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Reggel veled

Derzsi Pál

Körmözi, csilló jégvirág, táncát,
szirmain áttört szőttes az ég,
tejtükör-éjen dér haja szánt át,
csikland, a mély most zeng kicsikét.
Zúzmara-pajkos hallali ének
hajlik a kertre, áznak a fák,
mintha csak álmod játszna a fénynek
tán sose hallott vágy-muzsikát.

fotó: Petre Attila

Hófehér varázs szépirodalmi pályázat díjkiosztó ünnepség
Hófehér varázs telepedett Székelykeresztúr
városára pénteken, december 18-án.
Hatására csengő nevetés, ragyogó tekintetek,
szívből jövő mosolyok és rajongás az irodalom iránt
töltötte ki a Molnár István Múzeum nagytermét.
Itt került sor a Hófehér varázs szépirodalmi
pályázat kiértékelőjére és a díjátadásra. Az irodalmi megmérettetésen 6 korcsoportban lehetett pályázni. Kicsitől a nagyig bárki találhatott
magához illő korosztályt.
Ez alkalommal is bebizonyosodott, hogy Keresztúr városa az irodalmi múzsák kegyeltje,
hisz 75 irodalmi mű érkezett a meghirdetett pá-

lyázatra, melynek tematikája a karácsony és a
télhez kapcsolódó témakörök voltak.
Ezúton is gratulálunk a tollat ragadott íróknak, köszönjük, hogy megosztották velünk legbensőbb érzéseiket, hogy betekintést engedtek
belső, varázslatos világukba, és hogy ezzel a
varázslatos hangulattal elhozták az irodalmi
megélések fehér tisztaságát városunkba.
Kiemelten gratulálunk a Székelykeresztúri
Városi Könyvtár munkaközösségének, mint
szervezőnek, akik kitartóan dolgoznak az irodalmi élet fenntartásán városunkban.
Bálint Kinga

Lassan az érről fölmeri csendben
hűs pirkadatnak arcát a Hold,
jégbibe-táncban izzik a kertem,
kéje beszökken, árad, felold.
Zizzeni, foncsor jégvirág, táncát
szirmai százát kékli az ég,
kék ugar méhén vér tüze szánt át
fölcsap a mélység, lehull, elég.

Alacsony befektetés,
szívből fakadó mosolyok

Ez a karácsony másképp zajlott, mint az
eddigiek. Ahogy a teljes év is más volt, mint
az előzőek.
A pandémia égisze alatt nagyobb hangsúly
fektetődött az együtt töltött időre, a családra,
a lélekre, a barátságokra.
Szívet melengető volt látni, ahogy a felnőttek
mosolyogtak, a gyerekek nevettek és mindenki
egyöntetűen örült a város karácsonyfájának.
A fa összköltsége az önkormányzat részéről
1 977 lej, ebből a vasszerkezet ára 866 lejbe
került, a műfenyő anyaga 1 011 lej, az apróságok, mint csatlakozók, kötegelők, stb. 100
lejében áll a városnak.
A fa technikai összeszerelését a Székelykeresztúri Változás lelkes csapata önkéntesen
vállalta.
Bálint Kinga
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Maximális kapacitáson működik a székelykeresztúri oltási központ

A megyében, Csíkszereda mellett, Székelykeresztúron indult el elsők közt a nemzeti oltási
kampány második szakasza.
Ez azt jelenti, hogy bárki jelentkezhet oltásra, aki önmagára ismer a következő kategóriákban:
- 65 éven felüliek
- Ápoló/gondozó bentlakásos otthonban élők

- Krónikus, nyilvántartott betegek
- Kulcsfontosságú ágazatban dolgozók
Az oltásra való jelentkezés során a rendszer lehetőséget ad a jelentkezőnek választani
a szabad időpontok közül és rögtön felajánlja
a második oltási dátumot, az első oltástól számított max. 21 napra. A beadandó oltóanyag a
Pfizer BioNTech által készített vakcina.
Az oltási központ, városunkban, a Sóskúti
diákszálló épületében működik és naponta maximum 60 igénylő kaphatja meg a vakcinát. Az
oltóanyag beadása előregisztrációhoz kötött,
tehát előzetes bejelentés alapján történik.
Jelentkezni erre a https://vaccinare-covid.
gov.ro weboldalon lehet, vagy a családorvosoknál, akik regisztrálják az erre igényt tartót az
internetes felületen.
Székelykeresztúron első nap 14, második

nap 34 igénylő volt, míg harmadik naptól maximális létszámú, vagyis 60 jelentkező van programálva napokra előre.
A Sóskúti diákszálló épületében helyet kapott oltási központ napi 12 órát szolgálja ki az
igénylőket, a hét minden napján, reggel 8 és
este 8 óra közt.

Nagyobb adókedvezmény Székelykeresztúron
Székelykeresztúr város Polgármesteri Hivatala tisztelettel közli a lakosokkal, hogy 2021ben az adókedvezmény az eddigi 7%-ról 9%-ra
emelkedett. Ez a határozat érvényes mindazokra, akik március végéig eleget tesznek teljes évi
adókötelezettségüknek.
Azon magán és jogi személyek, akik nem
egyben fizetik ki az éves kiszabott értéket, kérjük, tartsák szem előtt, hogy az első félévi határidő kurrens év március 31., míg a második
félévi határidő szeptember 30. Kérjük, fokozottan figyeljenek a helyi adók és illetékek időben
történő kifizetésére, ellenkező esetben havi 1%
késedelmi kamat számolódik fel az érvényben
lévő törvények értelmében.
Nagyon fontos, hogy azon magánszemélyek
akiknek a tulajdonában vegyes hasznosítású
(lakás + kereskedelmi felület), illetve nem lakásrendeltetésű ingatlan (kereskedelmi felület)
van, március 15–ig, az érvényben levő szabályok értelmében, jelentkezzenek a Polgármes-

teri Hivatal helyi adóosztályán adóbevallási
nyilatkozat kitöltése céljából, a lent megjelölt
nyitvatartási program betartásával.
A kifizetés a következő módokon történhet:
- Készpénzzel vagy bankkártyával a Polgármesteri Hivatal pénztárában, személyesen
(Szabadság tér 27 szám)
- Banki átutalással vagy internet bankingen
keresztül (a számlaszámok megtalálhatóak a
keresztur.ro honlapon)
- Magánszemélyeknek ezenkívül ajánljuk a ghiseul.ro oldalon történő online befizetési lehetőséget. Regisztráció után ezen az oldalon bárki megtekintheti és követheti a személyre szabott helyi
adó és illeték összegét és kifizetési státuszát.
A polgármesteri hivatal pénztárának nyitvatartási programja:
- Hétfő – Kedd – Csütörtök: 07:30 – 14:00
- Szerda: 07:30 – 17:00
- Péntek: 07:30 – 12:00
Bálint Kinga

