
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa   ·   2020. december – 219. lapszám

Dsida Jenő

It t  van a s zép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Rohanó léptekkel közelít a 2020-as év vége. 
Visszatekintve, a rendkívüli szóval jellemez-
hetnénk talán a legjobban. Egy hosszú, mun-
kás év, amely új kihívások elé állított minden 
embert. Így, karácsony táján mindannyiunk 
számára a legfontosabb, hogy a családok, ro-
konok lélekben együtt lehessenek. A sosem 
várt fordulatok után itt az ideje a pihenésnek, 
az egymásra figyelésnek. Keresztény hitvilá-
gunk legfontosabb ünnepén a szeretet járja 
át szívünket, lelkünket! Ebben az évben ez ne 
csak szófordulat legyen az ajándékozás, ada-
kozás nemes emberi cselekedet, hát tegyünk 
érte! Hisszük, hogy most még nagyobb szük-
ség van erre! 

Egy lelkes csapat, a „Fenyőfastáb” ebben a 
szellemben készítette el Székelykeresztúr 
karácsonyfáját. Álljon városunk főterén, le-
gyen emléke egy munkás évnek, legyen a csil-
lag reménye egy szeretetteljes karácsonynak!

Készítették: Kecskés Dénes Attila, Kecskés 
Emőke, Farkas Attila, Kiss József, Patakfalvi Dé-
nes, Kányádi Zsolt, Demeter Zsolt, Kibédi Ist-
ván, Gálfalvi Levente, Györffy Károly, Barabás 
Gergely Székelykeresztúr Város Önkormányza-
tának támogatásával. A fa méltó helyére való 
felállításában segítséget nyújtottak az önkor-
mányzat munkatársai. 

Szeretetükbe ajánljuk, örüljünk együtt!
Áldott Ünnepeket kívánunk mindenkinek!

 A 12.  Karácsonyi Vásár S zékelykeres z túron – újrater vez ve
A lelkes vásárszervező csapatot új kihívások 

elé állította a tömeges vásározást tiltó rendel-
kezés. A kezdeti csalódottságot végül legyőzte 
a lázas szervezőmunka: hogyan legyen idén, 
hogy egyetlen helyi kézműves, árus, vásárló, 
nézelődő se maradjon a megszokott karácsonyi 
vásárunkhoz kapcsolódó impressziók, kedves 
kis tárgyak, lélekmelengető karácsonyi versek, 
énekek és muzsika nélkül. Egyáltalán, hogyan 
legyünk együtt ebben a csodás ünnepben? Ho-
gyan lehet egy vásáros stand egyidőben online 
is és hagyományosan kézműves is? Ötletes és 
újdonságra nyitott vásárosaink számára ez már 

nem is kérdés volt, hanem lehetőség. Örömünk-
re mintegy negyven kézműves csatlakozott a 
kezdeményezéshez. Kulturális intézményeink, 
történelmi egyházaink, civil szervezeteink, pe-
dagógusok, kis- és nagydiákok, szülők remek 
csapatmunkával színesítik ezt a virtuális teret, 
amelynek rengeteg követője van már az első 
napoktól. Az oldal szerkesztői, a szervezők 
igyekeznek olyan tartalmakkal, képekkel, kisfil-
mekkel megtölteni ezt a felületet, amely – akár-
csak egy hagyományos rendezvény – minden 
igényt kielégít: szórakoztat, örömmel tölt el, 
lelkiekben hangol az ünnepre. 

Meghitt és kellemes feltöltődést, mosolyteli 
csodavárást kívánnak a szervezők: Székelyke-
resztúr Polgármesteri Hivatala és Önkormány-
zata, Székelykeresztúr történelmi egyházai és 
tanitézményei, Molnár István Múzeum, Székely-
keresztúri Kistérség Szövetség, Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület, Székelykeresztúri Városi Könyvtár, 
Gondviselés Segélyszervezet, Petőfi Sándor Mű-
velődési és Kutatási Egyesület, Változás Székely-
keresztúr Civil Mozgalom, és nem utolsó sorban 
azok a kézművesek, vásárosok, akik megértve 
az idők szavát, partnereink abban, hogy sikeres 
rendezvényünk legyen a 2020-ban is.

Áldott Karácsonyi ünnepet és szeretetben gazdag, boldog új 
esztendőt kíván Koncz Hunor - János polgármester és 

Székelykeresztúr önkormányzata! 

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz Õbenne örök élete legyen."  

(János 3, 16-17)

 Karácsony fa a főtéren



2.   oldal - 2020. december

ÖNKORMÁNYZAT

Zajlik a gyalogos közlekedés fejlesztése
A Csekefalvi utca sarkán lévő, a város egyik 

legforgalmasabb útkereszteződésében elhe-
lyezkedő gyalogátjáró látássérültek átkelését 
segítő szenzorokat kapott!

 Első a város!

Temetőtakarítás
Az elmúlt időszakban látványos takarítási 

munkálatokat folytattunk a Timafalvi temető-
ben, és ezt követően a Szilasi temető takarítá-
sát tervezi az önkormányzat.

Székelykeresztúr új városvezetése környe-
zettudatosan, szakcéggel szállítatta el a temető 
gyűjtőpontjára összehordott hulladékot. A nagy 
mennyiségben összegyűlt szemét miatt a taka-
rítási munkálatok hosszas időt vettek igénybe.

Kérjük a temetőlátogatókat, hogy gyűjtsék 
össze a hulladékot, és ezeket a temető gyűjtő-
pontjaira helyezzék el, ezzel is vigyázva környe-
zetünkre, a tisztaságra.

Köszönjük, hogy közös ügynek tekintik a 
környezet megóvását, városunk tisztaságának 
fenntartását!

Hulladékgyűjtés
November 28-án, szombaton elektromos és 

elektronikai hulladékgyűjtésre került sor Szé-
kelykeresztúron, amely jó alkalom volt arra, 
hogy bárki leadja megunt, használaton kívü-
li vagy épp meghibásodott elektromos, illetve 
elektronikai hulladékát a városi piacon.

A nagyméretű hulladéknak a  leadási pont-
hoz való szállításához ingyenesen segítséget 
lehetett kérni. A környezettudatosságot aján-
dékutalvánnyal jutalmaztuk.

