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	 Petőfi 	Sándor:
MIÉRT Z Á RJÁT OK EL A Z Ú TA M AT?  
 Miért zárjátok el az útamat?

Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.
Veszélyben a hon, s tettre híja föl
Minden fiát,
S reményeim, szikláin állok én,
Lelkemre százszoros viszhang kiált.
Szilárd reményem, mint a sziklakő,
Mely nem remeg,
Hogy helyemen majd becsület marad,
Hogy a hazáért sokat tehetek.
A tettek vágya, tettek ereje,
Mint vad patak,
Folyt rajtam át, amelynek habjai
Szilaj morajjal mélybe omlanak.
Fölnézek a nyárdéli napba és
Nem fáj szemem,
Lenézek örvény fenekére és
Lenézek bátran, nem szédül fejem.
Közönséges napokban csak megáll
Más is helyén,
De majd ha minden ember tántorog,
Ottan leszek majd, s nem tántorgok én!
És jőni fognak rettentő napok,
Amilyeket
Csak álmodik most holdas éjeken
Az őrülésig rémült képzelet.
Nem várok én dicsőséget s dijat
Munkáimért...
Kötelességet ingyen tenni kell,
S kötelesség munkálni a honért;
Miért zárjátok el az útamat?
Bocsássatok!
Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.

Pest, 1848. július

	 Beszámoló	a	júliusi	tanácsülésről

Július 14-én sor került Székelykeresztúr vá-
ros képviselő testületének rendes havi gyűlésé-
re, nyomós oka volt annak, hogy a megszokott 
csütörtöki nap helyett a keddet választottuk, és 
sürgősen összehívtuk a helyi önkormányzatot.

Ugyancsak a sürgősségi helyzet ideje alatt 
megszokott on-line formában zajlott az ülés, 
tekintettel a fennálló járványveszélyre, amely-
ben indokolt ez a megoldás.

Hét napirend volt, amelyről az önkormányza-
ti képviselők döntöttek.

Az első napirendi pont kapcsán a június 25-i 
rendes havi tanácsülés jegyzőkönyvét fogadta 
el a testület. A második napirendi pont az Er-
délyi Magyar Szövetség nevében letett átirat 
megvitatása volt, e pontot kissé mélyebben 
érintették a képviselők, és én is hangot adtam 
a személyes véleményemnek. 

Én elsősorban azt látom, hogy az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség sok mindennel foglalkozik, ami 
jó dolog, de hogy a gazdasági élet szereplőinek 
a tevékenységébe is beleavatkozik, az már nem 
biztos, hogy célszerű, ugyanis szerintem már 
lejárt az az időszak, amikor a gazdasági életet 
pártvonalon  irányították, és tervgazdaságot ír-
tak. Most jó, hogy a piacgazdaság szabályai és 
törvényei uralkodnak, ami ugyanakkor kegyet-
len is tud lenni, mert a piacgazdaság törvényei 
egyes vállalkozókat felemelnek, más vállalkozó-
kat megbuktatnak, de ez a kapitalizmus, és ezt 
mi választottuk a kommunizmussal ellentétben. 
A helyi önkormányzatnak ez egy olyan terület, 
amikor az országos törvényhozás lehetőséget 
nyújtott, hogy beavatkozzon. Tehát itt beavat-
kozik a helyi önkormányzat, mivel lehetősége 
van a taxis engedélyek számának a meghatá-
rozására, amely az országos keretek közé szo-
rítva, ahol azt írja, hogy 250 lakos után adha-
tó ki egy taxis engedély, ami azt jelenti, hogy 
Székelykeresztúron a nyilvántartott statisztikai 

adatok szerint 10 000-en vagyunk, és ennek 
függvényében 40 taxis engedély adható ki.

Kialakult egy olyan helyzet, hogy a taxis en-
gedélyeket – amint elmondtam az elmúlt ülés 
után is – olyan cégek, személyek is maguknál 
tartották, akik gyakorlatilag már felhagytak 
ezzel a jellegű munkával, és nem szeretnének 
tovább taxizással foglalkozni. A szabályok értel-
mében ezeket a felhagyott engedélyeket visz-
szavonjuk, ám kialakult az engedélyekkel kap-
csolatos fekete gazdaság, ami azt jelenti, hogy 
akár 1000 eurós nagyságrendért árulták az en-
gedélyek birtoklói ezeket, akkor is ha már ezek 
a személyek felhagytak a taxis tevékenységgel, 
és nem hiszem, hogy ez etikus vagy törvényes 
lenne. Egyfelől ezt próbáltuk szabályozni és erre 
törekedtünk, hogy ez a jelenség még a hírből is 
tűnjön el, nemhogy a való világból. A másik do-
log az, hogy engedjük a piacgazdaságnak, hogy 
fejtse ki hatását mindenki tevékenységére. Mi 
lenne ha nem lenne a taxiengedélyek kiadása 
egy országosan meghatározott keretek közé 
szorítva? Hasonlítsuk csak a fodrászok eseté-
hez, vagy akár a könyvelőkéhez, vagy sport-
tanárokéhoz. Minden tevékenység, ha valaki 
megtanult egy szakmát, fiatal és dolgozni sze-
retne, az alkotmány biztosítja, hogy szabadon 
dolgozhasson és megélhessen a szakmájából 
a piaci körülmények között. A taxis engedé-
lyek kiadása itt Székelykeresztúron 40 lej, és 
ez kialakított egy olyan helyzetet, amelyre „rá-
ült” egy politikai szövetség, ez nem azt jelenti, 
hogy attól még nem dolgozhat a piacgazdaság 
a maga vad vagy akár megszokott törvényei ál-
tal. Én azt mondom, hogy a régieknek nincs mi-
ért félniük, ha akár bejön egy új szereplő, nekik 
már megvan az engedélyük, klientúrával ren-
delkeznek, tapasztalatuk nagyobb, és minőségi 
szolgáltatást nyújtanak. 