Szakmai megbeszélés a székelyudvarhelyi
helyi rendőrség vezetőségével

Január 5-én szakmai megbeszélésen vettünk
részt Székelyudvarhelyen, a helyi rendőrség vezetőségével.
László Szabolcs igazgató és Katona Lóránt
osztályvezető bemutatták az intézmény gyakorlati működését és válaszoltak szakmai jellegű kérdéseinkre, biztosítva minket a jövőbeni
hatékony együttműködésről.
Városunk egyik sürgető problémája a közbiztonság hiánya. Ennek érdekében dolgozunk
azon, hogy a helyi rendőrség intézményét törvényes kereteken belül újraindíthassuk Székelykeresztúron.
Bálint Kinga

A képviselőtestület munkája
2020 utolsó tanácsülése
Az év utolsó tanácsülését tartottuk meg december 29-én, amely egy hibrid rendszerben
(fizikai és online jelenléttel) megszervezett
azonnali-rendkívüli gyűlés volt, egyetlen napirendi ponttal:

- A polgármester határozattervezete a város 2020-as évi helyi költségvetésének kiigazításáról.
A költségvetés kiigazítása azért vált szükségessé,mert lehetőségünk nyílt anyagi forrás
igénylésére az országos tartalék alapból, ennek eredményeképpen 500 000 RON-t kértünk,
amit jóvá is hagyott a pénzügyminisztérium.

Március 31-ig választhatunk
áramszolgáltatót
A lakossági fogyasztók az említett dátumig
dönthetik el, hogy maradnak-e a régi szolgáltatónál vagy más céggel kötnek szerződést.
A szakértők véleménye szerint kiemelten fontos
új szolgáltatási szerződés megkötése, abban az
esetben is, ha maradunk a régi szolgáltatónknál.
Erre azért van szükség, hogy a lakossági
fogyasztó szabadpiaci árértéken kapja a havi
számlát, ami valószínűleg kedvezőbb lesz,
mint az univerzális szolgáltatási ár. Ez utóbbi
akár 10–20%-al is magasabb lehet, mint a szabadpiaci. Tehát a lakossági fogyasztónak saját
érdeke újrakötni a szolgáltatási szerződését
vagy akár más áramszolgáltatót választani a
már meglévő helyett.
Fontos tudni, hogy akik márciusban kötnek
új szerződést, azoknak visszamenőleg január
elsejéig számolják az új árat. Tehát előzetes
túlfizetés esetén a szolgáltatási szerződés újrakötése után a túlfizetési összeg visszavonódik.
Ez a szerződésmódosítási lehetőség mindazokra vonatkozik, akik még a szabályozott piaci
áron kötöttek szerződést. Ezen lakossági felhasználóknak jogában áll szabadpiaci árra váltani.
Az Energiaügyi Szabályozó Hatóság (ANRE)
oldalán található egy árösszehasonlító alkalmazás, melynek segítségével mindenki kiválaszthatja a számára legkedvezőbb ajánlatot:
https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/
comparator-de-tarife
Frakcióülés
Aktívan és munkával kezdtük az évet.
2021 első frakcióülésén folytattuk terveink
előkészítését az elkövetkezendő periódusra, a
város érdekeinek szem előtt tartásával és egyben felkészültünk a januári tanácsülésre.
Első a város!
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ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
133/2020-as HATÁROZAT a 2021-es évi helyi adók és illetékek elfogadásáról.
134/2020-as HATÁROZAT a város tulajdonában lévő épületek és területek bérleti díjainak jóváhagyásáról a 2021-es évre.
135/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.
136/2020-as HATÁROZAT a Dr. Kövecsi Katalinnal a Szabadság tér 10 szám alatti orvosi
rendelőre kötött átengedéses bérleti szerződésének felbontásáról.
137/2020-as HATÁROZAT Szabadság tér 55
szám alatti területre kötött bérleti szerződés
módosításáról.
138/2020-as HATÁROZAT egyes bérleti
szerződések meghosszabbításáról.
139/2020-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc
lakónegyed 1 és 2 számú tömbházak A és
B lépcsőház, valamint a Hargita utca P0 A
lépcsőház lakói szerződésének meghos�szabbításáról.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 133/2020 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021.
HOTĂRÂREA nr. 134/2020 privind aprobarea nivelurilor de chirii pe anul 2021 pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate
în proprietatea publică şi privată a oraşului
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.
HOTĂRÂREA nr. 136/2020 privind aprobarea încetării contractului de concesiune a cabinetului medical individual Dr. Kövecsi Katalin din Cristuru Secuiesc, str. Libertăţii nr. 10.
HOTĂRÂREA nr. 137/2020 privind modificarea închirierii unui teren intravilan din str.
Libertăţii nr. 55.
HOTĂRÂREA nr. 138/2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere încheiat de
oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 139/2020 privind aproba-

140/2020-as HATÁROZAT egy raktározási
felület ingyenes használatba adásáról.
141/2020-as HATÁROZAT határozattervezete a városi erdőkből a 2021-es évben kitermelendő famennyiség eladási módjának
meghatározásáról.
142/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
132/2020 számú, a Helyi Tanács képviselői kinevezéséről a tanügyi intézmények Vezetőtanácsába című Határozatának módosításáról.
143/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intézmények Minőségbiztosítási bizottságaiba.
144/2020-as HATÁROZAT a 118/2020-as
Határozat a Szabadság tér 10 szám alatti
orvosi rendelőre kötött, 8421/2020 számú
haszonbérbe adási szerződés jóváhagyásáról
szóló Határozatának módosításáról.
Székelykeresztúr, 17.12.2020
145/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.
Székelykeresztúr, 23.12.2020
1/2021-as HATÁROZAT az Unitárius Püspökség
és a Berde Mózes Unitárius Teológiai Gimnázium közötti bérbeadási szerződés elfogadásáról.
2/2021-as HATÁROZAT egy Kordaberek utcai terület haszonbérbe adásának kezdeményezéséről.
rea prelungirii contractelor de închiriere a
locuinţelor ANL, situate în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Dávid Ferenc nr. 1, Bl. 1 A-B şi Bl.
2A-B, şi str. Harghitei Bl. P0 A.
HOTĂRÂREA nr. 140/2020 privind darea în
folosinţă gratuită a unui spaţiu de depozitare.
HOTĂRÂREA nr. 141/2020 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul
2021 din fondul forestier proprietatea publică
al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 142/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 132/2020 privind numirea
unor consilieri ca reprezentanţi a Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consiliul
de administraţie a unităţilor de învăţământ
din oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 143/2020 privind numirea
unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
unităţile de învăţământ din oraşul Cristuru
Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 144/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 118/2020 privind aprobarea
contractului de concesiune pentru cabinetul
medical situat sub adresa str. Libertății nr.
10, cu nr.8421/2020
Cristuru Secuiesc, 17. decembrie 2020.

