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1848. március 15-e a történelem magassá-
gából szemlélve csupán egy egyszerű esős ta-
vaszi nap volt. Ám mindannyian tudjuk, hogy 
ezen a napon Pesten forradalom zajlott. Tudjuk, 
hogy Petőfi Sándor és fiatal társai – akiket már-
ciusi ifjak néven emleget az utókor – a Pilvax 
kávéházból elindulva a Landerer nyomdához 
vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt köve-
teléseiket, és kiszabadították a jobbágyok sor-
sát szívén viselő Táncsics Mihályt.

Évről évre ezen a napon, amely nemzeti 
ünnepünk lett, minderre és még sok egyéb, a 
forradalomhoz, annak előzményeihez és utó-
rezgéseihez kötődő történelmi eseményekre is 
emlékezünk.

Reggel kilenc órakor ünnepélyes zászlófelvo-
nással kezdődött az események láncolata. Dél- 
előtt a Timafalvi temetőben megkoszorúztuk 
Petőfi szépen és hűséggel gondozott legendai 
sírját, valamint történelmi egyházaink templo-
maiban ünnepi istentiszteletre került sor.

A hagyományos felvonulást, amely az unitá-
rius templomtól a Szabadság térre vezet, idén 
a szokásosnál is látványosabb lovas felvonulás 
tette egyedivé, mindennek része volt az a mo-
mentum is, hogy Szentábrahám község kül-
döttsége parádés lovas fogatokkal színesítette 
a felvonulók sorát.

Az elmaradhatatlan fúvószenét, amely min-
den alkalommal a szívekig hat, a Polgári Fúvós- 
zenekar 1895-nek köszönhetően idén is élvez-
hettük, ütemeire róhattuk lépteinket. 

A középiskolás diákok zászlós felvonulása 
mindig szemet gyönyörködtető látványt nyújt. 
Mennyi fiatal haladt idén is tömött sorokban fe-
gyelmezetten és az ünnep méltóságához sza-
bott rendben. A kicsik sem maradtak el, az út 
mentén maguk készítette papírzászlókkal, vi-
rágokkal, kokárdákkal, csákókkal integettek és 
nevettek, mert a kisgyerek is érzi, hogy ez a 
nap más, ez a nap ünnepnap. És a nevelést, az 
erre való rászoktatást, az ünnep ízére való ráé-
reztetést nem lehet elég korán kezdeni.

A Magyar Országzászlót erre a napra felvon-
ták az országzászló talapzatán álló zászlórúdra. 
Petőfinek a főtéri bronzszobornál idén is jutott 
virág és koszorú, rengeteg, de sosem érezhet-
jük azt, hogy elég. Petőfi a legtöbbet érdem-
li. Tőlünk azért is, mert Ő a mi Petőfink. Úgy 

ahogyan a miénk lett, rajtunk kívül senki sem 
mondhatja el a nagyvilágban.

A magyar himnuszt Rafai Emil polgármester 
úr és Vincze Loránt, EP képviselőjelölt úr ünnepi 
beszédei követték. A kulturális műsort, a Petőfi, 
Zeyk és társaik című zenés összeállítást a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum diákjainak előa-
dása hozta a színpadra. Mint mindig, most is 
színvonalas, szép műsort adtak.

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vadró- 
zsák Néptánccsoportjának és a Lelkes Zenekar 
közös ünnepi műsorszáma alatt a jó értelem-
be vett nemzeti büszkeség tölthette el a nézőt. 
Köszönjük, hogy valahányszor színpadra állnak, 
megpendítik lelkünk húrjait.

Az ünnepi műsor során egy meglepetés 
számmal kedveskedett Derecske testvérváro-
sunk. A főtéri ünnepség a székely himnusszal 
zárult. Délután az Országzászlót visszavitték 
a református templomba, és helyére a székely 
zászló került felvonásra.

Este, szintén hagyományt követve, a Műve-
lődési Házban a Mákvirágok Néptáncegyüttes 
szervezésében néptáncgálára került sor.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az 
idei március 15-ei ünnepünk szépségéhez és 
méltóságteljessé tételéhez.

Sándor-Zsigmond Ibolya
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2019. március 7-én sor került a márciusi 
rendes havi tanácsülésre, amelyen tizenhat na-
pirendi pontot vitatott meg az önkormányzati 
képviselő testület, amelyeket az alábbiakban 
ismertetek. A tizenhat napirendi pont összesen 
21 témát foglalt magában, mert a különféléknél 
volt öt napirend.

Az első napirend alatt elfogadtuk az előző, 
múlt havi ülés jegyzőkönyvét. A kettes, hár-
mas, négyes napirendi pont arról szólt, hogy 
különböző egyesületek, akik a szociális szférá-
ban működnek és dolgoznak, illetve egy olyan 
ingatlan tulajdonosa, aki műemléképület tulaj-
donosa, adókedvezményt kért, a Kolping Csa-
lád, a Fehérlófia és Kádár Péter úr. Ezeknek a 
jogi és fizikai személyeknek és egyesületeknek 
biztosítja a törvény az adókedvezményt, tevé-
kenységük és tulajdon típusuktól függően, ezt 
az önkormányzat el is fogadta, és 2019-es évre 
benyújtották a megfelelő aktákat és a 2019-es 
évre adókedvezményben részesülnek.

Az ötös napirendi pont egy kissé hossza-
sabbra sikerült, az az örökzöld téma, amely 
évről évre visszatér, hogy fogadjuk el az isko-
lahálózatot a következő, 2019/2020-as  iskolai 
tanévre. Az idei iskolahálózat elfogadása nem 
született meg egyik ülésről a másikra. Ennek 
az is az oka, hogy napközi otthonunknak, a 
Mesevárnak megszűnik a jogi személyisége és 
az új iskolahálózat gyakorlatilag egy összevont 
intézményrendszert implikálna, valakihez kel-
lene csatlakozzon. Az önkormányzat  decem-
beri többségi döntése értelmében egy olyan 
változat volt elfogadva, amely szerint az Or-
bán Balázs Gimnáziumhoz tartozó fiatfalvi és 
betfalvi egység átment volna a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumhoz, míg a Mesevár Nap-
közi Otthon az Orbán Balázs Gimnáziumhoz 
csatolódott volna. Erre a megfelelő jóváhagyás 
a megyei főtanfelügyelő úr és főtanfelügyelő-
ség részéről meg is született, azzal a kikötés-
sel, hogy a tanügy országos szakmai és mi-
nőségbiztosítási szervezete is jóvá kell hagyja. 
Ennek a jóváhagyásnak a megszületése késik, 
illetve egy olyan törvényértelmezést fogal-
maztak meg, amely  szerint ezt a módosítást 
nem lehet így végrehajtani. Természetesen a B 
változat az lett volna, hogy a Mesevár Napközi 
a Zeyk Domokos Technológiai Líceumhoz csat-
lakozik és így módosul a 2019/2020-as tanévre 
az iskolahálózat. Különböző intézményeknek 
különböző érdekeik vannak, különböző állás-