 Futók önkéntes munká ja 
Légy szíves ne dobd el!
„Itt eldobhatom, mert senki nem látja, csak 

egy flakon, csak egy zacskó” – és meg sorol-
hatnánk. Ehhez hasonló mondatokat hallottunk 
már mindannyian, és sajnos, meg is van a kéz-
zelfogható eredménye, a természetben lépten- 
nyomon eldobált szemétbe botlunk.

A székelykeresztúri futóklub tagjai, akik a 
közösségi futást promoválják városunkban, di-
cséretes, önkéntes munkával hangolták össze a 
kellemest a hasznossal: szaladás közben az út-
jukba kerülő szemetet szedték össze, amelyről 
bejegyzésükben ezt írták:

„Mindezt egy olyan útvonalon szedtük össze, 
amire nálunk csak azt mondják: az Isten háta 
mögötti hely. Mi összegyűjtöttük, és valószínű-
leg összegyűjtjük legközelebb is. De higgyétek 
el, nem egyszerű majdnem 20 km-t úgy sza-
ladni, hogy szemét van a kezedben és közben 
mínusz 1 fok vagy annál is hidegebb van, még 
ha ezt úgy is tesszük, hogy folyamatosan válto-
gatjuk, hogy ki vigye a zsákot.

Na, de visszatérve a szaladáshoz, nagyon-na-
gyon ment a csapat, hiszen leszaladtak a fiúk 
egy félmaratont!” 

Büszkék vagyunk városunk kitartó futóira, akik 
nem csak a leszaladott távokkal ejtenek bámulat-
ba bennünket, de minden alkalommal telerakott 
szemeteszsákokkal térnek haza, összeszedve 
mindazt, amit meggondolatlan embertársaink 
maguk után hagynak a természetben.

Tekintettel arra, hogy a közelgő ünnepek al-
kalmából sok családtag készül hazautazni kül-
földről, a 2020. december 9-én közölt adatok 
alapján összeállított táblázatban található azon 
országok listája, melyekből a hazatérők kötele-
sek tizennégy napra karanténba vonulni.

Figyeljünk egymásra! Az ünnepek alatt kü-
lönösen vigyázzunk, hogy a szeretet ünnepén 
semmi ne árnyékolja be családjaink örömét!

 Tá jékoz t ató

Köszönjük, hogy óvják a természetet és jó 
példával előljárnak, reméljük, sokan okulnak a 
nemes gesztusból.

Jó futást, jó egészséget, kevesebb szemetet!  
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HOTĂRÂREA nr. 124/2020 privind modifica-
rea Hotărârii nr. 122/2020 privind înfiinţarea 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu-
lui Local al oraşului Cristuru Secuiesc

HOTĂRÂREA nr. 125/2020 privind rectifica-
rea bugetului local al oraşului Cristuru Secu-
iesc pe anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 126/2020 privind apro-
barea prelungirii contractelor de închiriere 
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe so-
ciale, situate în str.Zata.

HOTĂRÂREA nr. 127/2020 privind aproba-
rea valorii de înlocuire pe metru pătrat în 
vederea vânzării locuinţelor pentru tineri.

HOTĂRÂREA nr. 128/2020 privind aproba-
rea modificării contractului de închiriere nr. 
5060/2014.

HOTĂRÂREA nr. 129/2020 privind trans-
formarea cancelariei primarului în cabinetul 
primarului şi înfiinţarea cabinetul viceprima-
rului în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 130/2020 privind pre-
darea către Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei prin Compa-
nia Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor 
în vederea executării obiectivului de inves-
tiţii Proiect tip - „Bazin de înot didactic” din 
oraşul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr. 
6, judeţul Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 131/2020 privind desem-
narea reprezentantului oraşului Cristuru Secuiesc 
în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

HOTĂRÂREA nr. 132/2020 privind numirea 
unor consilieri ca reprezentanţi ai Consiliului 
Local al oraşului Cristuru Secuiesc în consi-
liile de administraţie a unităţilor de învăţă-
mânt din oraşul Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 26. noiembrie 2020.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

 A nyaköny v i hírek
 2020.09.15. – 2020.12.15. 

 Születések:
2020.01.01. - 2020.07.15.
Kubanek Gergő  2020.09.08
Kubanek Sára   2020.09.12
Borbély Sándor-Benedek 2020.09.09
Sándor Szabolcs-Lóránt 2020.09.10
Magony Vivien-Alexa  2020.09.19
Lőrinczi Zsuzsánna  2020.09.22
Demeter Tamás  2020.09.23
Gál Rajmund   2020.10.01
Barabás Erzsébet  2020.10.01
Lázár Csanád   2020.10.23
Barcsa Márko   2020.10.26
Biró Ramona   2020.10.28
Dănila Laura-Szende  2020.10.29
Pál László-András  2020.10.31
Kiss Ivett   2020.11.11
Ötvös Krisztián   2020.11.14
Béres Tamás   2020.11.18
Barabás Magdalena  2020.11.20

 Házasságkötések:
 2020.09.19
Fazakas Botond és Szilveszter Szilvia
 2020.09.19
Albert Hunor-Ádám és Sófalvi Kinga
 2020.09.26
Sinka János és Mátyás Emese 
 2020.09.26
Sánta Áron és Szatmári Rozália-Vilma
 2020.10.02
Hegyi Sándor-Szabocs és Kisfaludi Klára
 2020.10.03
Opra Attila és Csomos Éva-Zsuzsánna
 2020.10.03

Gábor Sándor és Balázs-Bandi Orsolya
 2020.10.09
Nagy Géza-Attila és Bukta Gabriella
 2020.10.23
Fazakas Botond és Koszta Rozália
 2020.10.31
Györgyi Tamás-Zoltán és Gagyi Réka

 Elhalálozások:
Szávuj Anna  2020.09.17
Derzsi Károly  2020.09.22
Hermann Gyula 2020.09.28 
Gagyi Levente  2020.10.02
Sándor Magdolna 2020.10.03
Derzsi Géza  2020.10.03
Rácz Attila  2020.10.10
id. Bán Juliánna 2020.10.12
Csapai Tibor  2020.10.13
Csoma Ilona  2020.10.15
Pakot Mária  2020.10.16
Goró József  2020.10.21
Sebestyén Paulina 2020.10.22
Szász Margit  2020.10.22
Borsos Gábor  2020.10.23
ifj. Bán Juliánna 2020.10.24
Csáki Irma  2020.11.05
Kovács József  2020.11.07
Gálfalvi György-Sándor 2020.11.10
Demény Borbála 2020.11.11
Racea Ida  2020.11.12
Hegyi Anna  2020.11.13
Gliga Ilona  2020.11.19
Szaniszló András 2020.11.19
Bodi Jolán  2020.11.20
Téglás Zsuzsánna 2020.11.22
Péter Ferenc  2020.11.28
Veres Tibor  2020.11.30
Karsai Juliánna  2020.12.02
Calman Margit  2020.12.02

 T űzoltók segítik a rendőrök munkáját 
Összefognak a keresztúri tűzoltóság és a vá-

rosunkban szolgálatot teljesítő állami rendőr-
ség alkalmazottai!

