerekek, ha zöldigazolvánnyal ren-
delkező felnőtt kíséri őket.

Zöldigazolvány nélkül be lehet lépni:
- templomokba, vallási rendezvényekre
- az olyan élelmiszerboltokba, amelyek nem 

kereskedelmi központokban, mallokban vannak
- vásárokba.
30 napra országos szinten korlátozzák az üz-

letek, éttermek, mallok, fitnesztermek, mozik 
és előadótermek működését, így azok este 9 és 
hajnali 5 óra között zárva tartanak.

Kötelezővé válik az orrot és a szájat eltakaró 
védőmaszk viselése minden zárt és nyílt közte-
rületen, a munkahelyen és a tömegközlekedési 
eszközökön.

Az oktatási minisztérium felhatalmazást kap 
a kényszervakáció elrendelésére az október 25. 
és november 5. közötti periódusra, valamint a 
2021-2022-es tanévszerkezet módosítására. A 
jelzett periódusban a magániskolák tanulói is 
otthon maradnak és az afterschool-ok sem mű-
ködhetnek. A bölcsődék nyitva tarthatnak. 

Az oktatási minisztérium ugyanakkor java-
solhatja a felsőoktatási intézményeknek, hogy 
online oktatásra térjenek át az október 25. és 
november 5. közötti periódusban.

Felfüggesztik a bárok, klubok és szórakozó-
helyek működését és 30 napra betiltják a ma-
gánrendezvények (pl. esküvők, keresztelők, 
ünnepségek), képzések, workshop-ok, konfe-
renciák szervezését.

Egy hónapig csak nézők nélkül lehet sport-
rendezvényeket tartani.

A vendéglátóipari egységek, azaz a vendég-
lők és kávézók belterei és teraszai csak kapa-
citásuk 50 százalékáig fogadhatnak klienseket 
hajnali 5 és este 9 óra között.

A mozik és színházak kapacitásuk 30 száza-
lékáig fogadhatnak nézőket. 

Tüntetéseket legtöbb 100 személy részvéte-
lével lehet tartani a következő egy hónapban, 
csak az oltottak vagy a betegségen átesettek 
demonstrálhatnak.

Az alkalmazottak legalább 50 százalékának 
távmunkában kell dolgoznia.

A magántulajdonban levő cégek irodáiba 
csak oltottság, a betegségen való átesés igazo-
lásával, vagy negatív teszt felmutatásával lehet 
belépni, amennyiben a munkaközösség több 
mint 50 fős.

	 A	forgalmi	rend	változása
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 Anyakönyvi	hírek
 2021.08.15. – 2021.09.15.

Házasságkötések
 17.09.2021
Tordai Zsolt-Lajos és Berei Orsolya
 17.09.2021
Lukács Zoltán és Hanzi Andrea
 18.09.2021
Szőke Zoltán és Máthé Lilla-Bernadett
 18.09.2021
Duka Dénes és Ráduly Gyöngyi

 18.09.2021
Kálnoki Botond és Sándor Beáta
 22.09.2021
Murvai István és Demeter-Zsigmond Réka
 23.09.2021
Ilyés László és Pitó Júlia
 01.10.2021
Jakab József és Pap Annabella
 02.10.2021
Györfi Alpár-Előd és Pető Melinda 
 14.10.2021
Márton Csaba és Székely Edina-Emőke

Elhalálozások 
Kányádi Zoltán  16.09.2021
Szabó Dionisie  17.09.2021
Gergely Paula  23.09.2021
Bölöni Albert  01.10.2021
Benedekfi Piroska 03.10.2021
Major Elisabeta  04.10.2021
Borbély Iulianna 06.10.2021
Bándi Ana  11.10.2021
Antal Róza  11.10.2021
Lórencz Juliánna 13.10.2021
Hesse Wolfram  13.10.2021

134/2021-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
85/2021-es számú, egy partnerség létreho-
zásáról Hargita Megye Tanácsa és Székely-
keresztúr Város Önkormányzata között egy 
Vállalkozói Inkubátorház létrehozására című 
határozatának módosításáról.

Székelykeresztúr, 2021. október 12.

135/2021-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
118/2021-es számú, a Helyi Tanács képvise-
lőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények 
Vezetőtanácsába című Határozatának módo-
sításáról.

136/2021-es HATÁROZAT egy terület idő-
szakos elfoglalásának jóváhagyásáról a Zata 
utcai hálózat bővítésének kivitelezéséhez.

137/2021-es HATÁROZAT egy terület idő-
szakos elfoglalásának jóváhagyásáról a Dá-

vid Ferenc utcai hálózat bővítésének kivite-
lezéséhez.

138/2021-es HATÁROZAT a George Coşbuc 
utca felújítása beruházás kivitelezési tervé-
nek, valamint az aktualizált technikai és gaz-
dasági mutatóinak elfogadásáról.

139/2021-es HATÁROZAT a Fiatfalvi Bene-
dek Elek Alsó Tagozatos Iskola elnevezésé-
nek Benedek Elek Általános Iskolára való vál-
toztatásáról.

140/2021-es HATÁROZAT egy munkakör át-
alakításáról a Berde Mózes Unitárius Teológi-
ai Gimnáziumnál.

141/2021-es HATÁROZAT egy munkakör át-
alakításáról a Polgármetesri Hivatalnál.

