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Nemes Nagy Ágnes 

	 	 Tavaszi	felhők
Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor
égen nyíló bodzavirágból.

	 	 Madarak
Mennyi fényes, szép madár!
Nem tudod, hogy merre száll?
Honnan jönnek?
– Nem tudom.
Merre mennek?
– Nem tudom.
Égre, földre, vízre szállnak?
Nádba bújnak?
– Nem tudom.
Mennyi fényes, szép madár!
– Isten áldjon,
kishugom,
merre mennek,
megtudom,
fára mászom, vízbe úszom,
nád bugáját
széthúzom.
Jaj, ne menj el, mért beszéltem,
megfázol az őszi szélben!
– Meg se fázom, meg se érzem,
merre mennek, megtudom,
és ha bírom, elmesélem.

Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) Kos-
suth-díjas magyar költő. Az 1970-es–1980-
as években mértékadó és meghatározó 
személyisége a magyar irodalmi életnek. 
Műfordításai mellett kiemelkedőek gyer-
mekversei is.

Új	bölcsőde	épül	Székelykeresztúron!
Őszinte örömmel közlöm Önökkel munkánk 

újabb eredményét: 
Székelykeresztúron még egy bölcsőde épül!
Erre a célra letett pályázatunkat mindannyi-

unk örömére pozitívan bírálták el!
Városunkban úgy a régi, mint az új bölcső-

de is működni fog. Ez azt jelenti, hogy újabb 40 
gyerek kap lehetőséget arra, hogy bölcsődébe 
járhasson, és nem leszünk abban a kényszer-

helyzetben, hogy elutasítsunk kérelmezőket.
Hisz minden keresztúri gyereknek joggal jár 

ez a szolgáltatás!
Az új intézmény teljesen meg fog felelni a 

modern kor elvárásainak: energiahatékonyság, 
nagy terek, játszófelületek, kültéri játszótér stb. 
szempontjából.

Első a város!
Koncz Hunor-János polgármester

Maximális	adókedvezmény	
Székelykeresztúr	lakóinak!	

Az előrejelzések szerint 2022 egy nehezebb 
gazdasági év lesz úgy Romániában, mint szű-
kebb hazánkban, Székelyföldön. Azt tapasztal-
juk, hogy folyamatosan nőnek az energiaárak, 
és sajnos a zsebünkön érezzük azt, hogy folya-
matosan nőnek az üzemanyagok árai. Ehhez 
képest mi – Székelykeresztúron – azt a hatá-
rozatot hoztuk, hogy segítsük Székelykeresz-
túr lakosságát azzal, hogy akinek lehetősége 
van és tehetsége van ahhoz, hogy befizesse 
2022. március 31-ig egy adott összegben az 
éves adóját, annak a törvény által kiszabható 

legmagasabb adókedvezménnyel, azaz 10%-os 
adókedvezménnyel tudunk segíteni. Mert szá-
munkra fontos az Önök anyagi biztonsága. Ne 
feledjék: első a város!

Februári	kalendárium
Február 24. – Mátyás napja

Mátyás, a jégtörő, aki vagy meghozza, 
vagy megtöri a jeget. 

„Ha nincs, jeget csinál, ha talál, meg-
töri, megolvasztja – többek között így 
emlékeztek a réges-régi magyar kalen-
dáriumok télutó havának (február) ma is 
nagyon népszerű és közismert időjóslatá-
ra. A képünk Székelykeresztúr főterén ké-
szült, ragyogó napsütésben, február 25-
én. Lehet, jönnek még hideg, telet idéző 
napok, de a tavasz igérete már ott rejtő-
zik a zöldülő fűben, a nyíló hóvirágok és 
tőzikék szirmaiban.
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26/2022-es HATÁROZAT az RDE HARGHITA 
Kft. által a 2022-es évre fizetendő haszon-
bér összegének elfogadásáról.

27/2022-es HATÁROZAT a 4479/2012 szá-
mú bérleti szerződés meghosszabbításáról.

28/2022-es HATÁROZAT a 7042/2014 szá-
mú bérleti szerződés módosításáról.

29/2022-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs 
utca 9 szám alatti 20 m2-es terület haszon-
bérleti jogának átruházásáról.

30/2022-es HATÁROZAT egy Hargita utcai 
24 m2-es terület haszonbérleti jogának át-
ruházásáról.

31/2022-es HATÁROZAT egy Orbán Balázs 
utca 9 szám alatti 40 m2-es terület bérbe 
adásának jóváhagyásáról.

32/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 
szám alatti ingatlan bérbe adásának jóváha-
gyásáról.

33/2022-es HATÁROZAT a bel- és külte-
rületek adózási besorolásának felülvizsgá-
latáról.

34/2022-es HATÁROZAT kivitelezési terv 
befejezése utáni költségek, valamint az ak-
tualizált technikai és gazdasági mutatók el-
fogadásáról.

35/2022-es HATÁROZAT a Nyugdíjasok Ön-
segélyező Pénztárának adandó adókedvez-

mény elfogadásáról.
36/2022-es HATÁROZAT a Fehérlófia Egye-

sületnek adandó adókedvezmény elfogadá-
sáról.

37/2022-es HATÁROZAT a A Kolping család 
Egyesületnek adandó adókedvezmény elfo-
gadásáról.

38/2022-es HATÁROZAT a CJD Domus Ala-
pítványnak adandó adókedvezmény elfoga-
dásáról.

39/2022-es HATÁROZAT a Keresztény Ifjak 
Együttélés Egyesületnek adandó adóked-
vezmény elfogadásáról.

40/2022-es HATÁROZAT a Kádár Péternek 
adandó adókedvezmény elfogadásáról.

41/2022-es HATÁROZAT Maróty Miklós 
Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek 
adandó adókedvezmény elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. február 17.
42/2022-es HATÁROZAT a város 2022-es 

évi helyi költségvetésének elfogadásáról.
43/2022-es HATÁROZAT a Polgármesteri 

Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi 
Könyvtár szervezeti felépítésének és mun-
kaköri összetételének elfogadásáról.

44/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi Kul-
turális tevékenységek és programok támo-
gatása Székelykeresztúron program elfoga-
dásáról.

45/2022-es HATÁROZAT a Kulturális te-
vékenységek és programok támogatása 
Székelykeresztúron program keretében le-
adandó pályázatok elbíráló bizottságának 
elfogadásáról.

46/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi Ifjú-

sági és felekezeti tevékenységek támogatá-
sa Székelykeresztúron program elfogadásá-
ról.

47/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi 
sporttámogatások program elfogadásáról.

48/2022-es HATÁROZAT a Hargita Megye 
Tanácsával a fogyatékos személyek ellátá-
sához való hozzájárulásról kötendő szerző-
dés elfogadásáról.