Városunkban az elmúlt hetekben sokan ke-
rültek karanténba a covid19 fertőzés miatt. 

A hatályban lévő törvények értelmében, aki 
megfertőződik ezzel a vírussal, de nem szorul 
kórházi kezelésre, az 14 napig kell vesztegzár-
ban maradjon saját gyógyulása és a fertőzés 
terjedésének megakadályozása érdekében.

124/2020-as HATÁROZAT határozatterve-
zete a 122/2020-as számú, a Helyi Tanács 
keretén belül működő szakbizottságok meg-
határozásáról, létszámának és összetételé-
nek elfogadásáról szóló Határozatának mó-
dosításáról.

125/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as 
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.

126/2020-as HATÁROZAT a szociális laká-
sok bérleti szerződéseinek meghosszabbí-
tásáról.

127/2020-as HATÁROZAT a fiataloknak 
szánt lakások eladási árának meghatározá-
sáról.

128/2020-as HATÁROZAT az 5060/2014 
számú bérleti szerződés módosításáról.

129/2020-as HATÁROZAT a polgármester 
kancelláriájának átalakításáról és az alpol-
gármester kabinetjének létrehozásáról.

130/2020-as HATÁROZAT a „Didaktikai célú 
úszómedence” beruházáshoz szükséges te-
rület átadásáról és a szükségletek biztosítá-
sa a Nemzeti Beruházási Ügynökség számá-
ra.

131/2020-as HATÁROZAT a város képvise-
lőjének kinevezéséről az „AQUA INVEST MU-
REŞ” Fejlesztési Egyesület Közgyűlésében.

132/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 
képviselőinek kinevezéséről a tanügyi intéz-
mények Vezetőtanácsába.

Székelykeresztúr, 26.11.2020

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

Mivel a karanténba vonult emberek egészsé-
gét ajánlott rendszeresen ellenőrizni, és mivel 
fontos, hogy a lebetegedett emberek ne érez-
zék kirekesztettként magukat, valamint az is, 
hogy ténylegesen elszigetelve töltsék ezeket a 
napokat, eljött az idő, hogy segítséget nyújt-
sunk a Keresztúron szolgálatot teljesítő állami 
rendőrség alkalmazottainak, akik kapacitását 
lassan meghaladja a napi ellenőrzések száma.

Épp ezért mától, 2020. november 23-tól, 
Székelykeresztúr Önkéntes Tűzoltósága, Koncz 
Hunor-János polgármester úr javaslatára se-
gítséget nyújt a rendőrségnek a karanténlista 
napi lejárásában Székelykeresztúron, valamint 
a csatolt településeken, Betfalván és Fiatfalván.

Vigyázzunk egymásra!
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Együtt a sikerért!
Az Orbán Balázs Gimnázium - sikeres pá-

lyázatának köszönhetően - 2020 októberétől 
részese a középiskolai oktatás segítését cél-
zó ROSE programnak. A 232 833 lejes, visz-
sza nem térítendő világbanki támogatás olyan 
tevékenységek finanszírozására fordítható, 
amelyek az érettségi vizsgára való felkészülés 
anyagi és szellemi feltételeit biztosítják. En-

nek következtében intézményünk 150 diákja 
vehet részt az elkövetkező két tanévben fel-
zárkóztató, ismeretelmélyítő foglalkozásokon 
matematika, illetve román nyelv és irodalom 
tantárgyakból. A heti kétórás felkészítőkön 
kívül - amelyek egyelőre online formában 
zajlanak, sor kerül hétvégi tevékenységek-
re, tanulmányi kirándulásokra is, amennyi-
ben a jelenlegi járványhelyzet megszűnik. A 
felkészülés körülményeinek javítására szánt 
összeget egy multifunkcionális előadóterem 
kialakítására fogjuk fordítani, amely megfele-
lő technikai felszereltséggel fog hozzájárulni 
különböző tanulási és tudományos tevékeny-
ségek szervezéséhez és lebonyolításához. 
Reméljük, hogy a vezetőség, a tantestület, 
a kisegítőszemélyzet és a diákok közös erő-
feszítéseire épülő program beváltja a hozzá 
fűzött reményeket, és a befektetett munka 
révén együtt örülhetünk majd mindannyian a 
sikeres érettségi eredményeknek.   

Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő
Szombaton, december 5-én sikeresen zaj-

lott a Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő 
X. regionális szakasza, melyre az idén online 
került sor. Három korcsoportban összesen 55 
versenyzőt hallhattunk szebbnél szebb nép-
dalokat énekelni. VIII-XII. osztályosok kate-
góriájában Pál Orsolya Tímea, iskolánk X. osz-
tályos diákja, I. helyezést ért el. Gratulálunk!

Nemes Enikő

Idén nemcsak az oktatás menetében és mi-
kéntjében vannak változások, hanem az isko-
lán kívüli tevékenységek lebonyolításában is; 
azonban lehetőség szerint igyekszünk meg-
őrizni iskolánk hagyományait. Október 23-án, 
az 1956-os magyar forradalom emléknapján a 
IX. A osztályban tartott rendhagyó történelem 
óra keretében idéztük meg a forradalmi ese-
ményeket. Gyertyagyújtással, korabeli felvé-
telekkel, Muszka Hanna-Abigél szavalatával és 
beszélgetéssel emlékeztünk meg.