pontot képviselnek és azt kell tudni, hogy az 
Orbán Balázs Gimnázium vezetősége, az igaz-
gató úr több kört futott ez ügyben, hogy miért 
is értelmezte ez az országos minőségbiztosító 
és szakmai felügyelő bizottság ezt a törvényt 
úgy, hogy nem valósulhat meg az önkormány-
zat által jóváhagyott módosítás. Azoknak a 
válaszát vártuk, állítólag levelet is fogalmaz-
tak, hogy miért van így értelmezve, és ennek 
a válasznak a tudatában már a februári ülés-
ről a márciusira halasztottuk ezt a témát. Két 
probléma van: az egyik a helyi döntés, ami vi-
lágos volt, és a többség támogatta, a másik 
a határidő. Április 8-ig meg kellene szülessen 
a helyi iskolahálózat, és az önkormányzat az 
üllő és kalapács között van, de mégsem sze-
retné, úgy látom, elsietni és önmagával ellen-
tétes döntést hozni, ezért most is az a dön-
tés született, hogy várjunk még a következő 
ülésig, akár egy rendkívüli ülést is össze le-
het hívni e téma kapcsán, és ha születik egy 
módosított értelmezése a törvénynek, akkor a 
decemberi A változat lesz a következő évi isko-
lahálózat. Amennyiben nem, akkor a B változat 
lép érvénybe, és a Mesevár a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumhoz kapcsolódik. Ennek a 
napirendnek a többszöri halasztását, óvato-
san kezelését lehet különbözőképpen fogadni, 
én azt mondom, hogy az önkormányzat nem 
hozott törvénytelen döntést, és a folytonos 
halasztgatásnak remélem, az lesz a következ-
ménye, hogy a legjobban körüljárva a legjobb 
döntés tud megszületni ebben a témában. 

A hatos napirendi pont kapcsán az orvosi 
rendelők koncessziós szerződését hosszabbí-
tottuk meg, dr. Kövecsi Katalin és dr. Farkas 
Sándor részére öt-öt évre, a mostani helyszínen 
szeretnének tovább működni.

A hetes napirendi pont kapcsán elfogadtunk 
egy kétmillió forintos támogatást a Berde Mó-
zes Unitárius Gimnázium részére, a pénzt a 
Bethlen Gábor Alaptól nyerték.

A nyolcas napirend alatt elfogadtuk az önkor-
mányzat vagyonának a leltárát, illetve azokat 
a leírásokat, amelyeket a leltározó bizottságok 
javasoltak az önkormányzat felé.

A kilences-tizes-tizenegyes napirendi pont 
arról szólt, hogy egyes, ANL-s tömbházlakások 
bérlői meg szeretnék vásárolni a lakásaikat. A 
mostani körülmények egy fix felértékelt árat 
jelentenek, amelyek az elmúlt tanácsüléseken 
voltak elfogadva.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 30/2019 privind apro-
barea scutirii la plata impozitului pe clădiri a 
Asociaţia Familia Kolping. 

HOTĂRÂREA nr. 31/2019 privind apro-
barea scutirii la plata impozitului pe clădiri a 
Asociaţia „Fehérlófia.

HOTĂRÂREA nr. 32/2019 privind apro-
barea scutirii la plata impozitului pe clădiri  
pentru d-l Kádár Péter.

HOTĂRÂREA nr. 33/2019 privind prel-
ungirea duratei unor contracte de concesiune 
încheiate de oraşul Cristuru Secuiesc

HOTĂRÂREA nr. 34/2019 privind apro-
barea modificării bugetului de venituri şi chel-
tuieli al oraşului pe anul 2019, Sursa D – Fon-
duri externe nerambursabile.

HOTĂRÂREA nr. 35/2019 privind apro-
barea inventarului bunurilor oraşului pe anul 
2018, lista mijloacelor fixe şi obiectelor de in-
ventar propuse pentru casare.

HOTĂRÂREA nr. 36/2019 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat în 
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc nr. 
1, Bl. nr. 1, sc. B, apartament 3, jud. Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 37/2019 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat în 
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc nr. 
1, Bl. nr. 1, sc. B, apartament 2, jud. Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 38/2019 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat în 
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc nr. 
1, Bl. nr. 1, sc. B, apartament 8, jud. Harghita.

HOTĂRÂREA nr. 39/2019 privind apro-
barea indicatoriilor tehnico-economici actuali-
zaţi pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 
strada Dávid Ferenc din oraşul Cristuru Secui-
esc”, în urma modificării salariului de bază mi-
nim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul 
construcțiilor 

HOTĂRÂREA nr. 40/2019 privind apro-
barea asigurării finanţării de la bugetul local 
pentru categoriile de cheltuieli care nu se 
finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, 
pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 
strada Dávid Ferenc din oraşul Cristuru Secui-
esc”, recalculat în urma modificării salariului 
de bază minim brut pe țară garantat în plată , 
în domeniul construcțiilor.

HOTĂRÂREA nr. 41/2019 pentru modifi-
carea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/2017 
cu privire la însușirea inventarului actualizat al 
bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 
orașului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 42/2019 privind stabili-
rea cotei de carburanți lunar pentru autoutili-
tara aflat în dotarea Primăriei orașului Cristu-
ru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 43/2019 privind apro-
barea inventarului bunurilor Liceului Tehnolo-
gic ”Zeyk Domokos” și lista mijloacelor fixe și 
obiectelor de inventar propuse pentru casare.

HOTĂRÂREA nr. 44/2019 privind apro-
barea Planului Urbanistic Zonal str. Sóskút în 

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

 Bes zámoló a márciusi t anácsülésről
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Ugyanakkor azt is jelenti, hogy 15%-os elő-
legfizetéssel és 25 éves részletfizetési lehető-
séggel meg lehet kötni a vásárlási szerződést, 
ezt mindenkinek ajánlom, akinek van lehető-
sége, mert „szakszemmel” is úgy nézem, hogy 
a mostani piaci körülmények között, lakásárak 
stb. úgy vélem, hogy eléggé előnyös egy ilyen 
hosszútávú vásárlási szerződést kötni a létező 
ANL-s lakásokra.