49/2022-es HATÁROZAT a Hargita Megye 
Tanácsával a beutalt vagy gondozóhoz kihe-
lyezett kiskorúak ellátásához való hozzájá-
rulásról kötendő szerződés elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. február 21.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 26/2022 privind aprobarea 
nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE 
HARGHITA S.R.L. pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 27/2022 privind aproba-
rea prelungirii contractului de închiriere nr. 
4479/2012.

HOTĂRÂREA nr. 28/2022 privind aproba-
rea modificării contractului de închiriere nr. 
7042/2014.

HOTĂRÂREA nr. 29/2022 privind aprobarea 
transmiterii dreptului de concesiune asupra 
unui teren de 20 mp., situat în str. Orbán 
Balázs nr. 9.

HOTĂRÂREA nr. 30/2022 privind aprobarea 
transmiterii dreptului de concesiune asupra 
unui teren de 24 mp. situat în str. Harghitei.

HOTĂRÂREA nr. 31/2022 privind aproba-
rea închirierii unui teren de 40 mp., situ-
at în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Orbán 
Balázs nr. 9.

HOTĂRÂREA nr. 32/2022 privind aprobarea 
închirierii imobilului magazin alimentar, situ-
at în oraşul Cristuru Secuiesc, sat Beteşti.

HOTĂRÂREA nr. 33/2022 privind revizuirea 
zonelor fiscale în intravilanul şi extravilanul 
oraşului Cristuru Secuiesc

HOTĂRÂREA nr. 34/2022 privind aprobarea 
Devizului general întocmit în urma finalizării 
fazei de proiect tehnic, Detalii de execuţie 
şi Caiete de sarcini, şi a noilor indicatorilor 

tehnico-economici.
HOTĂRÂREA nr. 35/2022 privind aprobarea 

scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

HOTĂRÂREA nr. 36/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei „Fehérlófia”.

HOTĂRÂREA nr. 37/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei „Familia Kolping”.

HOTĂRÂREA nr. 38/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Fun-
daţiei CJD Domus.

HOTĂRÂREA nr. 39/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei Creştine de Tineri Convieţuirea.

HOTĂRÂREA nr. 40/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru 
d-l Kádár Péter.

HOTĂRÂREA nr. 41/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri pen-
tru d-l Maróty Miklós Géza şi d-a Marótyné 
Ugron Éva Ágnes.

Cristuru Secuiesc, 17. februarie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 42/2022 privind aprobarea 
bugetului local al oraşului pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 43/2022 privind aprobarea 
organigramei, statului de personal, statului 
de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului, a Muzeului „Molnár István”, a Bi-
bliotecii orăşeneşti şi a aparatului propriu al 
Consiliului Local.

HOTĂRÂREA nr. 44/2022 privind aproba-
rea „Programului anual de finanţare a prog-
ramelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe 
anul 2022”.

HOTĂRÂREA nr. 45/2022 privind aprobarea 
componenţei Comisiei de selecţie privind 
programele, proiectele şi acţiunile culturale 
pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 46/2022 privind aproba-
rea „Programului anual de finanţare a prog-
ramelor, proiectelor şi acţiunilor de tineret şi 
religioase pe anul 2022”.

HOTĂRÂREA nr. 47/2022 privind aprobarea 
„Programului anual de sprijinire a sportului 
din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2022”.

HOTĂRÂREA nr. 48/2022 privind aprobarea 
Contractului model-cadru care va fi închei-
ată între Judeţul Harghita, prin Consiliul 
Judeţean Harghita, şi oraşul Cristuru Secui-
esc, prin consiliul local al oraşul Cristuru Se-
cuiesc, în vederea participării la finanţarea 
costului anual pentru o persoană cu handi-
cap instituţionalizat, care provine din oraşul 
Cristuru Secuiesc şi se află în evidenţa Di-
recţiei Generale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 49/2022privind aprobarea 
Contractului model-cadru care va fi închei-
ată între  Judeţul Harghita, prin Consiliul 
Judeţean Harghita, şi oraşul Cristuru Se-
cuiesc, prin consiliul local al oraşul Cristuru 
Secuiesc, în vederea participării la finanţa-
rea costului anual pentru un copil/tânăr ins-
tituţionalizat sau aflat la asistent maternal 
profesionist, care provine din oraşul Cristu-
ru Secuiesc şi se află în evidenţa Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Harghita.

Cristuru Secuiesc, 21. februarie 2022.

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

 Anyakönyvi	hírek
 2022.01.15. – 2022.02.15.

 Házasságkötés:
Hajdó Denisa és Lőrinczi Attila

 Elhalálozások 
Molnár Mária  2022.01.18. 
Bán Estera  2022.01.22.
Szécsi Rákhel  2022.01.23.
Arnocz László  2022.01.25.
Farkas Ileana  2022.01.26.
Lőrinczi Rozália 2022.01.28.
Burszán Berta  2022.01.29.
Csefalvi Mária  2022.01.30.
Fazakas Kálmán 2022.02.02.
Mátyás Dominic 2022.02.08.
Vasas Ilona  2022.02.10.
Gábor Zoltán  2022.02.09.
Fazakas Márta  2022.02.13.
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Tájékoztatás	a	székelykeresztúri	Bölcsődébe	való	beiratkozásról

KULTÚRA

	 200	éve	született	Petőfi 	Sándor	–	2022-2023	Petőfi-emlékév

Történelmi igazság, hogy Petőfi Sándor a hu-
szonhat esztendőre terjedő földi életének utolsó 
két napjából Székelykeresztúron töltött tizen-
négy órát.  A legenda igazságát – mely szerint itt 
nyugszanak nagy költőnk hamvai – komoly meg- 
győződéssel sosem hirdette senki, talán csak 
Bálint Dániel keresztúri temetkezési vállalko-
zó, a mai napig kegyelettel gondozott síremlék 
állítója és buzgó segítői. Elődeink a hatalmas 
pillanat hevében talán nem is gondoltak arra, 
hogy történelmet írnak: kegyeletes buzgalmuk 
révén Székelykeresztúr amellett, hogy jelentős 
események színhelye volt, örökre bevonult a 
Petőfi-legendáriumba. A Jézuskiáltó ölében van 
egy síremlék, melynek felirata szerint itt nyug-
szik Petőfi Sándor. A város főterén magaslik 
egy szobor, talán a legpetőfibb a Petőfi-szobrok 

rengetegében. A legendai sír – kegyhely, a síron 
mindig van virág, és Mindszentek estéjén fello-
bognak rajta a gyertyalángok, mint földre szállt 
apró csillagok.