Anyaköny vi hírek

2020.12.15. – 2021.01.15.

Születések:
2020.01.01. - 2020.07.15.
Fodor Boróka		
2020.12.03
László Barna		
2020.12.04
Farkas Attila		
2020.12.05
Házasságkötések:
2020.12.23
Fülöp József és Kacsó Anna-Juliánna
2020.12.30
Márton Árpád és Bezpalko Yuliia
2021.01.08
Vad Lajos-Csaba és Péter Kinga

Elhalálozások:
Bánházi Barbara
Szávuj Dénes		
Hegyi Julianna		
Báró Margareta
Czinta János		
András Gabriella
Bulz Irina		
Farkas Ildikó-Irén
Koncz József		
Bán Margareta		
Gábor Sándor		

2020.12.11
2020.12.17
2020.12.17
2020.12.19
2020.12.21
2020.12.28
2021.01.01
2021.01.03
2021.01.04
2021.01.06
2021.01.11

3/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 10
szám alatti orvosi rendelő haszonbérbe adásának jóváhagyásáról.
4/2021-as HATÁROZAT a közérdekű munkálatok listája elfogadásáról a 2021-es évre.
5/2021-as HATÁROZAT a helységgazdálkodás keretén belül elvégzendő munkálatok listája elfogadásáról a 2021-es évre.
6/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca P5/19
alatti lakrész kiutalásának jóváhagyásáról.
7/2021-as HATÁROZAT egy építkezési munkálat engedélyezési illetéke csökkentésének
jóváhagyásáról.
8/2021-as HATÁROZAT egy fiatfalvi terület
kataszteri megosztásának jóváhagyásáról.
9/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évre vonatkozó szociális tevékenységek tervezetének elfogadásáról.
10/2021-as HATÁROZAT a köztisztasági
szolgáltatás szerződésének meghosszabbításáról.
11/2021-as HATÁROZAT a városi főjegyző
2020-as évi tevékenységének értékelő bizottságában részt vevő tanácsosok nevesítéséről.
12/2021-as HATÁROZAT a 2021-es évi beruházási lista tervezetének elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2021. január 14.
HOTĂRÂREA nr. 145/2020 privind rectificarea bugetului local al oraşului Cristuru Secuiesc pe anul 2020.
Cristuru Secuiesc, 23. decembrie 2020.
HOTĂRÂREA nr. 1/2021 privind aprobarea
contractului de închiriere între Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Liceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”.
HOTĂRÂREA nr. 2/2021 privind aprobarea
iniţierea concesionării unui tereni din str.
Kordaberek f.n.
HOTĂRÂREA nr. 3/2021 privind aprobarea
concesionării a unui cabinet medical situat în
oraşul Cristuru Secuiesc, str. Libertăţii nr. 10.
HOTĂRÂREA nr. 4/2021 privind aprobarea
Planului de lucrări de interes local pe anul
2021.
HOTĂRÂREA nr. 5/2021 privind aprobarea
lucrărilor ce se execută în cadrul gospodăriei
comunale pe anul 2021.
HOTĂRÂREA nr. 6/2021 privind aprobarea
repartizării apartamentului de serviciu situat
în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl.
P5 ap. 19.
HOTĂRÂREA nr. 7/2021 privind aprobarea
reducerii taxei pentru eliberarea Autorizației
de construire pentru proiectul „RESTAURAREA ȘI REABILITAREA CONACULUI UGRON (HR-11-m-A-12819)”.
HOTĂRÂREA nr. 8/2021 privind aprobarea
dezmembrării a imo-bilului teren intravilandin oraşul Cristuru Secuiesc, str. Filiaş.
HOTĂRÂREA nr. 9/2021 privind aprobarea
Planului de acţiune privind serviciile sociale
pe anul 2021.
HOTĂRÂREA nr. 10/2021 privind prelungirea
contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare.
HOTĂRÂREA nr. 11/2021 privind nominalizarea de către Consiliul Local a persoanelor
care vor avea calitatea de evaluator al secretarului general
HOTĂRÂREA nr. 12/2021 privind aprobarea
planului listei de investiţii pe anul 2021
Cristuru Secuiesc, 14. ianuarie 2021.
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jú szépirodalmi pályázatot hirdetett Hófehér
varázs címmel, vers és próza kategóriában A
pályamunkák díjazására és kiértékelésére december 18-án került sor a dr. Molnár István
Múzeumban. Iskolánkból 10 tanuló vett részt
a versenyen, közülük 7 tanuló került a díjazottak sorába I, II, III. helyezésben és különdíjban részesülve: Bölöni Orsolya (II. o.), Kornis
Zsófia (IV.o.), Lakatos Réka (V. o.), Patakfalvi
Andrea Viktória (V. o.), Czire Boróka-Eszter
(VI.o.), Krisán Mónika-Szilvia (VI. o.), Pap Tímea (XII. o.) Irányítóik Demeter Annabella,
Ladó Orsolya, Bálint Rozália, Bölöni László tanárok voltak.
December második felében az elemi osztályos gyermekek kézhez kapták azokat a táblagépeket, amelyeket Székelykeresztúr Város
Önkormányzatának az iskolánk számára biztosított jelentős összegű támogatásával, egy
közbeszerzési folyamat végeredményeként
megvásároltunk. Az 5–12. osztályosoknak
szánt, ugyanabból a támogatási és közbeszer-

zési alapból vásárolt laptopok kiosztása január
közepén befejeződött, a közbeszerzési eljárás
harmadik tételeként a pedagógusoknak szánt
számítógépes munkaeszközök is kiosztásra kerültek.
A Magyar Unitárius Egyház 2021. január
13-án, a vallásszabadság napján, megemlékezést tartott Tordán és Kolozsváron, ahol a
két unitárius tanintézmény lelkészei végezték
az ünnepi szószéki szolgálatot, a megemlékezés színvonalát pedig a két iskola diákjainak
műsora emelte. Iskolánk képviselői részt vettek mindkét ünnepi istentiszteleten. A kolozsvári belvárosi unitárius templomban szószéki
szolgálatot végzett iskolánk aligazgatója, Lakatos Sándor, imát mondott Farkas Orsolya
iskolalelkész. Atanackovic Natalija diákunk
Heltai Jenő Szabadság című versét mondta
el, Györgyi Hajnal Csillag pedig régi egyházi
énekeket szólaltatott meg. Közreműködött
Nemes Annamária zenetanár.
Forrás: az intézmény facebook oldala

