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Fontos tudni valók 
a 2020. s zeptember 2 7- én 
sorra kerülő hel yhatósági 
válas z t ások ra vonatkozóan

 VÁ L AS Z TÁSOK – 2020. S ZEP TEMBER 2 7.
Szeptember 27-én Románia-szerte helyható-

sági választásokra kerül sor.
El kell dönteni, hogy milyen jövője lesz vá-

rosunknak, mi történik a következő években. 
Választanunk kell, mert a választás, a valamire 
szavazás nemcsak törvény biztosította jogunk, 
de becsületbeli kötelességünk is, éljünk tehát 
ezzel a jogunkkal. 

Mutassuk meg, hogy törődünk városunk sor-
sával és szeretjük Székelykeresztúrt!

Beleszólhatunk, hogy hogyan alakul itt az 
életünk, a gyermekeink jövője, miként éljük 
meg a sűrű hétköznapokat és várva várt ün-
nepnapjainkat.

Dönthetünk abban, hogy kiket látunk alkal-
masnak a felelősségteljes szerepek, a vezetők 
helyének betöltésére.

Van amiből és van akit választani, döntsenek 
okosan, megfontoltan!

Városunk tettrekész, eminens, tanult szemé-
lyiségei adják tudásuk, tapasztalatuk legjavát, 
és nem kérnek mást, csak azt, hogy bízzunk 
bennük, valamint azt, hogy járuljunk az urnák-
hoz, és szavazzunk legjobb belátásunk szerint.

Tájékozódjanak tehát hiteles forrásokból és 
mérlegeljenek!

Ne engedjék magukat meggyőzni, senki által 
befolyásolni, mindenkinek szabad akarata és 
szabad véleménynyilvánítási lehetősége van.

Szeptember 27-én mutassuk meg, hogy ne-
künk nem mindegy! 

Mutassuk meg, hogy sokan vagyunk, akiket 
érdekel saját és városunk fejlődése, jövője, a 
helyes irány megtartása.

Ha mindezt megszívleljük, és ekként csele-
kedünk, akkor úgy lesz, mint a magyar népme-
sékben: az igazság mindig diadalmaskodik!

Úgy legyen!

A Központi Választási Iroda 81/2020 sz. 
határozatának fontosabb előírásai a 2020. 
szeptember 27-én sorra kerülő helyhatósági 
választásokra vonatkozóan: 

- szavazni csak a lakhely szerinti választási 
körzetben lehet

- aki ideiglenes lakhelyre költözött, az sza-
vazhat pótlistán az ideiglenes lakhelye szerinti 
választási körzetben 

- a 2020. március 1. - 2020. szeptember 26. 
időszakban lejárt személyazonossági igazol-
ványok alapján is lehet szavazni

- azok a szavazók, akik betegségük vagy 
fogyatékosságuk okán nem tudnak elmenni 
szavazni mozgóurnás szavazást kérhetnek. A 
mozgóurnás kérések leadása 2020. szeptember 
26-án 18-20 óra között történik az igénylő lak-
helye szerinti szavazókörzetben. Az igénylő által 
saját kezűleg aláírt kéréseknek tartalmazniuk 
kell az igénylő nevét, személyi számát (CNP), 
lakcímét, személyi igazolványának számát. A 
kéréshez mellékelni kell a betegséget/fogyaté-
kosságot igazoló bizonylatot is. A kérések jo-
gosultságáról a választókörzet elnöke dönt, ő 
szervezi meg a választás napján a mozgóurnás 
kiszállást az igénylőhöz.

- azok a szavazópolgárok, akik állami vagy 
magán egészségügyi intézménybe vannak 
befektetve vagy időseknek, illetve szociális 
ellátottaknak fenntartott otthonokba vannak 
elhelyezve szintén igényelhetnek mozgóurnás 
szavazást, amennyiben lakhelyük ugyanab-
ban az adminisztratív területi egységben van 
amelyben az őket elhelyező intézmény.