A Dávid Ferenc utca módosított gazdasági mu-
tatóinak elfogadása képezte a tizenkettes napiren-
det, ez azért vált szükségessé, mert 2019. január 
1-től  az építkezésben változott a minimálbér, en-
nek következtében a munkálatok ára is bizonyos 
százalékban megnőtt, tehát aki eddig 1900 lejes 
egységárra vagy minimál bérre tett le ajánlatot 
ezekre a munkálatokra, az most kötelezően fel 
kellett emelje 3000 lejre a munkásai bérét, ami 
tükröződött az előző és a mostani árkifejtésben. 
Ezt a minimális ármódosítást a Dávid Ferenc utca 
felújításával kapcsolatban most elfogadtuk. Re-
méljük, hogy a kivitelező, aki már a tavaly meg-
kötötte velünk a szerződést, az időjárás függvé-
nyében minél hamarabb nekifog és megújulhat a 
Dávid Ferenc lakónegyed úthálózata. 

Ehhez kapcsolódik a tizenhármas napirendi 
pont: ennek a fejlesztésnek két része van, az 
elszámolható költségek és a minisztériumnál el 
nem számolható költségek, amelyeket önerő-
ből kell fizetni, és mivel az összérték nőtt, az 
önrészből fizetendő összeg is nőtt, amit ugyan-
csak el kellett fogadjon az önkormányzat.

A város közvagyonába bevettünk egy terü-
letet a Malom utcában, ezt is elfogadta az ön-

kormányzat.
A tizenötös napirendi pont kapcsán egy 

üzemanyagkvótát fogadtunk el annak a Dacia 
haszongépjárműnek, amely a tavalyi év végén 
volt vásárolva az önkormányzat tulajdonába.

A tizenhatos napirendet a különfélék alkot-
ták, és öt napirendet tárgyaltunk. Az első a 
gyermekvédelemmel kötendő szerződés elfo-
gadása. Ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy 
a kórház kertben egy 50 áras területet adunk 
adminisztrálásba a megyei gyerekvédelemnek, 
ők szeretnének pályázni azért, hogy a halmo-
zottan fogyatékos gyermekek számára ott 
építsék ki azt az elhelyező központot, amely 
jelenleg a Gyárfás-kúriában működik. Oda sze-
retnének tehát költözni abban az esetben, ha 
sikeresen pályáznak, és nyertes lesz a pályázat.

Második különfélék pont alatt elfogadtuk a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum leltárát és 
azokat a leírásokat, amelyeket javasolt az isko-
la, illetve a leltározó bizottság. A harmadik napi-
rendi pontnál tudomásul vettük, hogy a Román 
Kereskedelmi Bank a mostani keresztúri székhe-
lyét eladásra kínálja, mint elővásárlási jogon az 
önkormányzatnak. Negyedik alpontnál egy 462 
m2-es fiatfalvi területet adtunk tulajdonba egy 
ott lakó személynek, erre lehetőség van, amúgy 
is ő használja, csak az államosítás után vissza 
szerette volna igényelni. Az ötödik alpontnál egy 
zonális rendezési tervet hagytunk jóvá a sóskúti 
részen, ahol magánház épülne, illetve egy új 
utca nyílna, hogy több magánház is épülhessen.

Rafai Emil polgármester beszámolóját leje-
gyezte:

Sándor-Zsigmond Ibolya

30/2019-as HATÁROZAT egy adókedvez-
mény jóváhagyásáról a Kolping család Egyesü-
letnek.   

31/2019-as HATÁROZAT egy adókedvez-
mény jóváhagyásáról a Fehérlófia Egyesületnek.

32/2019-as HATÁROZAT egy adókedvez-
mény jóváhagyásáról Kádár Péternek. 

33/2019-as HATÁROZAT egyes átengedé-
ses bérleti szerződések meghosszabbításáról.

34/2019-as HATÁROZAT a város 2019-es 
évi helyi költségvetése külföldi, nem visszatérí-
tendő alapok részének módosításáról.

35/2019-as HATÁROZAT a város vagyo-
nának 2018-as évi leltárának és egyes alapesz-
közök, illetve leltári tárgyak leírásának elfoga-
dásáról.

36/2019-as HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

37/2019-as HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

38/2019-as HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

39/2019-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc 
utca felújítási munkálata beruházás módosított 
technikai és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

40/2019-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc 
utca felújítási munkálata beruházás állami költ-
ségvetésből nem finanszírozott költségeinek 
biztosításáról a város helyi költségvetéséből.

41/2019-as HATÁROZAT a város közva-
gyona listájának módosításáról.

42/2019-as HATÁROZAT a város tulaj-
donában levő haszongépjármű havi üzem-
anyag-fogyasztásának megállapításáról.

43/2019-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumban leírandó vagyontár-
gyak listájának elfogadásáról.

44/2019-as HATÁROZAT egy Zonális Vár-
sorendezési Terv elfogadásáról.

45/2019-as HATÁROZAT Hargita Megye 
Tanácsa Szociális- és Gyerekvédelmi Igazga-
tósága javára történő ügykezelési szerződésé-
nek elfogadásáról.

46/2019-as HATÁROZAT egy terület tulaj-
donba adásának elfogadásáról.

47/2019-as HATÁROZAT a gyűlésvezető 
elnök megválasztásáról a 2019. április-június 
közötti időszakra.

Székelykeresztúr, 2019. március 7.

ÖNKORMÁNYZAT

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

...folytatás a második oldalról

 A nyaköny v i hírek
 2018.12.15. – 2019.01.15. 

 Születések:
Orbán Abigél  2019.02.26
Barabás Gergő  2019.02.28
Szász Kata-Laura 2019.03.01
Szaniszló Emma  2019.03.01
Burszán Lehel-Magor 2019.03.05
Házasságkötések:
 2019.02.22
Lőrinczi Zoltán és Gagyi Ágnes
 

2019.02.22
Kereső István és Sánduly Ildikó
 2019.03.07
Liker János és Nagy Henrietta
Elhalálozások:
Bartha Kálmán  2019.02.27
Pap Károly  2019.02.28
Hegyi László  2019.02.28
Csomos István-László 2019.03.06
Varga Juliánna  2019.03.08
Fazakas Zoltán  2019.03.12

scopul stabilirii unei zone funcționale pentru 
locuințe și funcțiuni complementare.

HOTĂRÂREA nr. 45/2019 privind apro-
barea Contractului de administrare pentru un 
teren intravilan, încheiat cu Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Har-
ghita.

HOTĂRÂREA nr. 46/2019 privind atribu-
irea în proprietate a unui teren din proprieta-
tea Statului Români.

HOTĂRÂREA nr. 47/2019 privind alege-
rea d-lui consilier Bibó István-Olivér ca preșe-
dinte de ședință.

Cristuru Secuiesc, la 07. martie  2019.

A március 15-i ünnepi rendezvény szerves 
részeként délután háromnegyed hatkor került 
sor a délelőtt ünnepélyesen kihozott ország-
zászló visszavitelére a református templomba.