142/2021-es HATÁROZAT egy Együttműkö-
dési Megállapodás jóváhagyásáról Székely-
keresztúr Város, Hargita megye, (Románia) 
és Aszód Város, Pest megye, (Magyaror-
szág) között.

143/2021-es HATÁROZAT egy Együttműkö-
dési Megállapodás jóváhagyásáról Székely-
keresztúr Város, Hargita megye, (Románia) 
és Karcag Város, Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye, (Magyarország) között.

144/2021-es HATÁROZAT a Timafalvi utca 
101/A szám alatti terület bérleti szerződésé-
nek meghosszabbításáról.

145/2021-es HATÁROZAT az Orbán Balázs 
utcai hőközpont berendezéseinek felértéke-
léséről.

146/2021-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs 
utcai lakrész felértékeléséről.

147/2021-es HATÁROZAT a 8792/2011 szá-
mú átengedéses bérbe adási szerződés meg-
hosszabbításáról.

148/2021-es HATÁROZAT a 8793/2011 szá-
mú átengedéses bérbe adási szerződés meg-
hosszabbításáról.

149/2021-es HATÁROZAT a 8932/2011 szá-
mú átengedéses bérbe adási szerződés meg-
hosszabbításáról.

150/2021-es HATÁROZAT a Székelyudvar- 
hely Térségének Közösségi Fejlesztési 
Társulása elnevezésű egyesület megala-
kulásáról.

151/2021-es HATÁROZAT Pálffy Zoltán gyű-
lésvezető elnökké való megválasztásáról.

Székelykeresztúr, 2021. október 14.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 134/2021 privind apro-
barea modificării Hotărârii Consiliului Local 
Cristuru Secuiesc nr. 85/2021 privind apro-
barea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect și activităților prin care va fi impli-
cat Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita și Orașul Cristuru Secuiesc, privind 
managementul și 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. ”Îmbunătățirea competitivi-
tății întreprinderilor mici și mijlocii”, Priorita-
tea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului 
antreprenorial, în special prin facilitarea ex-
ploatării economice a ideilor noi și prin încu-
rajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv 
prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 
2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de pro-
iecte POR/937/2.

Cristuru Secuiesc, 12. octombrie 2021.

HOTĂRÂREA nr. 135/2021 privind aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local Cristuru 
Secuiesc nr. 118/2021 privind numirea unor 
consilieri ca reprezentanți a Consiliului Local 
al orașului Cristuru Secuiesc în consiliul de 

administrație a unităților de învățământ din 
orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 136/2021 privind aprobarea 
ocupării temporare şi asigurarea accesului li-
ber pentru S.D.E.E. Harghita pentru obiecti-
vului „Extinderea reţea în strada Zata nr. F.N. 
din oraşul Cristuru Secuiesc”.

HOTĂRÂREA nr. 137/2021 privind apro-
barea ocupării temporare şi asigurarea ac-
cesului liber pentru S.D.E.E. Harghita pentru 
obiectivului „Extinderea reţea în strada Dá-
vid Ferenc nr. 1 Bl. 3 ANL din oraşul Cristuru 
Secuiesc”.

HOTĂRÂREA nr. 138/2021 privind aproba-
rea documentației DALI și a indicatorilor teh-
nico-economici actualizați și completați pent-
ru obiectivul de investiție Reabilitare strada 
George Coșbuc din orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 139/2021 privind aproba-
rea schimbării denumirii şcolii din Filiaş din 
Şcoala primară „Benedek Elek” în Şcoala 
gimnazială „Benedek Elek - Filiaş”.

HOTĂRÂREA nr. 140/2021 privind aproba-
rea transformării postului cu studii medii în 
post cu studii superioare în cadrul Liceului 
Teologic Unitarian Berde Mózes.

HOTĂRÂREA nr. 141/2021 privind aprobarea 
transformării funcţiei publice de execuţie de 
referent, clasa III, grad profesional superior 
în funcţia de consilier, clasa I, grad profesio-
nal principal în cadrul SPCLEP şi starea civilă.

HOTĂRÂREA nr. 142/2021 privind aproba-
rea încheierii Acordului de Cooperare între 
Oraşul Cristuru Secuiesc, Judeţul Harghita 

din România şi Oraşul Aszód, Judeţul Pest 
din Ungaria.

HOTĂRÂREA nr. 143/2021 privind aproba-
rea încheierii Acordului de Cooperare între 
Oraşul Cristuru Secuiesc, Judeţul Harghi-
ta din România şi Oraşul Karcag, Judeţul 
Jász-Nagykun-Szolnok din Ungaria.

HOTĂRÂREA nr. 144/2021 privind apro-
barea prelungirii contractului de închirere a 
terenului intravilan, situat în oraşul Cristuru 
Secuiesc, str. Timafalvi nr. 101/A.

HOTĂRÂREA nr. 145/2021 privind aproba-
rea evaluării instalaţiei centralei termice din 
str. Orbán Balázs.

HOTĂRÂREA nr. 146/2021 privind aproba-
rea evaluării unui apartament din str. Orbán 
Balázs.

HOTĂRÂREA nr. 147/2021 privind aproba-
rea prelungirii contractului de concesiune nr. 
8792/2011.

HOTĂRÂREA nr. 148/2021 privind aproba-
rea prelungirii contractului de concesiune nr. 
8793/2011.

HOTĂRÂREA nr. 149/2021 privind aproba-
rea prelungirii contractului de concesiune nr. 
8932/2011.