 2020. S ZEP TEMBER 14 .  – ISKOL A K E ZDÉS
Hétfőn, szeptember 14-én megkezdődött az 

új tanév, városunk tanintézményei hosszú szü-
net után megnyitották kapuikat a diákok előtt.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a tanév-
nyitó ünnepségek is rendhagyó módon zajlot-
tak, a diákok és a pedagógusok egész sor jár-
ványmegelőzési intézkedést kell betartsanak.
Nagyon sok türelmet, odafigyelést kíván min-
den pedagógus, diák, személyzet és szülők ré-

széről, hogy alkalmazkodjanak a szabályokban 
előírtakhoz. Bízunk benne, hogy így is mind-
annyian a legjobbat hozzák ki ebből a koránt-
sem könnyű helyzetből.

Önkormányzatunk minden rendelkezésére 
álló eszközzel támogatja oktatási intézménye-
ink működését ebben a kritikus helyzetben, 
minden tanárnak és diáknak sikeres és ered-
ményes tanévet kíván!

„Abszolút szabadság nem létezik, helyette csak a 
választás szabadsága létezik, vagyis az, hogy magunk 

választjuk ki, mi mellett kötelezzük el magunkat.” 
Paulo Coelho

 Valami kés zül
Kányádi Sándor

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelőre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csősz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.
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 Új  arculatot kapot t a Budai Nag y A nt al utca 

Elégtétellel nyugtázzuk, hogy hosszas mun-
kával, de sikerült befejeznünk a Budai Nagy An-
tal utca felújítását.

Ebből az alkalomból is jó volt sokadik alka-
lommal találkozni az utca lakóival. Meggyőző-
désünk, mindannyian örülnek ennek a megva-
lósításnak, hiszen az életterük javítása az ott 
lakók életminőségét is pozitívan befolyásolja. 

Közös célunk, hogy mindannyian jól érezzük 
magukat itthon.

Ez az utca nemcsak a városnak, de Keresz-
túr-térségnek is fontos, tekintve, hogy a környe-
ző településekről – a Solymosok felől – ezen az 
úton érkeznek a városba, lényegesen lerövidítve 
ezzel az útvonalat, amennyiben nem kell Szen-
terzsébet felé kerülniük az utazóknak.

Ugyanakkor forgalmi táblák kerültek kihe-
lyezésre és az útfelújítás utolsó mozzanataként 
az útburkolati jelek felfestése is megtörtént. 
Szeptember 2-án bejártuk az utcát a szemre-
vételezés céljával.

Minden ott élőnek, illetve arra járónak kíván-
juk, használják sokáig, jó egészségben, vigyáz-
zanak az idősekre, gyerekekre!

 Köz v ilágít ás k iépítése az Ady Endre utca új s zárnyában

ÖNKORMÁNYZAT

 Gőzerővel za jlik a Dáv id Ferenc utca kor s zerűsítése
Gőzerővel zajlik a Dávid Ferenc utca korsze-

rűsítése több mint 40 kertesházas és majdnem 
80 tömbházlakó család örömére. 

A város ezen területén az elmúlt években 
számos fejlesztést eszközöltünk abban a hitben 
és reménnyel, hogy sikerül Székelykeresztúron 
felépíteni és kialakítani egy valóban kellemes, 
élhető és családbarát lakónegyedet, utcát, ahol 
igazán otthon érezhetik magukat az ott élő csa-

ládok, biztonságban nevelhetik gyerekeiket.
Kívánjuk, igazi otthonuk legyen!
Még 2012-ben elkezdődtek a gázvezetési 

munkálatok, járdák, parkolóhelyek kialakítá-
sa, utak aszfaltozása és a terület rendezése a 
Dávid Ferenc lakónegyedben. 2018-ban a lakó-
negyed közvilágítását teljesen kiépítettük.

Az útfelújítási munkálatokkal egy időben a 
gázhálózatot is kiépítettük. Ezek egy része az 

Országos Helyi Fejlesztési Programból valósult 
meg, de nagyobb része önerőből, azaz a helyi 
adókból befolyt összegekből történt.