folytatás az 2. oldalon...
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Jó lesz, ha ez fogja meghatározni a szé-
kelykeresztúri taxis versenyben is azt, hogy 
ki marad talpon és ki nem képes rá, ki nyújt 
minőségi szolgáltatást olyan áron, amely a la-
kosságnak is elfogadható. Tehát hagyjuk, hogy 
a konkurrencia és ne különböző pártérdekek 
vagy szövetségek döntsenek ebben a témában. 
Az önkormányzat nagyjából azt döntötte, hogy 
maradjon meg a 40 taxis engedély akkor is, 
ha a legtöbb esetben pártállástól függetlenül, 
akár RMDSZ-es képviselők, akár Erdélyi Magyar 
Néppártos képviselők tartózkodtak és nem nyil-
vántottak véleményt, de én éppen ezért mon-
dom el, hogy mi az én álláspontom és ismét-
lem, ha már kapitalizmusban élünk, akkor jó 
ha a piacgazdaság törvényei uralkodnak, és a 
minőség, valamint a szolgáltatás ára dönti el a 
versenyt, nem pedig a különféle beadvánnyal 
hozzánk forduló pártvezérek, mert ez sosem 
hoz jó eredményt, higgyék el. 

Ennyit a taxis témáról, amely politikai szintre 

emeltetett, és megoldódott az eredeti döntés 
értelmében.

A harmadik napirendi pont az adókedvez-
ményről szólt, az országos  törvénykazés lehe-
tőséget adott arra a két hónapos a sürgősségi 
időszakra, március 16-tól május 15-ig, hogy 
azoknak, aki kifizették az egész éves ingatla-
nadót, épületadót a nem lakóházakra is, tehát 
más típusú, céges épületekre is és igénylik, azok 
kaphatnak 50%-os adókedvezményt a szóban 
forgó két hónapra, ennek érdekében itt a helyi 
adóosztályon kell érdeklődni. Ezt elfogadta az 
önkormányzat, és ennek a szellemében termé-
szetesen mi is a tőlünk telhetőt jóváhagytuk és 
megadtuk, mert úgy gondoljuk, hogy tényleg 
vannak olyan ágazatok, amelyeket fokozottab-
ban érintett a helyzet – vendéglők, panziók, tu-
risztikai célú épületek, – ezek tulajdonosai tehát 
igényelhetik  ezt a kéthavi fél adókedvezményt, 
amelyet az országos törvénykezés is biztosít.

Negyedik napirendi pontnál a Zeyk Domokos 
Technológia Líceum felújításával kapcsolatban 
kellett határozni. Erről azt kell tudni, hogy ez 
eredetileg egy tízmilliós  nagyságrendű pályázat 
volt, amelyet 2018-ban nyújtottunk be a köz-
ponti régióhoz, tehát  európai uniós pénzre pá-
lyáztunk a Zeyk Domokos Technológia Líceum 
épületének a felújítására, az összeg újraszá-
molva most már 13 millió lejes nagyságrendre 
emelkedett, mivel az infláció és a munkabérek 
emelkedése ezt vonta maga után. Olyan stádiu-
mában van a pályázatunk, hogy nagy valószínű-
séggel nyertes is tud lenni. Itt voltak Gyulafe-
hérvárról a helyszíni szemlén, a kiértékelésen, 
és ezt az árbecslés változtatást kérték, illetve 
hogy ezt tanácsi határozattal fogadjuk is el, és 
csatoljuk a leadott dokumentációhoz, azaz on-
line feltölteni a központi régió honlapjára,  és 

ezáltal folytatódik a Zeyk Domokos Technoló-
gia Líceum épülete felújításának a kiértékelése 
gyulafehérvári szinten. Ez egy nagyon fontos, 