HOTĂRÂREA nr. 150/2021 privind constitui-
rea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely 
Térségének Közösségi Fejlesztési Társulása

HOTĂRÂREA nr. 151/2021 privind alegerea 
d-nul consilier Pálffy Zoltán ca președinte de 
ședință.

Cristuru Secuiesc, 14. octombrie 2021.

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
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Szeptember 30-án, a magyar népmese 
napján, napközink óvodapedagógusai A há-
rom kismalac című mesejátékkal ajándékoz-
ták meg a Mosoly otthonának lakóit. Elkészült 
a Magyar Népmese Fája is, amelyre a gyere-
kek és szülők közösen helyezték fel a kedvenc 

népmeséjük címét, illetve mesehősük nevét. 
Október 1-én a napközi udvarán aztán ismét 
benépesült a kis színpad. Az óvodások  meg-
tekintették a IV. osztály tanulóinak Mint sót 
az ételben című, Biró Mária tanítónő irányítá-
sával betanult meseelőadását. 

Október 8-án, a mosoly otthonának lakói, a 
mosolygó Mosolymanók, Mosolymadárkák és 
Mosolyvirágok, Mosoly-napot tartottak, tisz-
ta, szeretetet árasztó, vidám mosollyal aján-
dékozva meg mindenkit.

2021. október 6-án, az aradi vértanúk nap-
ján, a városi megemlékezés a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium közreműködésével zaj-
lott. Intézményünk vezetői koszorút helyez-
tek el a milleniumi emlékműnél, a Molnár 
István Múzeumban megemlékező beszédet 

mondott Farkas Orsolya lelkész-vallástanár.  
Tanulóink verssel és énekkel idézték meg a  
szomorú történelmi eseményt, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc tizenhárom 
honvédtisztjének kivégzését.

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó
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Együtt a sikerért! 
Iskolánkban tavaly novemberben startolt a 

ROSE projekt, melynek keretében Simó Mar-
git, Nagy Lajos, Bocskay Ilona és Páll Eme-
se szaktanárok felkészítő-sorozatot tartottak 
matematika, illetve román nyelv és irodalom-
ból összesen 94 diák számára. A heti kétórás 
foglalkozásokon a tizenkettedikes diákok az 
érettségi tananyagával kapcsolatos feladato-
kat oldottak, míg a tizenegyedikesek számára 
román nyelvből a nyelvi kompetenciákat fej-
lesztő tevékenységek kerültek a középpont-

ba. Ennek eredményeképpen a diákok bővebb 
szókinccsel rendelkeznek, és bátrabban, he-
lyesebben szólalnak meg románul. A hétvégi 
foglalkozások célja az ismétlés és rendsze-
rezés mellett az ismeretek felmérése volt: a 
tesztfeladatok révén a diákok visszajelzést 
kaptak arról is, mennyire sikerült elsajátítani 
az érettségi vizsga tananyagát. A felkészítők-
kel párhuzamosan László Laura iskolapszicho-
lógus irányításával kiscsoportos tevékenysé-
gek keretében a diákok tanulási technikákat 
sajátítottak el, illetve pályaorientációs foglal-
kozásokon vettek részt. A Világbank vissza 
nem térítendő támogatásából 15 000 lejt for-

dítottunk multimédiás eszközök beszerzésére, 
amelyeket a felkészítők során használunk. A 
több mint 600 órányi felkészítő eredménye: 
az érettségi előtt álló 57 tizenkettedikes ta-
nulóból sikeres vizsgát tettek év végén azok, 
akik rendszeresen látogatták ezeket az órá-
kat. Büszkeséggel tölt el, hogy matematikából 
100%-os átmenési arányt tudhatunk magun-
kénak. A program eredményességét jelzi az is, 
hogy az idén bekapcsolódó tizenegyedikesek 
már nagyon lelkesen vesznek részt az órákon. 
Reményeink szerint az idén érettségizők is 
ilyen kiváló eredményt tudnak felmutatni.

Páll Emese, Király Emőke

Felhívás
Ajka város Székelykeresztúrér t Alapítványa ösztöndíjat hirdet a 2021-2022-es tanévre 

székelykeresztúri és a székelykeresztúri kistérség f iataljai számára, 
akik romániai egyetemeken vagy főiskolákon folytatják tanulmányaikat.

A pályázási feltételeket és a csatolandó iratok listáját a pályázati űrlap tar talmazza, 
melyet a www.keresztur.ro honlapról lehet letölteni.

A pályázatok leadásának határideje: 2021. november 19., péntek, 12 óra.
A határidő után érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
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2019 szeptemberétől indult az I am con-
nected but not addicted nevű nemzetközi 
ERASMUS + projekt, mely a résztvevő orszá-
gokban zajló képzésekből és az ott szerzett 
tudás iskolai alkalmazásából áll. A program 
célja, olyan nevelési stratégiák kidolgozása, 
melyek tudatos internethasználatra neve-
lik diákjainkat, és megtanítják veszélyeinek 
kivédésére. A Petőfi Sándor Általános Isko-
la olaszországi, portugáliai, spanyolországi 
és törökországi iskolák partnerségével vesz 
részt ebben a projektben, melynek idén ok-
tóberben második képzésére került sor Bar-
celonában az ESCOLA FEDAC SANT ANDREU 
intézmény szervezésében. A képzés fő témája 
az internetfüggőség és az internetes zaklatás. 
Az előadások és csoportmunkák során arra a 
kérdésre kerestük a választ, hogy az iskola 
milyen tevékenységekkel segíthet a diákok-
nak és szülőknek ennek kivédésében, az is-
kolalátogatás pedig ennek konkrét kivitelezé-
sére tett kísérletekbe is betekintést engedett. 