2020 végére egy újabb 30 lakrészes ANL-s 
tömbház épülhet meg a Dávid Ferenc lakóte-
lepen. Reméljük, ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
fiataljaink itthon tervezzék jövőjüket. A régeb-
bi lakók közül nagyon sokan előnyös feltételek 
mellett megvásárolták az addig bérelt lakásokat.
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 As z faltozás és közérdekű munkálatok a Timafal v i lakóneg yedben

 Járdák as z faltozása az A rany János és a Jegenye utcában

 Parkolók k ialak ít ása ,  megújult sét ányok az Orbán Baláz s lakóneg yedben
ÖNKORMÁNYZAT

Tudjuk, hogy parkolóhelyekből sosincs elég 
városunk sűrűbben lakott övezeteiben. 

Éppen ezért, indokolt lakossági elvárásnak 
eleget téve újabb parkolóhelyeket létesítettünk 

az Orbán Balázs lakónegyedben. Ugyanakkor 
szépen kiépített vagy megújult sétányok szol-
gálják az ott lakók kényelmét.

Reméljük, az Orbán Balázs lakónegyedben 

élő városlakók is érzik, hogy törődünk velük! 
Nekünk is fontos, hogy a város legrégebbi la-
kónegyede új köntöst kapjon.

Használják jó egészséggel!

Lakossági elvárást teljesítve új aszfaltburko-
latot kapnak az Arany János és a Jegenye utcák 
járdafelületei. A város ezen utcái rendkívül for-
galmasak, az Arany János utca áthalad a Kos-
suth Lajos lakónegyeden, illetve a városi piacot 
is érinti, amely látjuk, – főleg szombatonként 
– mennyire zsúfolt. 

Figyeljünk egymásra, közlekedjünk gyalo-
gosként is kényelmesen és biztonságban!

A lakók kérésére a Timafalvi negyedben is 
több fronton zajlik a közérdekű munka. 

Örülünk, hogy sikerült leaszfaltozni azt az 
elmaradt részt, amely valóban szükséges volt, 
hogy a negyed lakói kényelmesebben közle-
kedhessenek lakóhelyükön. A terepet úgy ala-

kítottuk, hogy a víz lefolyhasson a szántóföldek 
felé, parkírozóhelyeket is létrehoztunk, és re-
méljük, hogy a Timafalvi lakónegyed lakóinak 
is javul a komfortérzete. Feltett szándékunk, 
hogy előbb-utóbb minden városrészbe elju-
tunk, senki se érezze, hogy az ő problémája 

kisebb a másokénál, vagy nem kerül megoldás-
ra.

Reméljük, az elkészült kerékpárút is sokuk-
nak megkönnyíti a városban való közlekedést, 
a városközpont elérését.
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ÖNKORMÁNYZAT

Folyamatosan közzé tettük a város szépítése 
érdekében végzett erőfeszítéseinket. Városunk 
rendben tartása szívügyünk, ezért új eszközzel 
bővítettük a városgazdálkodási osztály géppark- 
ját, amivel közterületeink gépi nyírását szándé-
kozunk végezni. Kérjük jelezzék, ha olyan köz-
terület nyírását látják szükségesnek, ami elke-
rülte eddig a figyelmünket a kézi eszközökkel 
végzett fűnyírás alkalmával! 

Bízunk benne, hogy munkánk hatékonyabbá 
válik, és hozzájárul a városkép javításához. 

 Városunk géppark jának bőv ítése a városkép jav ít ása érdekében

A Hargita Megye Szociális Felügyelősége által 
kiszabott intézkedések részeként mozgássérült 
és testi fogyatékos személyek számára is alkal-
mas mosdó kialakítása van folyamatban a Mol-
nár István Múzeum földszintjén. A munkálatok, 
amelyet a polgármesteri hivatal munkatársai 
végeznek, magukban foglalnak csempézést, a 
régi ajtók  szélesebb ajtókra való cseréjét, és új 
szaniterek felszerelését.

Reméljük, így a jövőben lehetővé válik a fogya-
tékkal élő személyek akadálytalan múzeum- 
látogatása.