Székelykeresztúr mezőváros történetének 
ritka nagy pillanatai közé tartozik, hogy sza-
badságharcos költőnket vendégül láthatta ha-
lálának előestéjén, 1849. július 30-án. Alig két 
héttel korábban, július 18-án Mezőberényben 
határozta el, hogy visszatér Bem táborába. 

Huszadikán Tordára érkezik, ahol Miklós Mik-
lós református lelkész családjára bízza „szent-
ségeit”, kisfiát és a „feleségek feleségét”, akit 
már csak kétszer – az utolsó két levelében – 
szólíthat „Lelkem Juliskám”-nak.

Tordáról Marosvásárhelyre megy. A város 
főterén a Görög Károly-féle házon lévő emlék-
tábláról ezt olvashatjuk: „Itt még ember volt, 
innét indult ki nagy útra. Hogy csillag legyen Ő. 
Fénye örökre ragyog! Emelte a kegyelet 1884.” 
A csillaggá válás útjának végső szakasza Maros-
vásárhelyről Gagy-keresztjén át vezetett Szé-
kelykeresztúrra, hogy megajándékozzon minket 
élete utolsó éjszakájával. Ez az utolsó éjszaka, s 
a közeli Fehéregyházán másnap beteljesült csil-
lagsors avatta Őt örökre a mi Petőfinkké.

Városunk főterén álló bronzba öntött alakja 
ma is nemzetőrként magaslik korok és ország-
határok fölé. Ittlétének hallgatag tanúi: a Gyár-
fás-kúria, kertjében a relikviává nemesült, régen 
kiszáradt körtefával, Kányádi Sándor márványba 
vésett verssoraival, melyeket minden errejáró 
megtanul. A kúria falán márványtábla örökí-
ti meg a július harmincadikai vacsora tényét, a 
parkban az utolsó délután és este eseményeit 
elmesélő térinstalláció tájékoztatja a látogatót.

Dienes András Petőfi-kutató A Petőfi-titok 
(1949) című művében így írta le keresztúri ta-
pasztalatait: 

„Székelykeresztúr, amelyet szitakötéssel 

iparkodó székelyeiről régebben Szitáskeresz-
túrnak neveztek, máig is jól gondozza a költő 
emlékét: itt töltötte Petőfi az utolsó éjszaká-
ját. Csak rövid ideig tartózkodtam 1948 nyarán 
ebben a városban, de meglepő volt az a mély, 
tehát valóban népi Petőfi-tisztelet, amit itt ta-
pasztaltam. Minden második házban lakik va-
laki, aki «tud valamit» Petőfiről, valamit arról a 
pár óráról, amit Szitáskeresztúron töltött. Nem 
mondom, a fürge észjárású góbék itt-ott csa-
varnak valamit a történelmi tényeken, azonban 
tiszteletreméltó, mennyire őrzi itt még a leg-
fiatalabb nemzedék is a költő lépéseit: Petőfi 
keresztúri lakhelyét minden gyerek ismeri, de 
még azt is meg tudják mutatni, hogy merről 
jött a költő kocsija, hol volt az a Patrubán-féle 
kereskedés, ahol megfordult, melyik volt az a 
kocsmaépület, ahol bajtársaival együtt poha-
razott. Petőfi emléktábláját hibátlan állapot-
ban találtam, ottlétem alatt készültek szobrá-
nak felállítására, de az ilyen bronz és márvány 
kultuszápolással máshol is találkoztam. Itt az 
a megkapó, hogy a városi tanácsnak komoly 
gondot okoz Petőfi körtefája, amely minden 
ápolás ellenére, kiszáradóban van. Petőfi utol-
só vacsorájára nézve bizalmasan közölték ve-
lem, hogy a költő a keresztúri szitások kedves 
eledelét, bivalytejes puliszkát evett. Ez biztos! 
— mondták minden ellentmondást visszautasí-
tó határozottsággal. Székelykeresztúron van a 
világ egyetlen temetője, ahol sírhalma van Pe-
tőfinek, a fejfán ott áll a neve s bár a sír üres, és 
ma már nem kétséges, hogy jóindulatú tévedők 
műve a Petőfi-sír, a fejfát senki el nem távolítja. 
Ennek a székely kisvárosnak még a túlzásai is 
rokonszenvesek, soha így meg nem értettem, 
mint itt, hogy egy kultusz csak úgy hat, ha 
élő, ha szívekben és hagyományokban él, 
nem csupán patinás bronzban.”

Sándor-Zsigmond Ibolya

A	mi	Petőfink . 	Igazság	és	legenda

Tisztelt szülők és érdeklődők!
A székelykeresztúri Bölcsőde 2022. szep-

tember 1-től újra szeretettel nyitja meg kapu-
it az érdeklődő családok kisgyerekei számára 
2022-2023 tanévre. Ennek érdekében kérjük a 
szülőket, hogy az alábbi követelmények alapján 
írassák be gyermeküket intézményünkbe.

Beiratkozási határidő: 
 2022. május 1 – 2022. június 30. 
Beiratkozáshoz szükséges iratok:
• beiratkozási kérés
• a gyerek születési bizonyítvány (másolat)
• szülők személyi igazolvány (másolat)
• testvér születési bizonyítvány (másolat) 
• szülők jövedelemigazolása
• gyereknevelési szabadságon lévő szülő 

igazolása a munkáltatótól, amiből kitűnik, hogy 
mikor ér véget a gyermeknevelési szabadság.

• „dosar plic”
Kritériumok, amelyek szerint rangsoroljuk a 

beérkezett iratcsomókat:
• Székelykeresztúron és a csatolt települése-

ken (Betfalva és Fiatfalva) lévő lakcím – 10 pont

• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím, 
minkét szülő Keresztúron dolgozik – 6 pont

• Székelykeresztúr kistérségben lévő lakcím, 
egy szülő Keresztúron dolgozik – 4 pont

• Székelykeresztúr körzetében 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 levő 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: 
- lekésőbb 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. Az ideiglenes lakcímmel rendelkezők (flo-

tant) lakhelyét Székelykeresztúr városának he-
lyi rendőrsége ellenőrzi. 

2. Nem vesszük figyelembe mindazon jelent-
kezők kérvényét, akik visszautasítják a beirat-
kozási iratcsomóhoz szükséges dokumentu-
mok bármelyikének a leadását.

3. A meglevő helyek beteltével, az igénylé-
sek várólistára kerülnek.

4. A bölcsődei látogatás megkezdését család 
orvosi igazolás és labor vizsgálatot igazoló akta 
benyújtása előzi meg.

Első a város!
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A kultúra jegyében kezdődött az új esz-
tendő a Petőfi Sándor Általános Iskolában. 
Kulturális események, megemlékezések, 
irodalmi versenyek sűrűn követték egymást 
az elmúlt időszakban.