keresztúri Városi Könyvtár Hófehér Varázs
című irodalmi pályázatán lett első helyezett,
és mosolyra derülhettek látván napközis és
elemi tagozatos tanulóinkat, akik karácsonyi
versekkel, dalocskákkal segítettek mindan�nyiunknak, hogy megszülessen lelkünkben
is az ünnep.
És mi történt mindeközben az iskolában?
Javítási munkálatok zajlottak az Ugri-Bugri
és a Mesevár Napközi Otthonok tetőzetén,
ez utóbbiban sor került a belső ajtók cseréjére is. A gimnázium épületeiben felújított
tantermek és tanári szoba, új taneszközök
várják a visszatérő diákokat és pedagógusokat. Sikerült lebonyolítanunk azt a közbeszerzési eljárást is, amelynek során iskolánk
minden azt igénylő diákja (előkészítőtől XII.-ig) és pedagógusa egy táblagépet, illetve laptopot kapott használatba a Székelykeresztúr Város Önkormányzatától e célra
kapott támogatásnak köszönhetően. A jelentős összegű anyagi segítséget, a gyerekeink
jövőjébe vetett hitet ezúton is köszönjük, és

bízunk abban, hogy egész közösségünk, városunk hasznára válik ez a támogatás.

Orbán Balázs Gimnázium

Üres tantermek, elnéptelenedett udvarok
és csend kívül-belül. Ez fogadta a nagy ritkán intézményünkbe érkezőt decemberben.
De – „ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan” – mondhatnánk Antoine de Saint-Exupéry-t idézve, hiszen tanulóink, pedagógusaink, kisegítő személyzetünk tagjai
ugyanúgy végezték feladataikat, mint ahogyan azt eddig is megszoktuk és elvártuk
tőlük. Más helyszínekről, más eszközökkel,
új kihívásokkal, de új tanulási élményekkel
is igyekeztünk fenntartani diákjaink érdeklődését a világ érdekes, fontos és hasznos
dolgai iránt. És bár a tevékenységek nagyrészt a virtuális térben zajlottak, városunk
lakói is kaphattak némi ízelítőt belőlük a közösségi oldalakon. Hallhatták X. osztályos
diákunk, Pál Orsolya Tímea gyönyörű énekét, amellyel I. díjat nyert a Tiszta Forrás
Alapítvány által szervezett népdalvetélkedő regionális szakaszán a VIII-XII. osztályok kategóriájában, gratulálhattak a VIII.
osztályos Tamási Csabának, aki a SzékelyTRY (Erasmus +) projektzáró-összefoglaló bemutatók
A mintegy három év alatt zajló, a nonformális oktatás-nevelést segíteni hivatott
Erasmus+, TRY elnevezésű projektjének záró
meetingjeire került sor 2020. december 16-án
és 22-én. A járványügyi szabályoknak megfelelően online térben történt a projekt ismertetése, nem helyettesítve ily módon az offline
bemutató adta széles skálán mozgó lehetőségeket. Gondolok itt legfőképpen a projekt
keretében, mintegy annak célkitűzéseként,
elkészült projekttermékek, játékok megtekintését, eljátszását célzó tevékenységekre.
A két meeting a résztvevők regisztrációja
után, a Zeyk Domokos Technológiai Líceum
vezetőjének, Baciu Gyöngyvérnek a köszöntő
szavaival vette kezdetét.
Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület részéről Nagy
Attila általános, átfogó projektbemutatója következett, dióhéjban felsorakoztatva a projekt
fontosabb stációit, aspektusait. Elmondása
szerint a projekt kifejezetten a szakiskolákat
célozta meg, annál is inkább, hogy a projekt
során megalkotott játékok nem tantárgy specifikusak, hanem a kulcskompetenciákat cé-

lozzák meg. Lengyelország, Portugália és Románia volt képviselve a projektben egy-egy
szakiskola, non-guvernamentális szervezet és
a helyi önkormányzatok partnerei révén. Attila bemutatójából kiderül, hogy a fent megnevezett szervezetek képviselői különböző,
témába vágó képzéseken vettek részt a három év alatt a három partnerországban. A
projekt hozadéka, a sok felejthetetlen élmény
mellett egy, a nonformális oktatás jegyében
szerkesztett módszertani füzet, mely játékokat és hasznos útbaigazításokat, módszereket
tartalmaz, továbbá a különböző, projektben
résztvevő iskolák diákjai által megálmodott
és kivitelezett tárgyiasult játékok.
Miután Attila egy kicsit belelapoz a három
nyelvre fordított füzetbe, Balázs Mihály, a
Zeyk Domokos Technológiai Líceum közgazdász tanára vette át a szót és a projekt során
megújult iskolai weblapot mutatta be, annak
más internetes, főleg közösségi oldalakkal
történő átjárhatóságát hangsúlyozva.
Kornis Melinda, az iskola pedagógus tanácsadója, a módszertani füzet létrehozásánál és a projekt során alkalmazott módszerekről, eljárásokról beszélt, kitérve a játékok

célkitűzéseire, illetve hogy mely területek, témák esetében használhatóak oktató jelleggel.
Ezután a következő prezentációban, az iskola,
projektben résztvevő diákjai által „kigondolt”
Agymaraton elnevezésű játékot mutatta be
részletesen.
Záró mozzanatként ismét Nagy Attila vette
át a szót, és az Egyesület projektoldalát ismertette, felajánlva a részvevőknek a folyamatos kérdezést, illetve megjegyzésnyilvánítást. Minden résztvevő, a regisztráció után,
részvételi oklevelet, illetve hozzáférést kapott
a játékfüzet online verziójához.
Kornis Melinda

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

2020. november 23-án a VI. osztály tanulói
részt vettek az Ünnepek és híres napok elnevezésű angol nyelvű online interaktív vetélkedőn, melynek témája a Hálaadás napja volt. A
résztvevők csoportokban oldottak meg játékos
feladatokat az ország különböző pontjain tanuló, hatodik osztályos tanulókkal. A diákjaink jól
teljesítettek, elismerésül oklevelet és kedvezményes könyvvásárlási lehetőséget kaptak a
szervezőktől. Felkészítő tanáruk Nagy Emese.
A Székelykeresztúri Városi Könyvtár a karácsonyhoz és a télhez kapcsolódó tematiká-

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

DIÁKVIL ÁG

2021. január - 5.