 Mosdó k ialak ít ása fog yatékos s zemél yek s zámára a múzeumban

A lassan tovatűnő nyártól búcsúznak a fő-
téri park virágai. Tapasztalhatták, hogy a vá-
rosi kertészet munkatársai minden évszakban, 
egész évben idényszerű és változatos virágok-
kal, szépen kialakított gruppokkal, díszfákkal és 
bokrokkal örvendeztetik meg városunk lakóit 
és a városunkon áthaladó utazókat. Kaptunk is 
számos nagyon pozitív visszajelzést, amit ez-
úton is jólesően nyugtázunk.

Míg más városok tekintélyes összegeket köl-
tenek virágokra és parkgondozásra, addig lel-
kes kertészeinknek köszönhetően, mi magunk 
termesztjük a köztéri virágokat és gondozzuk 
városunk parkjait.

 Ős zi v irágok kal búcsúzik a nyár a parkok ban

 Rendbe tess zük a kórház udvarát – Za jlanak a munkálatok
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ÖNKORMÁNYZAT

Sokéves kapcsolatépítő munkánknak egyik 
legnagyszerűbb hozadéka a sóskúti diákszál-
ló megvalósítása. Mint köztudott, állt ott egy 
romladozó épület, amely sokat rontott a sós-
kúti táj összképén, ezért a vagy lebontani vagy 
újraépíteni terv  körvonalazódott. Szerencsé-
re a másodikat választhattuk, és Varga Mihály 
miniszter úrnak, illetve a magyar kormánynak 
köszönhetően támogatást kaptunk az épület 
diákszállóvá alakítása céljára. Nagyon sok diák 
jár Erdélybe, főleg Magyarországról, és fela-
jánlottuk nekik, hogy megfelelő körülménye-

ket biztosító, kedvezményes szállásra találnak 
nálunk.

Mivel egy 2500 m2-es felületű hatalmas 
épületről van szó, nem kis kihívás volt, a 
munkálatoknak a legapróbb részletekig menő 
folyamatos ellenőrzése.

Bízunk abban, hogy a célt, amelyért ez az 
épület felújításra került, el fogja érni.

A keresztúriak számára is egy nagyon fon-
tos előrelépés, hiszen úgy látjuk, a „sóskúti 
álom”, az itt lakók vágya, hogy legyen egy 
fürdő, egy szálló, és a hely a mai normáknak 

megfelelően tündököljön régi pompájában, 
meg fog valósulni.

A magyar kormány támogatását a diákszálló 
nemes céljára nyertük, és ez kiindulópontja, il-
letve a lépcső első foka a további terveinknek. 
Idén még elkezdjük a terület rendezését, ren-
delkezésünkre áll az a 2 millió lej, amelyből egy 
szabadtéri színpadot, padokat helyezünk el, és 
kialakítunk egy játszóteret. Ha mindez elkészül, 
hisszük, hogy a legnagyobb lépcsőfokot is meg-
lépjük, és a fürdő megépítése, a „sóskúti álom” 
valóra válik. 

 A z első lépcsőfokot megléptük – Át adjuk a sóskúti diáks zállót

 Többs záz állat t ar tó gazdának jó hír – K istér ségi vágóhíd épül
Többször is hírt adtunk már arról, hogy 

Hargita Megye Tanácsának javaslatára elin-
dítottuk egy kistérségi vágóhíd megépítési 
munkálatait.

A finanszírozás oroszlánrészét a megyei ta-
nács vállalta, de természetesen mi is hozzájá-
rultunk az önrésszel. Még nem látjuk teljesen 
az algút végét, nem tudjuk pontosan, hogyan 

fogjuk működtetni, de fontosnak tartjuk, hogy 
legyen meg a helyszín. Ugyanúgy, mint a szé-
kelykeresztúri tejfeldolgozó szövetkezet ese-
tében, célunk a térségben legalább ötszáz 
gazdának a segítése. Mindenképpen nagy se-
gítség lenne a térség állattenyésztőinek, akik 
eddig  rá voltak kényszerítve, hogy minőségi 
terméküket eladják nagyobb cégeknek, akik 

feldolgozták, de ezzel lehetővé válna, hogy hi-
giénikus és biztonságos körülmények között itt 
állítsanak elő minőségi helyi terméket, amely a 
helyi vásárlói igényeknek is eleget tenne. 