nem fejlesztés, hanem állagmegőrző és statikai 
beavatkozást tartalmazó munkálat lenne, teljes 
homlokzati és tetőzeti szigeteléssel, felújítás-
sal, illetve a kazánházaknak is a korszerűsítését 
is tartalmazza, és úgy hiszem az épület nem-
csak hogy megérdemli, hanem rá is fér már egy 
ilyen felújítás. Egy emblematikus épülete a vá-
rosnak, és ilyen jelentős összeget – közel 3 mil-
lió euróról van szó – nem  igazán tudnánk he-
lyi költségvetésből ráfordítani. Ezért izgatottan 
várjuk, hogy nyertes lesz-e a pályázat, ha igen, 
akkor három év áll a rendelkezésünkre, a fel-
újításra, amely 2023 végéig kell befejeződjön, 
amennyiben aláírjuk a szerződést. Ezért nagyon 
várom az eredményt, mert valóban fontos vol-
na, hogy hasonlóképpen, mint Csíkszeredában, 
vagy Székelyudvarhelyen, ezek a monarchia 
korabeli, iskoláknak helyet adó emblematikus 
épületek szépen megújultak, és jó lenne, ha ez 
Székelykeresztúron is megvalósulna.

Az ötös napirendi pont alatt a Kriza János utca 

4. szám alatti ingatlannak a haszonbérbeadásá-
nak a kikiáltási áráról döntött az önkormányzat.

A hatos napirendi pontnál költségvetésmó-
dosítást eszközöltünk, nem új pénzt kaptunk, 
hanem egy 7 000 lejes összegnek a mozgatásá-
ról volt szó, egyik helyről átettük egy másikra, 
hogy bizonyos munkálatot tudjunk teljes mér-
tékben befejezni és kifizetni.  

A különfélék alatt elfogadtuk egy koncesz-
sziós szerződés visszamondását, illetve a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceumnál az ottani lel-
tározó bizottság által listán benyújtott leltári 
tárgyak leírását fogadtuk el.

Rafai Emil polgármester

	 Beszámoló	a	júliusi	tanácsülésről

93/2020-as HATÁROZAT egyes adókedvez-
mények megítéléséről a 2020. március 31-
én hátrálékos költségvetési kötelezettsé-
gekre vonatkozóan.

94/2020-as HATÁROZAT az 55/2018-as 
számú, a Zeyk Domokos Szakközépiskola 
felújítása, modernizálása, kiterjesztése és 
ellátása beruházási munkálat technikai és 
gazdasági mutatóinak az elfogadására vo-
natkozó Határozat, valamint a 82/2018-as 
számú, a Zeyk Domokos Szakközépiskola 
felújítása, modernizálása, kiterjesztése és 
ellátása beruházási munkálat technikai és 
gazdasági mutatóinak kiigazítására vonat-
kozó Határozat módosításáról.

95/2020-as HATÁROZAT a Kriza János utca 
4. szám alatti ingatlan haszonbérbe adásáról.

96/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

97/2020-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum leírandó vagyontárgyak 
listájának elfogadásáról.

98/2020-as HATÁROZAT egy átengedéses 
bérleti szerződés jóváhagyásról.

Székelykeresztúr, 2020. július 14.

HOTĂRÂREA nr. 93/2020 privind instituirea 
unor facilităţi fiscale pentru durata stării de 
urgenţă şi anularea accesoriilor în cazul obli-
gaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020, 
datorate bugetului local al oraşului Cristuru 
Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 94/2020 privind modifi-
carea Hotărârii nr. 55/2018 privind aproba-
rea indicatoriilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea, moder-
nizarea, extinderea şi dotarea Liceului Te-
hnologic Zeyk Domokos din oraşul Cristuru 
Secuiesc” şi a Hotărârii nr. 82/2018 pentru 
corectarea unei sume cuprinse în Hotărârea 
nr. 55/2018 privind aprobarea indicatoriilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de in-
vestiţii „Reabilitarea, modernizarea, extin-
derea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk 
Domokos din oraşul Cristuru Secuiesc”.

HOTĂRÂREA nr. 95/2020 privind aprobarea 
concesionării imobilului din str. Kriza János nr. 4.

HOTĂRÂREA nr. 96/2020 privind rectifica-
rea bugetului local al oraşului Cristuru Se-
cuiesc pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 97/2020 privind aprobarea 
casării unor obiecte de inventar şi mijloace 
fixe aflate în inventarul Liceului Tehnologic 
”Zeyk Domokos”

HOTĂRÂREA nr. 98/2020 privind aproba-
rea documentaţiei concesionării unui imobil 
aflat în proprietatea privată a oraşului Cris-
turu Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 14. iulie 2020.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZ ATAI

folytatás az 1. oldalról...
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Befejeződtek	a	városunkon
áthaladó	nemzeti	út	
felújítási	munkálatai
A júniusi szeszélyes időjárás mellett, kis 

késéssel ugyan, de befejeződtek az aszfalto-
zási munkálatok a városunkat átszelő DN13C 
országúton. Az aszfaltozásra való előkészíté-
si folyamat során több nagyméretű aknatető 
szerelése vált szükségessé, ennek megvalósu-
lása után sor került az új aszfalt leterítésére.

E hónap közepén az útpadka kiépítésével 
és az útburkolati jelek felfestésével örömmel 
nyugtázzuk a befejezett munkálatokat. 