Október 14-15. között rendeztük meg az 
ERASMUS-NAPOKAT, mely esemény iskolánk-
ban 157 tanuló részvételével zajlott. Az egy-két 
órás tevékenységek során oktató kisfilmekről 
való beszélgetésekkel, szituációs játékokkal, 
bemutatókkal, művészi alkotások létrehozásá-
val próbáltuk megértetni, átéreztetni diákjaink-
kal a szociális háló rejtette veszélyeket.

A 2021-es esztendőben az Asociația PRO 
Educatione Keresztúr Egyesület a Megyei Ta-
nács ifjúsági programjai közül a didaktikai esz-
közök fejlesztésére pályázott, és a 3350 lejes 
támogatásból hiánypótló és modern didakti-
kai eszközöket vásárolt a biológia labor szá-
mára (egy digitális mikroszkópot, preparáló 
eszközöket, mikroszkóp tartozékokat, tárgy- 
lemezt és fedőlemezeket).

Hatos Anna, biológia szakos tanárnő beszá-
molója szerint mindezeket azért volt fontos be-

szerezni, hogy minél színesebbé, látványosabbá, 
interaktívabbá tudjuk tenni az iskolai biológia ok-
tatást. Ennek lehetővé tételéért ez úton fejezzük 
ki köszönetünket Hargita Megye Tanácsának. 

A Petőfi Sándor Általános Iskola Pro Edu-
catione Keresztúr Egyesülete immár 4. éve 
vesz részt a Fuss neki! mozgalomban a Digi-
tális korszak digitális eszközökkel projekttel. 
Táncos Mónika tanítónő beszámolója szerint 
az idei cél a timafalvi alegység korszerűsítése 
volt: tovább szerettük volna ugyanis bővíteni 
iskolánk digitális eszköztárát egy interaktív, 
okostáblával. Ugyanakkor fontosnak tart-
juk, hogy iskolánk megfeleljen a gyermekek 
mozgásigényének is, ezért az udvarát új já-
tékszerekkel szeretnénk korszerűsíteni, hogy 
az órák közti szünetekben a játszásnak több 
színteret, lehetőséget adjunk. Ezért vállaltuk 
az idén a futást és a biciklizést, és úgy tűnik, 
hogy közösen sikerült ezt megvalósítani. Szü-
lők, pedagógusok, iskolánk jelenlegi és volt 
diákjai fogtak össze velünk, voltak csapatunk 
tagjai a közösségi összefogás útján. Nagyon 
szépen köszönjük nagyköveteinknek a segít-
séget és támogatóinknak az adományokat!

A Lipem-lopom a szőlőt mottójú óvodai 
szüreti mulatságról Demeter Ilona és Szurkos 
Hajnalka óvónők számolnak be: október 8-án 
és október 11-én, két időpontban ajánlottuk 
fel az idei tanévben a szüreti mulatságot a 
Napraforgó csoport gyerekei számára, hogy 
az előírt járványügyi keretek betartásával, 
minél több gyermek részesüljön a tapaszta-
latokban és élményekben. Az óvodai progra-
munkban mindig fontos szerepet betöltő testi 
és lelki egészséges életmódra való nevelést, 
a hagyományok ápolását tartottuk szem előtt 
a tevékenységek megszervezésénél. A régi 
szüreti mulatságok emlékeinek felelevenítése 
után igazi élmény volt az idei rendkívüli szeke-
rezés az óvoda udvarán, a székely ruha vagy 

a báli ruha viselése, a szüreti dalok éneklé-
se, melyek mellett a népi gyermekjátékokra, 
kézműves tevékenységekre, szőlő fogyasztá-
sára is sor került, a gyerekek nagy örömére. 
A szülők ebben az évben is a digitális világ 
által értesülhettek gyerekeik szüreti mulatsá-
gáról. Köszönet a szülőknek, munkatársaknak 
a közreműködésért!

Szeptember 30-án, Benedek Elek születés-
napján ünnepeltük a magyar népmese napját. 
Iskolánk tanulói megismerkedhettek Benedek 
Elek életével, munkásságával, a magyar nép-
mesék jellegzetességeivel, a népmesék faj-
táival, mesehősök sokféleségével, színessé-
gével, furfangjával. Kántor Ágnes könyvtáros 
vezetésével a tanulók feladatsorokat oldottak 
meg, kvíz kérdésekre válaszoltak, népi kifeje-
zésekkel ismerkedtek. Voltak osztályok (III. 
A, IV. A), melyek gyönyörű mesejeleneteket, 
mesehősöket rajzoltak le, melyből a kiállítás 
megtekinthető az iskola könyvtárában. 

A Székelyföld napok keretén belül szerve-
zett Az én mesehősöm című rajzpályázaton 
a kisiskolások korcsoportjában KISS ÁGNES 
(III. A) különdíjban részesült, a VII-VIII. osz-
tályos kategóriákban DÉNES ANITA (VII. B) 
III. helyezést ért el, BALOGH BOGLÁRKA (V. 
C) az V-VI. osztályos korcsoportban különdíj-
ban részesült. Felkészítő pedagógusok Bor-
bély Júlia és Dávid Hajnal.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Összeállította: Buzogány Anna-Zsuzsánna
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Ötödször is Budapest
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum 28 

diákja és 3 kísérő tanára, a budapesti Pogány 
Frigyes Szakközépiskola partnereként, ötödik 
alkalommal vett részt a HATÁRTALAN pályá-
zat keretén belül sorra kerülő tapasztalati és 
kulturális programon 2021. szeptember 27. és 
október 1. között. 