Meggyőződésünk, hogy jó ügyben fogtunk a 
megyei tanáccsal kezet, és reméljük, év végéig 
befejeződnek a munkálatok, és jövő évtől elkezd-
heti működését székelykeresztúri kisvágóhíd.

 Park írozó hel yek k ialak ít ása a Kossuth L a jos negyed felső rés zén
Napok óta folynak a Kossuth Lajos ne-

gyedben a parkolóhelyek kialakítását célzó 
munkálatok. Kezdetben 40 gépkocsi befoga-

dására alkalmas helyre gondoltunk, de úgy 
tűnik, hogy akár 50 férőhelyes is lesz az új 
parkírozó. 

Nemsokára befejeződnek a munkálatok és 
felszámolódik a gaz, a gyom és por, ami sok 
bosszúságot okozott az itt lakóknak.
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KÖZÉLET/KULTÚRA

Szeptember 13-án került sor a megalakulásá-
nak 125. évfordulóját ünneplő Polgári Fúvószene-
kar 1895 szabadtéri koncertjére, amelyen vendég 
volt a csíkkozmási Tuzson János Fúvósegylet ze-
nekara, Köllő Ferenc karnagy irányításával.

A Polgári Fúvószenekar 1895 mindenko-
ri zászlóvivőire és karnagyaira kegyelettel és 
hálával emlékeztünk, hiszen az ők mindenkori 
munkájuknak és lelkesedésüknek köszönhető, 
hogy idén a 125 éves évfordulót ünnepelhetjük.

Ebben a jubileumi évben Székelykeresztúr 
Város Önkormányzatának, Hargita Megye Ta-
nácsának támogatásával sikerült a zenekar 
számára nagyértékű hangszereket beszerezni, 
amelyek biztosítják a jövőben a zenekar számá-
ra a minőségi munkát. 

Az ünnepi koncert keretében jelképesen át-
adásra kerültek a hangszerek, mintegy szüle-
tésnapi ajándékként. Használják egészséggel, 
áldás kísérje további munkájukat!

A zene mindenkié, a Polgári Fúvószenekar 
1895 a székelykeresztúriaké! Köszönjük, hogy 
vannak nekünk, és széppé, felemelővé teszik 
ünnepeinket!

 125 éves a Polgári Fú vós zenekar 1895

 100 éves a K AC – Keres z túri Atlétikai Club – az Eg yesülés Spor teg yesület
Idén száz éves a székelykeresztúri Egyesü-

lés Sportegyesület, a KAC (Keresztúri Atlétikai 
Club) jogutódja, ugyanis 1920-ban volt beje-
gyezve a román Labdarúgó Szövetséghez. 

Szerettük volna ezt a százéves évfordulót 
méltóképpen megünnepelni, – mondta el Klein 
László, az Egyesülés elnöke – most szeptem-
berre volt egyeztetve a Ferencváros Öregfiúk 
csapatának az idelátogatása is, sajnos a közbe-
jött járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. Már 
korábban elkezdtük a munkálatokat, hogy nem-
csak a szükség miatt, de ennek az évfordulónak 
a tiszteletére is megvalósulhassanak terveink.  

Örvendetes, hogy az egészséges életmódot, 
a sportolást egyre többen tekintik életformá-
juknak. Ennek érdekében a körülmények javí-
tásán dolgozunk. Számos tervünk van, az Egye-
sülés focipályánál jelenleg folyamatban vannak  
az öltözők felújítási munkálatai. A kanalizálás 
már elkészült, a vezetékeket kicseréltük, a vil-
lanyvezetés és fűtésszerelés is folyamatban 
van. Megvalósul a nyílászárók cseréje, a falak 
javítása és csempézése, valamint új bútorok is 
kerülnek az öltözőbe. Teljesen modern öltöző 
lesz tehát, zöld-fehér színekben.