Köszönjük megértésüket és türelmüket, re-
méljük, hogy a megvalósult új aszfaltszőnyeg 
mindannyiunkat egyforma megelégedéssel 
tölt el. Használjuk egészséggel!

ÖNKORMÁNYZAT

	 Anyakönyvi	hírek
 2020.06.15. – 2020.07.15. 

 Születések:
2020.01.01. - 2020.07.15.
Ötvös Kevin  01.01.2020
Bálint Botond  13.05.2020
Fazakas Zsolt  06.01.2020
Dankuly Beáta-Klára 22.05.2020
Ötves Nóra  08.01.2020
Szőcs Boglárka  28.05.2020
Molnos Laura  10.01.2020
Csáki Rajmond  28.05.2020
Kalusi Ervin  11.01.2020
Dula Viktor  30.05.2020
Bokor Aliz  17.01.2020
Simó Bálint  01.06.2020
Koncz Zete-Hunor 23.01.2020
Lázár Hunor  01.06.2020
Kövecsi Dorka  25.01.2020
Tankó Zente  05.06.2020
Farkas Sándor  12.01.2020
Kovács Zselyke  10.06.2020
Fazakas Zalán  03.02.2020
Szilveszter Vilmos Szabolcs  12.06.2020
Jakab Dorka  11.02.2020
Lőrinczi Ábel  18.04.2020
Koszó Zsolt  20.02.2020

Veres Bence  09.06.2020
Györgyi Nimród 21.02.2020
Farkas Gergő  28.02.2020
Izsák Bálint  16.03.2020
El-Jaouhari Jazmin-Zaineb  27.04.2020

 Házasságkötések:

 2020.06.18
Zelmanovics Jair és Kótay Noémi  

2020.06.22
Murzea Mihai-Daniel és Árus Beatrix  

2020.06.22
Kubanek Botond és Fazakas Ágota  

2020.06.25
Gagyi Tamás és Demeter Adél-Melinda  

2020.07.03
Péter Géza és Dogariu Timea-Boglárka  

2020.07.03
Márton Róbert és Benedekfi  Melinda

 Elhalálozások:

Biró Mihály  2020.06.21
Paál Anna  2020.07.04
Györ Ferenc  2020.07.08
Bihari Anna  2020.07.08
Simó Ádám-Gábor 2020.07.13

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hi-
vatala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy a 
115/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet ér-
telmében megkezdi a melegétel-jegyre (tichete 
sociale pentru mese calde) jogosultak névsorá-
nak összeállítását. 

Ennek érdekében, várjuk a következő sze-
mélyek vagy családok jelentkezését, személye-
sen, a polgármesteri hivatalnál:

1. - azokat az idős személyeket akik a 75. 
életévüket betöltötték vagy 75 éven felüliek és 
a havi jövedelmük nem haladja meg a 704 lejt, 
vagy pedig nem rendelkeznek semmiféle jöve-
delemmel.

2. - azokat a családokat vagy a gyerekeiket 
egyedül nevelő szülőket, akiket bírósági vég-
zéssel kilakoltattak.

Jelentkezési határidő: 2020.07.29.
Szükséges iratok: - személyi igazolvány má-

solat
- jövedelmet igazoló iratok (nyugdíj, utódlási 

nyugdíj, rokkantsági támogatás, területalapú 
támogatás stb.)

Kapcsolattartóink: 
- Gálfalvi Katalin, tel: 0760-687204
- Burszán Krisztina: tel: 0754-542861
- Nagy Emese: tel: 0745-828198

Melegétel-jegy	 támoga-
tásban	 részesülnek	 a	 75	
év	feletti 	kisnyugdíjasok

A 14 napos karantén elrendelhető otthon, 
egy bejelentett lakhelyen vagy a hatóság által 
kijelölt helyen. Jelenleg 22 európai országban 
korlátozzák valamilyen formában a Románi-
ából érkezők beutazását, ebből 16 ország az 
Európai Unió tagja. Ezek az államok a követ-
kezők: Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercego-
vina, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, 
Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Izland, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Moldovai Köztársaság, Montenegró, Nagy-Bri-
tannia, Norvégia, Olaszország, Szlovákia és 
Szlovénia.
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Újrakezdés
Hosszú kényszerszünet után, szülők, pe-

dagógusok és nem utolsósorban a gyerekek 
örömére, júliusban ismét megnyitotta kapuit 
a Mesevár Napközi Otthon. Az előzetes felmé-
rés alapján 37 gyerek szülei tartottak igényt 
a nyári foglalkozásokra. Intézményünk öröm-

mel tett eleget a kéréseknek és készült fel a 
gyerekek fogadására. Pedagógusok, a kise-
gítő személyzet, valamint az egészségügyi 
káderek lelkiismeretes munkájára volt szük-
ség ahhoz, hogy az óvoda meg tudjon felelni 
a járványügyi előírásoknak, hogy óvodása-
ink teljes biztonságban térhessenek vissza 
a közösségbe. A tevékenységek, amennyire 
az idő engedi, a szabadban zajlanak, szigorú 
higiéniás feltételek betartásával (kézmosás, 
lábtörlés, lázmérés, játékszerek, eszközök, 
bútorzat fertőtlenítése), lehetőleg úgy, hogy 
a gyerekek zavartalanul élvezhessék a játék, 
a csoportos foglalkozások, a közös beszél-
getések örömét, feldolgozhassák az elmúlt 
időszak eseményeit, visszataláljanak a kö-
zösségbe és újra feltöltődjenek élményekkel. 

