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Petőfi Sándor

 A márciusi i fjak
Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesűlés”,
A szó „szabadság” vala.

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.

És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen.

Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.

E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut!

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség -, sem dijért.

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!

Pest, 1848. június

Így ünnepeltünk március 15- én S zékelykeres z túron

Március 15-én nemzeti színekbe öltözött váro-
sunk, ünneplőbe öltözött a lelkünk is. Az esemény 
fontosságához híven méltó tiszteletadással emlé-
keztünk a szabadságharcra városunkban. 

A hagyományoknak megfelelően, reggel kilenc 
órakor a Millecentenáriumi emlékműnél zászlófel-
vonással kezdődött a március 15-i megemlékezés. 
Ezt követően a Timafalvi temetőben megkoszorúz-
ták Petőfi Sándor legendai sírját és a Gyárfás-kert-
ben álló Petőfi-körtefát. 

Délelőtt tizenegy órakor ünnepi istentisztelete-
ket tartottak a református, az unitárius és a kato-
likus templomokban. A református templomból az 
országzászlóval vonultak ki a résztvevők, hogy a 
zászló erre az egy napra a hagyomány szerint, a 
turulmadaras országzászló talapzatán álló árbocra 
kerüljön felvonásra.

A Nagy Lajos Gyülekezeti Ház előtt zajló ünnep-
ség során a Polgári Fúvószenekar 1895 a magyar 
és a székely himnuszt játszotta. Az Orbán Balázs 
Gimnázium tanulói Zúg március címmel vereses 
összeállítást adtak elő Ivácson Sándor magyar sza-

kos tanár irányításával. A Pipacsok Néptáncegyüt-
tes műsorát is csodálhattuk, és hallgathattuk Berei 
Tamás lelkesítő beszédét is, aki a márciusi ifjak má-
nak szóló üzenetét tolmácsolta. Az ünnepi beszédek 
után a lelkészek áldották meg az összegyűlteket, 
majd koszorúkat helyeztek el Nicolae Bălcescu és 
Petőfi Sándor szobránál. Délután sor került az or-
szágzászló visszavitelére a református templomba.

A nemzeti ünnepet este a Művelődési Házban a 
Mákvirágok Néptánccsoport gálaműsora zárta. 

Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr polgár-
mestere az országzászló mellett az alábbi ünnepi 
beszédet intézte a jelenlévő tömeghez: 

Tisztelt Magyar Nemzettársak!
Drága Keresztúri Lakosok!
Sokat jelent nekünk ez a nap! 
A magyarság számára 1848 öröksége élő és 

eleven. Merthogy a szabadság, a hűség és az ösz-
szetartozás adja a mai nap erejét. 

Ezen a napon álltak ki a márciusi ifjak a leg-
szebb elvért, ami a lélekben foganhat: egy nemzet 
szabadságáért!

1848. március 15-e példa és erő a zsarnokság 
elleni küzdelemben. Egy olyan mérce, egy olyan 
mérték, amely a széthúzás idején a szabadság 
gondolatával egyesítette a nemzetet.

Ahogyan elődeink számára, úgy számunkra is 
fontos kell legyen megbecsülni 1848 emlékezetét!  
Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabadsá-
got, hisz csak szabadságban lehet emberhez méltó 
teljes életet élni.

Ne feledjük, a szabadság egy lehetőség, egy tö-
rékeny elv, mely sajnos nem örökkévaló. Mi sem 
bizonyítja jobban, mint az elmúlt 2 év halmozott 
korlátai, vagy épp a szomszédunkban dúló, egyre 
kegyetlenebb háború.

De ne feledjük: a szabadság a lélekben csirázik 
és a szívben kel életre. Ez tartja egyben a nemze-
tet, ez adja meg a közös célokat és értékeket!

Aktuálisabb év magyarságunk tanúbizonyságára 
nem is lehetne, mint az idei, hiszen 2022-ben konk-
rétan tehetünk nemzeti hovatartozásunk bizonyí-
tásáért: az idei népszámlálás kiváló lehetőség arra, 
hogy bizonyítsuk: él a magyar, létezik a magyar és a 
magyarnak hangja van! Legyünk büszkék székelysé-
günkre, székely mivoltunkra és nemzeti értékeinkre!

Mert mi mindannyian ’48 gyermekei vagyunk.  
És épp ezért, legalább egyszer az életben min-
denkinek fel kell tennie a kérdést önmagának:  
vállalja-e nemzeti örökségét?

folytatás a 2. oldalon...

Fotó: Krisán Csaba

Fotó: Erdély Bálint Előd Fotó: Erdély Bálint Előd



2.   oldal - 2022. március

50/2022-es HATÁROZAT az Orbán Balázs El-
méleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak 
listájának elfogadásáról.

51/2022-es HATÁROZAT a város 2022-es évi 
helyi költségvetésének módosításáról.

52/2022-es HATÁROZAT a 2021-es évi helyi 
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.

53/2022-es HATÁROZAT Koncz Hunor-János 
polgármester, Székelykeresztúr város nevé-
ben megkötött szerződések aláírására, vala-
mint a szerződéseken alapuló módosítások 
kivitelezésére való felhatalmazásáról.

54/2022-es HATÁROZAT a „Fialtfalváért” 

Egyesületnek adandó illetékmentesség elfo-
gadásáról.

55/2022-es HATÁROZAT a MATERRUM K.F.T.-
nek adandó adókedvezmény elfogadásáról.

56/2022-es HATÁROZAT a CJD Domus Ala-
pítványnak adandó adókedvezmény elfoga-
dásáról.

57/2022-es HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakások bérleti díjának aktualizálásáról.

58/2022-es HATÁROZAT egy Kordaberek utcai 
terület átadásáról a Közmunkaügyi és Fejleszté-
si Minisztériumnak, a Nemzeti Beruházási Tár-
saságnak, egy bölcsőde megépítése céljából.

59/2022-es HATÁROZAT a „Regionális ivóvíz 
és kanalizálási rendszer fejlesztése” elneve-
zésű beruházás technikai és gazdasági muta-
tóinak elfogadásáról.

60/2022-es HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizá-
lási rendszer helyi és más forrásokból történt 
fejlesztéseinek a város köztulajdonába vételéről.