A magyar kultúra napját a magyarság 1989 
óta ünnepeli január 22-én annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz ké-
ziratát. Az eseményre iskolánk könyvtárában 
verses zenés összeállítással emlékeztünk 
Kántor Ágnes könyvtáros vezetésével.

 Január 17-én ünnepeltük Mihai Emines-
cu születésének 172 évfordulóját. Iskolánk 
könyvtárosa a költő életéről, munkásságáról 
tartott rövid ismertetőt a tanulóknak, majd 
verseit olvastuk, hallgattuk.

Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító, es-
széíró az idén lenne száz éves. Az ő alakja, 
munkássága előtt tisztelgett az idei Nemzet- 
közi Felolvasómaraton, melyet immár 14. 
alkalommal szervezett meg a Kájoni János 
Megyei Könyvtár, Hargita Megye Tanácsának 
támogatásával. 2022. február 22-én a világ 

hat országából több mint 
37000 felolvasó szólaltat-
ta meg a költőnő műve-
it, köztük a Petőfi Sándor 
Általános Iskola diákjai 
is. A foglakozásokon, me-
lyek osztályok szintjén, 
kisebb csoportokban za-
jlottak a magyartanárok 

vagy a könyvtáros vezetésével, Nemes Nagy 
Ágnes munkásságával ismerkedtünk alkotá-
sai felolvasásával, valamint különböző fel-
dolgozások meghallgatásával. Az esemény 
fő célja tudatosítani diákjainkban, hogy az 
olvasás, az irodalom egyetemes értékeket 
közvetít, valamint megéreztetni velük, hogy 
a közös olvasás az összetartozás élményét is 
nyújtja. Mindezt erősíti, hogy az idén a Felol-
vasómaraton egybeesett az Olvasás románi-
ai nemzeti napjával, melyet a románórákon 
zajló román nyelvű felolvasásokkal, irodalmi 
foglalkozásokkal ünnepeltünk.

A debreceni Ady Endre Gimnázium könyvtára 
idén 15. alkalommal szervezte meg az Ol-
vass többet határtalanul magyarul nemzet- 
közi irodalmi vetélkedőt, melyre iskolánk is 
benevezett. A több fordulóból álló verseny 
első félévében 8 diákunk vett részt, és igen 
szép eredményeket ért el. Bíró Dóra, 5. C 
osztályos tanuló 7. helyezést ért el a nemz-
etközi mezőnyben. Ugyancsak az ő művészi 
munkáját dicséri az Olvass többet illusztrációs 
pályázatán elért 3. díj. Dóra szerteágazó 
irodalmi érdeklődését és tehetségét dicséri a 
TETT természettudományos meseíró pályáza-
ton való szereplése is, melynek díjazása 
januárban történt. Gratulálunk neki szorgal-
mas, színvonalas munkáihoz és az elért ered-
ményekhez!

Februárban zajlott a Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási verseny első for-
dulója, melyre iskolánk 15 tanulója készült és 

nevezett be, szép pontszámokat elérve.
December 22-én Máréfalván zárult az idei 

Kiskertész program, ahol iskolánk négy diákja 
volt díjazva éves tevékenységéért. A program 
keretében gyermekeink megismerkedhet-
tek a mezőgazdaság ősi mesterségével, mely 
megtanít arra, hogy egy talpalatnyi földön 
megtermelhetjük magunk és családunk szá-
mára élelmünket, tudatosítja bennük, hogy a 
legegészségesebb táplálék az, amit magunk 
állítunk elő. Mindemellett gyönyörködhetünk 
munkánk eredményében. A Kiskertész prog-
ram keretén belül harmadik díjban részesült 
Ilyés Szabolcs Levente V. B osztályos tanuló, 
dicséretet kaptak Elshobaki Amira és Józsa 
Botond V. B osztályos tanulók, Hatos György 
IV. A osztályos tanuló. Gratulálunk tanulóink 
kitartó munkájához, büszkék vagyunk rájuk!

A szakmai tapasztalatok mellett a hagyo-
mányainkról, így a farsangról sem feledkez-
tünk el. Bár a járványhelyzet nem tette lehe-
tővé, hogy a népi szokásainkból megszokott 
fordított világot tapasztalhassuk meg, ki-
sebb csoportokban osztályok színtjén kicsitől 
nagyig mindenki alkalmat teremtett a far-
sangi hangulat megélésére. Óvónők, tanítók, 
osztályfőnökök vezetésével mini karneválok 
sorozata zajlott intézményünkben, melyek vi-
dám kavalkádja hirdette: győz a tavasz a tél 
felett, a jókedv, az élet szeretete a járvány-
helyzet keltette borús hangulat felett.

Összeállította Buzogány Anna-Zsuzsánna 
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2022. január 21-én, a magyar kultúra napja 
közeledtével közös versmondással emlékez-
tünk arra, hogy Kölcsey Ferenc január 22-én  
tisztázta le, fejezte be a Himnusz című köl-
teményt, amely később a magyarság himnu-
szává, nemzeti imánkká vált. Az eseményen 
Ladó Orsolya tanárnő ismertetője segítsé-
gével áttekinthettük himnuszaink váltakozá-
sának történetét, majd Bálint Imola és Nagy 
Nikoletta tanulók tolmácsolásában meghall-
gattuk az ősi székely himnuszt. Ezt követően 
közös versmondásra került sor Demeter An-
nabella tanárnő irányításával: Kányádi Sándor 
Vannak vidékek című versfüzérének egyik 
részletét mondtuk el együtt. A tevékenység 
záró mozzanataként megtekintettük Kölcsey 
Ferenc Himnusz című verse kéziratának kiál-

lított másoltát.
2022. február 1-jén a RURIS IMPEX SRL. 

cég iskolánk ötödikesei számára fejenként 
egy-egy hátitáskát, tolltartót és tanszere-
ket ajánlott fel. A felajánlott taneszközö-
ket a cég területi képviselője, Szappanyos 
Péter úr személyesen adta át a 30 ötödikes 
gyermeknek. 

Köszönjük az adományozó cégnek az isko-
lánkra való figyelést, valamint Hatos György 
mérnök úrnak a hathatós közbenjárást!