Az első lépés a lakossági igénynek megfele-

lően a futópálya kiépítése volt. De tervbe vettük 
a vas lelátók lefestését is, erre akár kalákát is 
szeretnénk szervezni a szülők megszólításával, 
azokért a gyermekekért, akik ide járnak vagy 
ide fognak járni focizni. Az a fontos, hogy lehe-
tőleg minden gyermek kimozduljon a lakásból, 
és kevesebb időt töltsön a számítógép előtt, 
mozogjon és friss levegőn legyen. 

Szívügyünk a sport, ezért teszünk, és nem 
anyagi előnyökért, hanem hitből és meggyőző-
désből. 

Hajrá Egyesülés!

 Családi nap és nyílt  nap a V illám önkéntes t űzoltóeg yesületnél
Szeptember 12-én, a Villám önkéntes tűzol-

tóegyesület nyílt napján, amely egyben csalá-
di nap is volt, olyan eszközök és felszerelések  

átadására került sor, amelyeket Hargita Megye 
Tanácsának az önkéntes tűzoltóegyesületek 
számára kiírt pályázatán nyert támogatások 

révén sikerült beszerezni. Egy családbarát ren-
dezvény várta az érdeklődőket, a jelenlevő gye-
rekek ajándék arcfestésnek is örülhettek. 
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 Épül az új harminc lak rés zes A NL-s tömbház
A Dávid Ferenc lakónegyedben jelenleg 44 

ANL-tömbházlakás van, és épül a harmadik, 
harminc lakást magában foglaló tömbház. Ezen 
kívül több mint negyven család tervezi itt épít-
kezni,  ebből már valószínű, hogy kb. húsz ház 
fel is épült. Ez is indokolja, hogy erre az utcára, 
lakónegyedre ráfér a korszerűsítés. Teljesen a 
nulláról indultunk, itt szántóföld volt, de most 
már ott tartunk, hogy az útburkolat készül.

Annak ellenére, hogy az uniós pályázatok 
megfeledkeztek a kisvárosokról, ugyanez nem 
mondható el a román kormánypénzekről, hi-
szen ezt a befektetést is ennek köszönhetjük.

A fiatalok itthonmaradásának egyik legfon-
tosabb tényezője, hogy legyen lakásuk. Ter-
mészetesen emellett fontos a munkahely, a 
biztonság megléte, de kiindulópont a lakás. A 
meglévő két tömbház negyvennégy lakása és 

a most épülő harminc lakás mind azt igazolja, 
hogy az itthonmaradás eme feltételét igyekez-
tünk teljesíteni. 

Reméljük, hogy jövő tavasszal kiosztásra ke-
rülhetnek a most készülő lakások, és harminc 
boldog család új fészekben kezdheti el az életét.

Kívánunk mindannyiuknak boldog családi 
életet, érezzék jól magukat itthon!

 S zociális bérlakások
2018-ban a Román Fejlesztési Minisztérium-

mal finanszírozási szerződést írtunk alá, nyolc 
lakás megépítésére, amelyben tizenhat lakrész 
lesz. 2019-ben elkezdődtek a tervezési mun-
kálatok, és idén tavasszal a kivitelezés is kez-
detét vette. 

 Parkot hozunk létre a Dáv id Ferenc lakóneg yedben 
Egy szép szabadidős park, játszótér kivite-

lezése és egy szökőkút megépítési munkálatai 
kezdődtek el a Dávid Ferenc lakónegyedben. 

A hely, reményeink szerint, egy igazi oázis 
lesz a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak.

A Szitás leány kútja és a Szitás legény forrá-
sának kiépítése után, városunk újabb szép tér-
rel gazdagodik. Öröm lesz látni, amint a park, a 
játszótér benépesül gyerekekkel, fiatal szülők-
kel és fiatalos nagyszülőkkel.

Szeptember 5-én Fiatfalván a temető felé 
vezető úton közmunkát szerveztek, amelyhez 
az önkormányzat gépet, anyagot biztosított.