Minden évben halottak napja előtt önkén-

tes diákjaink, tanáraik kíséretében a timafal-
vi temetőben megtisztítják iskolánk egykori 
igazgatóinak, tanárainak és az egykori egy-
házi képviselőknek a sírját. Ez az esemény 
idén sem maradt el, csak lebonyolításában 
változott: iskolánk alkalmazottai október 29-
én megtakarították a sírokat, ezt követően 
a diáktanács három képvielője: Atanackovic 
Natalija, Tímár Anett és Pitó Norbert XII. A 
osztályos tanulók, Szőcs Annamária történe-
lemtanárral és Lakatos Sándor lelkész-vallás-
tanárral együtt a járványügyi rendelkezések 
betartása mellett megkoszorúzták a megtisz-
tított emlékhelyeket.

Mint ahogy a tanulás sem, úgy a versenyek 
szervezése sem szünetelt az őszi-téli időszak-
ban. Györfi Hanna VI. osztályos tanuló a Szé-
kelyföld napok keretében szervezett Székely-
föld, a legendák földje című rajzpályázaton az 
V-VI. osztályos kategóriában I. helyezést ért 
el. Irányítója Dávid Hajnal rajztanár.

2020. december 5-én zajlott a Csak tiszta 
forrásból népdalvetélkedő regionális szaka-

sza, melyre az idén online került sor. Isko-
lánkat Györgyi Hajnal Csillag (VIII.) és Tódor 
Panna (VI.) képviselték a rangos versenyen. 
Mindketten dicséretesen helytálltak, méltón 
képviselve iskolánkat. Györgyi Hajnal Csillag 
III. helyezést ért el. Irányítójuk Nemes Anna-
mária zenetanár.

Közösségünk számára kiemelt, különle-
ges időszak a karácsonyra való várakozás 
időszaka. Ilyenkor még szorosabbak közöt-
tünk a szeretet kötelékei, még nyitottabbak 
a szívek. Ezen időszak fénypontja az elmúlt 
években kórusunk karácsonyi koncertje volt. 
Idén is áthatja lelkünket az ünnepi érzés, s 
bár másféle módon, de készülődünk Jézus 
születésére. Tanulóink, kicsitől nagyig, több 
csoportban, karácsonyi énekkel és verssel, 
kisfilmekben köszöntik az ünnepet. A Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium közössége 
áldott, békés karácsonyt és boldogabb új 
évet kíván!

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

Adventi hangolódó
Iskolánknak, a Zeyk Domokos Technológiai 

Líceumnak, hagyományos rendezvénye a ta-
nárok és diákok együttműködésének köszön-
hetően az adventi verses-zenés előadás.  

Ezt a kis beszámolót is szívesen kezdeném 
úgy, hogy idén is sikeresen megszerveztük 
adventi koncertünket, de sajnos ez nem így 
történt. Nem telt meg a díszterem vidám 
gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel, nem 
kívántunk egymásnak személyesen áldott ün-
nepeket egy öleléssel és mosollyal kísérve. 

A jelenlegi helyzet kihívások elé állítja mind 
a tanárokat, mind a diákokat és szülőket, nem 
a megszokott mederben zajlik az (iskolai) élet, 
a fizikai távolság megnőtt közöttünk, ami ér-
zelmileg is megterhelő, érezzük, hogy ebben 
az évben egy kicsit másképp fog megszületni 
a Kisjézus. De ebben az évben is megszületik, 
elsősorban a szívünkben, amit megfelelőkép-
pen elő kell készítenünk számára.

Ezt a küldetést iskolánk tanárai és családjai 
komolyan vették, és egy adventi hangolódót 
készítettek ajándékképpen (nemcsak) isko-
lánk diákjainak és alkalmazottainak. Köszö-
net Barát-Szilveszter Csilla-Melindának, Gagyi 
Mónikának és családjának, Kornis Melindának, 
dr. Valentin Rékának, dr. Zsidó Ferencnek és 
családjának, Balázs Mihálynak és családjának 
és köszönet Gergely Szabolcsnak a zenei alap-
ért. Nem 
v a g y u n k 
énekesek 
és zené-
szek (talán 
csak Zsidó 
F e r e n c) , 
az előadá-
sunk nem 
tökéletes, 
itt-ott be-
c s ú s z i k 
e g y - e g y 
hamiskás 
hang, ta-
lán még 
tempóban 
sem va-

gyunk mindig együtt, de ettől életszerű, és – 
reméljük – szerethető a produkciónk. Kedves 
olvasó, fogadd szeretettel tőlünk ezt a kis ad-
venti hangolódót, látogass el iskolánk weblap-
jára (www.zeyk.ro), hallgasd meg a dalt, nyisd 
meg a szíved, és engedd, hogy megszülessen 
benne a Kisjézus. 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! 
Balázs Mihály
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Iskolánk 1990-ben vette fel a váro-
sunkban legendákkal övezett költőóriás, Pe-
tőfi Sándor nevét.  Az idén ennek 30 éves 
évfordulóját ünnepeltük. 2020 márciusára 
terveztük az ünneplést az iskolai Petőfi-napok 
keretében, de a világjárvány miatt hozott in-
tézkedések mindezt meghiúsították, így októ-
ber 23-án, az 1956-os forradalomra való em-
lékezés alkalmából, iskolánk névadójára és 30 
évvel ezelőtti megújulására is emlékeztünk. A 
szűk körű rendezvényen az igazgatói ünnepi 
beszéd és diákok zenés-irodalmi műsora mel-
lett alkalom nyílott a Petőfi öröksége című 
bannerek kiállítására, melyek az iskolai életet 
mutatják be. Az eseményről készült kisfilm 
megtekinthető az iskola YouTube-csatornáján.

Bár a járványügyi helyzet nagyon átalakí-
totta az óvodai és iskolai életet, a pedagó-
gusok igyekeztek továbbra is színessé tenni 
azt, nem feledkezve meg az egészséges élet-
módra való nevelésről, a hagyományok ápo-
lásáról sem. Októberben sor került a hagyo-
mányos szüreti bálra, amit gyermekeink 
minden évben annyira élveztek. Igaz, idén 
csak kisszekérrel vonulhattak fel az óvoda 
udvarán a székelyruhába öltözött gyerekek, 
de a vidám hangulat, mozgásos dalok, a gyü-
mölcsök, szőlő, kalács fogyasztása most sem 
maradt el. 

A lelki egészség ápolását szolgálja a Fü-
löp Pál Éva nevelési tanácsadó által indított 
Nyugi Ovi programsorozat, mely a CRED 
Központ tevékenységeinek is része. A tevé-
kenységek célja az egymás iránti tolerancia 
és elfogadás erősítése, a bántalmazó maga-
tartás megelőzése.