2022. február 15-én bekapcsolódtunk a 
csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár 
által szervezett felolvasómaratonba. Idén 
Nemes Nagy Ágnes költő, műfordító, iro-
dalomszervező írásaiból válogattunk és ol-
vastunk fel, 100 diák részvételével. Az V-VI. 

osztályosok a kiválasztott versek felolvasása 
után rajzban jelenítették meg a versek adta 
élményt, a bennük kirajzolódott képet. Az 
V. osztályban a Nyári rajz című vers adta az 
ihletet, melynek megzenésített feldolgozását 
meg is hallgatta az osztály a Kaláka együttes 
előadásában. A IX-XII. osztályokban a költő 
életútjának ismertetését felolvasás követte. 
Egy-egy vers vagy prózarészlet elhangzása 
után a tanulók rövid beszélgetésben mondták 
el véleményüket a hallott szövegről.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság a Magyar Kémikusok Egyesülete 
(Budapest) együttműködésével évente meg-
szervezi az Irinyi János Országos Középiskolai 
Kémiaversenyt a IX-XI. osztályos diákok szá-
mára. Az idei tanévben iskolánkat a többfor-

dulós versenyen Deák 
Noémi X. B osztályos 
tanuló képviselte. Kitar-
tásának és sok munká-
jának eredményeként 
kimagasló pontszámmal 
továbbjutott a verseny 
országos döntőjére. Fel-
készítője Rafai Dalma ta-
nárnő.

Székely-Tiboldi Anikó
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Magyar kultúra napja az OBG-ben
Iskolánkban is megemlékeztünk a magyar kul-

túra napjáról, arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
január 22-én tisztázta le egy nagyobb kéziratcso-
mag részeként és jelölte meg dátummal a Him-
nusz kéziratát. Mivel az esemény szombatra esett, 
már pénteken, az eseményt megelőző napon 
hangolódtunk rá: az órák közötti szünetekben 
versek hangzottak el az iskolarádióban diákjaink, 
Pakot Kitty Kamilla, Solymosi Izabella, Be-
rei Tamás, Fodor Tamás-Barna, Kovács Előd 
és Kibédi Hunor tolmácsolásában. Köszönjük 
nekik a közreműködést, a Diáktanács tagjai-
nak pedig a szervezéshez nyújtott segítséget! 
Január 22-én egy általános műveltségi kvízzel 
tisztelegtünk az évforduló előtt.

A magyar kulturális értékekkel kapcsolatos 
kérdések megválaszolására három nap állt a 
diákok rendelkezésére. Az eredmények ösz-
szesítése nyomán az alábbi rangsor alakult ki:

1. Becze Helga – XI. A
2. Palencsár Mihály – IX. A
3. Somai Emőke – X. B osztály

Gratulálunk a nyerteseknek!
Kihívás az olvasásra
Intézményünkből 55 tanuló kapcsolódott be 

nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel a más-
fajta román órára, melynek kezdeményező-
je, értelmi szerzője Manuela Nicoleta Stîngă 
szaktanfelügyelőnő volt. A megyei szintű tevé-
kenység Kihívás az olvasásra címet kapta és 
2022. február 15-én, az olvasás nemzeti nap-
ján zajlott. A tanulók online tekinthették meg 
tíz rangos, elismert ember kedvenc könyvének 
bemutatását, akik az olvasás fontosságáról is 
beszéltek. A meghívottak között jelen volt a 

Hargita megyei főtanfelügyelő úr is, Demeter 
Levente, aki intézményünkben földrajztanár és 
iskolánk volt igazgatója is. A diákok vallomása 
szerint külön élmény volt olvasói minőségé-
ben is megismerni a tanár urat. Azon tanulók, 
akik kihívást éreztek a bemutatott könyvek 
egyikének elolvasására, azt egy hónap alatt 
elolvashatják, majd levelet írnak a könyv be-
mutatójának. Mindenki nyertes, aki olvas, ám 
az érdekes levelek szerzői egy kellemes napot 
tölthetnek el a Septimia wellness központban 
Székelyudvarhelyen.

 Páll Emese tanárnő

Farsangoló
Február 11-én a Zeyk Domokos Technológiai 

Líceum fiatfalvi alegységének kisiskolásai jel-
mezbe öltöztek: a jelmezek bemutatása ver-
sek segítségével történt egybekötve mozgásos 
gyermekdalokkal, tánccal, ritmusjátékokkal, 
ügyességi játékokkal és legvégül a várva várt 
farsangi eszem-iszommal. Ez mindannyiunk 
számára felejthetetlen nap volt!
REAL - Iskola minden korosztály számára

Hargita és Kovászna megye tanfelügyelő-
sége és a csíkszeredai Apáczai Csere János 
Pedagógusok Háza nyert egy pályázatot: a 
Real – nyitott iskola minden korosztálynak 
elnevezésű projektet, melyben részt vesz a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum is. 

Ennek a projektnek a keretében kínál isko-
lánk második esélyt azoknak, akik nem fejez-
ték be az elemi oktatást és legalább négy év-
vel túllépték az osztálynak megfelelő életkort, 
vagy egyáltalán nem jártak iskolába. 

A programban résztvevők számára nincs 
felső korhatár. Segítségképpen támogatást is 
kapnak: 100 lej értékű személyi higiéniai kel-
lékeket (pl. fogkrém, fogkefe, szappan, dezo-
dor, törülköző, mosószer, sampon, tusfürdő), 
190 lej értékű iskolai kellékeket (hátizsák, fü-
zetek, íróeszközök, színezők, egyéb kellékek), 
180 lej értékű ruházati cikkeket (pulóver, 
mellény, póló, zokni, sál, sapkák). 

Egy fél év alatt végezhetnek el egy teljes 
évet, és minden egyes szint befejezése után 
kapnak még 500 lejt.

Novemberben indult el az első csoportunk, 
13 tanulóval, majd még két tanuló beiratko-
zott. Márciusban jár le az első félév, néhányan 
már megkapják a IV. osztályról a bizonyít-
ványt. A beiratkozott 15 hallgató között ta-

lálunk 14 és 42 éveseket is, akik egy kezdeti 
felmérés alapján a II., III. vagy a IV. szinten 
kezdték meg a tanulmányaik folytatását. E 
hallgatók esélyt szeretnének egy jobb jövőre ‒ 
ezt mindenképp többször is megfogalmazták a 
beiratkozásuk során: az olvasás és a számolás 
alapvető műveletei mellett, nagy hangsúlyt 
fektetünk a közösségi tevékenységekre is.

Az oktatás délután folyik, két tanító néni és 
az angol szaktanárnő irányításával. A tanulás 
egyéni fejlődési terv szerint halad, a diákok 
negyedik osztályig pótolhatják a tanulmánya-
ikat, megtanulnak írni-olvasni, és az alapvető 
számtani műveleteket. A diákok egyéni és cso-
portos tanácsadásban is részesülnek.  Az őket 
oktató tanítónők Pásztor Viola és Barát-Szil-
veszter Csilla-Melinda, valamint dr. Valentin 
Réka-Ibolya tanárnő. A Második esély prog-
ram központi felelőse Baciu Gyöngyvér tanár-
nő, míg László Laura, pszichológus  egyéni és 
csoportos tanácsadással, önismereti foglal-
kozásokkal és pályairányítással foglalkozik a 
hallgatók körében. Az oktatás szintenként 16 
hétig tart és a hétköznapok délutánjain talál-
koznak a pedagógusok a hallgatókkal a meg-
határozott órarend szerint.