61/2022-es HATÁROZAT egy közhivatalno-
ki munkakör átalakításáról a Polgármesteri 
Hivatalnál.

62/2022-es HATÁROZAT egy Kossuth ne-
gyedi 2 m2-es terület közvetlen bérbe adásá-
nak jóváhagyásáról.

63/2022-es HATÁROZAT egy ajándékozás 
elfogadásáról.

64/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115 
szám alatti ingatlan bérbe adási dokumentá-
ciójának jóváhagyásáról.

65/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évre vo-
natkozó szociális tevékenységek tervezeté-
nek elfogadásáról.

66/2022-es HATÁROZAT a sürgős helyzetek 
besorolásának elfogadásáról, amely esetek-
ben gyorssegély utalható ki.

67/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
egyes határozatainak módosításáról.

Székelykeresztúr, 2022. március 24.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 50/2022 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul 
Lic. Teoretic „Orbán Balázs”

HOTĂRÂREA nr. 51/2022 privind aprobarea mo-
dificării bugetului local al oraşului pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 52/2022 privind aprobarea con-
tului de execuţie al bugetului local pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 53/2022 privind împuterni-
cirea d-lui Koncz Hunor-János, primarul ora-
şului Cristuru Secuiesc cu semnarea contrac-
telor de vânzare, administrare, concesiune, 
închiriere şi dare în folosinţă precum şi cu 
modificarea acestora prin act adiţional.

HOTĂRÂREA nr. 54/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata taxei pe clădiri pentru Asocia-
ţia „Fiatfalváért”.

HOTĂRÂREA nr. 55/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe tereni pentru 
SC MATERRUM S.R.L..

HOTĂRÂREA nr. 56/2022 privind aprobarea 
scutirii la plata taxei pe clădiri a Fundaţiei 
CJD Domus”.

HOTĂRÂREA nr. 57/2022 privind aprobarea 
cuantumului actualizat al chiriei pentru locu-
inţele ANL.

HOTĂRÂREA nr. 58/2022 privind aprobarea 
predării către Ministerul Dezvoltării şi Lu-
crărilor Publice şi Administraţiei prin Com-
pania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în 
vederea executării obiectivelor de investiţii 
„Construire creşă mică, proiect-tip, str. Kor-
daberek nr. F.N. oraşul Cristuru Secuiesc, ju-
deţul Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 59/2022 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiecti-
velor de investiţii aferente oraşului Cristuru 
Secuiesc ce urmează a se realiza în cadrul 
“Proiectului regional de dezvoltare a infras-
tructurii de apă şi apă uzată în perioada 
2014-2020”.

HOTĂRÂREA nr. 60/2022 privind aprobarea 
trecerii în proprietatea publică a oraşului a 
sistemului de apă potabilă şi canalizare a lo-
calităţii, finanţate din surse bugetare proprii 
şi alte surse.

HOTĂRÂREA nr. 61/2022 privind aprobarea 
transformării funcţiei publice de ececuţie de 
consilier clasa I, grad profesional superior în 
funcţia de consilier clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul compartimentului de asis-
tenţă socială şi sănătate.

HOTĂRÂREA nr. 62/2022 privind aprobarea 
închirierii directe a unui teren cu suprafaţa de 
2 mp., situat în cart. Kossuth Lajos.

HOTĂRÂREA nr. 63/2022 privind aprobarea 
acceptării unei donaţii.

HOTĂRÂREA nr. 64/2022 privind aprobarea 
documentaţia de atribuire a închirierii clădirii 
magazinului alimentar, situat în oraşul Cris-
turu Secuiesc, sat Beteşti nr. 115.

HOTĂRÂREA nr. 65/2022 privind aprobarea 
Planului de acţiune privind serviciile sociale 
pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 66/2022 privind privind stabi-
lirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă 
ajutoarele de urgenţă din bugetul local.

HOTĂRÂREA nr. 67/2022 privind aprobarea 
modificării unor hotărâri ale Consiliului Local 
al oraşului Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 24. martie 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

Mert nem elég a fotelből hősködni és nem 
elég elfojtott szavakkal fél véleményeket vallani. 
A magyarságot vállalni kell, a nemzeti identitá-
sunkat meg kell őrizni, és ennek értékeit gyer-
mekeinknek maradéktalanul tovább kell adni! 

Mert a közösségnek ereje van, sokkal na-
gyobb ereje, mint azoknak, akik megosztják 
vagy épp egymás ellen próbálják fordítani az itt 
élő embereket.

A történelemben akkor lehet nagyot alkotni, 
ha a vezetők és a követők megérzik az idő sza-
vát. Akkor és ott azt teszik, amit tenni kell, amit 
tenni lehet és amit tenni érdemes.

Emlékezzünk: nem a szavak számítanak! Ha-
nem a tettek, a felelősséggel vállalt döntések, 
és a közös erőfeszítések. 1848 olyan egységet 
és egyetértést teremtett a magyar nemzet szá-
mára, mely azóta is példát mutat!

Végezetül Jókai Mórt szeretném idézni, aki 
örökérvényűen fogalmazta meg az 1800-as 
évek végén, csaknem 50 évvel az események 
után: „Míg magyar él, míg szabad ember él e 
honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ez 
évre, annak történelmére és e történelem alko-
tó alakjaira!”

Mai ünnepségünk is azt bizonyítja, hogy 
mennyire igaza volt Jókainak!

Milyen szép számban gyűltünk ma össze, 
mennyire ragyognak az ifjak szemei a szabad-
ság szó hallatára, mennyire fontos mindannyi-
unk számára az örökség, melyet ránk hagytak a 
márciusi ifjak: fennmarad a magyar!

Isten, kérünk, áldd meg a keresztúriakat!
Isten, kérünk, áldd meg a magyart!

 Anyaköny vi hírek
 2022.02.15. – 2022.03.15.

 Elhalálozások 
Tarcsafalvi Alexandru 16.02.2022
Balazs Clara  19.02.2022
Lőrinczi Ioan  03.03.2022
Márton Csaba  08.03.2022
Ambrus Francisc 09.03.2022
Patakfalvi Mózes  13.03.2022

...folytatás az első oldalról



2022. március - 3.   oldal

ÖNKORMÁNYZAT

 Tömbházak s zigetelése
Az Országos Helyreállítási Terv keretein be-

lül kitűnő lehetőség kínálkozik Székelykeresz-
túr számára, amely városunk tömbházainak 
szigetelésére és korszerűsítésére vonatkozik.