oldal

DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA

Petőfi Sándor Általános Iskola

Közeledik az előkészítő osztályba való iratkozás, ezért sok felelősségteljes szülő iskolát
választ gyerekének a 2021/2022-es tanévre.
Íme, a Petőfi Sándor Általános Iskola ajánlata:
Két magyar tannyelvű osztály indul, 2222 hellyel, egy a Timafalvi utcai épületben,
egy a központi épületben, és román tannyelvű csoport osztott tanítással. Szakmailag jól
képzett, elhivatott pedagógusok várják a tanulókat, úgy az alsó tagozaton, mint később,
ötödik osztálytól. Jóváhagyott, hosszabbított
délutáni programot tudunk ajánlani ebéd- és
altatási lehetőséggel. A délelőtti program iskolán kívüli foglalkozásokkal bővül.
Az iskola arculatát az emelt szintű nyelvoktatás, a számítástechnikai képzés, a környezeti
nevelés és a sporttevékenység határozza meg.
Korszerű infrastruktúra várja a gyerekeket:
otthonos, biztonságos osztálytermek, modern
eszközökkel felszerelve, egészségügyi pontok,
saját (óvodai) konyha, gyerekeknek megfelelő
étrend, nagy zöld terület és udvar játszótéri
elemekkel és fűszernövénykerttel, díszterem,
sportcsarnok, kabinetek, könyvtár.
Korszerű, jól felszerelt szakterem áll a tanulók rendelkezésére, két logopédus irányításával. Kellemes környezetben szakember biztosítja a pszichológiai tanácsadást.
Hagyományaink
közé
változatos
tevékenységek tartoznak: digitális oktatás,
boldogságórák,
tanulmányi
versenyek,
zeneoktatás,
hitoktatás,
korrepetálások,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni

foglalkoztatások,
iskolai
rendezvények,
sportélet, utánpótlás nevelése a Székelyföldi
Akadémia keretén belül.
Az iratkozás iskolánk titkárságán történik
az országos rendeletben meghatározott időben. Ezt megelőzően időpontegyeztetési lehetőségeket ajánlunk azoknak, akik szeretnének
ellátogatni tantermeinkbe:
A KÖZPONTI ÉPÜLETBE (Kriza János utca
27.)
- Jakab Enikő, tel. 0754 689 388 (magyar
tagozat)
- Biró Izabella, tel. 0742 996 168 (román
tagozat)
A TIMAFALVI ÉPÜLETBE (Timafalvi utca 43.)
- Sata Annamária, tel. 0743 544 778 (magyar tagozat)
Iskolánk ajánlata megtalálható intézményünk Facebook-oldalán, a leendő előkészítős
tanító nénik bemutatkoznak a www.petofiai.ro
honlapon.
Jakab Enikő

MEGFŰSZEREZ ZÜK KERESZ TÚR FIATALSÁGÁT

Nagy örömmel zártuk a 2020-as évet, hiszen
decemberben kiderült, hogy a helyi fiatalokkal
tervezett Európai Szolidaritás Testület égisze
alatt működő program egyik pályázatát megnyertük. Az egyéves projekt neve e „SPICY 2”,
ami magyarra fordítva fűszerezést jelent.
Na igen, az Erdélyi Ifjúsági Egyesület elsődleges célja az ifjúsági élet megfűszerezése helyi és
nemzetközi szinteken, ebből kiindulva a helyi önkéntesekkel 12 hónapon keresztül, havonta egy
rendezvényt szerveznek majd helyi gyermekek,
fiatalok és felnőttek részére, a projekt további céljai, hogy megerősítse az ATA önkénteseit, vállalkozásikészségüket fejlessze, önkéntes
szándékukat erősítse. Ugyanakkor, hogy a kör-

Szakmai megbeszélés a
tanintézmények vezetőivel
Január 20-án szakmai megbeszélésre került
sor Koncz Hunor-János polgármester, Sebestyén Zsolt alpolgármester és a székelykeresztúri tanintézmények vezetőinek részvételével.
Az építő jellegű találkozón minden tanintézményvezető felvázolta az aktuális esztendő fejlesztési lehetőségeit, az általuk vezetett
intézmények anyagi helyzetét, a kiegészítő
személyzet számbeli hiányosságait és a folyamatban lévő projektek jelenlegi stádiumát. Szó
esett a Második esély programról, valamint az
oktatási intézmények költségvetéseiről.
Városunk tanintézményei felkészültek arra,
hogy bár a járványhelyzet égisze alatt, de teljes fizikai részvétellel újraindulhasson az oktatás Székelykeresztúron, ha erre a kormány
zöld utat ad.
Bálint Kinga

nyékbeli fiatalok életének hétköznapjait felrázza
és nem formális oktatáson keresztül új dolgokat
juttasson el a hallgatósághoz, akik lehetnek a fiatalabb vagy éppen az idősebb korosztály.
Reményeink szerint a projekt során közel
3500 embert is el tudunk majd érni, igyekezni fogunk, hogy eseményeink, tevékenységeink
eléggé érdekesek legyenek ahhoz, hogy kimozdítsuk a célközönségünket a négy fal közül, a
telefon és a számítógép rabságából.
A fiatalokkal úgy tervezzük, hogy bármely
eseményünk legyen éppen a porondon, belecsempésszük az egészségeséletmód, a tudatosság, a közösség- és önfejlesztés témáját.
Ha érdekelnek a programjaink keressétek a

projekt piros csípős paprika logóját, és gyertek
el, vegyetek részt eseményeinken! Pár héten
belül kezdünk!
Erdélyi Ifjúsági Egyesület

1823.
január 1.
Petőfi Sándor
születésnapja
Rá emlékezünk ezen a napon és március 15én, július 31-én és az év minden egyes napján,
Székelykeresztúron szüntelen, hangosan és
észrevétlen, a főtéri Petőfi-szobor mellett járva
nap mint nap, a Petőfi Sándor utcában sétálva,
a nevét viselő általános iskola előtt és szobra
mellett elhaladva, a Csekefalvi utca sarkán álló
ház mellett várakozva, a Gyárfás-kúria kertjében, a Timafalvi temetőben legendai sírjánál,
verseiben, a dalokban, szíveinkben.
Ő a miénk! Is! Személyesen és egyenként!
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Ember a politikus mögött