Ez a mozzanat évek óta a megszokott rend 
szerint történik, idén egy kicsit másként volt, 
ugyanis egyúttal a székely zászló ünnepélyes 
felvonására is sor került az országzászlós em-
lékműnél. Ez a székely zászló reményeink sze-
rint állandó jelleggel díszíteni fogja a reformá-
tus egyház előtti, nemrég felújított és rendezett 
kis teret.

Országzászlós emlékművünk viharos törté-
netének 78. esztendejében ezzel újabb fejezet 
kezdődik. 1941-es felállítása óta többféle ren-
deltetése volt az eredeti helyszínnek és az osz-
lopnak egyaránt. Ezúttal nemzeti szimbóluma-
ink egyike, a székely zászló teszi egyértelművé 
a tényt, hogy Székelykeresztúron zömében 
székelyek élnek, és hisszük, sokáig így is lesz!

S zékel y zás zló az Or s zág -
zás zló t alapzat án
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A Petőfi Sándor Általános Iskolában zajló tevé-
kenységek változatosak, eredményesek voltak.

Iskolánk ismét csatlakozott a már tizenegy 
éve megszervezett Felolvasó maratonhoz. 
Idén Radnóti Miklós versei kerültek felolva-
sásra. Részt vettek az alsó, illetve felső tago-
zatos tanulók, tanítók, tanárok.

A Vidám versek versmondó verseny kör-
zeti szakaszát a mi iskolánk szervezte. Az értéke-
lő bizottság Péter Kittit, Szász Saroltot, Ilyés Sza-

bolcs Leventét díjazta. Székelyudvarhelyen, a 
megyei szakaszon, Szász Sarolt I. helyezett lett.

Az angol körzeti olimpiászon a hetedikes 
és nyolcadikos tanulók jó eredményeket 
értek el: I. díj Berei Dávid, VII. C osztály; I. 
díj Joó Kamilla, VIII. B osztály; II. díj Kacsó 
Dániel, VII. B osztály; II. díj Kuti Martin, VIII. 
B osztály; III. díj Paniti Péter, VII. C osztály; 
Dicséret Sebestyén Ágota, VII. B osztály.

A Hevesy György kémiaverseny II. for-
dulójának a mi iskolánk is egyik központja 
volt. Az eredmények összesítése után Deák 
Noémi VII. B osztályos tanuló meghívást ka-
pott a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium-
ban sorra kerülő döntőre, amelyet március 
29-én tartanak.

Az V-dikes és VII-dikes diákok részt vettek a 
matematika körzeti olimpiászon. Íme az eredmé-
nyek: I. díj Major Alpár, V. C osztály; II. díj Benkő 
Andrea, V. B osztály; II. díj Rácz Izabella, VII. C 
osztály; III. díj Györgyi Norbert, V. B osztály.

Nagy Tamás Roland, a Petőfi Sándor Álta-

lános Iskola IV. A osztályos tanulója, a Zrínyi 
Ilona matematikaverseny megyei döntő-
jén III. helyezést ért el.

2019. március 9-én szervezték meg Csík-
karcfalván a magyarság történelem tantárgy-
verseny megyei szakaszát, ahol Antal Tímea 
és Nagy Csenge VI. osztályos tanulók dicsé-
retet szereztek.

A Petőfi-hét keretén belül idén is megszer-
veztük az Iskola- és helytörténeti vetélke-
dőt az V. osztályosok számára. A zsűri a dicsé-
retek mellett az első három csapatot jutalmazta:

I. hely Benkő Andrea, Fodor Judit, Sepsi 
Dóra; II. hely Baksa Zalán, Bellu Andrea, Do-
bos István; III. hely Anton Demeter Kristóf 
Daniel, Major Alpár, Táncos Boróka.

Ez a hét különösen gazdag volt tevékenysé-
gekben, melyek a Petőfi-gálán csúcsosodtak, 
ahol kicsik és nagyok biztosították a műsort. 
Iskolánk tanulói méltón képviselték intézmé-
nyüket a másnapi március 15. eseményeken is.

Összeállította: Jakab Enikő
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Minden év első felében zajlanak a 
Tanügyminisztérium által szervezett 
tantárgyversenyek, melyek kiváló 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
megméretkezzenek diákjaink, kipró-
bálják önmagukat, teszteljék és ösz-
szehasonlítsák tudásukat más telepü-
lések, más iskolák diákjaival.  

Nagy öröm számunkra, hogy e ver-
senyek megyei szakaszán idén is szá-
mos diákunk bizonyította felkészültsé-
gét, rátermettségét a legkülönbözőbb 
területeken: magyar nyelvből: Baksa 
Andrea; vallásból: Kendi Csenge Nap-
sugár, Zsidó Bence; kémiából: Simó 
Anett Kamilla, Bodó Balázs; földrajz-
ból: Tamási Csaba; szociológiából: Os-
váth Gyopár; pszichológiából: Somai 
Mónika; történelemből: Gagyi Nóra, 
Kendi Orsolya; román nyelvből Coz-
ma György Andrei; iskolánk labdarú-
gó csapata is ért el helyezést. További 
sikereket remélünk a még hátralévő 
megmérettetések alkalmával is.

Ezen kívül a Temesváron meg-
szervezett informatika és természet-

tudományok Tálentum megyeközi és 
eurórégiós döntőjén Bodó Balázs II. 
helyezést szerzett, Faluvégi Boglárka 
pedig Szatmárnémetiben képviselte 
iskolánkat az Országos magyar ma-
tematika olimpián. Előkészítős diák-
jaink, Nagy Katalin a Vidám versek 
versenyén, Lőrinczi Sabina a Kányádi 
Sándor körzeti versmondó verse-
nyen, Zakariás Demeter Kitty a kis-
térségi rajz versenyen, Zsidó Tímea VI. 
osztályos diákunk a körzeti matematika 
versenyen ért el dicséretes eredményt.

A XI. osztályos diákjaink a Határta-
lanul projekt keretében Győrben töl-
töttek egy csodálatos hetet.

Az idén is méltóképpen ünnepeltük 
március 15-ét, és örömmel vettünk 
részt a városi rendezvényen. 

Az elkövetkező időszakban két 
Erasmus+ projektben is érintettek va-
gyunk: diákjaink, tanáraink egy-egy 
csoportja Kaposvárra, ill. Debrecenbe 
utazik egy-egy hétre. 

www.obg.ro, www.facebook.com/
obg.szekelykeresztur/ 

Mát yás k irál y udvarában Mátyás király udvarában elnevezésű projekt 
záró ünnepélyére került sor február 28-án, a 
betfalvi iskolában. Vendégeink voltak az OBG 
step by step III. osztály tanulói, akik nagy lel-
kesedéssel kapcsolódtak be az udvari életet fel-
idéző tevékenységekbe.  