Szervezünk tanórán kívüli foglalkozásokat 
is, amelyekbe a családtagok is bekapcsolód-
hatnak, így erősödik a tanulók kötődése az in-
tézményhez. Műhelymunkánk eredményeként 
feldíszítettük az osztálytermet januárban. 

Február 15-én egy karneváli maszkkészítő 
verseny keretében 6 tanuló részesült pénzju-
talomban (az első 300 lejes díjat, a második 
a 200 lej értékű második díjat, a harmadik a 
100 lej értékű harmadik díjat, a következő 3 
nyertes pedig egyenként 50 lej értékű dicsérő 
oklevelet vehetett át).

A résztvevőket bátorító és támogató tevé-
kenységek újabb leendő tanulókat vonzanak 
e programba, akik már érdeklődnek a követ-
kező beiratkozási időszakról. Mindenképp ér-
demes e program által felkínált esélyt megra-
gadni, hiszen van igény rá, és vannak akiknek 
szükségük is van e lehetőségre, fejlődésre.

Baciu Gyöngyvér, 
Barát-Szilveszter Csilla-Melinda

Jól vagy?
Jól vagyok. Jól vele, szintúgy nélküle.
Bár megmutathatnám azt mi elmém sötét 
szobájában fényre vár. Éhezik.
Bár a magyar nyelvtan nem érett meg arra, 
hogy megmutassam, mi szívem szétmarkolja. 
Értenéd-e mond?
Elítélnéd, igaz? Hát tedd csak azt! 
Megéri nekem. 
Rendben vagyok, ne aggódj. 
Nincs hol fájjon a nehéz élet.
Lelkemen ólom lakat, arany kulccsal zárva. 
Negatív rózsaszín, fehér lepedő. 
…
Hegyeket mászok, február volt. 
Januárt írok most. Nem hiányzik. 
Rendben vagyok, ne aggódj. 
Sajnálom, újra nem vállalhatom.
…
Mosolyáért megteszem, igen. 
Muszáj nekem.
Feltépem sebeim.
Nem fáj, dehogy.
Rendben vagyok, ne aggódj.
Akarom-e amire várok?!
Nincs válasz, így hát ne kérdezd. 
Van fény mit látok, távolságban.
A remény nagyúr. Utálom, ahogy integetve 
sétál felém a magánnyal kézen fogva. 
Érkezik. 
Rendben vagyok, ne aggódj. 
Itt vagyok, megoldom.
Hát ő hol van, mondd?!
Hiányzom neki igaz?!
Tudom, hisz hiába. Messze van, máshol.
Rendben vagyok, ne aggódj.
Megértésed könnyítené életem. 
De, ha mégsem mondd meg neki, hogy én éltem.

Barabás Blanka, XI. osztály

Or
bá

n	B
al
áz
s	G

im
ná

ziu
m



6.   oldal - 2022. február

„E
LK

XURTU
K”

KULTÚRA
Február 21-én Koncz Hunor-János polgár-

mester úr látogatást tett Benke János, a Szé-
kelykeresztúri Református Egyházközség új 
lelkipásztoránál és kedves családjánál. A láto-
gatás élményéről így számolt be: „Egy vidám, 
őszinte és tettre kész embert ismerhettem meg 
személyében, akinél elhivatottságban sincs hi-
ány. Meggyőződéssel állíthatom, hogy lelkész-
társával, Gáspár-Babos Etele-Tamás tiszteletes 
úrral közösen képesek lesznek tisztességgel és 
becsülettel szolgálni a közösséget, megújulást 
hozva.” Benke János lelkipásztor első gyüleke-
zeti szolgálata református egyházközségünk-
ben 2022. február 6-án volt.
Isten hozta Székelykeresztúron Tiszteletes Úr! 

Kísérje áldás szolgálatát!

Isten	hozta,	Tiszteletes	Úr!

Felolvasómaraton
Ebben az évben is meghirdette a Nemzetközi 

Felolvasómaratont a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár, amely 2014 óta fő szervező-
je a határokon átívelő felolvasásnak. Benedek 
Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gár-
donyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, 
Tamási Áron, Szabó Magda, Petőfi Sándor, Rad-
nóti Miklós, József Attila, Pilinszky János művei 
után, 2022. február 15-én, Nemes Nagy Ágnes 
(1922-1991) alkotásait szólaltatták meg, a költő 
születésének 100. évfordulója alkalmából. 

A tizennegyedszerre sorrakerülő esemény-
hez idén is csatlakozott a Székelykeresztúri Vá-
rosi Könyvtár, az érdeklődők verseket olvastak 
fel Nemes Nagy Ágnes költészetéből. A felolva-
sásokat igazi, töltekező beszélgetés követte.

A farsang időszaka vízkereszttel, január 
6-val kezdődik, és a húsvétvasárnapot megelő-
ző 40 napos böjt kezdetével zárul. A farsangi 
szokások – többnyire február hónapban – far-
sang végére, farsang farkára összpontosultak, 
farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húsha-
gyókeddre. Az előkészületek azonban már a 
farsangvasárnapot megelőző csütörtökön kez-
dődtek. Kövércsütörtökön sok helyen jó zsíros 
ételeket főztek és sokat ettek abban a hitben, 
hogy így bő lesz a termés, és kövérre híznak a 
disznók, de azzal is számoltak, hogy következik 
a böjti időszak, amikor tartózkodni kellett bizo-
nyos ételek fogyasztásától. Kövércsütörtökön 
húst, pogácsát, tepertőt, kolbászt, káposztát 
ettek. Disznóhús, káposzta, kocsonya, fánk, 
bor és pálinka bőséges fogyasztásával ünne-
pelték a farsangot. 

Ősrégi szokás vidékünkön a nagyböjt előtti far-
sangtemetés. A kereszténység előtti hitvilág to-
vábbélése ez a hagyomány. A tél elmúltának, szim-
bolikus „eltemetésének” sok vidámsággal, álarcos 
felvonulással és tréfás jelenetekkel tűzdelt ünnepe.

Az ősi pogány hit késői megnyilvánulásai a 
telet elűző tűzgyújtás, a maszkok és mondókák 
valamint a nagy zajjal és felfokozott vidámság-
gal lefolytatott ceremónia is.

Vidékenként változó a rituális temetés me-
netrendje, és a hozzá kapcsolódó népszokások.