Köszönjük a szülők bizalmát, együttműködé-
sét, pedagógusainknak, a kisegítő személy-
zetnek és az egészségügyi kádereknek pedig 
az elhivatott, pozitív hozzáállást. 

Nemes Enikő

Intézményünk célja az, hogy kínála-
tát bővítve tanulási lehetőséget teremtsen 
gyermekeink, ifjaink számára az óvodától a 
középiskoláig. Több éves kitartó munka ered-
ményeként 2018-ban, a székelykeresztúri uni-
tárius gimnázium történetében először, végre 

útjára indíthattuk 
az első napközis 
óvodai csoportot. 
Az óvodai ciklus 
kiépítésének kö-
vetkező jelentős 
lépése volt an-
nak az ingatlan-

egységnek a megépítése,  amely közössé-
günk legkisebb tagjainak otthonául szolgál 
a jövőben. A Magyar Unitárius Egyház által 
kiviteleztetett új napközi otthon a Magyar 
Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Programjának részeként jött létre,  melynek 
lebonyolítója a Bethen Gábor Alapkezelő Zrt. 
A beruházás értéke több, mint 3 000 000 lej. 
Nagy örömünkre az épület átadása  2020 ta-
vaszán megtörtént, jelenleg a működési en-
gedélyek megszerzése zajlik. A korszerűen 
felszerelt, gyermekbarát, a modern pedagó-
gia követelményeinek eleget tevő épületben 
három tanterem, egy belső játszóház, orvo-

si rendelő, elkülönítő, étkezde, tanári szoba 
található. Jelenleg a tantermek berendezé-
se, csinosítása, a külső játszótér kialakítása 
történik. A kényelmet, a téli hónapokban a 
megfelelő hőmérsékletet saját fűtésrendszer, 
a tantermekben pedig padlófűtés biztosítja. 
Reméljük, hogy amennyiben a járványhelyzet 
megengedi, szeptemberben legkisebbjeink 
birtokba vehetik birodalmukat. Napközinkben 
a helyek beteltek, köszönjük a szülők intéz-
ményünk felé irányuló bizalmát! A következő 
tanévtől iskolánkban az oktatás 3 napközis és 
17 iskolai csoportban zajlik.

Varró Margit igazgató
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Pompájukat mutogató rózsák, színes virá-
gok, zöldellő fű, árnyékot tartó fák, kíváncsi 
padok, üres játszótér ‒ így várja rendületlenül 
iskolánk udvara a diákokat. Azokat, akik jön-
ni fognak. Mert jönnek bizony újra, megtelik 
majd kacagással, gyerekzsivajjal, az egymás 
viszontlátásának az örömével az a tér, amely 
oly hirtelen kiürült márciusban. Azóta pedig 
csak búcsúzott. Az ötven nyolcadikos diáktól, 
akik még eljöttek a nyáron felkészítőkre, vizs-
gákra, majd iskolaválasztásra. Bizony, minde-
gyikük tovább tanul majd a választott líceum-
ban vagy szakiskolában. Egy másik udvaron, 
új tanteremben, új diákként, régi petőfisként. 
Ők elmentek, maradtak a kisebbek, jönnek a 
legkisebbek, akik tovább viszik, őrzik iskolánk 
szellemét, tanítását. 

Jakab Enikő

	 A z	oktatás	fejlesztéséért	együtt	dolgoztunk
A Zeyk Domokos Technológiai Líceumban 

minden eszközzel segítettük a gyümölcster-
mesztési és szőlészeti tankert kialakítását, 
egy présház építését.

2019-ben megépült a Berde Mózes Unitá-
rius Gimnázium új napközije, és elkészült a 
műgyepes pálya, egy 50 méteres gyorsfutó-
pálya, valamint egy atlétikai ugrógödör. 

Új kazánt szereltettünk a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceumot és az Orbán Balázs 
Gimnáziumot ellátó kazánházba. Korszerű 
mosdót készítettünk a fiatfalvi iskolának, 
és térrendezésre került sor az Orbán Balázs 
Gimnázium hátsó udvarán.

Új, korszerű, tágas termeknek helyet adó 
épülettel bővült a Petőfi Sándor Általános Is-
kola, a munkálatok költségeit 95%-ban helyi 
pénzből finanszíroztuk. 

Új cserepek kerültek a Napsugár Napközi 
Otthon épületére.

Iskoláink évzáró ünnepségein szokás sze-
rint díjazzuk a VIII. és XII. osztályt kiváló 
eredményekkel végző tanulókat.