Az online térbe szorult óvodai és iskolai 
közösség összetartásáról tanúskodik, hogy 
az immár több mint tízéves hagyománnyal 
rendelkező adventi koszorúkészítés sem 
maradt el az idén: 97 család kapcsolódott 
be a végzős óvodások és elemi iskolás diá-
kok számára megnyitott virtuális kézműves 
műhelybe, ahol a tanítónők, óvónők irányítá-
sával szülők és gyerekek együtt készítették 
el adventi koszorúikat, hangolódtak a kará-
csony csodájára.

Bár az érvényben lévő korlátozások számos 
tanulmányi vetélkedő megtartását ellehetet-
lenítették, az online térben is nyílnak lehető-
ségek a diákok számára tudásuk, felkészült-
ségük bizonyítására. Szeptember 26-án került 
sor az Alfa és Omega fizikaverseny orszá-
gos döntőjére, melyen Nagy Csenge, 7. C 
osztályos tanuló, aki 216 versenyzővel mér-
kőzve jutott be a döntőbe, kimagasló teljesít-

ményével képviselte iskolánkat: ezüstérmet 
nyert. November 25-én a székelyudvarhelyi 
Orbán Balázs Általános Iskola által szervezett 
Élet a Földön című biológia-földrajz ver-
seny döntője szintén online térben zajlott. 
Iskolánkból Baksa Zalán, a selejtező szakasz 
első helyezettje vett rész a vetélkedőn, és ez-
úttal is kimagaslóan teljesített: a legnagyobb 
pontszámmal az első helyen végzett. Gra-
tulálunk diákjainknak! 

Pedagógusaink szintén keresik a szakmai 
fejlődés lehetőségeit online és valós térben 
egyaránt. Októberben az iskola pedagógus 
közössége szakmai délutánt tartott, melyen 
dr. Simó Ildikó frissen megvédett doktori 
dolgozatát, Fekete Erika és Takács Enikő 
pedig az elmúlt tanévben online megvédett 
egyes fokozati dolgozatát mutatta be mind-
annyiunk épülésére.

2020. november 11-14-én került sor az 
Udvarhelyszéki Pedagógusok Fórumára, 
melynek dr. Simó Ildikó igazgatónő már 5. éve 
főszervezője. Az idei online fórum, melyben 
iskolánk több pedagógusa is jelentős részt 
vállalt, a Tudatos Stresszmenedzsment 
online oktatás idején témát járta körül. Az 
szakértő irányítók vezetésével a képzések jó 
hangulatban teltek, termékeny beszélgeté-
sek segítették a helyek számát is meghaladó 
résztvevők szakmai fejlődését. 

Iskolánk immár 3. alkalommal vett részt a 
Fuss neki! mozgalomban a Digitális korszak 
digitális eszközökkel 3 projekttel. Az idén 
egy féltetős lefedés megépítéséért futottak, 
dolgoztak követeink, mely több mint 100 kis-
diáknak biztosítja majd a friss levegőn való 
tartózkodás lehetőségét, illetve helyet ad a 
tornaóráknak is a timafalvi alegységnél. 

Nagyköveteink megfeszített munkájának 
az eredménye, hogy a 24 benevezett alapít-
vány közül iskolánk Pro Educatione Keresztúr 
Egyesülete teljesített az idén a legjobban.

Hálásan köszönünk minden támogatást! 
Forrás: az iskola Facebook-oldala
Összeállította: Buzogány Anna-Zsuzsánna

 A kire büs zkék vagyunk!
A székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Is-

kola VII. osztályos tanulója, Baksa Zalán nyerte az 
Élet a Földön című, természettudományokkal fog-
lalkozó, megyei szintű versenyt. 

A megmérettetésen nyolc település diákjai mér-
ték össze tudásukat, összesen 43-an és a dobogó 
felső fokát Zalán foglalta el.

Gratulálunk neki, és köszönet, hogy ilyen fiata-
lon hozzájárul a város jóhíréhez!

Gratulálunk a szülőknek és a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola tanári karának az eredményes mun-
kához! 

Kívánunk további kitartó munkát, sok sikert!
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Lőrinczy György és Lőrinczy Zsuzsánna 
gyermeke 1847-ben született Szentábrahámon. 
Keresztúron végezte a gimnáziumot, majd Ko-
lozsváron az unitárius teológiára járt. 1869-ben 
beállt az akkor szerveződő királyi honvédség-
be, 1899-ben ezredesi rangot kapott, 1907-ben 
a Lipót Rend lovagkeresztjével tüntették ki, 
1910-ben altábornagynak nevezték ki. Az első 
világháború idején kinevezték az 1. népfelkelő 
hadtápdandár parancsnokává, és – bár idősen 
– még két évet szolgált.

Nyugdíjazása után Szentábrahámon és 
Székelykeresztúron élt, egyházköri felügyelő 
gondnok, az unitárius egyház és gimnázium 

támogatója, minden közügynek lelkes és aktív 
résztvevője volt.

1920. november 12-én, Székelykeresztúron 
hunyt el, Szentábrahámon, szülei mellett alusz-
sza örök álmát.

Bővebben: Sándor-Zsigmond Ibolya: Egy 
vérbeli katona szentábrahámi Lőrinczy Dénes 
(1847–1920) in. Kutatások a Nagy-Küküllő fel-
ső folyása mentén. Molnár István Múzeum Év-
könyve I. 2009. 

Sándor-Zsigmond Ibolya: Szentábrahámi 
Lőrinczy Dénes (1847–1920) in Areopolisz. Tör-
ténelmi és társadalomtudományi tanulmányok 
15. Székelyudvarhely, 2016.

100 éve huny t el s zent ábrahámi L őrincz y Dénes alt ábornagy ( 18 47–1920)

Az utóbbi időben támogatóink jóvoltából a 
Molnár István Múzeum gyűjteményei számára 
az alábbi felajánlások történtek: 

- egy teljesen ép fonókerék (néprajzi kollek-
ció) - Kiss Ferenc és családja ajándéka; 

- egy siklódi csipkés-varrottas kendő (nép-
rajzi kollekció) - Feleki Edit óvónő ajándéka; 

- egy Karácsony János-festmény (képzőmű-
vészeti kollekció - Györgyi Attila ajándéka); 

- négy történelmi témájú lenyomat (történel-
mi kollekció - Csoma Ilona óvónő ajándéka).