Interjú Koncz Hunor- Jánossal, Székelykeresztúr polgármesterével

Pénteki napra sikerült egyeztetnem időpontot
a város polgármesterével, aki, bár láthatóan el
volt havazva a sok teendővel – tanácsülési hét
– fogadóórák – városvezetési teendők – készséggel állt rendelkezésemre, értékelve, hogy
önkéntesként Székelykeresztúron fejlesztem a
nyelvtudásom és szerzek élettapasztalatot.
Nem mondom, kissé feszengtem az interjú
előtt, hisz mégiscsak egy polgármesterhez intézhetem kérdéseimet, ráadásul nem is szakmám
az interjúkészítés, de ezen félelmem hamar elszállt, miután a polgármester megérkezett.
Kedves mosolya és közvetlensége hamar
meggyőzött azon mondás igazságáról, hogy
nem a funkció teszi az embert, hanem az ember határozza meg a funkciót. És innen az ötlet,
hogy inkább az emberről írnék, hisz politikusi tevékenysége miatt amúgy is rivaldafényben van.
Szóljon ez a cikk az emberről, aki a politikusi
funkció mögött áll.
„Egyszerű polgári családból származom,
és büszke vagyok, hogy két becsületes munkásembernek vagyok a gyermeke” – ezzel a
gondolattal veszi kezdetét a beszélgetés, melyben arra kértem a polgármestert, hogy osszon
meg pár gondolatot magáról.
Koncz Hunor-János Székelykeresztúr szülötte, itt is végezte tanulmányait egészen az egyetemig. Közgazdászként szerzett diplomát a marosvásárhelyi közgazdasági egyetemen, román
nyelven.

Mindig is a banki szektorban szerette volna
magát kipróbálni, így tanulmányai végeztével
mindössze 6 hónapig egy hitelközvetítő cégnél
dolgozott Vásárhelyen, majd visszaköltözve Keresztúrra polgármesterré avatásáig dolgozott a
banki rendszerben. Bárkivel is beszéltem a városban, kívülálló önkéntesként, a polgármestert
mindenki ismeri előző szakmája kapcsán, mert
akarva-akaratlanul, mindenki kapcsolatba kerül
a bankokkal valamely ügylete révén.
Kérdésemre, hogy mi vesz rá egy fiatalt, hogy
egy nagyobb városból visszaköltözzön Keresztúrra, azt a választ kaptam, hogy ő mindig itt
akart élni, és fontosnak tartja, hogy a fiatalok,
miután elmennek tanulni és tapasztalatokat szerezni szakmájuk kapcsán, térjenek vissza szülővárosukba és itthon kamatoztassák tudásukat,
itthon dolgozzanak, mert a fejlődés minden kis
település és kisebb város számára is így garantált. Ezenkívül családcentrikusnak tartja magát,
és számára fontos, hogy közel tudhassa magához a szülőket, akik lehetővé tették számára azt
a neveltetést, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy
ma városvezető lehessen. Hagyományos családi
értékek, szeretet és megbecsülés övezte gyerekkorát és ezt szeretné továbbadni kisfiának is,
aki ebben a hónapban tölti az egy évet.
Ha már szóba került a saját kis családja,
megkértem a polgármestert hogy meséljen is
pár szót róla:
„Én kétgyerekes család kisebbik fia vagyok,
van egy nőverem, és Istennek hála még a szüleim
is életben vannak. Ők már nyugdíjasok. A feleségemmel jó pár éve házasok vagyunk, és van egy
csodálatos kisfiunk, aki igazi ajándék az élettől.
Mindig is közel állt hozzám a nagycsalád fogalma,
ezért bízunk benne, hogy a jövőben bővülni fog a
családunk” – mondta el a polgármester. Hozzátette, hogy „elég nagyszámú a széles család, ami
azt jelenti, hogy egy szerényebb családi összejövetel is kb. 80 főnél kezdődik. Régi szép idők,
mikor még nem volt járványhelyzet… ”
A polgármester a karácsony ünnepét a családdal töltötte, és ez energiát ad arra, hogy megú-

Dr. Molnár Ist vánra emlékeztünk

2020. december 17-én dr. Molnár István múzeumalapító születésének 110 éves évfordulójára a járványügyi szabályok betartása mellett,

kislétszámú résztvevővel gyertyagyújtás és
koszorúzás kíséretében megemlékező ünnepséget tartott Székelykeresztúr Város Önkormányzata a Molnár István Múzeum udvarán. A
múzeumalapító szellemi és emberi nagyságát
Sándor-Zsigmond Ibolya muzeológus méltatta,
dr. Molnár István szobránál koszorút helyezett
el és mécseseket gyújtott Székelykeresztúr Város Önkormányzata, az RMDSZ Helyi Szervezete, dr. Molnár István családja.
Tisztelt Emlékezők!
2020. december 17-e, dr. Molnár István születésének 110. évfordulója, nagyszerű alkalom,
hogy tisztelegjünk a múzeumalapító szellemi és
emberi nagysága előtt, a lángot tápláljuk, emlékezetét ébren tartsuk.
Ki tudná megszámolni, hányan álltak ezen az
udvaron megilletődve, őszinte hálával azért, hogy
itt tölthettek egy nagyon fontos órát életükből.
Hányan vitték magukkal a szobor körül, a
székelyházak tornácán, vagy a kapuk előtt készített fizikai és lelki emlékképeket.
A betérők sokan mondták: – a fő útról nem is