2019. október 23-án, partnerségben tanin-
tézeteinkkel, maradandó jelet állítottunk váro-
sunk mezővárosként való említésének 560. év-
fordulója tiszteletére, ekkor adtuk át városunk 
iskoláinak az elültetésre szánt a platánfákat.
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2020 júliusában megkezdték a tevékenysé-
get a Gyermekek Klubja leigazolt felnőtt spor-
tolói. Kiss Tamara Nagyszalontán és Bulgáriá-
ban edzőtáborozott, Sándor-Zsigmond Dénes 
részt vett a Budapest Kupa nemzetközi F3K 
versenyen. 2020. július 25-én a Brassó mellet-
ti barcaszentpéteri reptéren került megrende-
zésre a távirányítós repülőmodellező országos 
bajnokság F3K kategóriában, amelyet leigazolt 
sportolók számára szervezett a Román Model-

lező Szövetség. A székelykeresztúri Gyerme-
kek Klubja felnőtt leigazolt sportolói mellett 
Bukarest, Bakó és Temesvár versenyzői álltak 
rajthoz. A csapatversenyen Székelykeresztúr, 
a Bukaresti Sportul Studenţesc és Bukares-
ti Aeropower sorrend alakult ki. Egyéniben II. 
helyet szerzett Sándor-Zsigmond Dénes, IV. 
helyen Zsidó József, V. helyen Zsidó Ferenc vé-
geztek. Következő megmérettetés a szabadon 
repülő Országos Bajnokság lesz Nagyszalontán 

augusztus 13-16. között, ahol Kiss Tamara kép-
viseli majd klubunkat, városunkat, majd rá egy 
hétre harmadik alkalommal kerül megrende-
zésre, a Hargita Kupa nemzetközi F3K verseny 
és modellező tábor Rugonfalván. 

Köszönet támogatóinknak: Székelykeresztúr 
Város Önkormányzatának, Hargita Megye Taná-
csának, a Bethlen Gábor Alapnak és a Commu-
nitas Alapítványnak.

Kiss Tamara

	 A	szabaidő	jó	kihasználása,	sport	és	egészséges	életmód	érdekében	tettük
A városi sportcsarnoknál megépült az új 

multifunkcionális szabadtéri sportpálya.

Gumiszőnyeggel borított futósávot alakítot-
tunk ki a városi stadionban.

2017-ben közösségi összefogásnak köszönhe-
tően átadtuk a Hargita negyedi új játszóteret.

2019-ben a Kossuth Lajos lakónegyedben 
épült hasonló játszótér egy elavult, régi játszó-
tér helyére.

A régebbi játszóterek karbantartását is év-
ről évre elvégeztük, egyes játszótéri elemeket 
újabbakra cseréltünk az Orbán Balázs, a Kos-
suth Lajos és a Timafalvi lakónegyedben.

Szökőkutas pihenőhely, a Szitás leány kútja 
épült meg a főtéri parkban. A hely sokak kedves 
pihenő és felfrissülő helye.

Bővítettük a város területén kiépített videó-
kamera-rendszert, és ingyenes wifit biztosítunk 
a Napsugár Napközi Otthontól a központon át a 
Szitás leány kútjáig.

A központi park sétányait és a szobrok körüli 
kis tereket térköveztük, rendezett külsőt adva 

ezzel az évente több szabadtéri ünnepségnek is 
helyszínt biztosító főterünknek.

Elkészült a sóskúti körtúra turistaút kijelö-
lése, és kihelyeztük a tájékozódást segítő jel-
zőoszlopokat.

	 Újabb	országos	bajnoki	cím	repülőmodellezésben	Székelykeresztúrnak
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	 Házunk	tája	–	továbbra	is	jól	haladnak	a	közérdekű	munkálatok
ÖNKORMÁNYZAT

Cserepek pótlása 
a fiatfalvi közösségi háznál
A szeles-viharos időjárás nyomot hagyott a fi-

atfalvi közösségi ház fedelén is, ezért egy erősebb 
vihart követően cserepek pótlására került sor.

Térkövek cseréje a Petőfi utcában
Minden évben kénytelenek vagyunk napi-

rendre tűzni a megrongálódott térkövek cseré-
jét a Petőfi Sándor utcában. 

Ezt a munkálatot végzik jelenleg a városi ön-
kormányzat munkatársai.

Karbantarási munkálatok a városi piacnál
A közterületeken és a középületeken folya-

matosan végzünk karbantartási munkálatokat. 
Jelen esetben a városi piac került sorra. 
Óvjuk és vigyázzuk meg a közvagyont!

Kóbor kutyák 
szakszerű és törvényes befogása
Gyakran szembesülünk azzal a helyzettel, 

amikor városunkban hirtelen megugrik a kó-
bor kutyák száma. Nem tudjuk pontosan hon-
nan származnak, de az az érzésünk, hogy más 
településekről származó „import” ebekkel is 
van dolgunk.

A jó hír: végre sikerült egy kutyák befogá-
sára és elszállítására szakosodott és engedé-
lyezett céggel szerződést kötnünk szolgálta-
tásaikra.