Köszönjük az adományokat!

 Még mindig terem Petőfi-kör tefá ja
1969-ben, Petőfi halálának 120. évfordulóján 

az akkor még élő, eredeti körtefa mellé egy kis 
csemetét ültettek a gondos keresztúriak. Ez a 
második fa, amely már a hatodik évtizedébe lé-
pett, még minden évben szép termést hoz. 

Köszönet Hatos György, városi főkertész úr-
nak, hogy szívügye a fa sorsa, és a már harma-
dik generációs fáról való gondoskodás. 

Székelykeresztúr, - hacsak rajtunk múlik - 
soha sem fog kifogyni Petőfi-körtefájából. Nem 
lehetünk annyira tékozlóak, hogy egyik legna-
gyobb kincsünket, a város mondhatni, „védje-
gyét”, veszni hagyjuk. „Valóban, a Petőfi Sán-
dor élete nem lehetett más, mint amilyen volt s 
nagyszerű milyenségétől így, csakis így lehetett 
s lehet kápráznia ma is a szemünknek.”

(Ady Endre: Petőfi nem alkuszik)

 Karácsonyi jótékonykodás a régi Keres z túron
A 120 évvel ezelőtti keresztúri újság, a Szé-

kelykeresztúr decemberi számainak fellapozása 
során az első, ami feltűnik - elődeink erős közös-
ségi  összetartozása, a minden jó ügy érdekében 
vállalt áldozathozatala és szociális érzékenysége.

Az egyes társadalmi csoportok életmódja 
sokban különbözött egymástól. Városunk tehe-
tősebb polgárai nem voltak közömbösek a nél-
külözők iránt. Már 1870-ben megalakult az első, 
szegényeket segélyező Társas Egylet, amelynek 
elnöke húsz éven keresztül a fiatfalvi Ugron Já-
nosné br. Györffi Ágnes volt. A huszadik század 
elején két egyesület, a Székelykeresztúri Jóté-
konycélú Nőegylet és a Jótékonycélú Társaskör, 
valamint az Ipartestület is fontos feladatának 
tekintette a szegények nyomorának enyhítését. 

1913-ban Nagy Lajos, református lelkész 
így írt: „… városunk lakossága – minden sze-
génysége dacára is – a szegény-ügy iránt nagy 
érdelkődéssel, szeretettel és pártfogással visel-
tetik. Van két nőegylet és egy iparos kör, me-
lyeknek közös nagy célja: a szegénység s az en-
nek nyomában járó nyomor és boldogtalanság  
megszüntetése. Ezek az egyletek minden év-
ben nagy összegeket áldoznak  a szegény célra. 
Minden egylet karácsony estéjén kenyeret ad és 
ruhát oszt ki a szegények között.”

A szegények és szegény gyermekek meg-
ajándékozása rendszerint Szenteste előtt 1-2 
nappal történt. Karácsonyfát állítottak, melynek 
díszítésére a tehetősebb iparosok és az intel-
lektuális réteg adakozott, cukorkákat, díszeket 
vásároltak. Ruha és cipő, játék, könyv ajándé-
kozásra került sor – adta hírül az újság 1904. 

december 17-én. A székelykeresztúri Gyár-
fás-kúriában mindig hatalmas karácsonyfát állí-
tottak és vendégül látták a Gyárfás-birtokokon 
szolgáló embereket, családjaikat, gyerekeiket, 
alkalmanként akár száznál is több embert. 

A második világháború előtt a Gyárfás-kúri-
ában cselédként szolgáló idős néni mesélte az 
1990-es években, hogy milyen szép ünnepély 
volt Szentestén, amikor kinyílt a nagy ebéd-
lő szárnyasajtaja és a terem közepén a szépen 
feldíszített hatalmas karácsonyfán égtek a gyer-
tyák. Énekeltek a fa körül, és mindenki nevével 
felcímkézett ajándékot kapott. Mindenki érez-
hette, hogy megbecsülik a munkáját. A néni is 
boldog volt, amikor megajándékozták egy szép 
selyemruhára való anyaggal. Gondoljunk bele, 
1900-ban ennek nem az volt az értéke, mint amit 
ma ismerünk. Milyen lelki feltöltődés, életre szóló 
ajándék lehetett egy ilyen szenteste, ha 50-60 év 
múltán is könnyeivel küszködve emlékezett.

Elődeink is tudták: jónak lenni jó, és ekként is 
élték meg hétköznapjaikat és ünnepeiket.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Adományok a múzeumnak
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 „Egész lényéből 
sugárzott a jóság, 
kellemes meleg hang-
ja lenyűgöző volt. Az 
egyszerű emberekkel 
is éppúgy szót értett, 
akár tudós társaival. 
Személyes varázsá-
nak tulajdonítható, 
hogy ingyér is fel-
ajánlották neki a ré-
giségeket, melyeket 
aztán az általa alapított városi múzeumban rend-
szerezett. Mindenki megsüvegelte a városban a 
jóságos öreg urat” – így emlékezett dr. Molnár 
Istvánról, a tudósról, az emberről Székely Attila 
székelykeresztúri történelemtanár. 

Dr. Molnár István 1910. december 17-én 
született Bordoson. Élete első öt esztendejét 
Újszékelyen élte, ahol édesapja, Molnár Kál-
mán unitárius lelkész volt, és akit 5 évesen a 
kisgyermek már el is veszített. További gyer-
mekéveit Ravában élte, ahol találkozott a népi 
életforma egyszerű, ám gazdag világával, és 
elraktározódtak benne azok az élmények, ame-
lyek évtizedek múltán bőségesen kamatoztak. 
A múzeumalapító tudós tanár elmúlt évszáza-
dunkból közel kilenc évtizedet (1910–1997) élt, 
és a kisváros nagy múltú középiskoláiban – az 
unitárius gimnáziumban, az állami tanítóképző-
ben – előtte járó tudós, alkotó tanárok – Sándor 
János, Kozma Ferenc, Barabás Endre, dr. Szol-
ga Ferenc, Szentmártoni Kálmán, Nagy Lajos 
– nyomdokain járt. A Maros megyei Ravában 
kijárt öt elemi osztály után 1922. szeptember 
4-én érkezett Székelykeresztúrra, emlékezete 
szerint „…szekérre pakolt szalmazsákkal, a min-
den szükségest tartalmazó diákládával.” Még 
nagyapja mellett szorongott a szekérülésen, 
amikor találkoztak Nagy Lajos tanár úrral, aki 

rövidesen atyai és szakmai mentorává vált. Hét 
év alatt elvégezte a főgimnáziumot, és párhu-
zamosan három év inaskodás nyomán asztalos 
szaktudást is szerzett, aminek később múze-
umszervezőként nagy hasznát vette. Egy évig 
az Unitárius Teológián tanult, majd a nehezen 
megszerezhető „baccalaureatus” után 1930-
ban a kolozsvári egyetem földrajz–történelem 
szakára iratkozott, ahol harmadik szaknak a 
néprajzot is felvette. Egyetemi tanulmányai 
után tanárként tért vissza alma materéhez, 
s bevallása szerint: „Ezáltal a keresztúri gim-
názium útnak indításom után úton megtartó 
iskolámmá vált”. Az atyai tanártárssal, Nagy 
Lajossal együtt tervezték egy iskolai múzeum 
létesítését, de ez még egy évtizedig (főleg a há-
ború miatt) csak terv maradt. 1946 a székely-
keresztúri múzeum alapítási éve. Molnár István 
tanár úr tudta, egyetlen út vezet a múzeum 

létrehozásához, és az ugyanaz, amely elveze-
tett az 1793-ban alapított gimnázium létreho-
zásához, a népi adakozások és a gyűjtések. Ez 
pedig valóságos forgatókönyv szerint történt 
– tűnik ki a tanár úr emlékiratából. „Előzetes 
híradás nyomán – gyalogosan – sorra vettük 
vidékünk falvait, s este kötetlen beléptidíjat 
szívesen adakozó közönség előtt népünk dala-
iból, balladáiból, táncaiból összeállított műsor 
keretében ismertettük jövetelünk kettős célját: 
a múzeumszervezés anyagi támogatását és a 
pusztulni kezdő népi alkotások megmentését 
önazonosságunk megőrzéséért. A műsor után 
egy-két órás közös tánc aztán alkalmat adott a 
vendéglátó ifjak és diákjaink közti barátság el-
mélyítésére. Vasárnap délelőtt egy diákunk által 
végzett istentisztelet és szerény ebéd után ut-
cánként megszervezve elindultak a jól felkészí-
tett gyűjtőcsoportok, s késő délutánra a kijelölt 
helyre összegyűlt az ajándékként adott néprajzi 
»termés«. A vendéglátóktól aztán elbúcsúzva, a 
gyűjtött tárgyakat szívességből adott szekérre 
felpakolva, estefelére fáradtan, de a jól végzett 
munka örömével az Alma Materhez hazatért a 
lelkes kicsiny sereg. Így ment ez heteken, hó-
napokon át: gyűlt a múzeumi anyag, folyt az át-
alakítási munka.” 

Molnár tanár úr miközben megalapította a 
Keresztúri Tájmúzeumot, betetőzte néprajzi ta-
nulmányait, 1948-ban a Kolozsvári Tudomány-
egyetemen Gunda Béla professzor irányításával 
Az Alsó-Nyikó mente népi mezőgazdálkodásá-
nak fejlődése című dolgozatával doktorált. Ez 
évtől tanári tevékenységét az állami tanítókép-
zőben folytatta 1955-ig. Közben – már 1950-től 
– az iskolai múzeum kinőtte a gimnázium nyúj-
totta életteret, és a helyi Népi Athenaeum tá-
mogatásával mai, főtéri helyiségébe költözött. 
Itt az 1951-től önálló állami költségvetést is 
felhasználó intézményt dr. Molnár István 1955-
től nyugdíjazásáig, 1977-ig igazgatta, miközben 
szinte hétről hétre – mint a gyűjtések idején 
– továbbfejlesztette. Ehhez az önkéntes támo-
gatás – a helyi értelmiség, iparosok és földmű-
vesek részéről – továbbra is hozzájárult. A ne-
gyed századát 1971-ben jubiláló, széles körben 
ismert és értékelt tájmúzeum néprajzi-nép-
művészeti, természetrajzi és régészeti-törté-
neti gyűjteményei megközelítették a 28 000 
tárgyat. A székelykeresztúri múzeum hírnevét 
állandóan növelte az intézmény kutató-alkotó 
műhely jellege és szerepe. A sepsiszentgyörgyi 
múzeummal közösen végzett régészeti ásatá-
sokat Benkő Elek középkoros képzettségű ré-
gész értékelte: „…Molnár István kezdeti terep-
bejárásait és kisebb mentőásatásait a Székely 
Zoltán sepsiszentgyörgyi régész-igazgatóval 
folytatott közös, nagyobb mérvű ásatások kö-
vették egészen 1977-ig, Molnár István nyuga-

lomba vonulásáig. Egy-egy jelentősebb lelőhely 
felfedezése általában rövid időn belül kisebb-
nagyobb ásatást eredményezett. Az ásató pá-
ros arra törekedett, hogy valamennyi régészeti 
korszakból (a széles spektrumból csak a java 
– és késő középkor maradt ki) értékelhető (és 
kiállítható) leleteket gyűjtsenek.” A múzeum és 
saját hírnevét Molnár tanár úr elsősorban nép-
rajzi kutatásaival és közléseivel juttatta a szak-
ma magas szintű elismeréséig és értékeléséig. 
E tevékenységét utódja, Fülöp Lajos múzeum- 
igazgató összegezte: „A hagyományos foglalko-
zások eszközei, festett és faragott bútorok, népi 
ipari szerkezetek, a kismesterségek szerszám-
készlete, textília, porszaruk és népi kerámia a 
tervszerű munka eredményeként váltak tudo-
mányos gyűjteménnyé. A kutatóterület határait 
kiterjesztette az egykori Udvarhelyszék távoli 
falvaira, ahonnan egyedülálló népi ipari szer-
kezeteket gyűjtött be, amelyek az erre a célra 
épített csarnokba kerültek, s a szabadtéri rész-
leggel együtt (1853-ban épült kecseti ház, gaz-
dasági épületek, székelykapuk) a múzeum leg-
értékesebb látványosságai közé tartoznak. Már 
a negyvenes évek végétől folyamatosan közölt 
a hazai és a magyarországi szakkiadványok-
ban, s a kötetnyi néprajzi dolgozat, módszertani 
jegyzet és művelődéstörténeti cikke, valamint 
önálló kötetei jelentek meg.”