jult erővel indíthassa az évet. Kérdésemre, önmagának tett újévi fogadalomként, kettő dolgot
jelölt meg: több időt tölteni a családdal (mert egy
elöljáró sem arról híres, hogy túl sok szabadideje
lenne) és azt, hogy ember maradjon, hisz a politika hatalom, amellyel meg kell tanulni élni és nem
visszaélni. Hatalom, amely teret ad a fejlődésnek,
az együttműködésnek és teret ad a közösség erejének. Fontos számára minden elképzelés, amely
az előrehaladást és a lakók jólétét segíti elő.
Kíváncsi voltam, hogy mi vesz rá egy fiatalembert, hogy polgármester legyen belőle?
Kiderült, hogy elöljárónknak sosem voltak
efféle ambíciói. Jellemző rá az innovatív gondolkodás, napirenden van a fejlődési tendenciákkal, követi a nagyvárosok előrehaladási megvalósításait. Úgy vélte, szülővárosának szüksége
van nagyobb léptékű fejlődési tendenciára és
eljött az idő arra, hogy tudását a köz szolgálatába állítsa. A város lakói bizalmat szavaztak neki
2020-ban, és „élve ezzel a lehetőséggel, mindent meg fogok tenni azért, hogy fejlődjünk,
hogy előrehaladjunk, hogy bebizonyosodjon,
hogy a lakók rám szavazva jó döntést hoztak” –
emelte ki a polgármester.
Megkérdeztem Koncz urat, mit ajánlana a
politikusi ambíciókkal rendelkező fiataloknak?
„Ha bárki a politikai pályát választja, azt jól
gondolja meg, hiszen nagy felelősség. Ugyanis
a politika a hatalom illúzióját tudja kelteni, de
nem azért kell politikusnak lenni, hogy legyen
pénz és hatalom, hanem kellő alázattal a köz
érdekeit kell képviselni, akik bizalmat szavaztak” – hangsúlyozta ki a városvezető.
Azzal a gondolattal zárnám beszélgetésünk
beszámolóját, melyben a polgármester kihangsúlyozta, hogy nem hiába jelmondatuk „ELSŐ
A VÁROS!” Ezt ő is és csapata is őszintén így
gondolja, és kéri a lakók türelmét a fejlesztések kivárására, hisz a nagyobb projektekhez,
ugyanúgy, mint a jó munkához, idő kell.
Ezen az úton is szeretném megköszönni
Székelykeresztúr polgármesterének, hogy időt
szakított rám, az önkéntesre, és Bálint Kingának, a hivatal kommunikációs tanácsadójának,
aki lehetővé tette a találkozó létrejöttét.
Varga Nikolas
sejteni, milyen csodás hely rejtőzik a város szívében, az udvar kinyílik, akár egy tündérkert.
Gyakran megesett, hogy látogató gyermekcsoportok az itt szerzett élmények hatására közös népdalénekléssel búcsúztak a múzeumtól.
Volt, aki azt mondta: tündérek, manók élnek az udvaron. Ez bizonyosan így is van, nem
véletlenül a székelység egyik legszebb és leggazdagabb múzeuma ez, lelke van, és hisszük,
hogy dr. Molnár István szelleme őrködik szeretett múzeuma fülött, segíti munkánkat, és a
szobor mosolyog ránk.
Isten óvjon attól, hogy valaha is ráncolnia
kelljen a homlokát!
Volt aki azt mondta, hozzájárultunk ahhoz, hogy
dr. Molnár István alakja folklorizálódik a köztudatban, és akárcsak Petőfinek, kultusza teremtődik.
Legjobb tudomásunk szerint soha, egyetlen
ember sem gondolt a múzeumra úgy, ahogy az
nem illetné.
A múzeum szent, a benne dolgozók, – csak
emberek, akik olykor tévednek, de akiket mindig a jó vezérel, hogy szó ne érje a ház elejét!
Ezt szem előtt tartva, nagyon igyekszünk.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Karácsony másképp

(A Hófehér varázs irodalmi pályázaton
díjazott alkotás)
Emlékszem, a testvéremet vártuk abban az
évben, azt mondták, nem születik meg épségben,
vagy meg sem születik. Nagyon féltem, nagyon
sokat beszélgettünk anyával a kistestvéremről.
Eljött a kistestvérem születésének napja, apa
bevitte anyát a kórházba, én felmentem mamáékhoz. Teltek múltak a napok és a hetek, és én
még mindig mamáéknál voltam, úgy emlékszem
napközibe is keveset jártam, apa dolgozott, így
keveset hozott haza, inkább hétvégén, akkor is
kedvetlen volt. Nem akartam én is bajt okozni a
szüleimnek, mégis egyik este, míg vártam apát
fürödni, bevertem az állam a kagylóba úgy, hogy

Kitárul a világ

A 2020-as esztendőben kilencedik alkalommal
a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által
megszervezett Fuss neki adománygűjtő rendezvényre a Siménfalva Község Pedagógusainak
Egyesülete is csatlakozott. Komoly tervek és komoly feladat elé állott az egyesület csapata. A
program koordinátora Göllner Orsolya tanítónő,
aki lelkesen irányította és tartotta a kapcsolatot
a szervezőkkel, valamint a kobátfalvi Gálfi Sándor Általános Iskola nagyköveteivel.
Kitárul a világ címmel pályáztunk, melyben
olyan célokat fogalmaztunk meg, amely az iskola
I-IV. osztályos tanulói számára hatékony oktatást-nevelést tesz lehetővé modern digitális eszközök segítségével. Reményeinket túlszárnyalva
sikerült a kitűzött célokat megvalósítani.
Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni az egyesület keretében tevékenykedő kollegáknak, tanulóknak, volt diákjainknak, szülőknek, minden támogatónak és nagykövetnek
azt az áldozatos munkát, amit közös célunk
éléréséért tettek.
Szakács Emília

kihasadt és sürgősségire kellett menjünk.
Nemsokára jött december 6-a, Mikulás napja. Ajándékként bemehettem anyához a kórházba, végre megölelhettem anyát, de a kis
tesómat nem láthattam. Sokat anyával se tudtam beszélni, mert nem maradhattunk sokáig,
és addig is a szüleim beszélgettek olyan dolgokról, amit én nem értettem.
Közeledett a karácsony is, amikor néha a
napköziben voltam, mindenki megpróbált nagyon kedves lenni velem, újra én lehettem József a betlehemi szerepben.
Éjjel hallottam az angyalok csengettyűjét,
karácsony napja volt, hazaérkeztek nénémék
Németországból és megpróbáltak felvidítani, sokkal több ajándékot kaptam, mint máskor, de a legnagyobbat csak másnap kaptam meg. Újra meg-

Házunk tája

Kóbor ebek befogása
Az elmúlt hónap során több elgazdátlanodott ebet is sikerült befogni. Fontos számunkra,
hogy ezen állatokra nem a biztos elaltatás vár,
hanem a fehéregyházi kutyamenhely biztosítja
a befogott állatok számára a megfelelő körülményeket, és mindent megtesznek azért, hogy
a kutyák újra gazdára találjanak

Új székelyzászló

az Országzászlós emlékművön
Újra cseréltük a régi székelyzászlót a református Nagy Lajos Gyülekezeti Ház előtti téren
álló Országzászlós emlékműnél.

látogattuk anyát, de már nem az addigi helyen volt
a kórházban, megtudtam, hogy a kistestvéremet
megműtötték és megpillanthatom egy pár percre.
Egy kis törékeny test feküdt az inkubátorban.
Ennek lassan már 4 éve, rengeteget játszunk
együtt és sokat akaratoskodik velem, de ilyenkor
megölelem és boldog vagyok, hogy itt van velünk.
Most a világunk beteg, nem mehetünk iskolába, nem találkozhatunk osztálytársainkkal,
nem találkozhatunk idősebb családtagjainkkal,
nem jöhetnek haza nénémék Németországból
és mi sem mehetünk hozzájuk, de ha igazán hiszünk benne, akkor a karácsony meghozza azt,
amire vágyunk. A legfontosabb, hogy a családdal együtt egészségesen körbe ülhessük a karácsonyfát, és majd minden jóra fordul.
ifj. Hatos György

Új családorvos Keresztúron
Dr. Farkas Sándor és dr. Kövecsi P. Katalin
családorvosok hosszú évek után nyugdíjba vonultak. Ezúton kívánunk számukra jó egészségben, erőben és jó kedvben eltöltendő, még
számos évet. A pácienseket az új családorvos,
dr. Hadnagy–Makó Krisztina vette át.
Változatlanul a Szabadságtér 10. szám alatti
családorvosi rendelőben várja a pácienseket.
Felhívjuk a figyelemet, hogy az alábbiak
szerint változott a rendelés programja:
		 RENDELŐ
TEREP
HÉTFŐ		
12.00-19.00
19.00-21.00
KEDD		
08.00-15.00
15.00-17.00
SZERDA
08.00-15.00
15.00-17.00
CSÜTÖRTÖK 08.00-15.00
15.00-17.00
PÉNTEK
08.00-15.00
15.00-17.00
A munka várhatóan gördülékenyebben fog
menni, és remélhetőleg lerövidül a várakozási
idő is, ugyanis egy számítógép helyet már három számítógépen dolgoznak.
A doktornő minden pácienst segítőkézzel
vár a rendelőjébe, és új pácienseket is fogad.
Kívánunk eredményes, jó munkát, egészséget számára és pácienseinek egyaránt!