A rossz hír: Minden egyes kutya befogása és 
elszállíttatása 485 lejjel terheli a helyi költség-
vetést – ez az ár olyan kötelező járulékos szol-
gáltatásokat is magába foglal mint chipezés, 
élősködőktől való mentesítés, sterilizálás, oltás, 
kutyamenhelybe való befogadás és ellátás.

„Diófának három ága” 
A Molnár István Múzeum terebélyes diófá-

jának egyes ágai veszélyeztették a tarcsafalvi 
székelyház és az előtte álló tordátfalvi kapu 
épségét, ezért a városi kertészeti munkatársak 
segítségével – bár fájlaltuk – eltávolítottuk eze-
ket, és búcsút intettünk a hatalmas ágaknak. 

Köszönjük a kertészek segítségét!

Befejeződtek az Erzsébet-kút 
felújítási munkálatai
Mostantól kellemes környezetben és civilizál-

tabb körülmények között vihetjük a mindennapi 
ivóvizünket Erzsébet-kútról. 

Nem tűnik nagy dolognak, de ez 100%-ban 
helyi megvalósítás. Úgy történt és olyan lett 
mint a mesében: az egyik elment vadászni, a 
másik hazavitte, a harmadik megsütötte azaz 
az urbanisztikai osztály megtervezte, a város-
gazdálkodási osztály kivitelezte, Önök pedig 
használják jó egészséggel! Köszönjük hát az 
önkormányzat munkatársainak a lelkes hozzá-
állást és a példás kivitelezést!

Óvjuk meg és vigyázzuk környezetünkre!
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	 Mi	a	koppantó?
A koppantó a viaszgyertya-világítás segéd-

eszköze. Más néven hamvvevő, vasból vagy 
rézből készített ollószerű, a végén tokkal és 
záróval ellátott eszköz, mellyel az elégett, el-
szenesedett gyertyabelet el lehet távolítani a 
gyertyáról anélkül, hogy a gyertya lángját ki 
kellene oltani. A koppantón levő kis tartály a 
levágott kormos, hamus béldarab felfogására 
szolgál. A gyertyavilágítás időszakában általá-
nosan használt volt.

A Molnár István Múzeum néprajzi gyűjte-
ményében mintegy tucat példány található dr. 
Molnár István gyűjtéséből, bár nagyon hason-
lóak, nincs köztük két egyforma darab. 

A legmívesebbnek a küsmödi koppantó ta-
láltatott.

Bővül a Dávid Ferenc lakónegyed
2020 végére egy újabb 30 lakrészes ANL-s 

tömbház épül meg a Dávid Ferenc lakótelepen. 
Reméljük, ez is hozzájárul ahhoz, hogy fiatalja-
ink itthon tervezzék jövőjüket. A régebbi lakók 
közül nagyon sokan előnyös feltételek mellett 
megvásárolták az addig bérelt lakásokat. 

Gőzerővel folynak az útfelújítási munkálatok 
a Dávid Ferenc lakónegyedben. Az útfelújítási 
munkálatokkal egy időben a gázhálózatot is ki-
építettük. Ezek egy  része az Országos Helyi 
Fejlesztési Programból valósult meg, de na-
gyobb része önerőből, azaz a helyi adókból be-
folyt összegekből történt.

Kisvágóhíd épül
Folyamatban vannak a kisvágóhíd építésé-

nek munkálatai a Kordaberekben. A szükséges 
anyagi források nagyobb részét Hargita Megye 
Tanácsa, az önrészt Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata a helyi adókból biztosítja.

Múzeumi értékeink
Múzeumunk gazdag pipagyűjteményének 

egyedi darabjai kerülnek elő a nemrégiben el-
kezdett szakmai leltár során. A pipák szakiro-
dalmának keresztúri vonatkozása Szente B. 
Levente Agyagpipák a régi Keresztúr-fiúszék 
területéről című tanulmánya. In. Kutatások a 
Nagy-Küküllő felső folyása mentén Molnár Ist-
ván Múzeum Kiadványai 1. (2009) A tárgyak 
ellenőrizve, azonosítva, tisztítva, fotózva, újra-
csomagolva kerülnek helyükre.

Akire felnézünk
Büszkék vagyunk városunk díszpolgára, 

Dr. Fazekas Sándor eddigi politikai munkás-
ságára, aki úgy mint Karcag testvérvárosunk 
polgármestere majd mint mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési miniszter mindig szívügyének 
tekintette Székelyföld és ezen belül Székelyke-
resztúr sorsát. 

Szívből gratulálunk neki a nemrég megjelent 
Mindent a magyar vidék jövőjéért című könyve 
megjelentetéséért és ünnepélyes bemutatásá-
ért, jó egészséget és még sok elégtételt kívá-
nunk számára szerzői-publicisztikai szakterüle-
ten is!
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ÖRÖKSÉGÜNK

 Nemes	feladatunk	Petőfi-emlékeink	átörökítése

Székelykeresztúron egyetlen július sem múl-
hat el úgy, hogy ne emlékeznénk meg Petőfi 
Sándor halálának évfordulójáról, és nem ven-
nénk számba újra meg újra azokat az esemé-
nyeket, amelyek városunkat jelentős Petőfi-em-
lékhellyé emelték.