Március 11-én Koncz Hunor-János, Székelyke-
resztúr polgármestere találkozóra hívta a lakó-
szövetségek és a tömbházak képviselőit, mert 
– amint elmondta – „számomra fontos, hogy 
közösen tudjunk élni és megragadni az előttünk 
álló lehetőségeket, hiszen mindnyájunk számá-
ra az a cél, hogy lakóhelyeink megújuljanak és 
olcsóbban fenntarthatóvá váljanak.”

Egymást segítve dolgozunk tovább a fejlődésért!

Az elmúlt napokban elkezdődött országunk-
ban a népszámlálás, amelyre mint tudjuk csak 
tízévente szokott sor kerülni.

Éppen ezért kiemelten fontos és meghatáro-
zó mozzanat ez az ország életében. 

2022 az első év, amikor személyesen tölthet-
jük ki a kérdőíveket egy online felületen. Szè-
kelykeresztúron 4 segítőpontot hoztunk létre, 
ahol népszámláló biztosok segítenek a magyar 
nyelven is elérhető kérdőívek kitöltésében. 

Arra buzdítom Önöket, hogy aki teheti, tölt-
se ki otthon a kérdőíveket, viszont akinek nincs 
erre lehetősége az forduljon bizalommal a se-
gítőpontokon levő kollégákhoz.

Kérem Önöket, hogy a gördülékeny segít-
ségnyújtás érdekében egyeztessenek időpon-
tot a népszámláló biztosokkal, akiknek az elér-
hetőségeit a mellékelt képen találják.

FONTOS, hogy mindannyian részt vegyünk a 
népszámlálásban, mert a következő 10 évben a 
népszámlálás eredményei függvényében:

- érvényesülnek nyelvhasználati és kisebb-
ségi jogaink;

- részesülnek oktatási és kulturális intézmé-
nyeink az állami támogatásokból;

- kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
- osztják szét a települések között a lakosság- 

arányosan járó támogatásokat;
- szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak 

a településfejlesztési prioritások és támogatások;
- változnak majd a lakhatással, a családdal, 

az oktatással, az egészségüggyel, a foglalkoz-
tatottsággal, a szociális helyzettel kapcsolatos 
döntések.

 L akossági gy űlés
Egy kisebb lakossági gyűlést hívott össze  

Koncz Hunor-János, városunk polgármestere,  
amelyen részt vettek az Arany János és Köl-
csey Ferenc utcák azon lakói, akiknek az elmúlt 
években megnehezítette életüket és folyama-
tosan zavarta nyugalmukat a közelükben mű-
ködő önkiszolgáló autómosó tevékenysége.

„Bizonyára Önök közül is többen észrevették 
már, hogy az elmúlt periódusban leállíttattuk az 
említett autómosó tevékenységét, amely nem 
megfelelően működött – mondta a polgármes-
ter úr. A napokban, miután minden hiányzó 
dokumentum a helyére került, csakis annak fé-

nyében voltam hajlandó aláírni és kiadni a mosó 
működési engedélyét, amennyiben az utca lakói 
által javasolt nyitvatartási programot elfogadja 
és majd be is tartja a vállalkozás tulajdonosa.

Köszönöm a lakóknak, hogy eljöttek és meg-
tiszteltek azzal, hogy elmondták a problémát, 
amellyel már évek óta küzdöttek, mert ezáltal 
lehetőségünk nyílt kézzel fogható megoldást 
találni a problémájukra.

Székelykeresztúr kapui nyitottak mindenki 
számára, aki városunkba kíván jönni, vállalkoz-
ni szeretne és értéket kíván teremteni, viszont 
azt mindenkitől elvárjuk, hogy ezt tegye becsü-
letesen, tisztességgel és tartsa tiszteletben kö-
zösségünk elvárásait!”

Tájékoztatás a székelykeresztúri Bölcsődébe való beiratkozásról
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 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.

• „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 laborvizsgálatot igazoló akta 
benyújtása előzi meg.

Első a város!
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A hagyományok, ünnepek jegyében zajlott az 
elmúlt hónap a Petőfi Sándor Általános Iskolában.

A téli ünnepkör második nagy egysége a far-
sang, amely a téli időjárás elmúlását, a tavasz 
közeledtét jelzi. A farsang hossza évről évre vál-
tozik. Vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A ta-
vaszvárás, a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bo-
londozás, eszem-iszom és a párkeresés időszaka. 

Legjellemzőbb mozzanata az álarcos, jelme-
zes alakoskodás volt a Napsugár Napközi Ott-
honban is. Csúcspontja minden csoportban a 
farsangi bál. A gyermekek a különböző farsangi 
projektek keretében télkergető versekkel űzték 
el a telet. Mókás, mozgásos játékokkal, dallal, 
tánccal, fánk fogyasztással hívták a napfényt, 
köszöntve és elővarázsolva az érkező tavaszt.  

Szász Anna Melinda, Szurkos Hajnalka
„Szabadság, szerelem!” Március 15-ei 

műsor a Petőfi Sándor Általános Iskolában
Szabadság, szerelem. E két fogalom külön-kü-

lön is rendkívül tág és sokatmondó, így együtt 
pedig még inkább, hiszen egy történetet me-
sélnek el. Egy olyan történetet, amely egyaránt 
személyes és közösségi, amely mélységekkel és 
magasságokkal teli, ahol egyszerre van jelen az 
egyesülés és az elválás, valamint amely örökre 
emlékezetes marad. Amikor idén is, március 15-
én, megálltunk és megemlékeztünk a magyar 
közösség egyik legfontosabb napjáról, még jelen-
tésesebbé váltak e szavak. Ezt a szellemiséget, 
hangulatot idéztük meg és élhettük át a Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákjainak köszönhetően. 