Dr. Molnár István felekezeténél, az unitárius 
egyháznál elöljáróságot viselt, a székelykeresz-
túr-székelyudvarhelyi, majd a székelykeresztúri 
egyházkör felügyelő gondnoka volt. A Keresz-
tény Magvetőben helytörténeti adalékokat kö-
zölt egyházköre eklézsiáinak történetéből. 

A néprajzkutatásban szerzett érdemeiért 1990 
májusában a Magyar Néprajzi Társaság tiszte-
letbeli tagjává választotta. Tagja volt a Magyar 
Filológiai Társaságnak, az Erdélyi Múzeum-Egye-
sületnek és a Kriza János Néprajzi Társaságnak. 

Székelykeresztúr – az elismerés, a köszönet 
és tisztelet kifejezéseként 1995-ben díszpolgá-
rává avatta. 1996 decemberében még átvehet-
te gazdag életművéért az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület Bányai János-díját.

Életének 87. évében, 1997. január 10-én halt 
meg. Székelykeresztúron, a ma már nevét vi-
selő múzeumból a timafalvi – „a helyi Házson-
gárdi” – temetőben helyezték örök nyugalomra. 
Kristó Tibor csíkszeredai költőt versírásra ihlet-
te, aki így emlékezett meg róla:

„ásatag csempék tikkadt mezején 
dúl vitézi torna szép holdas estén 
a Keresztúrfiszékről csak úgy átballag
az öröklétbe egy ünnepelt lovag”. 
 (Kristó Tibor: A jóság lovagja) 

Forrás: Fodor S. Sándor: 
Dr. Molnár István emlékezete
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ÜNNEPVÁRÓ

 Meglepetés körút ján meglestük a városi Mikulást

A mindig várva várt Városi Mikulás-nap idén 
elmaradt, de nálunk nincs december Mikulás 
nélkül! Ezért meghívtuk a nagyszakállút Szé-
kelykeresztúrra, tudomására hoztuk, hogy kicsi, 
kisebb és még kisebb gyerek egyaránt hatalmas 
hősként hordja a maszkot, ügyesen tanul online 
és a virgács fogalma abszolút ismeretlen. 

December 5-én, bárki megleshette a Városi Mi-
kulást az ablakból, az utcáról, az udvarról, az autó-
ból, a kapuból, a bicikliről, a babakocsiból. Ugyanis 
a keresztúri tűzoltók biztonsági övüket bekapcsol-
va, gondoskodtak a Mikulás alkalmi fuvarjáról. 

Két Mikulás kolléga indult útjára. A Kossuth 
Lajos negyedből startoló Mikulás a Dávid Fe-

renc negyedbe, azután az Orbán Balázs negyed 
felé vette az irányt. A Betfalváról induló Miku-
lás bácsi a város központjában mutatta meg 
magát, majd Fiatfalvára ment, onnan a Berde 
Mózes utcán lefele, majd a Budai Nagy Antal 
utcát is érintette, a Petőfi és a Hargita utcát és 
negyedet sem felejtette ki! Igazán nagyon kö-
rültekintően járta körbe városunkat, igyekezett 
mindenhová eljutni.

Sok mindent tudtunk már eddig is a keresz-
túri városi Mikulásról, de hogy ennyire jól áll 
neki az ünnepi fényeket szóró, zenélő, piros 
tűzoltóautó, hát legmerészebb álmainkban sem 
gondoltuk volna. 

Köszönet illesse a székelykeresztúri Villám Ön-
kéntes és az Önkormányzati Önkéntes tűzoltókat, 
akik idén december 5-én lehetővé tették ezt a 
csodás pillanatot, őszinte ámulatba ejtve minden 
nézelődőt, és örömet szerezve a gyermekeknek. 

A mosolygó arcocskák a legnagyobb öröm 
azoknak, akik hozzájárultak a nap varázsához. 

Köszönjük szépen a Székelykeresztúri Vil-
lám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Szé-
kelykeresztúri Önkéntes Tűzoltóság, Szali Mó-
zes és Péter Levente tűzoltóparancsnokoknak 
és minden lelkes, aktív szaloncukorszóró tűzol-
tó szíves közreműködését.

Faluvégi-Bartha Noémi

Karácsonyra készülődve elgondolkodik a 
múlt iránt érdeklődő: vajon milyen sütemé-
nyeket sütöttek a száz-százhúsz évvel ezelőt-
ti Székelykeresztúr polgári konyháiban? 

Ennek titkát fedik fel Jaeger F. József gyógy-
szerész neje, Schwartz Sarolta töredékben 
fennmaradt kéziratos süteményes füzetének 
német és magyar nyelvű receptjei, amelyek 
közt megtaláljuk a Kétszersült téához, Sós 
rudacskák, Mogyorócsók, Boros csíkok, Angol 
tortácskák, Bor szarvasok, Béles készítése, 
Komisz kenyér, Pozsonyi kétszer sült, Mandu-
lás lepény, Fél írós tészta, Vanilla koszorú, Lin-
cer torta, Mandula csók, Dámenkapric, Szegfű 
tészta, Keményítős torta elkészítési módját.

A Jaeger család népes volt, számos unoka 
várhatta a finomságokat!

Íme, két recept Jaegerné füzetéből:
„Magyarócsók
Öt deka hámozott mogyorót czukorral meg-

pirítunk, három tojás fehérjéből habot verünk 
s beletesszük a magyarót (lehet csinálni dió-
val is). Kilencz deka czukrot s fél czitrom levét 
és reszelt héját is hozzáadjuk. Csókokat for-
málunk belőle, kikent, kilisztelt tepsire tesz-
szük és csak szárítjuk, nem sütjük.”

Boros csíkok
28 deka czukor, két egész tojás s egy sár-

gája három negyed óráig keverve, 28 deka 

lisztet adunk hozzá deczkán gyúrjuk, kinyújt-
juk, derelyevágóval rudacskákra vágjuk s 
megsütjük, azután kenőtollal czukorsziruppal, 
melybe előbb kevés bort öntöttünk, megken-
jük s visszatesszük egy kicsit a csőbe.”

Sándor-Zsigmond Ibolya

Nagy Elek Miklós, 
székelykeresztúri születésű, Marosvásár-

helyen élő képzőművész csodás téli tájképé-
vel búcsúztatjuk 2020 utolsó hónapját.