Az 1848-49-es keresztúri események mindig 
a kutatók figyelmének középpontjában álltak 
azon tagadhatatlan tény miatt, hogy 1849. július 
30-án Petőfi Sándor itt töltötte életének utolsó 
délutánját és éjszakáját. Másnap, július 31-én 
a fehéregyházi csatában nyoma veszett, és Ke-
resztúr a Petőfi-legendák egyik szülőföldje lett.

Az itt elfogyasztott bivalytejes puliszka va-
csora kapcsán lett híres a Gyárfás-kúria, a 
kertben álló körtefa, amely alatt az emlékezet 

szerint éjfélig mulatta az időt Petőfi és az őt, 
valamint Zeyk Domokos 48-as hőst vendégül 
látó társaság. A köztudatban a fa Petőfi-kör-
tefája néven él mind a mai napig. Évente so-
kan zarándokolnak ide, és a Petőfihez, illetve 
a szabadságharchoz kapcsolódó nagy ünnepsé-
gek (március 15., július 31.) állandó színhelye a 
Gyárfás-kert és a Petőfi körtefa. 

Idén már a 171 éves évfordulón emlékezhe-

tünk e történelmi eseményekre, és legkevesebb 
130 éve szüntelen teszünk azért, hogy ébren 
tartsuk a hősök és Petőfi Sándor emlékezetét.

Kezdve azzal, hogy Varga Zsigmond a Gyár-
fás-kúria bérlője, az egykori házigazda 1891-ben 
a Kolozsváron megalakult Ereklyemúzeumnak 
ajándékozta a vacsoránál Petőfi által használt 
aranyozott zöld poharat; majd 1902-ben a ke-

resztúri lelkesedés létrehozta a máig fennálló és 
mindig gondozott, legendai Petőfi-sírt. 1913-ban 
gyűjtés indult a Gyárfás-kúriának emléktáblával 
megjelölése céljával, ebbe a folyamatba szólt 
bele az első világháború, majd 1928-ban sikerült 
megvalósítani a korábbi tervet, márványtáblával 
jelölték meg a Gyárfás-kúriát. Jónéhány szobrot 
állítottak, és további emléktáblákat helyeztek el 
Petőfi, Bem, Zeyk Domokos és a hősök tisztele-
tére. Utcát, iskolát, egyesületet neveztek el róla, 
emlékszoba készült és kiadványokat szenteltek 
emlékének.

1990. március 15-én a Petőfi Sándor Általá-
nos iskola felvette a költő nevét, 1992-ben fel-
avatták Petőfi mellszobrát a nevét viselő általá-
nos iskola előtt.

1997-ben a Gyárfás-kúria udvarán került le-
leplezésre a Petőfi és Bem bronzszobor, a du-
nakeszi Lengyel István alkotása.

2005. március 15-én Petőfi-kiállítás nyílt a 
Gyárfás-kúriában, ugyanekkor Bem-emléktáb-
lát avattak.

2008. március 15-én emléktáblával jelöl-
ték meg a csekefalvi utca sarkán álló épüle-
tet, amelynek helyén volt az a Szakál-vendég-
lő, amelyben Petőfi utolsó éjszakáját töltötte. 
Ugyanezen a napon Székelykeresztúr Város Ön-
kormányzata Pro Libertate-díjjal tüntette ki post 
mortem Bálint Dánielt és Farkas Gábor tanítót a 
keresztúri Petőfi-emlékek életbentartásáért.

2009-ben nyerte el a kúria udvara mai par-
kosított formáját, ugyanekkor került ide a Bem 
József emlékmű.

2012-ben székelykaput állítottunk a kúria 
Petőfi utca felőli bejáratához és ugyanebben az 
évben A mi Petőfink címmel Székelykeresztúr 
Város Önkormányzata kiadta a keresztúri Pe-
tőfi-emlékeket összegző kötetet.

2017. március 15-én a körtefa továbbélteté-
se céljából az eredeti körtefa utódjáról beoltott 
csemete került elültetésre a körtefa törzse mel-
lé. Még ezen a napon Sándor József Pro Liberta-

te-díjban részesült a keresztúri Petőfi-emlékek 
és a Petőfi-körtefa megmentéséért folytatott 
munkássága elismeréséül. 

Ugyancsak 2017-ben, a júliusi Petőfi ünnep-
ség alkalmával több száz résztvevővel első íz-
ben került sor az első Petőfi-emlékvacsorára. 

2018-ban Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzata a Gyárfás-kúria udvarán egy zenélő 
térinstalláció megépítésével létrehozta a Pe-
tőfi-látogatóparkot, és reméljük, a kúria jövő-
beli funkcióváltása új távlatokat és lehetősé-
geket hoz majd a székelykeresztúri kulturális 
életbe, és Petőfi-emlékeink megőrzésébe.