Az ünnepnap a Petőfi-szobor megkoszorú-
zásával indult, majd az iskolában folytatódott, 
ahol dr. Simó Ildikó igazgatónő köszöntött min-

denkit ünnepi beszédével, ezt követte a már 
hagyománnyá vált Petőfi Sándor Jövendölés 
című versének szavalata, amelyet Mátéffy Mag-
or VIII. C osztályos tanuló előadásában hall-
gathattunk meg. Végül pedig a „Szabadság, 
szerelem!” című irodalmi összeállítás került be-
mutatásra, ahol iskolánk névadója, Petőfi Sán-
dor és kedvese, Szendrey Júlia kapcsolata állt a 
középpontban. Szerelmük, közös életük minden 
fordulatáról versek, naplóbejegyzések vallanak, 
ezáltal próbáltuk meg elmesélni a szabadság 
és szerelem történetét, amelyben összeforrt 
a személyes kapcsolat és a közösségért való 
törekvés ereje. A műsoron keresztül szerettük 
volna megmutatni a boldogság megélését, az 
élet viszontagságain való átküzdést, valamint 
segíteni arra fókuszálni, hogy mi is próbáljunk 
meg megélni minden pillanatot, használjuk ki a 
mát és legyünk hálásak egymásért. 

A műsorban a nyolcadik osztályos diákok 
szerepeltek, helyszínül az iskola díszterme 
szolgált, rögzített formában pedig megtekint-
hető az iskola honlapján is.

2022. március 5-én, szombaton 9 órától kez-
dődött az idei Herman Ottó Kárpát-medencei 
kiterjedésű biológia verseny erdélyi fordulója, 
melyet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány 
Egyetem szervezett. A rendezvény megnyitója 
és a verseny online térben zajlott, az iskolai 
tanteremből kivetítő segítségével kapcsolód-
tunk be a megadott linken.  A versenyen ki-
lenc megye 98 hetedikes és nyolcadikos diákja 
vett részt. Iskolánkat 8 diák képviselte: Máthé 
Kitti, Nagy Tímea, Baksa Zalán, Nagy Eszter, 
Hadnagy Laura-Tímea, Mátéffy Magor, Dobos 

István, Táncos Boróka. Dicséretben részesült 
Nagy Eszter és Hadnagy Laura-Tímea. (Számol 
be az eseményről Hatos Anna-Zsuzsanna bio-
lógia szakos tanárnő.) Minden versenyzőnek 
gratulálunk a kitartó munkájáért!

2022. február 5-én lezárult a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei helyesírási verseny 
első fordulója. A járványra való tekintettel a 
verseny online körülmények között zajlott. 
Mindennek ellenére szép számban és nagyon 
ügyesen teljesítettek a tanulók. Erdélyből 813 
versenyző nevezett be. Iskolánkból 13 diák 
készült lelkesen, és vett részt a megmérette-
tésen, amelyből Biró Dóra V. osztályos tanuló-
nak sikerül továbbjutnia a második fordulóra. 
Ezúton is szeretnénk minden egyes verseny-
zőnek gratulálni és biztatni a továbbiakban is.

 

2019 szeptemberében indult I am con-
nected but not addicted to technology 
nevű nemzetközi ERASMUS + projekt. Ennek 
keretén belül február 14-18. között egy újabb 
képzésre került sor a portugáliai Albufeiraban, 
melyen iskolánkból hat pedagógus vett részt. 
Témája a biztonságos internethasználat és a 
virtuális identitás volt. Előadások, csoport-
munkák során tevékenységeket dolgoztunk 
ki, melyeket itthon a diákjaiknak megtartunk, 
így figyelmeztetve őket az internetes sze-
mélyazonosság biztonságos használatára. 

Összeállította Kacsó Anett
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Mesterségek nemzeti napja
A mesterségek nemzeti napja alkalmából 

diákjaink a kereskedelem rejtelmeivel ismer-
kedhettek meg egy szimulációs vetélkedőn 
keresztül, iskolánk dísztermében.  A diákok 4 
fős csapatokat alkottak, amelyek egy-egy vál-
lalkozást testesítettek meg és feladatuk a „ka-
csák tenyésztése” és értékesítése volt. Minden 
csapatnak arra kellett törekednie, hogy ha-
tékonyan szervezze meg a beszerzést, köny-
velést és az értékesítést. Papírt kellett vásá-
rolniuk a beszállítóktól, amiből kacsát kellett 
hajtogatniuk, és az elkészített kacsákat pedig 
értékesíteniük kellett a felvásárlóknak. Ezek 
után a pénzmozgásokat pedig el kellett köny-
velniük. A vetélkedő végén az a csapat nyert, 
aki a legnagyobb nyereséget könyvelte el és a 
könyvelésük is rendben volt. A résztvevő csa-
patok nagyon ügyesen teljesítettek, a legtöbb 
nyereséget a 9 TL osztály csapata érte el.

A mesterségek napjának lezárásaként a di-
ákok különböző mesterségekből összeállított 
kérdésekből álló Kahootos versenyen mérték 
össze tudásukat.

Összességében egy szép és tartalmas na-
punk volt.

Balázs Mihály
Nemzeti nap ‒ Honismereti vetélkedő ’48 
ünnepén

2022. március 15-én a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumban Honismereti vetélke-
dővel vette kezdetét a megemlékező, forra-
dalmat felidéző rendezvények sora.

A rendezvényen az iskolában tartózkodó 
osztályok mindenike képviseltette magát, ily 
módon 8 csapatba szerveződve közel negyven 
diák vett részt a vetélkedőn. A vetélkedő ér-
dekessége, mindamellett, hogy a verseny reg-
gelén, ad hoc módon lett meghirdetve, hogy 
próbáinak feladatai összekötötték ’48-at Szé-
kelykeresztúrral, alapozva a tanulók általános 
ismereteire, lexikális tudására, kreativitására.

Az ötfordulós vetélkedő I. fordulója egy 
Székelykeresztúr-címer megtervezését kér-
te a diákoktól. Itt számos érdekes ceruzarajz 
készült, esetenként magyarázatokkal színez-
ve. A II. fordulóban, a megadott kijelentések 
igazságértékeiről kellett a diákoknak dönteni-
ük. A III. fordulóban a megadott válaszok kö-
zül kellett kiválasztaniuk a helyeset a résztve-

vőknek. A IV. forduló válaszmegfogalmazást, 
konkrét lexikális tudást kért a versenyzőktől.