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület fotója

Akadálymentesítés a múzeumban

A törvényes előírásoknak
megfelelően a múzeum kiállításainak megközelíthetőségét
és a látogatói mellékhelyiséget
akadálymentesítettük, miáltal
elérhetővé tettük a kerekesszékkel közlekedők számára is
ezeket a felületeket.
A munkálatok nagy részét az
önkormányzat városgazdálkodási csoportja végezte.
Már csak a látogatók hiányoznak!
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KULTÚRA
Naptárak 2021-re
Idén is megérkeztek azok a gyönyörű naptárak, amelyek hónapról hónapra vonultatják fel
Székelykeresztúr szépségeit a 2021-es évben is.
A naptárak gazdákra várnak és annak érdekében, hogy a lehető legtöbb háztartásba eljussanak, nem kell mást tenniük, mint ingyenesen
igényelni, majd utána átvenni a központi parkoló
melletti Modulus Papiros üzletben, Györgyi Attilánál vagy az Erdélyi Magyar Szövetség önkormányzati képviselőinél.
Köszönet a képeket beküldő fotósoknak, az
EMSZ tagjainak és önkormányzati képviselőinek,
Györgyi Attila megyei tanácsosnak és a Változás
Székelykeresztúr Civil mozgalom csapatának,
akik mindnyájan azért fáradoztak, hogy megteremtsék az anyagi feltételeket a naptárakra,
majd összegyűjtötték és kiválogatták a naptárban fellelhető képeket.

Múzeumi híreink
Képzőművészeti értékeink
Az 1919-2018 Erdélyi Magyar Képzőművészet című, száz év jelentős alkotásait ös�szefoglaló kötetbe múzeumunk képzőművészeti gyűjteményéből négy kép: Jakobovits
Miklós: Emlékek piaca (1970), Incze Ferenc:
Fürdőzők (1956), Ughy István: Dózsa György
(1977), Aranyossy György: Regeneráció
(1976), illetve Bocskay Vince alkotása, a Polgármesteri Hivatal előtti parkban álló Millenniumi emlékmű (2001) került bemutatásra.
A közeljövőben egy kiállítás keretében bemutatjuk a festményeket az érdeklődőknek.
Örülünk, hogy értékeinket számon tartják,
és köszönjük a kötet tiszteletpéldányait az
Iskola Alapítványnak!

In memoriam Kedei Zoltán
Kegyelettel emlékezünk a 2020. december 26-án, 91 éves korában elhunyt marosvásárhelyi festőművész, grafikus, költő, Kedei Zoltánra.
Köszönjük, hogy az Ipó László Alapítvány
jóvoltából, az Ipó László festőművész és
barátai című képzőművészeti kiállítás megnyitóján 2019. február 22-én Székelykeresztúron a Molnár István Múzeumban köszönthettük a művészt, amely alkalommal készült
fotóval tisztelgünk emléke előtt.
Nyugodjon békében!

Fotókiállítás a magyar kultúra napja alkalmával
A magyar kultúra napja tiszteletére január
22-étől a Molnár István Múzeum kis kiállítótermében újból látható az a néprajzi tematikájú
fotókiállítás, amely átfogó képet nyújt Székelykeresztúr és környéke népi építészeti emlékeiből és a népi mesterségek köréből. A fotókat dr.
Molnár István és fia, Molnár Kálmán készítették
az 1950-1960-as években.

A fotókat, miután Székelykeresztúron bemutattuk, Kalocsa testvérvárosunkban és Kolozsváron is láthatta a székely népi élet iránt érdeklődő közönség.
Aki még nem látta, éljen a lehetőséggel, és
látogassa meg a kiállítást, aki régebben látta,
elevenítse fel a hozzá kapcsolódó emlékeit!
Szeretettel várjuk a múzeumban!
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Képtárunk gyarapodása
Györgyi Attila úr szíves felajánlása folytán a
múzeum képzőművészeti gyűjteménye egy Szécsi András akvarellel, a művész életének utolsó
szakaszában készült alkotással gazdagodott.
Köszönjük szépen a nagylelkű ajándékot!

FELHÍVÁS!!
Az emlékek nagyon fontosak életünkben.
Többnyire tárgyakhoz kötjük őket, és féltő gonddal őrizzük otthonainkban. Találhatunk köztük
igazi kincseket is, amelyek fontosak lehetnek
nem csak családunk, de kis és tágabb közösségünk, egyetemes történelmünk szempontjából is.
A történelem egyik legérdekesebb része a
régi hétköznapok kutatása, megtudni, hogyan
éltek elődeink.
Fényképek, iskolai évkönyvek, régi szakácskönyvek, telekkönyvek, tervrajzok, térképek, bírósági, közjegyzői, kamarai iratok, egyházi és iskolai anyakönyvek, végrendeletek, gyászjelentők,
árvairatok, rendészeti, bírósági papírok, magániratok, családi levelezések és naplók lapulhatnak
fiókjaink mélyén. Ezeket böngészve kirajzolódhat
településünk mindennapi élete.
Amennyiben birtokában vannak olyan régi
korokból megmaradt iratoknak, fényképeknek,
tárgyaknak, amelyek történelmünk egy-egy
darabkáit jelentik, ezért szellemi értéket képviselnek, kérjük, segítsenek megőrizni azokat az
utókor számára, segítsenek közkinccsé tenni.
Székelykeresztúr és térsége dokumentumait, tárgyait várjuk. Ha behozzák a Molnár István Múzeumba vagy a Székelykeresztúri Városi
Könyvtárba, digitális másolatot készítünk ezekről, és sértetlenül adjuk vissza tulajdonosának.
Molnár István Múzeum,
Székelykeresztúri Városi Könyvtár,
Székelykeresztúr Kistérség Szövetség
munkatársai
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