A csapatok egy bemutatót láthattak Mátyás 
királyról, majd a IV. osztályosok a korra jellem-
ző fontosabb tudnivalókat ismertették. Ezt kö-
vette egy rövid vetélkedő, ahol a csapatok szá-
mot adhattak az elsajátított ismeretekről. 

A betfalvi iskolások reneszánsz táncbemuta-
tóját tánctanulás, énektanulás követte, majd a 

kézműves foglalkozáson minden gyerek elké-
szíthette a saját koronáját.

Az elfáradt gyereksereg királyi lakomában 
részesült. 

Nagy sikere volt a korabeli udvari játékok-
nak: „becsület játék”, bothúzás, célbadobás. 

Köszönjük vendégeinknek, hogy részvéte-
lükkel, jókedvükkel, érdeklődésükkel színeseb-
bé, hangulatosabbá varázsolták az együtt töl-
tött délelőttöt.

Köszönjük az Orbán Balázs Alapítványnak, 
valamint a szülőknek az anyagi támogatást!

Pásztor Viola, Lőrinczi Juliánna
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A Berde Mózes Unitárius Gimnázium 2019. 
március 11–15. között szervezte meg ha-
gyományos iskola heti programját. A prog-
ramkínálat ajándékaiból a diákság mellett az 
érdeklődő szülők és a pedagógusok is része-
sülhettek. A tervezés rendjén központi célunk 
az volt, a programokkal kilépjünk a hagyo-
mányos iskolai keretből. Fontosnak tartot-
tuk a szervezés rendjén partnereket keres-
ni abban, hogy gyermekeink felfedezhessék 
kisvárosunk sokszínűségét. E helyen is meg-
köszönjük minden vállalkozónak, szülőnek és 
támogatónak a közösségünkért tett szolgála-
tát. Helyszűke miatt, igyekezetünk ellenére, 
nem tudjuk kellően részletezni felhalmozott 
élményeinket, így az alábbiakban a legsikere-
sebb tevékenységről számolunk be.

Az óvodások ifj. Szombatfalvi József lel-
kész úrnak köszönhetően a huszárruhával és 
annak kellékeivel ismerkedhettek. A legkiseb-
bek ellátogattak a Könyvek Birodalmába és 
felfedezték a múzeum rejtélyes termeit. Nagy 
élmény volt minden kézműves foglalkozás, 
amely révén a nagy ünnepi felvonulásra ké-
szülhettek. Az elemi ciklus kisdiákjai tanítóik 
irányításával számos látogatást bonyolítottak 
le a hét folyamán. Felkeresték a gyárakat, az 
intézményeket, meglátogatták néhány szülő 
munkahelyét. Látogatóban voltak dr. Nagy 
Zoltán István fogászati rendelőjében, továb-
bá a Netternél, a Vektornál, a SzélMobnál, a 
Rollotecnél, a Harmopánnál, a Tűzoltó Állo-
máson, a Polgármesteri Hivatalban, a Küküllő 
vendéglőben. Nagylelkű fogadtatásban ré-
szesültek a gyermekek a magán háztartások-
ban is, ahol állatgazdaságot tekintettek meg, 
vagy éppen a kenyérsütés ritka élményében 
részesülhettek. Így történt, hogy volt bútor-
festés Sándor Erikával, kenyérsütés Barabás 
mamával, volt kürtőskalács-sütés Énlakán a 
Rafai családnál és állatgazdaság látogatás Új-
székelyen a Jakab családnál. 

A gimnáziumi ciklus diákjai mindazok elle-
nére, hogy a 7-8. osztályosaink három délelőt-
töt próbavizsgával töltöttek, nem maradhat-
tak ki az iskolaheti kalandokból. Az ötödikesek 
ellátogattak dr. Nagy Zoltán István fogorvos 
rendelőjébe, ahol ingyenes konzultációban ré-
szesültek. Az 5-8. osztályos lányok Voinic Szé-
kely Kinga kozmetikus, sminkes szakember 
irányításával a szépségápolási és öltözködési 

trükkök rejtelmeit fedezték fel. Idén is volt is-
kolatörténelmi vetélkedő és ünnepre hangoló 
kézműves foglalkozás. A hét folyamán nemek 
szerinti bontásban foci, illetve kosárlabda baj-
nokságra is sor került. Lehetőség volt a hét 
folyamán egy interdiszciplináris kirándulást 
szervezni, amely során a diákok fejlesztették 
a földrajzzal és biológiával kapcsolatos isme-
reteket, ugyanakkor gyakorolhatták a román 
nyelvtudásukat is. A maguk során a gimis diá-
kok is részt vettek az EIE (ATA) által felajánlott 
alternatív nevelési programokon.

A líceumi osztályok programja is igen válto-
zatos volt. A hét folyamán számos meghívott 
látogatott el iskolánkba, hogy panel-beszél-
getés vagy előadás formájában betekintést 
nyújtson az iskolai évek utáni egyetemi élet-
be, vagy segítséget nyújtson a pályaválasztás 
göröngyös útjain. 

A kilencedikesek is a SzélMob vendégei vol-
tak, majd Segesvárra, illetve Kőrispatakra a 
Szalmakalap Múzeumba is ellátogattak. A 10. 
és a 11. osztályosok egy délelőttnyi időt Ady 
Endre emlékének szenteltek. A 11. osztályo-
sok a korábbi években végzett diákok egyete-
mi bemutatóit hallgathatták meg. A 11. és 12. 
osztályosok a Korrupció Ellenes Hivatal Harg-
ita megyei irodájának munkatársát, Ionica Mo-
nica főinspektornő prevenció jellegű előadását 
hallgathatták meg, aki egyben kérésünkre be-
szélt a rendőri pályáról. is. A 12. osztályosok 
egy déletőtt erejéig a brassói Transilvania Mű-
szaki Egyetem vendégei voltak, ahol dr. Mihai 
Tiberiu Lateș dékán-helyettes úr nyújtott tájé-
koztatást az egyetem kínálatáról.

A teljes líceumi diákság a Művelődési Ott-
honban Kolcsár József sepsiszentgyörgyi szín-
művész előadásában megtekintette J. D. Sa-
linger Zabhegyező című írása alapján készült 
színpadi játékot. Örömünkre szolgált, hogy a 
délelőtti tevékenységünk alkalmával megtisz-
telt jelenlétével Rafai Emil polgármester úr is, 
akinek ezúttal is köszönjük támogató hozzá-
járulását az esemény megvalósításához.

A csütörtöki napunkat ifjúsági istentiszte-
lettel kezdtük. Ezután Szász István Szilárd 
doktorandusz tartott előadást F-észosztás – 
Eldobom az agyad, majd Rácz Norbert Zsolt 
lelkész, püspöki titkár és doktorandusz Allahu 
akbar! Az iszlámról szájkosár nélkül címmel 
tartott vetítéses előadást. 