Az V. fordulóban egy fogalmazásba burkolt 
haditervvel kellett előrukkolniuk a csapatok-
nak, mely elmondása szerint Bem tábornok, 
Petőfi Sándor és Zeyk Domokos tanácskozik, 
tervez. A vetélkedő anyagát Tekeres Imo-
la, történelem szakos tanár állította össze, 
a versenyt levezette Kornis Melinda, iskolai 
tanácsadó tanár. A versenyt számos kolléga 
segítette munkájával, akiknek ez úton is kö-
szönetünket fejezzük ki.

Az eredményhirdetés után kokárda- és 
egyéb nemzeti identitást hangsúlyozó eszköz 
készítésére buzdította a csapatok tagjait Vas 
Melinda, textiltermék készítő szaktanár. Ezek 
után megemlékező percek következtek az is-
kola épülete előtt álló Zeyk-mellszobornál.

Az ünnepi megemlékezés filmvetítéssel zárult.
Kornis Melinda
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 
munkálkodhass a jövőn.”

Széchenyi István időtálló szavai lebegtek 
iskolánk fölött, amikor kicsik és nagyok egya-
ránt megemlékeztünk 1848. március 15. ese-
ményeiről.

A folyosókon kihelyezett ünnepi asztalok, 
1848-as tematikájú ‒ diákok által készített ‒ 
plakátok, néhány vállalkozó kedvű 8., 10. és 
11. osztályos diák segítségével teremtettünk 
ünnepi hangulatot. A diákok megszólították 
társaikat, a forradalommal kapcsolatos kér-
déseket tettek fel számukra. Jutalmul nemzeti 
színű kitűzőt kaptak, melyet 7-8. osztályos di-
ákok készítettek. Fényképezkedhettek az 1848 

hangulatát megidéző kellékekkel (képkeret, 
huszárcsákó), elolvashatták a forradalom ki-
áltványát, a 12 pontot, valamint Petőfi Sándor 
Nemzeti dal című költeményét.  Iskolánk legki-
sebbjei háromszínű virágdíszeket készítettek.

A Sulirádió alkalomhoz illő hanganyaggal 
emelte az esemény hangulatát.

Ünneplésünk az immár hagyománnyá vált 
istentisztelet előtti koszorúzáson folytatódott, 
ahol Varró Margit igazgatónő, valamint az 
egyházközség elöljárói megkoszorúzták 
iskolánk névadójának, a forradalom kiváló 
személyiségének, Berde Mózesnek a szobrát, 
valamit a legnagyobb székelynek, Orbán Ba-
lázsnak a szobrát. Erre az alkalomra a diák-

ság egésze megtöltötte az iskolánk főbejárati 
részét.  Kórusunk Kossuth-nótákat énekelt. 
Ezt követően részt vettünk az ünnepi isten-
tiszteleten az unitárius templomban, ahol 
a szószéki szolgálatot Dénes Erzsébet lel-
kész végezte. Délben csatlakoztunk a városi 
megemlékezéshez a turulmadaras „székely 
szigeten”, ahol méltósággal emlékeztünk az 
elődökre. Megemlékezésünk zárómozzanata-
ként megkoszorúztuk a főtéren Petőfi Sándor 
szobrát.

Tisztelet a hősöknek!
Farkas Orsolya

Forrás: az intézményünk és a 
Polgármesteri  Hivatal Facebook-oldala
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FARSANG 
Jelmezek, álarcok, jókedv, zene és tánc 

jellemezték az idei farsangi napot 2022. 
február 25-én. Minden osztály bemutatta 
jelmezét, majd közönségszavazás követke-
zett, amely eldöntötte, hogy melyik osztály 
a legszebb, legkreatívabb. A győztes osztá-
lyok jutalomban részesültek, elfogyasztották 
közösen a megérdemelt tortákat. A farsang 
fénypontja a tombolahúzás volt, nagyon sok 
ajándék és tombolatárgy került kisorsolásra. 
Nagyszerű farsang volt, kimozdította a diá-
kokat a szürke hétköznapokból, mindenki ar-
cára széles mosoly kerekedett. Az örömöt és 
a jókedvet tetőzte a feldíszített osztályok és 
folyosók látványa. Egy felejthetetlen napban 
volt része diáknak és tanárnak egyaránt.

Gál Ágota, XI. A
MÁRCIUS 11. ‒ SZAKMÁK NEMZETI NAPJA
2022. március 1-11. között technológia 

órákon a VIII. osztályokban a szakmák 
megismertetése volt a téma. Az utóbbi 
időben, a rádióban és Facebookon közzétett 
álláshirdetések alapján azt tapasztaltam, 
hogy városunkban és a térségben a 
legkeresettebb szakember az asztalos és a 
varrodai munkás. Ezért a szakmák nemze-
ti napja alkalmából megszervezett rendez-
vények keretében meghívtam Vass Ibolya 
faipari mérnök-tanárt és Vas Melinda texti-
lipari mérnök-tanárt, mindketten a Zeyk Do-
mokos Technológiai Líceum pedagógusai.

Egy rövid interaktív ismerkedés és ráhan-
golódás után sor került a szakmák szépségei-
nek és buktatóinak bemutatására, melyeket a 
városunkban élő személyes példák ismerteté-
sével tettek hitelessé. Felsorolásra és bemuta-
tásra kerültek a városunkban működő faipari és 
textilipari cégek, kisebb családi vállalkozások. 
A szakmai ismeretek bővítése mellett sor ke-
rült egy kis gyakorlati tevékenységre is, mely-
ben a diákok nagy élvezettel és odaadással 
kapcsolódtak be a meghívott tanárok irányí-
tásával: tűpárnát és furnérlemezből könyvjel-
zőt készíthettek maguknak.

Bartha Rodica
KISRÉGIÓS NÉPDALVETÉLKEDŐ
2022. március 22-én, pénteken került sor a 

Berde Mózes Unitárius Gimnázium szervezé-
sében a IV. „Fúdd el jó szél, fúdd el…” kisré-
giós népdalvetélkedőre Székelykeresztúron, 
amelyen több mint 20 elemi, általános és kö-
zépiskolás diák vett részt.