Nagyon gyorsan felkészültünk a kirándu-
lásra, hiszen alig kezdődött meg az iskola, mi 
máris indultunk.

28 diák izgulta végig a két hét előkészü-
leteit, attól rettegve, nehogy a COVID-jár-
vány miatt lezárják a határt. Végül sikerült 
eljutnunk Budapestre. Budapest mindig nagy 
élmény a faluról vagy kisvárosból fellátoga-
tó diákoknak, akik közül egyesek még a vá-
roshatárt sem lépték át eddig. A nagyvárosi 
forgatag, a metrózás már önmagában felejt-
hetetlenné tette a kirándulást. A földalatti 

Kisvasút Múzeumban a metró elődjére ültünk 
fel.  A hetet viszont a programok tették tel-
jessé. A program része volt a gödöllői királyi 
kastély meglátogatása, ami, többek között, 
egykor I. Ferenc József és Erzsébet királyné  
pihenő rezidenciája volt. A program kulturális 
részét hosszú séták egészítették ki. Körbe-
jártuk a Parlamentet, a Hősök terén fényké-
pezkedtünk, este pedig a várost a Citadelláról 
csodáltuk meg.

Egy délután, a Pogány Frigyes Szakközép-
iskolában, sor került a keresztúri és budapesti 
diákok barátságos focimérkőzésére. 

Az időjárás kedvező volt egy állatkerti 
sétára. Budapest árnyoldalát is megismertük, 
amikor látogatást tettünk a rendőrmúzeum-
ba. 

A kulturális programok mellett a kulináris 
élvezeteknek is átengedtük magunkat. A cso-
koládé múzeumban 12 féle csokoládét kóstol-

hattunk meg, sőt saját csokoládét is készítet-
tünk, amit szeretteinknek hazahozhattunk.

A program zárásaként egy 3D-s mozit néz-
tünk meg az Aréna plázában, amit „shoppin-
golás” előzött meg. Az est fényeiben búcsút 
vettünk Budapesttől, és reménykedünk, hogy 
2022 áprilisában újra részesei lehetünk egy 
ilyen csodás kirándulásnak.

Tekeres Imola, dr. Valentin Réka Ibolya
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PORTRÉ/KÖZÉLET

A 2020-2021-es tanév, számos előrevetíthe-
tő kihívásával együtt a változások időszaka is 
egyben a Zeyk Domokos Technológiai Líceum 
életében. Baciu Gyöngyvér intézményvezetőt, 
aki mintegy 9 esztendőn keresztül állt az intéz-
mény élén, idén ősztől Kiss József közgazdász 
tanár kollégánk követi az igazgatói minőség be-
töltésében. Szándékosan használom a követi 
szót, hiszen reményeink szerint az igazgatónő 
által elkezdett és beindított tevékenységek jö-
vőbeni irányítása és folytatása, továbbá újabb 
célok, távlatok megfogalmazása és levezetése 
lesz az új intézményvezető legfőbb célkitűzése. 

Baciu Gyöngyvér szülővárosában, Szentegy-
házán kezdte általános iskolai tanulmányait, 
majd a székelyudvarhelyi, mostani Tamási Áron 
(akkor Petru Groza) Gimnáziumban folytatta.

Korán nyilvánvalóvá vált számára, hogy ta-
nulmányait mérnöki szakon szeretné folytatni, 
ezért a Bukaresti Műszaki  Egyetem öntő sza-
kára felvételizett, ahová sikeres felvételt nyert. 
Innen helyezték ki 1988-ban a székelykeresz-
túri Acélöntődéhez. 

1989 szeptemberétől kezdődik az ún. okta-
tói-nevelői tevékenysége, hiszen a székelyke-
resztúri Ipari Líceumban tanított egy évet.

1992-től a Gyerekotthonba került nevelőnek, 
majd 1998-tól a fiatfalvi iskola mellett megala-
kult szakiskolába tanítani. 

A Gyermekotthon időközben megszűnt addigi 
formájában működni, a gyerekek családi ház tí-

pusú otthonokba kerültek, és az akkori Zeyk Do-
mokos Szakiskolában is megkezdődött a szak- 
oktatás 1-1 osztállyal (kertész-autóbádogos).

2001-től a fiatfalvi osztályok is felköltöztek a 
Zeyk Domokos Szakiskola épületébe.

Baciu Gyöngyvér 2001-2012-ig lesz az emlí-
tett intézmény igazgatóhelyettese, majd 2012-
től, az akkori igazgató, Bartos László nyugdíjba 
vonulásától kezdődően egészen ez év őszéig, 
azaz 2021-ig az intézmény vezetője.

A megvalósítás fejezethez érve, fontos kör-
vonalaznom, hogy egy nagyon nehéz időszak 
volt ez az intézmény életében, hiszen a kezde-
tek kezdetekor felszerelés, illetve műhelyek hi-
ánya, valamint egy szegényes, megrongált épü-
let összképe fogadta a tanítani és tanulni vágyó 
ide érkező pedagógusokat és diákokat.