Az iskolaheti program szerves részét ké-
pezte a két magyarországi partneriskola di-
ákközösségének a fogadása a Határtalanul 
projektek keretében. A Budapest-Rákoske-
resztúri Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 10. 
osztályosai Baranyai Mihály projektvezető 
irányításával érkeztek Székelykeresztúrra, a 
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium 11. osztályos diákjai Máthé Zoltán 
projektvezető tanár irányítása alatt csatla-
koztak hozzánk a márciusi iskolaheti és nem-
zeti ünneplésünkhöz. 

Iskolahetünk kiemelkedő pillanata volt a 
szerdai napon szervezett Kozma Ferenc Em-
lékkonferencia, amelyről e lap hasábjain külön 
tájékoztatunk. A március tizenötödikei felvo-
nulás és ünneplés méltó befejezése volt tartal-
mas iskolahetünknek. Köszönjük mindenkinek 
a befektetett munkát és a közösségünknek 
nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást.

Lakatos Sándor

Nagykorúsítás a Zeykben
2019. február 22-én a Zeyk Domokos 

Technológiai Líceum négy végzős osztályá-
nak tanulói váltak nagykorúvá. A pompásan 
díszített sportcsarnok, a végzősök gyönyörű 
ruhái, az ünneplőbe öltözött alsóbb tagozato-
sok sorai, a meghatódott hozzátartozók, az 
ünnepi beszédek, versek és a dr. Zsidó Ferenc 

által felkészített és irányított zenekar kiskon-
certje tették felejthetetlenné mindannyiunk 
számára az ünnepséget. Az est fénypontja 
mégis mindenki számára a végzősök tánca 
volt, a Bálint Lídia és férje, Sándor által beta-
nított angolkeringők, melyek az elviccelődött 
próbák ellenére, meghálálták a táncoktatók 
odaadását és munkáját. Az ünnepség után 

a nagykorúvá vált ifjak közös táncra kérték 
fel szüleiket, nevelőiket, tanáraikat, közös és 
egyéni fényképeket készítettek, meghívott 
vendégeinknek pedig az iskola dísztermében 
állófogadással köszöntük meg, hogy megtisz-
teltek jelenlétükkel.

Gagyi Mónika
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ÖNKORMÁNYZAT

 Házunk tája
Látogatás a polgármesteri hivatalban
2019. március 11-én az Iskola másként prog-

ram keretében Bartha Márta tanítónő vezeté-
sével a polgármesteri hivatalba látogattak a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium 4. osztályos 
tanulói. A gyerekek nem csupán hivatalunk 
vendégszeretetében részesültek, hanem bete-
kintést nyerhettek az önkormányzati ügyvitel-
be, a városi polgári tűzoltóság munkájába és 
eszköztárába is.

Gólyafészek mentése
2019. március 11-én a városi önkormányzat 

és a villamossági vállalat közös erőfeszítései-
nek eredményeképpen fémből készült védőko-
sárba került a Budai Nagy Antal és Cserépcsűr 
utcák kereszteződésének villanyoszlopán levő 
gólyafészek. Így várhatóan elkerülhetőek lesz-
nek a gólyák és a fészek okozta hálózati zava-
rok, valamint nagyobb biztonságban lesznek a 
nemsokára hazatérő gólyák is.

Fák törzsének meszelése
Nemzeti ünnepünkre készülődve az önkor-

mányzat munkatársai a központi park fáit vet-
ték gondozásukba, a törzsüket fehérre meszel-
ték, miáltal rendezettebb képet nyújt a park, de 
főként az erős napsugaraktól védi a fák törzsét. 
A fehér szín ugyanis visszaveri a nap sugarait. 

A sóskúti diákszálló 
Jól halad a felújítás a sóskúti diákszálló épü-

letén. Befejeződött a nyílászárók beszerelése, 
így a munkálatok a tél folyamán is tudtak foly-
tatódni. A tetőzeti szigetelésekre is sor került, 
és a benti munkálatok is haladnak. Nagyon re-
méljük, hogy az építő cég be tudja majd tartani 
a vállalt határidőt.

Kertészeti munkálatok
A városi kertészetben Hatos György váro-

si főkertész és kertészmérnök tanár irányítá-
sa alatt hasznosan töltik gyakorlati idejüket a 
Zeyk Domokos Technológiai Líceum kertésze-
ti osztályának tanulói. A szakmához szorosan 
kötődő tevékenységek, melegházi munkálatok, 
palántálás, ültetés, metszés mellett, a váro-
si parkok gondozásában, tisztán tartásában is 
részt vállalnak. Jó látni őket, és tapasztalni, 
hogy jó kedvvel, szívesen, fegyelmezetten vég-
zik munkájukat, miközben a szakmát tanulják.

A könyvtár megjavított bútorai
A Zeyk Domokos Technológiai Líceum textil- 

és bőrszakos tanulói után most a faipari aszta-
los szak diákjaival volt egy közös projektünk, 
melynek során a könyvtár eltört, szétesett, 
megrongálódott kisebb bútordarabjai kerültek 
megjavításra. Számukra szakmai gyakorlat, 
intézményünk számára pedig nagy segítség 
volt ez az együttműködés, a használhatatlanná 
vált asztalkáink „meggyógyultan” kerültek újra 
használatba, főleg a kis olvasóink örömére. A 
hosszú időn keresztül országosan méltatlanul 
mellőzött szakoktatás az utóbbi években kezdi 
visszanyerni fontosságát, hiszen a jó szakem-
berre mindig szükség van, és a szakszerűen 
elvégzett javításokat látva mi elmondhatjuk, 
hogy ezeknek a diákoknak jó esélyük van nagy-
szerű szakemberré válni. Köszönet nekik és 
szakoktatójuknak, Vass Ibolya tanárnőnek és 
Dávid Ferenc oktatómesternek!

Szemétgyűjtés a víz világnapján
2019. március 23-án szemétgyűjtési akcióra 

került sor a víz világnapja alkalmából. Székely-
keresztúr Város Önkormányzatának partnerei 
voltak a szervezésben az Erdélyi Ifjúsági Egye-
sület, a Hubertus vadászegyesület és az RDE 
Harghita köztisztasági vállalat. Köszönet mind-
azoknak, akik részt vettek az eseményen, és 
akik révén sikerült három remorkányi szemetet 
összegyűjteni a Nagy-Küküllő és a Gagyi-patak 
árterületéről!
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KULTÚRA/KÖZÉLET

Minden évben, március 15-én emlékezünk az 
1848-as forradalom dicső vezetőire, a márciusi 
ifjakra és a rengeteg áldozatra, melyet nemze-
tünk hozott a szabadság kecsegtető reményének 
érdekében. Magyarságunkból fakadó kötelessé-
günk nekünk is e nemes napon a lángot életre 
kelteni, s mellünkre kitűzni a piros-fehér-zöld 
kokárdát. Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkén-
tesei is változatos programmal tették színeseb-
bé, ugyanakkor kisebbek számára is elérhetőb-
bé a forradalmi lelkületet. 