 Közmunka Fiat fal ván  18 ezer mas zk a meg yei közegés z ségüg y től
Sajnos a vírusveszély még nem 

múlt el. 
18 ezer maszkot hoztunk a me-

gyei közegészségügytől azon sze-
mélyeknek, akik megfelelnek a 
törvény által előírt feltételeknek. 
Ennek értelmében a maszkok a 
szociális segélyezettek, a csalá-
di pótlékban részesülők, az 1-es 
fokú fogyatékos személyek és a 
kisnyugdíjasok között kerül kiosz-
tásra. Forduljanak bizalommal kö-
zösségi asszisztenseinkhez!

 Megéri piacra járni – Segít jük a hel yi termelőket – Minőséget vásárolunk
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MÚLTUNK/JÖVŐNK

 Házassági év fordulójukat ünneplő házaspárok kös zöntése 
Néhány éve elindítottunk egy kedves szo-

kást, amely szerint felkerestük és köszöntöttük 
a 25 és 50 éves házassági évfordulójukat ün-
neplő házaspárokat. Az otthonukban kerestük 
fel őket, aki ezt elfogadta, de sajnos a vírusos 
időszak megállította ezeket a látogatásokat. Mi 
azért szerettük volna pótolni az elmaradt kö-
szöntéseket, ezért szeptember 16-án és 17-én 
a Molnár István Múzeum udvarára hívtuk az ün-
nepelteket és ott adtuk át nekik jókívánságain-
kat és virágcsokrainkat.

Isten éltesse mindannyiukat jó egészségben!

 19 40. s zeptember 11 .  – 80 éve volt a bevonulás
A Székelykeresztúri Kistérség Szövetség ki-

adásában megjelent Kása Csaba A székelyke-
resztúri országzászló története című történelmi 
tanulmányfüzet, emléket állítva a magyar had-
sereg 1940-ben történt bevonulásának. 

Az esemény 80 éves évfordulóján, 2020. 
szeptember 11-én az országzászló állításának 
eredeti helyszínén ünnepi műsor keretében ke-
rült sor a tanulmányfüzet bemutatására és az 
akkori történelmi események ismertetésére. 

A Molnár István Múzeum az eseményhez 
kapcsolódó korabeli fotók kiállításával tette 
színvonalasabbá az ünnepi megemlékezést. 

Közreműködött a Polgári Fúvószenekar 1895.
A jelenlévők ajándékkiadványt vihettek haza.

 S zeptember 13.  – a romániai t űzoltók napja – Ünnepség S zékel ykeres z túron
A székelykeresztúri Önkormányzati Önkén-

tes Tűzoltóság székhelyén szeptember 13-án 
ünnepeltük a romániai tűzoltók napját, amely-
nek keretében átadásra kerültek a Hargita Me-
gye Tanácsa által kiírt és megnyert pályázati 
összegből vásárolt tűzoltófelszerelések. 

Az emberek biztonsága a legfontosabb. Azok 
az emberek, akik tűzbe mennek értünk, vagy 
katasztrófa esetén ténykednek, megérdemlik, 
hogy legyen olyan felszerelésük, ruházatuk, 
ami megvédi őket. Örvendünk, hogy ezek a fel-
szereléseket, pályázati kiírások által nyertük, 
és már számos esetben nyertünk ilyen címen 

támogatást tűzoltóink számára, akik  szolgálják 
nemcsak Székelykeresztúr, de a környező köz-
ségek lakóinak a védelmét is.

A tűzoltók napja alkalmával köszöntjük tűzol-
tóinkat, kívánunk számukra jó egészséget!

Köszönjük Hargita Megye Tanácsának a tá-
mogatást.

 Isten hozot t S zékel ykeres z túron! – K isbabák kös zöntése
A hagyományt, az újszülött babás családok kö-

szöntését folytatjuk, bár nem a szokott módon. 
Ötven kisbaba született az idén augusztus 

közepéig. Őket köszöntöttük szeptember 12-én 
a Gyárfás-kertben. Épül szépül városunk, de 
ami ennél sokkal fontosabb, szaporodunk. Csa-

ládbarát város vagyunk.
Isten éltesse a szülőket és nagyra nőjenek a 

kisbabák jó egészségben.