A versenyen iskolánkat három tanuló képvi-
selte: Pál Orsolya-Tímea (XI. A osztály), Antal Tí-
mea és Zsidó Tímea (IX. A osztály). Mindhárom 
tanulónk nagyon jól teljesített, ketten díjat is 
szereztek: Antal Tímea I. helyezést, valamint Pál 
Orsolya-Tímea II. helyezést ért el. Díjazottaink 
továbbjutottak a „Csak tiszta forrásból” megyei 
népdalvetélkedőre, amelyre Székelyudvarhe-
lyen kerül sor 2022. március 19-én, szombaton.

Gratulálunk a versenyzőknek, kívánunk 
nekik további sok sikert, leljék mindig örömü-

ket az éneklésben, örvendeztessék meg hall-
gatóságukat sokszor olyan szép énekekkel, 
amelyek megszólalhattak kisvárosunk kul-
túrotthonában. Isten áldása kísérje munká-
jukat és minden egyes léptüket! Szombaton 
pedig lélekben a továbbjutókkal voltunk, akik 
zenei elhivatottságukkal ismét képviselték az 
Orbán Balázs Gimnáziumot.

László Attila zenetanár
ZÚG MÁRCIUS 
Utassy József verséből kölcsönözte címét az 

ünnepi műsor, amellyel idén a 48-as forrada-
lomra emlékeztünk. Berei Tamás XI. B osztá-
lyos diákunk ünnepi szónoklatát követően az 
Ivácson Sándor tanár úr irányításával készült 
irodalmi összeállítás a magyar  szabadságharc 
máig ható üzenetét tolmácsolta nemcsak diák-
jainknak, hanem a városszintű megemlékezés 
résztvevőinek is. Köszönjük, hogy az Európa 
törékeny békéjét fenyegető események sodrá-
sából kiléphettünk néhány percre felidézni múl-
tunk tanításait hazaszeretetről, szabadságról.
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A Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület kezdeményezésére az Erdélyi 
Önkéntes Tűzoltók Szövetségével közösen tuda-
tos, célirányos gyűjtés indult február 28-án, így 

10 nap alatt városunk polgárainak adományaiból 
sikerült egy több mint 28 ezer lejes segélyszál-
lítmányt összeállítani, ami elsősegély nyújtás-
hoz szükséges anyagokból (kötszer, steril lapok, 
ragtapasz, fertőtlenítőszerek, elsősegély dobo-
zok, vérnyomásmérők), gyógyszerekből, tartós 
élelmiszerekből, katasztrófa helyzetek kezelé-
sére szolgáló felszerelésekből állt. Az összegyűlt 
adományokat március 8-án este 9 órai indulással 
az egyesület tagsága  szállította Beregsurány-
ba, a Magyar-Ukrán határátkelőhöz. Ott előze-
tes egyeztetés alapján találkoztak a kaposvári 
KÖTÉL Egyesülettel, akik velük párhuzamosan 
gyűjtést szerveztek Magyarországon. Összesí-
tésre került a két irányból érkező segélyszállít-
mány, így végül egyesítve érte el a célállomást, 
a kárpátaljai Dercent. Köszönet illet minden jó-
szándékú adakozót, aki lehetőségeihez mérten 
támogatta az akciót.

KULTÚRA/KÖZÉLET

 Heinczinger Mik lós –  
 MIK A Keres z túron

Március 21-én, hétfőn este a Nagy Lajos Re-
formátus Gyülekezeti Házban csodálatos, telt-
házas estét tartott Heinczinger Miklós – MIKA 
dalnok, előadóművész, a legendás Misztrál ze-
nekar alapító tagja. A verses dalok világában 
a hallgatóságnak igazi időutazásban volt része, 
észrevétlenül repült el az a 70-80 perc. Igazán 
megtisztelőnek éreztük, hogy a művész elfo-
gadta meghívásunkat, és egyben mindannyian 
reményünket fejeztük ki, hogy lesz még folyta-
tás. Úgy legyen!

Március 18-án, pénteken 18.00 és 19.30 
órától a Nagy Lajos Református Gyülekezeti 
Házban felemelő jótékonysági koncertet adott 
a Polgári Fúvószenekar 1895, amelynek teljes 
bevételét a Kárpátalján elő magyar testvéreink 
megsegítésére ajánlotta fel.

Kezdetben egy koncertet terveztek, de a ha-
talmas érdeklődésre való tekintettel a szerve-
zők és a zenekar közösen azt a döntést hozták, 
hogy megduplázzák az előadást, hogy minden 
érdeklődő részt vehessen, és lehetősége sze-
rint, a maga módján segítsen a rászorultakon, 
akik akaratukon kívül háborúba keveredtek, 
és arra kényszerültek egyik napról a másikra, 
hogy egy élet munkáját maguk mögött hagyva, 
egy új életet kezdjenek. Ehhez kívánt a Polgári 

Fúvószenekar 1895 is hozzájárulni szerény le-
hetőségei, de mindenkori lelkesedése szerint.

Szép és nemes gesztus! Köszönet érte a ze-
nekarnak és minden segítőnek!

 A Polgári Fúvós zenekar 1895 jótékonysági koncer t je

Segélyszállítmány ment Székelykeresztúrról 
Kárpátaljára. Az adomány célzottan érkezett 
Aknaszlatina megsegítésére. A városi jellegű 
település lakóinak száma megközelíti a 8600 

főt, melyből a legutóbbi felmérések szerint  
3500-an magyar nemzetiségűek. Aknaszlati-
nának magyar alpolgármestere van Kocserha 
János személyében. 

A Koncz Hunor-János polgármester által 
meghirdetett adománygyűjtés sikeresnek bizo-
nyult. Sok keresztúri lakos tartotta fontosnak 
támogatni a háború sújtotta Ukrajnában élőket. 

Az adományozók többsége figyelembe vet-
te a kiírást és a legszükségesebbeket pakolták 
össze a csomagokba: konzervek, víz, takarók, 
pelenkák, higiéniai eszközök stb.

Az adomány jó kezekbe került és ténylege-
sen segíti az arra szorultakat.

Az adományok kiszállítását és az ezzel járó 
nem egyszerű papírmunkát az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) vállalta magára.

 Minden magyar felelős minden magyarért!