A rajzversenyen 182 kisiskolás vett részt, 
szemet kápráztató alkotások születtek, melyek 
tükrözték a gyermekek hazaszeretetét és kre-
ativitását. A rajzok szavazással kerültek kiérté-
kelésre, bárki kinyilváníthatta a véleményét az 
egyesület székhelyén kiállított illusztrációkkal 
kapcsolatban március 14-én, valamint 15-én. 
Ezúton is gratulálunk a győzteseknek, ugyanak-
kor minden apró márciusi ifjúnak, aki a ceruzát 

kezébe ragadva alkotott valami feledhetetlent. 
A rajzokat 5 kategóriára bontottuk, azaz előké-
szítő, I., II., III. és IV. osztály köreiben szavaz-
hattak, az eredmények a következők.

Előkészítő osztály kategóriájában a nyertes 
Zakariás Demeter Kitti, I. osztályosok között a 
legtöbb szavazatot a Derzsi Hajnalka rajza kap-
ta, a II. osztály kategóriájában a Kelemen Ernő 
rajza nyert, a III. osztályban a Tordai Jázmin 
alkotása nyerte el az emberek tetszését, a IV. 
osztály részéről a Dénes Anita rajzára szavaz-
tak a legtöbben. 

Mindemelett egyesületünk lehetőséget nyúj-
tott egy délutáni kokárdakészítésre, melyre csü-
törtökön, a nemzeti ünnepnap előtt került sor. A 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt hasznos prog-
ram keretén belül kétfajta szalagrózsát lehetett 
készíteni, így mindenki a maga kézügyességé-
hez mérten teremthette meg a hazaszeretetet 
szimbolizáló kitűzőt. Az elkészült kokárdákat 

másnap mindenki a szíve felöli oldalon, büszkén 
viselte, épp ahogy Petőfi is tette 1848. március 

15-én, azon a napon, melyre minden évben ke-
serűséggel, ugyanakkor szavakba nem önthető 
büszkeséggel tekintünk vissza, vállalva sorsun-
kat, vállalva magyarságunkat.

Erdélyi Ifjúsági Egyesület
Dénes Anita IV. osztályos, első helyezett 

rajza

 Tanulni a múltból
Önkénteseket keresünk a múlt kutatásához.
Már korábban beszámoltunk egy stratégi-

ai partnerségről, amely 2018 szeptemberében 
kezdődött, és ami a Tanulás a múltból nevet 
viseli. A projekt vezetője a Global Link angliai 
egyesület további 6 országgal partnerségben, 
köztük Olaszország, Németország, Szlovénia, 
Lengyelország, Magyarország és Románia. 

A cím is tükrözi a program lényegét, ami tu-
lajdonképpen a történelem és annak kutatása.

Februárban egyesületünk képzésen vett 
részt, ahol a résztvevőket kutatni tanították, 
a két világháború időszaka alatti és közötti 
időszakokat vizsgálták. Az országonkénti két 

személy, akik Lancasterbe, Angliába utaztak 
a képzésre, segítséget és instrukciót nyertek, 
hogy hogyan is dolgozzanak levéltárakban, 
múzeumokban, valamit könyvtárakban. Az ő 
feladatuk most, hogy útmutatást nyújtsanak 
a kutatásban, azoknak a székelykeresztúri és 
környékbeli felnőtteknek, akik 2019. április 28-
ig jelentkezhetnek önkéntes kutatóknak. 

Mi az önkéntes feladata ebben a projektben? 
– Olyan történetek keresése, amelyek kör-

nyékünkön történtek, de nem kerültek nagy ri-
valdafénybe

– A történetek forrásait levéltárakban, mú-
zeumokban, könyvtárakban, régi dokumentu-
mokból vagy akár élőszóból fedezze fel

– Vegyen részt a havonta egyszer megszer-

vezett találkozókon, ahol segítséget kaphat az 
egyesület munkatársaitól 

Kit keresünk? 
– Bárkit, aki betöltötte a 18. életévét
– Akiket érdekel a történelem és szívesen 

töltik szabadidejük egy részét kutatással 
– Akik nyitottak a világháborúk időszakának 

felfedésére
– Akik motiváltak
Ha felkeltette az olvasó érdeklődését a fel-

hívás, mindenképpen keressen bennünket az 
Erdélyi Ifjúsági Egyesület székhelyén, a Kri-
za János 11. szám alatt, vagy jelentkezzen a 
+40755173842-es telefonszámon. 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület 

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium, a Molnár 
István Múzeum és a Székelykeresztúri Unitárius 
Egyházközség Kozma Ferenc születésének 175. 
évfordulója tiszteletére közösen szervezte meg 
a Kozma Ferenc-emlékkonferenciát, amelynek 
március 13-án a Berde Mózes Unitárius Gimnázi-
um adott otthont. 

„Ma a szaktudományokkal (néprajz, törté-
nelem, művelődéstörténet) foglalkozók szűk 
körén kívül Kozma Ferenc munkássága isme-
retlen, nincs benne szélesebb társadalmi cso-
portok történeti emlékezetében.

Kozma emlékezetének ápolása, munkássá-
gának megismertetése, emlékezetének a visz-
szavitele a szélesebb köztudatba, és ezzel reá-
lis történeti emlékezetünk értékes tartalmainak 
gyarapítása olyan feladatunk, amely körünkben 
nem szorul részletes indoklásra. 

A Székelyföld közgazdasági és közművelő-
dési állapotáról írt munkája ma is használha-
tó, értékes, adatgazdag forrás néprajzosoknak, 
agrártörténészeknek, művelődéstörténészek-
nek” – állt a konferenciára való felhívásban. A 
felhívásra értékes előadásokkal jelentkeztek 
kutatók és Kozma Ferencnek a tudományos 
élet különböző szakterületein jeleskedő hírne-
ves leszármazottai, így egy nagyon jól sikerült 
rendezvényen Kozma Ferenc munkásságáról 
szóló előadásokkal tisztelegtünk egy sokoldalú 
egyéniség, nagy pedagógus, a székelykeresz-
túri Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet 

második igazgatója (1873-1886 között) emléke 
előtt. Kiemelt élmény volt hallani dr. Pócs Ta-
más professor emeritus, akadémikus, Kozma 
Ferenc dédunokája előadását Kozma Ferenc 
kéziratos hagyatéka, különös tekintettel tudo-
mányos, iskolaügyi és közművelődési tevékeny-
ségére címmel. Emellett még néhány értékes 
előadás hangzott el: Rácz Norbert Zsolt lelkész, 
püspöki titkár Kozma Ferenc, a valláskutató 
címmel tartott előadást, Oláh Sándor társada-
lomkutató Kozma Ferenc társadalomszemléle-
tének korszerűsége a 21. század elején témá-
ban szólalt fel. Boér Hunor, a Székely Nemzeti 
Múzeum könyvtárosa, Kozma Ferenc: A Szé-
kelyföld közgazdasági és közmívelődési állapo-
ta című munkájának reprint kiadásáról beszélt, 
Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus a Molnár 
István Múzeumban őrzött Kozma Ferenc-em-
lékeket ismertette. Szünetben a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium diákjainak színvonalas iro-
dalmi műsora örvendeztette meg a közönséget, 
és az előadások során felolvasással közremű-
ködött Tódor Eszter, a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium tanulója.

Úgy érezzük, ezzel a sikeres és a tudomá-
nyosság szempontjából is színvonalas konfe-
renciával eleget tettünk annak, hogy egy ilyen 
szellemi nagyság, mint Kozma Ferenc emléke 
és munkássága ne merüljön feledésbe.

A szervezők nevében:
Sándor Zsigmond Ibolya

 Március 15.  az Erdél yi I fjúsági Eg yesületnél 

 Kozma Ferenc- emlék konferencia
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Március ünnepi hete sok jót hozott a Mol-
nár István Múzeumba. Nemcsak azért, mert 
az épület egyes részeiben meszelés, felújítás 
és rendezés volt, hanem azért is, mert nem 
mindennapi látogatók lépték át a küszöbünket, 
a Berde Mózes Unitárius Gimnázium óvódásai 
tették első ízben tiszteletüket. Figyelmüket 
minden lekötötte, a kitömött állatok, a faragott 
bölcső a székelyházban, akárcsak a csempékbe 
formázott lovak és katonák a régészeti kiállí-
táson. 

A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános 
Iskola pedagógusai és diákjai minden év már-
ciusában kedves visszatérő vendégeink. A már-
cius 14-i múzeumlátogatás alkalmával újból 
örömteli találkozásnak lehettünk részesei. 

Dr. Pócs Tamás professor emeritus, Széche-

nyi-díjas botanikus, ökológus, főiskolai és egye-
temi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Kozma Ferenc-emlékkonferen-
ciára érkezett Székelykeresztúrra. A konferen-
cia másnapján meglátogatta a múzeumot. Nagy 
élmény volt számára a kerámia látványraktá-
runkban található, ötven darabos bokálygyűjte-
mény, hiszen az a dédapja, Kozma Ferenc ha-
gyatékából származik, és a múzeumi állomány 
becses tárgyai között tartjuk számon.

Dr. Pócs Tamás hatalmas tudományos mun-
kásságának eredménye számos könyv, sok száz 
publikáció, sok fontos díj és elismerés. Mind 
Magyarországon, mind a nagyvilágban óriási 
szakmai tekintélyre tett szert, nemzetközileg a 
legismertebb magyar botanikus. Tudományos 
munkássága során 60 országban folytatott 
terepkutatásokat. Közel százharmincezer nö-
vénypéldányt gyűjtött, illetve száznegyven, a 
tudomány számára új növényfajt írt le.

Számunkra egy nagyon szép pillanat volt, 
amint a tudós ember tisztelettel állt meg egy 
másik tudós ember szobránál.
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FELHŐTLENÜL

 Isten hozot t 
 S zékelykeres z túron!

2019 februárjában hat kisbaba született 
Székelykeresztúron, 5 fiú és 1 lány. Isten él-
tessen benneteket Péter Ábel, Szilágyi Tamás, 
Forgács Benett, Boldizsár Levente, Orbán 
Abigél, Barabás Gergő !

 Új  k iadványunk
Március 15-e tiszteletére megjelent egy kis ki-

advány, amely a városunkban őrzött Petőfi-emlé-
keket és Székelykeresztúr kultúrtörténeti értékeit 
mutatja be. A könyvecske egyféle útikalauznak 
is tekinthető, az idelátogató fellapozva megta-
lálja benne mindazt, amit érdemes városunkban 
megtekinteni. Így vonultatja fel 52 oldalon a Pe-
tőfi-emlékhelyeket, a Gyárfás-kúriát, a Molnár 
István Múzeumot, történelmi egyházaink templo-
mait, iskoláinkat, műemlék épületeket és szobro-
kat, emlékműveket, valamint az évről évre sorra-
kerülő hagyományos rendezvényeinket.

A hozzánk látogatók folyamatosan keresik a 
hasonló jellegű kiadványokat, ezért is született 
meg ez a könyvecske, amely természetesen a 
helyiek érdeklődését is felkeltheti. 

A könyv megjelenését Kövér László úrnak, a 
Magyar Országgyűlés elnökének szíves adomá-
nya tette lehetővé, ezúton is hálásan köszönjük 
a felénk mutatott jóindulatát. 

A könyv beszerezhető a múzeum portáján. 
Minden érdeklődő szíves figyelmébe és szerete-
tébe ajánlja a szerző,

Sándor-Zsigmond Ibolya

 A Mű velődési Ház program jai
Március 10-én a Gruppen Hecc társulat 

Nem vagyok egészen 100-as kabaréját láthatta 
a székelykeresztúri közönség. 

Március 15-én este a Mákvirágok Néptánc- 
csoport idei gálaműsorával tisztelgett nemzeti 
ünnepünk napján.

Március 26-án a Háromszék  Táncegyüttes 
Vágják az erdei utat tamatikus néptánc előadá-
sára került sor. Április folyamán is lesz minden, 
ami kedvünkre való. Április 3-án a legkisebbe-
ket várja a Kolozsvári Puck Bábszinház Paprika 
Jancsi kalandjai című előadásával. Április 5-én 
a Kedves és Lelkes zenekarok közös népzenei 
koncertje szórakoztatja az érdeklődőket. 

Április 11-én, csütörtök este 19 órától  
Dévai-Nagy Kamilla Krónikás ének a szeretetről 
című zenés előadóestjére kerül sor, majd ápri-
lis 13-án, szombaton ugyancsak este 19 órá-
tól a Székelyföldi Filharmónia érkezik Vivaldi A 
négy évszak című barokk vonóskoncerttel, szó-
lista Nagy Kálmán, a Váradi Filharmónia kon-
certmestere lesz.

Április 15-én, hétfőn este 19 órától újabb  
tematikus néptáncelőadást tekinthetünk meg, a 
Háromszék Táncegyüttes a  Mundruc című mű-
sorát hozza el Székelykeresztúrra. 

 Rendk í v üli  látogatók a múzeumban