A gonosz telet általában egy felöltöztetett 
szalmabábú (Illés) jelképezi, aki súlyos beteg 
és betegségét egy „orvos” állapítja meg. Majd 
kimúlik és kezdetét veszi a síratás, búcsúzta-
tás, sok élcelődéssel és a falu lakóit és elöljáróit 
sem kímélő „méltatásokkal”.

Ezután a tömeg utoló útjára kíséri a telet és 
a falu határában vagy egy erre kijelölt helyen 
elégetik a szalmabábut.

A kíséret állatokat, ördögöket és egyébb fur-
csa figurákat megjelenítő jelmezekben nagy 
hangoskodással és csörömpöléssel kíséri a bá-
but utolsó útjára.

Térségünkben rendszerint évente megrendez-
ték a farsangtemetést, amely látványos felvonu-
lással, zajkeltéssel általános vidámsággal telt.

Sándor-Zsigmond Ibolya
Illusztrációk: archív képek a betfalvi és 

fiatfalvi farsangtemetésről 

	 A jándék	filmvetítés
2022. február 27-én Székelykeresztúron is 

levetítésre került az Elk*rtuk című mozifilm, 
Székelykeresztúr Városának Önkormányzata, 
az Erdélyi Magyar Szövetség és az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács közös szervezésében.

A nagy érdeklődésre való tekintettel és az 
érvényben lévő járványügyi szabályok szeme-
lőtt tartásával a film kétszer került bemutatás-
ra. A belépés ingyenes volt, ajándék a szerve-
zők jóvoltából.

Az Elk*rtuk (A hazugság ára) egy 2021-ben 
bemutatott magyar politikai krimi-filmdráma, 
a brit Keith English rendezésében. A film pro-
ducere Kálomista Gábor, forgatókönyvét Ben-
di Balázs írta. A film témája Gyurcsány Ferenc 
egykori miniszterelnök nagy vihart kavart őszö-
di beszédének kiszivárgása és annak hatásai.

VÉGE	 A	 FARSANGNAK
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A Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület 
(HMLE) e hónapban rendezte a labdarúgó 4. Li-
gában szereplő együttesek teremtornáját. 

A bajnoki címet a Székelykeresztúri Egyesü-
lés hódította el.

A szervezők az egyesület végrehajtó bizott-
ságának tagja előtt tisztelegve a megméret-

tetésnek a Fekete Domokos Emléktorna nevet 
adták. A névadó a csekefalvi focicsapat osz-
lopos tagja, klubvezetője, korábbi játékveze-
tő, a HMLE vezetőségi tagja volt, aki pár évvel 
ezelőtt tragikus körülmények között távozott.

A székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskola-
központ sportterme adott otthont az ese-

ménynek, amelyre a Hargita megyei labdarú-
gó 4. Ligában szereplő tíz klub nevezett be. 
A mezőnyt két ötös csoportba sorolták, az 
A jelűbe a VSK Gyergyószentmiklós, a Ho-
moródalmási Homoród, a Zetelaki Fenyő, a 
Homoródszentmártoni Reménység és a Szé-
kelyudvarhelyi Golimpiákosz, míg a B-be az 
Agyagfalvi Lendület, a Székelyudvarhelyi Ro-
seal, a Székelykeresztúri Egyesülés, a Farkas-
laki SE és Gyergyószárhegyi Bástya került. A 
csoportmeccseken mindenki játszott minden-
kivel, majd a legjobb négy elődöntőbe jutott. 
Az egyik ágon a két udvarhelyi együttes mér-
kőzött meg, a Roseal 3–1-re nyert a Golim-
piákosz ellen, a másikon pedig a házigazda 
3–0-ra múlta felül a gyergyószentmiklósia-
kat. A kisdöntőben csak a büntetők döntöt-
tek, 1–1-es rendes játékidőt követően 4–1-re 
nyert Gyergyó csapata. A finálé szoros csatát 
hozott, a több FK Udvarhely-játékost kereté-
ben tudó Székelykeresztúri Egyesülés 2–1-re 
diadalmaskodott a Roseal SE ellen, így ők let-
tek a bajnokok.

Gratulálunk a győzteseknek!
Forrás: Józsa Csongor

Székely Sport

Február 19-20-án, hétvégén Moineşti adott 
otthont a 2021–2022-es román B-osztályos 
asztalitenisz-bajnokság visszavágó-soroza-
tának, ahol Székelykeresztúrt is képviselve a 
Fejér Konnert András, Görgényi Levente, Jobb 
Levente, László Barna tagokból álló csapat elis-
merésre méltó eredménnyel szerepelt.

Négy győzelemmel és két vereséggel fejez-
ték be a visszavágót. 

Az őszi szezonban még a negyedik helyen 
voltak, mostani szereplésük a hét csapatból 
harmadik helyre juttatta előbbre, ami a biztos 
bennmaradásukat jelenti. 

Székelykeresztúr város büszke minden olyan 
sikerre, amely a város jó hírnevét erősíti. 

Gratulálunk a sikerhez és kitartást, további 
jó eredményeket kívánunk!
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	 A	székelykeresztúri	EGYESÜLÉS	győzelme

A Keresztúri futóklub nagytakarítást szervez 
„Látszódjon a táj a szeméttől” felkiáltással. Vá-
rosunk emblematikus helye, a Sóskút a célpont. 
Várunk minden túrázni, szaladni, sétálni szere-
tő felnőttet és gyereket, akinek fontos, hogy a 
környezet, amiben élünk, ne legyen szemetes. 
Az akcióra március 12-én, szombaton 11 órától 

kerül sor. Semmit nem kell hoznod, Székelyke-
resztúr Város Polgármesteri Hivatala biztosítja 
a kesztyűket és a szemetes zsákokat. Neked 
csak részt kell venned az akcióban! Az indulás 
az Avicola pálya előtti térről lesz. 

Vegyél részt, így támogass egy nemes 
ügyet!

	 Látszódjon	a	táj , 	azaz	tisztítsuk	meg	a	szeméttől

Dr. Molnár István 1962-ben a zsindelyfara-
gást tanulmányozta. Kutatásának redményeit 
A hazai zsindelyfaragás térbeli-időbeli alakulá-
sának áttekintése egykori és mai termelési sa-
játosságának néhány vonása című tanulmányá-
ban tette közzé, amelyet a szakirodalom egyik 
legkiválóbb dolgozatának tartanak.

„A Hargitát és a Görgényi havasokat elvá-
lasztó Sikaszó nevű patakvölgy nyugati mellék- 
ága környékén, a Pisztrángos-mező irtványain 
keletkezett legelők tisztásain dolgozó csoporto-
kat tanulmányoztam – írja. Az egyik ilyen tisz-
táson dolgozott a Zetelaka községhez tartozó 
Küküllőmező nevezetű településről jött Biró D. 
Ferenc, (1962-ben 38 éves) és a Libánból szár-
mazó felesége sz. Kós Juliánna, akkor 24 éves.” 

Bár nem a sikaszói mezőn, csak a múzeum 
műhelyében, életre kelt a mesterség. Nem a 
teljes folyamat, csak a kézvonóval történő fara-
gás, a kecseti székelyház tervbe vett újrazsin-
delyezése céljából.

De mi is a zsindely? Fenyőfából faragott, 
40–80 cm hosszú vékony lemez, melyet tető-
fedésre használtak. Egyik hosszanti oldala jóval 
vastagabb, mint a másik. E vastagabb felébe 
rövid nyelvű csákányformájú hornyolóval árkot 
hornyolnak, amibe a szomszédos zsindely kes-
keny oldalát eresztik bele, majd keményfából 
faragott szegekkel hozzászegezik az alatta lévő 
tetőléchez. Ezzel az eljárással az esővíz befolyá-
sát és a zsindely rothadását akadályozzák meg. 
Fedésnél a zsindelyeket igyekeztek különböző 
irányban érdekesen és ízlésesen elhelyezni; az 
alsó és legfelső, a gerincen kiálló végeket szé-
pen kifaragni, hogy azok csipkésnek hassanak. 
– A zsindellyel való tetőfedés a 19. sz. derekáig 
vidékünkön is általánosan elterjedt volt. Bár a 
zsindelyezés többszöri javítással sem tartott to-
vább 25–30 esztentődnél, a középületek (temp-
lom, harangtorony, városháza stb.), a kastélyok 
és városi polgárházak, parasztházak és fedeles 
kapuk többségükben zsindelyezettek voltak. 

A zsindelykészítés háziiparszerűen, kiegészítő 
munkaként folyt. A 19–20. sz. fordulójától az er-
dők nagyarányú pusztulása miatt a zsindely-fa-
faragás visszaesett. Ugyanakkor a cserépfedés 
terjedésével az iránta való kereslet is alábbha-
gyott. Napjainkban elsősorban műemléképüle-
tek fedelének javítása céljából készítik.

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Zsindelyfaragás	a	múzeumban

	 Jó	eredmény	az	asztalitenisz	visszavágón	
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HAGYATÉK
Február hónap enyhébb időjárása lehetővé 

tette, hogy  oktatási intézményeink legkisebbjei, 
a napközis csoportok látogatást tegyenek a mú-
zeumban. A Berde Mózes Unitárius Gimnázium, 
Mosolymanók, Mosolymadárkák és Mosolyvirá-
gok csoportjai, valamint  az Orbán Balázs Gim-
názium Mesevár Napközi Otthonjának Babszem 
Jankó csoportja voltak a múzeum látogatói.

Ezúttal az állatokat nézték meg, a barnamed-
ve általános sikert aratott, de megígérték, hogy 
a tavaszi jó időben még visszatérnek, hiszen a 
múzeumudvar is felfedezésre vár. Szeretettel 
visszavárjuk őket a múzeum tágas udvarát kör-
besétálni, megnézni az addigra berendezésre 
kerülő székely házakat.

A látogatás 7 éves korig ingyenes!

Kedves, jólelkű Székelykeresztúriak!
Egy világot rémisztettek meg az elmúlt 

napokban történtek, és több millió embertár-
sunk került olyan bajba, amelyet eddig csak 
a legrosszabb filmekből ismerhettünk.

Akik úgy érzik, hogy segíteni szeretnének, 
– magánszemélyek, vállalkozások – most lehe-
tőségük van csatlakozni ahhoz az ADOMÁNY-
GYŰJTÉSHEZ, amelyet az Ukrajnát sújtó háború 
elől menekülők számára szerveztünk meg!

Adománygyűjtő pontot állítottunk fel a 
Polgármesteri Hivatal Tűzoltóságánál (Sza-
badság tér, 27 szám) ahová 7-18 óra között 
várjuk a felajánlásokat.

A helyzet súlyosságára való tekintettel a 
következő adományokra lenne a legnagyobb 
szükség:

- tartós élelmiszer, külső akkumuláto-
rok, vitaminok, vény nélkül kapható fáj-
dalom csillapító gyógyszerek, hőmérő, 
általános tisztálkodó szerek, női higiéni-
ai termékek, nedves törlőkendő, pelenka, 
tápszer, WC papír

Segítsen, hogy segíthessünk!
Székelykeresztúr Város Önkormányza-

ta, Székelykeresztúri Református Egyház-
község, Székelykeresztúri Unitárius Egy-

házközség, Székelykeresztúri Katolikus 
Egyházközség, Fiatfalvi Református Egy-
házközség, Fiatfalvi Unitárius Egyházköz-
ség, Betfalvi Református Egyházközség, 
Erdélyi Magyar Néppárt Székelykeresztúr, 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Székely-
keresztúri RMDSZ.

	 Lelkek	tárháza
Székelykeresztúr múltját kutatta Sán-

dor-Zsigmond Ibolya, ebből született a Lelkek 
tárháza - Tanulmányok, közlések Székelyke-
resztúr múltjáról című könyve.

 Ismerd meg Székelykeresztúr közelmúltjá-
nak érdekes jelenségeit! Az író tanárokról, vál-
lalkozókról, szokásokról ír a levéltári adatok és 
a helyi emlékezet alapján.

 Kik voltak a helyi közművelődés kiemelkedő 
alakjai? Hogyan alakult az Unitárius gimnázium 
múltja, mi igaz a Petőfi-legendából? Milyen für-
dőélet volt Sóskúton, miért foglalkoztak olyan 
sokan bortermeléssel és hogyan zajlottak az 
állatkiállítások? Hogyan jött létre a vajgyár? 
Miként futott be fényes katonai pályát egy fa-

lusi kisbirtokos családból származó székely 
fiú? Hogyan öröklődött évszázadokon keresz-
tül a fiatfalvi Ugron kastély, ki volt Nagy Sára 
előadóművész? Ha bármilyen kötődésed van 
Székelykeresztúrhoz, akkor ebben a könyvben 
nemcsak ismerős neveket találsz majd, hanem 
választ is találsz a kérdéseidre. 

Székelykeresztúron a kiadványt a múzeum 
portáján szerezheted be, ha Székelyudvarhe-
lyen jársz, akkor megvásárolhatod a kiadó, 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont székhelyén,  az 1918. december 1. utca 
9. szám alatt, a második emeleten. Távol élő 
érdeklődők az office@hagyomany.ro címen 
rendelhetik meg.

(Az illusztrációhoz a Fortepan adatbázisának 
174639 számú képét használtuk fel.)

Kis	múzeumlátogatók