 Kukoricadélut án
Lassan öt éve működik kisebb-nagyobb sike-

rekkel a Betfalváért Közösségi Egyesület.  Min-
den évben próbálunk megújulni, valami frisset 
bevinni az egyesület életébe. Mégis van pár 
olyan rendezvény, amely a kezdetek óta kísér 
bennünket. Ilyenek a kukoricadélután,  a gyer-
meknap, a karácsonyi vásár. Ezek mellett újabb 
rendezvényekkel bővítjük az egyelőre még sze-
rény palettánkat.  Az elmúlt két év sajnos min-
ket is, mint sok más egyesületet, megfosztott 
a közösen eltölthető időtől. Így megfosztott a 
rendezvényektől is. De mi nem tétlenkedtünk 
ezekben az időkben sem, tervezgettünk, szer-
vezgettünk, hogy még jobb, még érdekesebb 
programokkal indítsuk az évet.  2022-ben első 
rendezvényünk a kukoricadélután volt, amelyre 
2022. március 4-én került sor.

Immár egy teljes év kihagyása után, negye-
dik alkalommal rendeztük meg. A rendezvényen 
való részvétel teljesen ingyenes, a szervezők 
főtt kukoricával kedveskedtek mindenkinek, aki 
ellátogatott a helyszínre. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, az idén is egy kis meglepetéssel ké-
szültek a szervezők. Minden évben valamilyen 
előadás, komolyabb beszélgetés előzte meg a 
kukorica elfogyasztását. A tavalyelőtt egy meg-
hívott társulat két színdarabjaval készültünk. 
Az idén nagy lelkesedéssel a szervező csapat 
maga tanult be és adott elő két bohózatot: Az 
ötvenedik házassági évfordulót és a Jó adóst. 
Úgy gondoljuk, egy sikeres rendezvényt tudha-
tunk magunk mögött, és ezt nem csak a részt-
vevők nagy száma, hanem az is tükrözi,  hogy 
felkérést kaptunk, hogy a kosaras bálon is ad-
juk elő a betanult színdarabokat.

Jövőre újult erővel vágunk neki, addig is nagy 
lendülettel állunk a következő rendezvények elé. 

Szőke Renáta SOS Kárpátalja 2022
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SPORT/KULTÚRA

 Karate ver seny
A Székelykeresztúri FUDOSHIN Sport Klub 
szervezésében március 5-én került sorra a vá-
rosi  sportcsarnokban a karate verseny.

Közel 130 résztvevővel, Hargita megyei csapa-
tok részvételével történt, Székelykeresztúr, Szé-
kelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, 
Csíkszentmárton, Csíkszépvíz csapatai voltak jelen.

A verseny a jelenlegi olimpiai WKF szabályok 
szerint zajlott, amely kata-formagyakorlat és 
kumite-harc próbatételekből állott. 

A résztvevőknek magas minőségi és fizikai pró-
batételt kellett teljesíteni, amely lehetőséget nyúj-
tott a versenyzők teljesítőképességének  és tech-
nikai színvonalának a felmérésére. Számos szülő 
jelenlétében a gyerekek egyéni feladatokat teljesí-
tettek, amely nagymértékben növeli az önállósá-
got, az önfegyelmet, tűrőképességet, koncentrá-
ciót és nem utolsó sorban a technikai színvonalat.

A verseny lehetőséget biztosított a karate ál-
tal képviselt értékek elsajátítására- önfegyelem, 

kitartás, tisztelet, önbizalom, felelősségvállalás, 
valamint a technikai színvonal növelésésre és a 
további versenyekre való felkészülésre.

Az eseményen nagyon sikeresen szerepeltek 
a keresztúriak a pódium legmagasabb fokára 
állhatott fel Orosz Anita, Major Attila, Berei Bo-
tond, Krisán Bíborka, Deák Noémi, Major Bálint, 
Szombatfalvi József, Forgács Szabolcs, Veres 
Szabolcs, továbbá dobogóra kerültek, és jól 
teljesítettek még Kiss Boglárka, Fodor Boróka, 
Tódor Panna, Petrea Geréb Beáta, Szakács Erik, 
Fodor Hanna, Fodor Hunor, Demeter Csongor, 
Demeter Koppány, Fodor Hunor, Szakács Patrik, 
Kecskés Anna, György Laura, Balázs Boróka, 
Fodor Hanna, Fazakas Nimród, Balázs Mátyás.

A versenyre való felkészülésben és a ver-
senyfeltételek megteremtésében nagy segít-
séget nyújtott Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata, a Bethlen Gábor ZRT. alap, valamint  
más magáncégek és magánszemélyek, akiknek 
támogatását nagyon köszönjük!

Fazakas Áron-István 

Nem mindennapi eseménynek lehettek ré-
szesei mindazok, akik egy „titokzatosan” meg-
szervezett könyvbemutatón jelentek meg. 

Egy családi eseményt megünnepelni hívta el 
Derzsi Pált a lánya március 8-án az egyik szé-
kelykeresztúri étterembe. A mit sem sejtő nyu-
galmazott tanító még akkor sem sejtette, hogy 
milyen alkalomra érkezett, amikor a terembe 
belépve csodálkozva látta, hogy barátai, szom-
szédjai, rokonai és egykori iskolatársai is szép 
számban jelen vannak. Csak akkor kezdtek el 
reszketni a lábai, amikor Farkas Wellmann End-
re átnyújtotta neki az Artprinter Könyvkiadónál 
megjelent Imádság-tánc címet viselő verseskö-
tetet, és közölte vele, hogy tulajdonképpen a 
saját könyvbemutatóján van éppen. 

A könyvbemutatón Farkas Wellmann Endre 
elmondta: „Hiába, hogy több mint negyven éve 
ismerjük egymást, számomra is meglepetés 
volt, amikor öt-hat évvel ezelőtt döbbenettel 
tapasztaltam, hogy milyen elsőrangú költészet 
az övé. Amikor számomra ez világossá vált, 

megpróbáltam rávenni őt arra, hogy ezeket az 
alkotásokat ne a Facebookon tegye közzé, mert 
ezek a versek sokkal többet érdemelnek, és a 
legjobb irodalmi lapokban volna helyük. Az un-
szolásomra ideadta néhány versét, amelyeket 
közöltünk a magyarországi Előretolt Helyőrség-
ben, pozitív visszajelzések érkeztek rájuk, nagy 
nézettségű közlései voltak. Azt láttam, hogy 
egész egyszerűen annyira szerény ez az ember, 
hogy magát az ötletét se dobná fel annak, hogy 
neki egyáltalán valaha legyen egy könyve. Rá-
jöttem, hogy mint régi barátjának és tisztelőjé-
nek, mi más feladatom lenne mintsem az, hogy 
akkor megszerezzem neki ezt az örömet.”