Baciu Gyöngyvér 2001-ben pályázatot nyúj-
tott be az Orbán Balázs Gimnázium Alapítványá-
val karöltve az Apáczai Alapítványhoz, melyet 
sikeresnek bíráltak el, és ennek következtében 
az iskola egy kicsi traktorral, egy elektromos 
hegesztővel és szerszámgépekkel gazdagodott.

Ugyanebben az évben besegített a PHARE- 
pályázat megírásába, melyet a következő év-
ben sikeresnek bíráltak el.

Aligazgatói tevékenysége alatt, 2003-ban, a 
megnyert pályázati tőke felhasználásával felú-
jult a fűtésrendszer, kicserélődtek a nyílászárók 
és megtörtént a tetőjavítás is.

2005-ben új műhely létesült az iskola területén.
2005-2007-ig gépekkel, szemléltető anyagok-

kal, eszközökkel és a szakoktatáshoz szükséges 
berendezésekkel gazdagodott az intézmény.

2007-ben a Gazdagodni az európai sokszínű 
mezőgazdasági gyakorlatok által egy többér-
tékű képzés érdekében Leonardo pályázat ke-
retén belül 28 diák, 2 alkalommal részt vehetett 
Karcagon (Magyarország) és Amiensben (Fran-
ciaország) szakmai gyakorlaton.

2009-ben folytatódott a franciaországi Le 
Paraclet iskolával elkezdett közös projekt, 
melynek keretén belül 16 diák vehetett részt 
Amiensben szakmai gyakorlaton.

2010-ben a tanárok szakmai fejlődését, fej-
lesztését célzó pályázat megírásában vesz részt. 
Az Innovatív és interaktív modulok a szakkép-
zésben címmel megírt Leonardo pályázatban 
magyarországi, németországi, belga, valamint 
romániai célközösségek, tanárok vesznek részt.

2013-ban szintén egy Leonardo pályázat kere-
tén belül tapasztalatcserére került sor a bábolnai 
lovas iskola és a székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Szakiskola diákjai között. 10 diák vehetett részt 
szakmai tapasztalatcserén: az iskolánk diákjai ló-
szerszámok elkészítési módjával, az ottani diákok 
pedig a lótartás, valamint lovaglás csínjával-bín-
jával ismertették meg a résztvevőket.

2014-2016-ig zajlott az Erasmus+ pályázat a 
Differentes cultures on same stage (Különböző 
kultúrák ugyanazon a színpadon) címmel, mely-
ben Magyarország, Olaszország, Törökország 
mellett részt vett az iskolánk is.

2018-ban egy 2 éven át tartó Erasmus+ pá-
lyázatban vett részt az iskola magyarországi, 
török, finn, olasz intézményekkel közösen. A pá-
lyázat a diákoknak adott teret ahhoz, hogy szak-
mai, illetve nyelvi tudástárukat bővíthessék.

2019-ben Erasmus+ TRY projektünk futott 
portugál és lengyel partnerekkel, melynek cél-
ja a fenntarthatóság, a nyelvi, kommunikációs 
készségek bővítése. 

Az elmúlt évek során számos, Tanfelügyelő-
séggel közös projektben voltunk partnerek. 

A 2013-2014-es tanévtől működik az iskolá-
ban a sofőriskola.

Most is folyamatban vannak projektjeink, 
melyek az iskola épületének felújítását célozzák 
meg, ilyenek a: POR-projekt (iskolafelújítás), 
valamint a MOL-projekt (az iskola bentlakásá-
nak felújítása).

A fent említett eszköztárbeli, anyagi, vala-
mint a nemzetközi kapcsolatok terén felsorolt 
szakmai, illetve tapasztalatcserék sora nem 
ér itt véget. Baciu Gyöngyvér, volt intézmény-
vezetőnek fontos volt a jó kollegiális közösség 
kialakítása és fenntartása, minek érdekében 
évente megszerveződtek a jelesebb ünnepek, 
továbbá pedagógusok számára szervezett ki-
rándulások. Megköszönve az összegző-rend-
szerező beszélgetést Baciu Gyöngyvérnek, az 
iskola tantestületének nevében kívánom, hogy 
örömét lelje az oktató-nevelő tevékenységben, 
a diákok közt zajló mindennapokban, hogy me-
nedzseri tapasztalatait örömmel ossza meg az 
új igazgatóval. Kiss József intézményvezetőnek 
kitartást, sikereket, innovatív megoldási módo-
kat, nyitottságot kívánok. 

Kornis Melinda

	 Igazgatóváltás	a	Zeyk	Domokos	Technológiai	Líceumban

	 A jándék	autóbusz

Nagy értékű adományban részesült a Szé-
kelykeresztúri Súlyosan Fogyatékos Gyerme-
kek Elhelyező Központja.

Holland adományozók jóvoltából egy igen 

értékes és nagyon drága, a megyében egye-
dülálló, akadálymentesített mikrobusz került a 
központ tulajdonába.

A 8+1 személyes autó könnyebbséget jelent 
a tolószékes gyermekek szállításában.

A 12 950 euró értékű autó 4 felajánló jóvol-
tából került a fogyatékos gyermekekkel foglal-
kozó központ használatába. Eszerint Mieke van 
Rossum végrendeletében hagyott 4 200 eurót 
az intézetre, a Stichting Kansarmen alapítvány 
2 500 eurót, a Boll H&V Transport 2 750 eurót, 
a Stichting Shagen-Roemenii alapítvány 3 500 
eurót adományoztak.

Ez utóbbi alapítvány, Magda Witte és Leo 
Witte képviseletében, hosszú évek óta támo-
gatja a központ tevékenységét, rendszeresen 
meglátogatva az ott élőket és tényszerűen fel-
mérve a reális szükségletet.

Nagy megtiszteltetés személyesen találkozni 
ennyire jólelkű, valós értékeket képviselő em-

berekkel, akik nemcsak elméletben, hanem sa-
ját életvitelükkel állítanak példát emberségből 
és együttérzésből.

Köszönet minden támogatónak!



2021. október - 7.   oldal

SPORT/KULTÚRA
	 Repülőmodellezés

Szeptember 24-26. időszakban a székelyke-
resztúri Szitakötő Egyesület és Egyesülés SK 
repülőmodellező tábort szervezett Homoród-
fürdőn. Ebben a periódusban tartottuk meg a 
szabadonrepülő kisvitorlázó modellek országos 
bajnokságát és a rádió irányítású, kézi indítá-

sú vitorlázó modellek nemzetközi világkupa 
versenyét. Az országos bajnokságban Szé-
kelykeresztúrt a legkisebbek képviselték. A cél 
az volt, hogy ők is megismerjék az országos 
mezőnyt, hogy a jövőben tisztességesen kép-
viselhessék városunkat, megyénket. Felnőtt 
versenyzőink csak a rádiós versenyen vettek 
részt. Egyéniben Sándor-Zsigmond Dénes első, 

Zsidó József a harmadik helyen végeztek, ezzel 
bíztosítva helyüket a román F3K válogatottban. 
Kiss Tamara szabadonrepülő F1A kategória, a 
harmadik válogatott versenyzője klubunknak. 
Köszönetet mondunk Székelykeresztúr Város 
Önkormányzatának és Hargita Megye Tanácsá-
nak a támogatásért. 

Kiss István

Szeptember 30-án a Molnár István Múzeum-
ban nyílt meg Czire Alpár fotóművész Sorsnak 
konca és kolonca című fotókiállítása. A kiállító 
fotóművésszel dr. Tódor Csaba lelkész, teoló-
giai tanár beszélgetett. Észrevétlen repült el a 
beszélgetésre szánt idő, egyetlen jelenlévő sem 
észlelte az idő múlását. Egy olyan élménynek vol-
tunk részesei, lelkünkhöz annyira közelálló volt a 
fonalvezetés, hogy bármelyikünk leülhetett vol-
na az asztalhoz bekapcsolódni a beszélgetésbe. 
Hogyan? A mi életünket, múltunkat és jelenün-
ket, ugyanakkor rejtetten bár, mint üzenet, kör-
vonalazódó jövőnket láthatjuk viszont a képeken. 
Érzékeny és gyönyörű valóság, amiről beszélnek 
ezek a művészfelvételek, amelyek elkészítését 
alapos elődokumentáció előzi meg – derült ki a 
beszélgetés során, de az igazi az, amikor a hely-
színen, spontánul kerül lencsevégre egy-egy jó 

felvétel. Különleges szerencse, a felfedezés és rá-
találás öröme ez. Kincsek vonzzák a látó szemet 
és a művész uralta gépe optikáján keresztül vá-
lik láttató témává egy-egy régi udvar, málladozó 
falú öreg ház, barázdált arcú nagyapák, nagya-
nyák hajlott alakja, gondterhelt, ámbár a világgal 
megbékélt deres feje. Ez a világ rohamosan eltű-
nik, másak az arcvonások, megváltoznak a régi 
porták, eltűnnek a több száz éves parasztházak, 
helyükbe jellegtelen paloták épülnek. Azoknak a 
fotósoknak, akik ebben a témában otthon érzik 
magukat, és sikerül rögzíteniük a még hagyo-
mányőrző erdélyi falut, felvételeik alig egy évti-
zed múlva igazi értéket jelentő dokumentumok 
lesznek. A fotók átmentik ezt a környezetet, ame-
lyet sajnos már nem fognak életre kelteni, hiszen 
megváltoztak a vidéken élők igényei, az új nem-
zedék más szempontok szerint rendezi az életét, 
így a képek idővel kordokumentumokká válnak. 
És ez igazi felelősséget ró mindazokra, akik ér-
zékenyebb (fotós) szemmel járják és rögzítik fel-
vételeiken ezt a még meglévő világot  – mondta 
többek között a szerző. A fotóknak művészi ha-
tásuk mellett dokumentációs értékük van, és a 
néprajzkutatók számára is jelenthetnek autenti-
kus forrást. 

A beszélgetés során szóba került, amit mind-
annyian ismerünk sajnos, hogy ez a világ végna-

pokat idéző rohanással eltűnőben van. Mi pedig 
tehetetlen részesei vagyunk ennek a folyamat-
nak. Nem mintha nem bánnánk, de ez a folya-
mat egyfajta sorsszerűségből fakad: a megélhe-
tés miatt az utóbbi évtizedekben elvándoroltak 
a fiatalok a falvakból, az idősek magukra ma-
radtak. Ez a világ hamarosan eltűnik. A fotós az 
utolsó pillanatokat ragadta meg és rögzítette az 
örökkévalóságba, és ahogyan az alkotótól meg-
szokhattuk, igazi értékmentő munkákat csodál-
hatunk ezúttal is. A képek költői magasságokba 
röpítő címei csak fokozzák a művészi élményt.

Gratulálunk a művésznek, és kívánjuk, las-
suljon a folyamat, találjon még számos meg-
örökíteni valót mindannyiunk örömére.

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Sorsnak	konca	és	kolonca	–	Czire	Alpár	fotókiállítása	a	múzeumban

Hátrahagyott befőtt

	 Születésnap
75 éves a Molnár István Múzeum – hirde-

ti egy új óriásplakát a múzeum homlokzatán, 
amelyen Ipó László festőművész dr. Molnár 
Istvánt ábrázoló festménye, Az etnográfus 
látható, valamint a kecseti székelyház 1951-
es fotója, amely még eredeti helyszínén, la-
kóival együtt idézi a napjainkban skanzenünk 
részét képező 1853-as házat. Reméljük, hogy 
sokak figyelmét magára vonja, és kedvük tá-
mad betérni találkozni mindazzal, ami 75 éve 
a keresztúri múzeum sajátja.

Köszönjük a múzeum fenntartójának, Szé-
kelykeresztúr Város Önkormányzatának, 
hogy az évforduló kapcsán ezúton is kifejezte 
figyelmességét!

Az évfordulóról természetesen megemlé-
kezünk, amint azt az esemény fontosságához 
méltó formában tehetjük.
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KULTÚRA/VÁROSUNK

	 Október	23.–	A	magyar	szabadság	napja	

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, 
amely a 20. századi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseménye volt, a sztálinista 
terror elleni forradalom és a szovjet megszállás 
ellen folytatott szabadságharc jelképe lett az 
elmúlt 65 év során.

A budapesti diákoknak az egyetemekről kiin-
duló békés tüntetésével kezdődött 1956. októ-

ber 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának 
felmorzsolásával fejeződött be november 11-én. 

A követelések között szerepelt a szovjet 
csapatok kivonása Magyarországról, új kor-
mány létrehozása Nagy Imre vezetésével, a 
magyar-szovjet kapcsolatok felülvizsgálata, 
általános, titkos, többpárti választások, teljes 
vélemény- és szólásszabadság, szabad rádió. A 
lyukas zászló a forradalom jelképe A budapesti 
Petőfi-szobornál tartott október 23-i tüntetésen 
Rákosi- és Gerő-ellenes jelszavak hangzottak 
el, a résztvevők követelték a szovjet csapatok 
kivonását. A zászlókból kivágták a szovjet min-
tájú címert, így lett a lyukas zászló a forrada-
lom jelképe.

Az 1956-os események számos áldozatot kö-
veteltek. A Központi Statisztikai Hivatal 1957. 
januári jelentése szerint az október 23. és ja-
nuár 16. közötti emberveszteség országosan 2 
652 halott (Budapesten 2 045) volt, 19 226-an 
(Budapesten 16 700-an) sebesültek meg, az 
országot mintegy 200 ezren hagyták el. Egy 
1991-ben készült hivatalos statisztika szerint 
a szovjet hadsereg 669 katonája halt meg, 51 
pedig eltűnt.

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad 
emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a 
bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. 

A történelem kezdete óta nincs még egy nap, 
mely világosabban mutatja az ember csillapít-
hatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily 
kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldo-
zat, amit követel.” (John F. Kennedy, 1960)

Székelykeresztúron október 23-án ez évben 
is koszorúzással, főhajtással tisztelegtünk az 
áldozatok emléke előtt.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A	keresztúri	gyerekek	is	it thon	tanulhatnak	meg	úszni Nagy örömünkre szolgál, hogy Székelykeresztúrnak ítéltek oda közel 
30 millió lejt uszoda építése céljából.

Az előző városvezetés által benyújtott szerény projektet túlgondolva, 
nagy merészséggel zárkóztunk fel az elmúlt hónapokban egy teljesen 
átszabott és átgondolt uszodatervhez.

Úgy véljük, a jó dolgokat folytatni kell és fiatalos dinamikával tovább-
vinni azokat. 

Így történt meg, hogy a tanuszodát továbbgondoltuk, és szabadidő 
központ lett belőle, edzőteremmel, mindenki számára nyitott uszodával, 
igazán környezettudatos, környezetbarát megvalósítással.

Energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve, másfél hónapja 
teljesen újratájoltuk az épületet, és az újrapozícionálás a zöld energia még 
hatékonyabb felhasználását teszi lehetővé.

A tervek gyors módosításában benne van a befektetési osztály és sok 
más kolléga megfeszített munkája, akik az elmúlt hónapokban gyakran 
jöttek be az irodába hajnalhasadtán és gyakran értek haza késő esti 
órákban, hogy a határidőket tartani tudjuk.

Az igazi magyar egységről tesz tanúságot ez a jóváhagyott befektetés, 
hisz bizonyítja, hogy pártszíntől függetlenül milyen sokat lehet elérni, ha a 
gyakorlatban is létezik a magyar összefogás.

Köszönet Kelemen Hunor elnök úrnak, aki méltón képviselte a keresz-
túriak ügyét e témában, Cseke Attila, fejlesztési miniszternek, aki jóvá-
hagyta, Ladányi László Zsolt képviselő úrnak, aki szintén sokat tett az 
ügy sikeréért, és köszönet a csapatomnak, akik megdolgoztak ezért az 
eredményért!

Forrás: Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatalának Facebook-oldala