Az immár kötetes költő elmondta, hogy ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal, de végigkí-
sérte a versírás az életét. „Általában a versek 
olyankor jöttek ki belőlem, amikor valamilyen 
fordulat volt az életemben, akár vidám, akár 
szomorú. Akkor a szavak úgy jöttek, hogy le-
írtam, és szinte nem is kellett rajta csiszolni, 
mert úgy lett igaz.” Hozzátette, nem is remél-
te, hogy neki valaha könyve jelenik meg. „Ami-
kor Endre felemelte az asztalon lévő terítőt, 

akkor láttam, hogy könyvek vannak alatta. És 
ahogy hozta közelebb, hát nézem, hogy a ne-
vem van rajta. Nehezen tudtam visszatartani 
a könnyeimet. Nagyon szép volt ez a március 
8-ai nap 2022-ben, emlékezetes marad. Remé-
lem, nem csak nekem, másnak is.”

Valóban, akik jelen voltunk, meghatódva 
együtt örültünk az ünnepelttel, akinek kívánunk 
jó egészséget, további gazdag, alkotó éveket!

Sándor-Zsigmond Ibolya
Forrás: Liget.ro

Me g l e p e t é s  kö n y v b e m u t a t ó

Március utolsó hétvégéjén nagyszabású 
rönkhúzó versenyre került sor Betfalván. A 
szervezést Szakács Sándor vállalta fel, akinek 
az eseményt megelőző teljes héten át segítsé-
gére voltak Boros István és Szőke Barna, to-
vábbá a szervező családtagjai és barátai is töb-
ben a rendezvény sikeréért dolgoztak.

A verseny számára igénybevett 2 hektá-
nyi területet Bokor József ajánlotta fel, ezért 
szintén köszönetet nyilvánítanak a szervezők.  

Az esemény sikerességét bizonyítja, hogy a 
látogatók, versenyzők, résztvevők száma 500-
700 között mozgott.

A verseny tétje, hogy 3 perc alatt milyen 
messzire vontatnak el egy adott nehézségű 
rönköt különböző kategóriájú fogatok.

A verseny eredménye:
Nagy kettes fogat, 13 indult

1. Helyezett: Iván Attila (Gyergyóremete) – 150 m; 
2. helyezett: Erdős Rómeó (Ditró) – 149,5 m;
3. helyezett: Szakács Sándor (Betfalva) – 134,6 m.

Nagy egyes fogat, 14 indult

1. Helyezett: Kovács Gábor (Torja) – 103,2 m; 2. 
helyezett: Iván Attila (Gyergyóremete) –100,3 m;
3. helyezett: Erdős Rómeó (Ditró), 88 m.

Kicsi kettes fogat, 8 indult
1. Helyezett: Csibi László (Ditró) – 232,1 m; 
2. helyezett: Szakács Sándor (Betfalva) – 203,2 m;
3. helyezett: Szilveszter József (Borzont), 188,2 m.

Kicsi egyes fogat, 8 indult
1. Helyezett: Lázár Géza (Nagymedesér) – 150 m; 
2. helyezett: Pintó Zsolt (Gagy) – 145 m; 
3. helyezett: Szilveszter József (Borzont) – 140 m.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Rönkhúzó verseny Betfalván
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Szemétgyűjtés 
A Látszódjon a táj a szeméttől! jelszóval 

meghirdetett szemétgyűjtő akcióra került sor 
március 12-én a Sóskúton. Székelykeresztúr 
Polgármesteri Hivatala méltányolva a Keresz-
túri Futóklub kezdeményezését, partnerként 
csatlakozott a szemétgyűjtő akcióhoz.

A hivatal biztosította az önkéntesek számá-
ra a gyűjtő zsákokat, a kesztyűket, valamint az 
összegyűjtött szemét elszállítását.

A meghirdetett szemétgyűjtési akción a fu-
tóklub tagjai és a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai mellett számos önkéntes tüsténkedett 
kortól függetlenül, segítették az akció sikeres-
ségét. A nap sikerrel zárult, hatalmas meny-

nyiségű szemetet gyűjtöttek össze. Öröm az 
ürömben, sajnos, hogy a felelőtlen szemetelők 
után ilyen akciókkal kell rendet tenni.

A város takarítása folytatódott, ugyanis 
március 26-án az elektronikai hulladékot segí-
tettünk összegyűjteni Székelykeresztúr Polgár-
mesteri Hivatalának közreműködésével.

Március 4-én Lőrinczi Enikő, Derzsi Rozália, 
Gergely Ferenc, Patakfalvi Judith szervezésé-
ben tavaszi nagytakarítás zajlott a betfalvi ro-
matelepen, amelyen az ott lakók is résztvettek.

Fák metszése
Március 12-én, szombaton a Kossuth Lajos 

negyedben három terebélyes tölgyfán karban-
tartó metszést végzett  Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata a Villám-Fulger önkéntes tűzol-
tó egyesülettel közösen.
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HÁZUNK TÁJA
Köszönet minden résztvevőnek és közreműködőnek, hogy 2022. március 15-én együtt ünnepelhettünk Székelykeresztúron

Polgári Fúvószenekar 1895 Pipacsok Néptáncegyüttes Az Orbán Balázs Gimnázium tanulói

A Mákvirágok Néptánccsoport gálaműsora

A közelgő ünnepek alkalmával 

Székelykeresztúr minden lakójának 

áldott húsvétot, 

békét és békességben, szeretetben megélt 

szép tavaszi napokat kíván:

Koncz Hunor-János polgármester

MEGHÍVÓ
Örömmel adjuk hírül, hogy 
2022. április 9-én, szombaton 
Székelykeresztúron 
Húsvéti vásár lesz a városi piacon, 
amelyre szeretettel hívunk és várunk 
vásárost, vásárlót, vásározót egyaránt!

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala


