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 A csend as z t ala
2021 telén ilyen vastag hóréteg telepedett a 

múzeum kőasztalára. 
Képünk kalendáriumi feljegyzés és tisztelgés 

a 145 éve, 1876. február 19-én született Cons-
tantin Brâncuși, nemzetközi hírű román szob-
rász, a párizsi iskola tagja művészete előtt.

fotó: Sándor-Zsigmond Ibolya

A pandémia égisze alatt a gyerekek, szülői 
kísérettel, előre meghatározott sorrendben ér-
keznek reggelente a városi bölcsődébe.

Itt szeretettel veszik őket felügyeletük alá az in-
tézmény alkalmazottai, akik minden kisgyermeket 
elkísérnek átöltözni és bekísérnek a csoportba. 

Mivel megesik, hogy egy gyerek hamarabb 
érkezik, úgy véltük, fontos, hogy szülőjével 
együtt födél alatt tudja kivárni a sorát, minden-
féle időjárási viszony ellenében.

Esik, havaz vagy épp hétágra süt a nap, a 
székelykeresztúri gyerekek mindannyiunk szá-
mára fontosak!

Bálint Kinga

	 Bejárati	lefödést	kapott	városunk	bölcsődéje

Egy frissen elkészített szakfelmérés szerint 
11,72% Székelykeresztúr Polgármesteri Hivata-
lának digitalizációs szintje. 

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi e-ügyinté-
zés városunkban messze elmarad a 21. század 
alapelvárásaitól. 

Az e-közigazgatás a közszféra kapcsolat-
rendszerének tudás alapú átalakítását és szol-
gáltató jellegű újraszervezését jelenti, az in-
fokommunikációs technológiai alkalmazások 
korszerű használata révén.

Ez egyszerűséget, könnyebb információel-
érést és gyorsabb ügyintézést jelenthetne vá-
rosunkban.

A fejlesztések szorgalmazásáért és az eh-

hez szükséges stratégiák felállítása érdeké-
ben, városunk 15 lelkes informatikusa, Koncz 
Hunor-János polgármester és Elekes István 
önkormányzati képviselő, egyben informatikai 
szakember irányításával, közös megbeszélésen 
vettek részt a város e-ügyintézését szorgalma-
zó esetleges fejlesztések leszögezésére. 

Cél lenne a többcsatornás ügyintézés, elekt-
ronikus és automatizált módon és egyben az 
ügyintézés hatékonyságának növelése. A 21. 
század egyik alapvető elvárása lenne, az egy-
szerűség érdekében, hogy minél több informá-
ciót és minél több szolgáltatást el lehessen érni 
online, a lehető legkevesebb időbefektetéssel. 

Az alapinformációk begyűjtése mellett elké-
szült egy lehetséges munkafolyamat stratégiai 
térképe és leszögeződött a következő találkozó 
tematikája, valamint körvonalazódnak a szemé-
lyi feladatok annak érdekében, hogy ez a mun-
ka eredményes lehessen.

Köszönjük Koncz Tamás, Brok Szabolcs, Szil-
veszter András, Pável Szabolcs, Nemes Zsolt, 
Szécsi Zsolt, Zsidó József, Győri Réka, Zsidó 
Enikő, Varga Levente, Sándor Csanád, Fazakas 
Tibor, Hurubás Dávid, Gergely Dezső!

Bízunk benne, hogy lelkesedésetek és kitartó 
munkátok hozzájárul a város előrelépéséhez!

Bálint Kinga

Az anyanyelv nemzetközi napja – Február 21.
 „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gon-

dolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. 
(...) Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, 

metafizikai rejtélyként. 
Ebben az egyedülvaló életben így nyilatkozhatom meg igazán.” 

(Részlet Kosztolányi Dezső Ábécé a nyelvről és lélekről című írásából.)

 D i g i t á l i s  k a l á k a Wass Albert

 Februári álom
Kint tél van még; hideg, könyörtelen,
Az ablak alatt elsüvölt a szél.
Fedélcsatorna pléhe felzokog,
Ott fent a kémény jajgat és beszél.

A képzelet varázsa messze száll,
S mint őszi pára itt-ott fennakad;
Egy szürke dombon s néhány régi fán
Meg-megpihen s halkan tovább szalad...

Már lefolyt a bércek hó-palástja,
Sötét-lilára vált a vén havas;
Szalonka száll a csendes esti szélben,
S a napsugár már zöld rügyet fakaszt.

A kismadár is megcsendül az ágon,
Tavaszi vágyak vidám dallama;
Túl a ködbe burkolódzó fákon
Mintha bíbor-eső hullana.

Jön az alkony. Az áldott nap leszáll.
Vonulnak már a szürke vadludak;
A légben kezdődik a szúnyog-bál,
S a völgyben tompán harsog a patak.

Azúr-egen a csillagok kigyúlnak:
Arany szegek a tündér kárpiton.
A földre sápadt csillagocskák hullnak:
Pásztor-tüzek, a vén hegyormokon.

Kint még zokog a vén fedélcsatorna,
Ablakom a szürkületbe tárom.
Hideg havát a szél szemembe hordja:
Elsuhant már a februári álom.
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 Tisztelt városlakók!
Köszönjük, hogy kellő fontosságot tanúsíta-

nak a járókelők biztonságának!
Fontos, hogy törődjünk egymással, hogy fi-

gyeljünk arra, hogy az épületek előtt lévő jár-
dák is takarítva legyenek a magán, ill. jogi sze-
mélyek ingatlanjai előtt.

Kérjük, fokozottan figyeljenek egymásra!
A 166/2008-as helyi Tanácsi Határozat 1. és 2. 

szakasza értelmében városunk minden lakója, az 
intézményeket, üzleteket és a lakószövetségeket 
is beleértve, kötelesek az ingatlanaik előtti járdá-
ról a havat és a jeget eltakarítani minden havazás 
után, de legkésőbb reggel 8 óráig. Az összeta-
karított havat, jeget, kérjük, úgy helyezzék el a 
járda- vagy az útszélen, hogy az úttesten lévő 
esővízlefolyó nyílások szabadon maradjanak.

Tilos az udvarokról származó hó és jég ki-
hordása a járdákra vagy az utakra.

Felhívjuk mindazon lakók figyelmét, akiknek 
az ingatlanaik előtt újonnan aszfaltozott, vagy 
beton térkövekből járda készült, hogy semmi-
képp ne szórjanak sót (NaCl) ezekre a felüle-
tekre, mivel a sónak erős roncsoló hatása van.

Kérünk minden gépjármű tulajdonost, par-
koljon a saját udvarán vagy a garázsban, mivel 
az út szélén parkoló járművek akadályozzák a 
hóeltakarító gépek hatékony munkáját.

Ugyanakkor kérünk minden gépjárműveze-
tőt, hogy vezessen óvatosan, figyelembe véve 
az aktuális útviszonyokat.

A fenti határozatban foglaltak be nem tar-
tása 25 lejtől 1000 lejig terjedő pénzbírságot 
vonhat maga után.

Bálint Kinga

 Felhívás 
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatalának 

Adó és Illeték osztálya tisztelettel értesíti Önt a 
törvények aktuális módosulásaira. 

Eszerint idén kiemelt fontossággal bír, hogy a 
magánszemélyek tulajdonában lévő vegyes fel-
használású, ill. a nem lakóépületnek minősülő 
ingatlanok tulajdonosai kurrens év március 15-
ig ki kell töltsék az ingatlanra vonatkozó adónyi-
latkozatukat. A nyilatkozat kitöltése kiemelten 
fontos, hisz ezáltal megelőzhető az adók és ille-
tékek többletfizetése.

Az adótörvény 459-es cikkelye alapján a ma-
gánszemélyek tulajdonában lévő vegyes ren-
deltetésű ingatlanokra, melyekben bejegyzett 
gazdasági tevékenység is zajlik, a következők 
érvényesek: 

– Ha az épületre vonatkozó közüzemi költsé-
gek a vállalkozás/gazdasági tevékenység kere-
tén belül számolódnak el, az ingatlan tulajdo-
nosának be kell nyújtania az adónyilatkozatát 

2021. március 15-ig, a felértékelési jelentéssel 
együtt. Ennek elmulasztása 2% többletet je-
lent, mely a gazdasági felület adózandó értéké-
re számolódik. 

– Abban az esetben, ha a közüzemi költségek 
nem az ingatlanban működő vállalkozást terhe-
lik és erre vonatkozóan a tulajdonos határidőn 
belül leteszi a nyilatkozatát, a gazdasági tevé-
kenységre megjelölt felület adózandó értékére 
mindössze 0,5% számolódik. Ebben az esetben 
felértékelésre nincs szükség. 

– Amennyiben csak a vállalkozás székhelye 
van bejegyezve az adott címre, ám semmiféle 
gazdasági tevékenység nem zajlik ott, az adó-
törvény értelmében az épület lakófelületnek 
számít, és az adó is ennek megfelelően számo-
lódik. Ez esetben sincsen szükség felértékelésre.

– Abban az esetben, ha a tulajdonos nem 
tesz le nyilatkozatot a gazdasági tevékenység 
folytatására elkülönített felületre vonatkozóan, 
a teljes épület adózandó értékének 0,3%-a szá-
molódik az érintett felületre. Ezért mindenképp 

ajánlott időben letenni a saját felelősségre ki-
töltött nyilatkozatot. 

Ugyanakkor felhívjuk az adófizetők figyelmét, 
hogy a teljes évi adókötelezettség kiegyenlítése 
2021. március 31-ig 9%-os kedvezménnyel jár. 

Bővebb információkkal az adó és illetékosz-
tály munkatársai szolgálnak a 0266 242 190-es 
telefonszámon, vagy személyesen, a Szabadság 
tér 27 szám alatt, a Polgármesteri Hivatalban.

Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata

 Havazáskor szórunk, 
 napsütésben takarítunk

Amint tapasztalhatták, jó gazda módjára, 
aktívan zajlanak a takarítási munkálatok Szé-
kelykeresztúron. 

A havazások során elhintett szóróanyag ma-
radékot, jó gazda módjára, begyűjti a város.

Motoros seprőgéppel járja kollégánk az ut-
cákat, összegyűjtendő a kiszórt homokot és 
sódert. A csúszásgátlást biztosító granulációból 
hátramaradt anyagot a gép egy saját tartályba 
gyűjti az utcákról, megtisztítva a közlekedési 
felületeket. A szóróanyag maradékot a város 
újrahasznosítja, tömítőanyagot biztosítva az 
erre szükséges zónákban.

Bálint Kinga

 Nemzeti régiók védelme
Nyolc uniós tagállamban gyűlt össze a szük-

séges számú aláírás a nemzeti régiókért indí-
tott uniós polgári kezdeményezés keretében. 
Ha a szükséges aláírásszám hitelesítés után 
is érvényes marad, akkor Brüsszelnek elvileg 
érdemben kell foglalkoznia a nemzeti régiók 
ügyével. Ebben a témában és a Gyárfás-kúria 
kapcsán is tájékoztatta a közvéleményt Koncz 
Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestere. 
A témáról bővebben az alábbi linken informá-
lódhatnak:

https://youtu.be/cuRv3ZURrI0
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HOTĂRÂREA nr. 15/2021 privind aprobarea 
nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE 
HARGHITA S.R.L. pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 16/2021 privind aprobarea 
valorii estimative a redevenţei datorată de 
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureș 
pe anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 17/2021 privind aprobarea 
încetării contractului de concesiune a cabine-
tului medical Dr. Hadnagy-Makó V. Krisztina, 
situat în orașul Cristuru Secuiesc, str. Liber-
tăţii nr. 10.

HOTĂRÂREA nr. 18/2021 privind aprobarea 
prelungirii contractului de închiriere încheiat 
de orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 19/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Asoci-
aţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

HOTĂRÂREA nr. 20/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Aso-
ciaţiei „Fehérlófia”.

HOTĂRÂREA nr. 21/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Aso-
ciaţiei „Familia Kolping”.

HOTĂRÂREA nr. 22/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Funda-
ţiei CJD Domus.

HOTĂRÂREA nr. 23/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri a Aso-
ciaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea.

HOTĂRÂREA nr. 24/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru 
d-l Kádár Péter.

HOTĂRÂREA nr. 25/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru 
d-l Maróty Miklós Géza şi d-a Marótyné Ugron 
Éva Ágnes.

HOTĂRÂREA nr. 26/2021 privind aprobarea 
repartizării apartamentului de serviciu situat 
în orașul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei Bl. 
P5 ap. 18.

HOTĂRÂREA nr. 27/2021 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe și obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul Li-
ceului Teoretic „Orbán Balázs”.

HOTĂRÂREA nr. 28/2021 privind convocarea 
adunării proprietarilor de terenuri pentru ale-
gerea reprezentanţilor în Comisia locală pen-
tru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor din Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 29/2021 privind aprobarea 
reţelei școlare din orașul Cristuru Secuiesc 
pentru anul scolar 2021-2022.

HOTĂRÂREA nr. 30/2021 privind modificarea 
Regulamentului de funcţionare a Sălii de sport, 

situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei 
nr. 14, aprobat cu Hotărârea nr. 53/2011.

HOTĂRÂREA nr. 31/2021 privind aproba-
rea valorificării masei lemnoase pentru anul 
2020 din fondul forestier proprietatea publică 
al oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 32/2021 privind darea în fo-
losinţă gratuită a unui spaţiu.

HOTĂRÂREA nr. 33/2021 privind modifica-
rea Statutului și Actului constitutiv al ASOCI-
AȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
GORDON TÂRNAVA în conformitate cu noile 
modificări legislative.

HOTĂRÂREA nr. 34/2021 privind aprobarea 
dezmembrării imobilului din orașul Cristuru Se-
cuiesc, str. Harghitei nr. 3, Bl. P0, sc. B. ap. 2.

HOTĂRÂREA nr. 35/2021 privind utilizarea 
excedentului bugetar din anii precedenţi pen-
tru secţiunea de dezvoltare pe anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 36/2021 privind aprobarea 
schimbării temporare a destinaţiei imobilul 
pentru cazarea copiilor, situat în orașul Cris-
turu Secuiesc, str. Sóskút nr.30

HOTĂRÂREA nr. 37/2021 privind aprobarea 
Contractului pentru decontarea din bugetul 
Ministerului Sănătăţii, a cheltuielilor pentru 
organizarea centrelor de vaccinare împotri-
va COVID-19, organizat de orașul Cristuru 
Secuiesc în alte locaţii decât cele din cadrul 
unităţior sanitare.

Cristuru Secuiesc, 11. februarie 2021.

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

15/2021-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA 
KFT. által a 2021-es évre fizetendő haszonbér 
összegének elfogadásáról.

16/2021-as HATÁROZAT az AQUASERV RT. 
által a 2021-es évre fizetendő haszonbér ösz-
szegének elfogadásáról.

17/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér 
10 szám alatti orvosi rendelő haszonbérleti 
szerződésének megszüntetéséről.

18/2021-as HATÁROZAT egy bérleti szerző-
dés meghosszabbításáról.

19/2021-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Ön-
segélyező Pénztárának adandó adókedvez-
mény elfogadásáról.

20/2021-as HATÁROZAT a Fehérlófia Egye-
sületnek adandó adókedvezmény elfogadá-
sáról.

21/2021-as HATÁROZAT a Kolping család 
Egyesületnek adandó adókedvezmény elfo-
gadásáról.

22/2021-as HATÁROZAT a CJD Domus Ala-
pítványnak adandó adókedvezmény elfoga-
dásáról.

23/2021-as HATÁROZAT a Keresztény Ifjak 
Együttélés Egyesületnek adandó adókedvez-
mény elfogadásáról.

24/2021-as HATÁROZAT a Kádár Péternek 
adandó adókedvezmény elfogadásáról.

25/2021-as HATÁROZAT Maróty Miklós 
Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek 
adandó adókedvezmény elfogadásáról.

26/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca 
P5/18 alatti lakrész kiutalásának jóváhagyá-
sáról.

27/2021-as HATÁROZAT az Orbán Balázs El-
méleti Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak 
listájának elfogadásáról.

28/2021-as HATÁROZAT a város földtulajdo-
nosainak összehívásáról a helyi föld-vissza-
szolgáltatási bizottságban részt vevő képvi-
selőinek megválasztása érdekében.

29/2021-as HATÁROZAT a városi iskolaháló-
zat 2021-2022-es tanévre

30/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca 14 
szám alatti sportcsarnok működési szabály-
zatának módosításáról.

31/2021-as HATÁROZAT a város erdőiből a 
2020-as évre kitermelendő famennyiség ér-
tékesítéséről.

32/2021-as HATÁROZAT egy ingatlanrész in-
gyenes használatba adásáról.

33/2021-as HATÁROZAT a GORDON KÜKÜL-
LŐ Fejlesztési Egyesület megalakítását jóvá-
hagyó dokumentumai módosításáról.

34/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca, 
P0B/2 alatti lakrész kataszteri megosztásá-
nak jóváhagyásáról.

35/2021-as HATÁROZAT a költségvetési 
többlet felhasználásának jóváhagyásáról.

36/2021-as HATÁROZAT a diákszálló épület 
rendeltetésének ideiglenes megváltoztatásáról.

37/2021-as HATÁROZAT a Közegészségügyi 
Igazgatósággal kötendő szerződés jóváha-
gyásáról.

Székelykeresztúr, 2021. február 11.

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

 A nyaköny v i hírek
 2021.01.15. – 2021.02.15. 

 Születések:
Vas Amira   2020.12.18
Andrási Levente  2020.12.20
Farkas Albert   2020.12.29

Fülöp Sára   2020.12.30
Szilágyi Boróka-Abigél  2021.01.13
Sükösd Krisztián  2021.01.18
Sükösd Csaba   2021.01.18
Sükösd Szabolcs-Barna  2021.01.29
Pitó Nicoleta-Sofia  2021.02.03
Panci Levente   2021.02.04

Elhalálozások:
Nagy Anna  2021.01.17
Farkas Irma  2021.01.23
Sándor József  2021.01.23
Ozsváth Margit  2021.02.04
Fülöp Margit  2021.02.13
Dénes Vencel  2021.02.14
Árkosi Dániel  2021.02.18

A Hargita Megyei Rendőrség 306 667/ 02.02.2021-es át-
irata értelmében, ezúton értesítjük Önöket, hogy megyei 
szinten is megalakult az Állatok Rendőrsége, mely az állat-
bántalmazást és bármilyen, állatok elleni illegális tettet hi-
vatott megelőzni, ill. leküzdeni. A 175/ 2020-as sürgősségi 
kormányrendelet szabályozza ezt a tevékenységet.

Conform adresei I.P.J. Harghita nr. 309 667 din 02.02.2021, 
prin prezenta vă aducem la cunoștinţă că la nivelul Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean Harghita a fost înfiinţată Poliţia 
Animalelor, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilega-
le îndreptate împotriva animalelor, conform O.U.G. nr. 175/ 
2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenţă în 
protecţia animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice.
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Napköziseink és elemi osz-
tályosaink életéből

Nagy Nimród Attila, III. osz-
tályos tanulónk 2020 tavaszán 
benevezett a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága 
által meghirdetett Miénk a város! 
elnevezésű online vetélkedőso-
rozatra. A játékban 2500 külhoni 

gyerek vett részt. Nemcsak a Kár-
pát-medencéből, hanem Észak- és 
Dél-Amerikából, valamint Auszt-
ráliából is voltak jelentkezők. Nim-
ród nem magának, hanem az osz-
tályközösségnek pályázott. Nyolc 
héten keresztül, minden nap meg 
kellett oldania egy feladatot,  a 
versenyben maradáshoz pedig 

minden pénteken egy „Fő felada-
tot” is kötelező volt elvégeznie.

Kitartó, szorgos, kreatív mun-
kájának eredményeként bevá-
lasztották a nyertesek sorába, 
így 100 ezer forint értékű gyer-
mekkönyv- és fejlesztőjáték-cso-
magot, úgynevezett Csodasarkot 
nyert osztályának. Az értékes 
nyereményt Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpoli-
tikáért felelős államtitkára adta 
át Csíkszeredában, az Apáczai 
Csere János Pedagógusok Házá-
ban megrendezett ünnepségen, 
2021. január 23-án.

Az idei tanév első félévében a 
székelyudvarhelyi Móra Ferenc 
Általános Iskola környezetvédel-
mi témájú versenyt hirdetett meg 
Élhetőbb bolygót unokáinknak! 
címmel. Erre a megyei szintű ver-
senyre Kiss Zalán előkészítő osz-
tályos tanuló, Barabás Orsolya 
és Filipov Soó Péter harmadikos 
tanulók neveztek be. A verseny 
rajz kategóriájában az előkészítős 

Kiss Zalán első díjban részesült, 
irodalmi alkotás kategóriában pe-
dig a harmadik osztályos Filipov 
Soó Péter harmadik díjat kapott 
verséért. Az eredményekhez 
szívből gratulálnak és büszkék a 
díjazottakra Biró Mária és Pap Ka-
talin tanítónők!

A Magyar Kormány által meg-
hirdetett és a Bethlen Gábor Alap 
által lebonyolított gyermekba-
rát tevékenységek támogatásá-
ra kiírt pályázatra a Gyámszülői 
Közösség Alapítvány sikeresen 
pályázott, és 500 000 Ft támo-
gatásban részesült a Szabadtéri 
játékok pályázattal, szabadtéri 
eszközök vásárlására, játékok 
beszerzésére. Célunk a gyakori 
friss levegőn való tartózkodás, a 
kinti csoportos játék. A játszótér 
elkészült és nagy szeretettel vár-
ja kisgyerekeinket, amikor a jár-
vány feltételei megengedik.

Székely-Tiboldi Anikó
Forrás: 

az intézmény Facebook-oldala
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A jó szakember mindig érték
A koronavírus miatt egy kicsit megkésve, 

de méltó időzítésben, a magyar kultúra nap-
jának apropóján került sor idén, az Apáczai- 
és Mákvirág díjazottjai, valamint a Magyar 
Kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatásával megvalósult programok ‒ 
Szakma Sztár, Miénk a város!, Sakkjátszótér 
‒ díjazottjai számára szervezett díjátadó ün-
nepségre. 

Ez alkalommal meghitt, felemelő ese-
ménynek lehettük részesei 2021. január 23-
án, Csíkszeredában az Apáczai Csere János 
Pedagógusok Házában. 

A magyar himnusz tartalmas elemzése, 
és Burus-Siklódi Botond elnök úr köszöntő 
beszéde után került sor az értékes díjak át-
adására. A díjakat Potápi Árpád János, nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár adta át. A 
díjazottak közt pedig, a tinédzser korosztály-

tól a nyugdíjas korosztályig minden generá-
ció képviseltetett. 

Iskolánkból Vadász Norbert, asztalos sza-
kon tanuló diák, a Szakma Sztár versenyen 
elért eredményéért részesült jutalomban. 
Szívből gratulálunk Norbi, és kívánjuk, hogy 
a jutalomba kapott kézi gyalugépeddel sok 
szép terméket készíts! 

Vass Ibolya 

MIÉNK A VÁROS!
Gratulálunk Ficzus Dávid I. osztályos 

tanulónak, aki a Miénk a város! elne-
vezésű nemzetközi versenyen, amelyet 
2020 tavaszán online szerveztek meg, 
egy 100 ezer forint értékű gyermek-
könyvekből és fejlesztőjátékokból álló 
csomagot, úgynevezett Csodasarkot 
nyert osztályának. Az iskolába visz-
szatérve nagy érdeklődéssel fogadták 
osztálytársai az értékes nyereményt és 
csodálták kitartását.

Az értékes nyereményt Potápi Ár-
pád János, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikáért Felelős államtitkára adta 
át Csíkszeredában, az Apáczai Csere 
János Pedagógusok Házában megren-
dezett ünnepségen 2021. január 23-án.

Büszkék vagyunk rád, Dávid!
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Csodálatos, mosolygós, meleg lelkű. Karja 
erős, formája anyai, lelke világot átölelő.

De az is lehet, hogy vad ez a nő, ösztöne ál-
lati, célja a túlélés, lelke belső harcok színtere…

Nem tudjuk, hogy ki Ő. Ám maradványai le-
tűnt korok emlékét idézik. Harcosságát mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy bár nőies for-
mái évszázadok óta elillantak, ő mégis itt van 
szerény földi maradványaival, erős csontozatá-
val, melyek történelmet hordoznak magukban. 
A múlt általa is utat tör a jelenbe.

Ő, a GÓT NŐ, aki a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Nemzeti Múzeum jóvoltából városunk 
múzeumának tárlati része 2009 óta. A hölgy földi 
maradványai 1971-ben kerültek elő a rugonfalvi 
református parókia udvarán. Keveset tudunk 
róla: ismerjük a népcsoportot, melyhez tartozott 
és megközelítőleges korát, ami 30-35 év.

Ő évek óta gazdagítja múzeumunk tárlatát, 
ezért úgy gondoltuk, most mi is nyújthatnánk 
valamit cserébe.

Elsősorban adjunk nevet neki!
Kérünk, válassz egy korhű női nevet, ami 

szerinted a leginkább talál a hölgy földi marad-
ványaihoz, és juttasd el hozzánk javaslatod. A 
beérkezett nevekből majd közösen választjuk ki 
a legkedveltebbet.

A vizigótok egy germán népesség volt, ere-
detmondájuk szerint Scandza (Skandinávia) 
„szigetéről”. Történeti forrásokból két elneve-
zésüket ismerjük: „vesi” (jelentése: jó, derék) 
és „tervingi” (jelentése: erdőlakók, erdei em-
berek). Erdélyben a 3. század végétől kezdtek 
megtelepedni, és egészen a 4. század második 

feléig lakták a területet, amikor a gepidák és a 
mögöttük közeledő hunok nyomására kényte-
lenek voltak elhagyni Gutthiudát és a római li-
mes (a Római Birodalom erődített határvonala) 
védelme mögé húzódni. Számos gót lelőhelyet 
ismerünk Keresztúr és környékéről, ilyenek pél-
dául a már említett rugonfalvi sír mellett: a Fel-
ső-Lok Székelykeresztúron, a Nagyerdő-földje 
Fiatfalván és a Galat Kisgalambfalván.

Kérünk, látogass el a múzeumba! 
Nézd meg a gót hölgy földi maradványait, 
és gondolatban öltöztesd fel külső és belső 
tulajdonságokkal. Engedd szabadon a 
fantáziádat, és találd ki, hogyan élhetett, mit 
gondolhatott Ő, a NŐ – abban a történelmi 
korban. Ötleteid vesd papírra, akár rajz, akár 
vers, akár elbeszélés formájában, és juttasd el 
a múzeumba 2021. március 4-e, déli 12 óráig.

Összegezve:
– Válasszatok egy történelmi germán női nevet! 
– Indokoljátok meg, hogy miért az adott ne-

vet választjátok!
– Rajzoljátok le, milyennek képzelitek, mi-

lyen volt a ruházata, élettere!
– Ha úgy érzed, a rajz nem a te erősséged, 

akkor próza vagy líra formájában vesd papírra, 
hogy milyennek képzeled a korabeli nőt, annak 
életét, körülményeit!

Kérjük: 
– a rajz mérete A4-es, rajzpapír minőségű 

legyen,
– a próza, ill. líra esetén nincsenek méretbeli 

korlátozások,
– nevet, életkort, osztályt, iskola nevét a rajz 

/írott mű hátoldalára írjátok! (Ne a rajzra!)
Betartandó határidők:
– A névjavaslatok és alkotások leadási ha-

tárideje 2021. március 4., csütörtök, déli 12.00 

óra, ezeket a székelykeresztúri múzeumba kell 
behozni.

– Mivel női nevet keresünk, az eredményhirde-
tésre március 8-án (hétfőn) 10.00 órakor, a mú-
zeum Facebook-oldalán kerül sor, a jutalmazás 
ugyanaznap, a múzeumban 14.00 órakor lesz. 

Jutalom:
– Értékes könyvcsomag
– A kiállításon, a tárló mellett bekeretezve 

elhelyezzük a három (korcsoportonként 1-1) 
legsikeresebb rajzot a szerző nevének feltün-
tetésével.

– A beküldött összes művet (rajz, líra, próza) 
megjelenítjük a Molnár István Múzeum Face-
book-oldalán, a legjobbakat az újságban is.

A beérkezett munkákat három korcsoport-
ban értékeljük: 

I-IV. osztály, V-VIII. osztály, IX-XII. osztály
Kalandra fel! 
Adjunk nevet és saját történetet a gót 

hölgynek!
Bálint Kinga

Sándor-Zsigmond Ibolya 

Valóságos ünnepi hangulatban indult újra 
az iskola februárban. A három hónapig tar-
tó online oktatás után jó volt újra fizikai je-
lenléttel indítani, egymás társaságának és a 
közös tanulás élményének örülni. E lendüle-
tes kezdet szellemét emelte még a karneváli 
hangulat, mely óvodát és elemi iskolát egya-
ránt átjárt így farsang farkán. Az elmúlt héten 

mosolygó gyermekarcok vidám jelmezekben 
érkeztek az intézménybe, és bár a még min-
dig fennálló járványhelyzet a szülők részvé-
telét nem tette lehetővé, osztályok, csopor-
tok szűk körben játékos farsangot tartottak. 
Telet űző kiáltások, önfeledt gyermekkacagás 
hangzott fel az intézmény szárnyaiban, mely 
végre ismét betölthette az oktatás-nevelés 
mellett másik fő szerepét: a közösségformá-
lást, gyermekeink szocializációját. E közös-
ségi élményben a szülők az intézmény online 
felületein vehettek részt, megtekintve a pe-
dagógusok által készített fotókat, videókat.

Bár az online térbe szorult iskolai életből 

többnyire kimaradtak a versenyek, vetél-
kedők, néhány szorgos diák megragadta a 
fejlődés, megmérettetés lehetőségét az in-
ternetes versenyeken való részvétel által is. 
A kisiskolások körében igen népszerű volt a 
Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikáért Felelős Államtitkársága által külhoni 
magyaroknak hirdetett Miénk a város! című 
versenysorozat, melynek végén Simó Fanni, 
2. B osztályos tanuló a legjobbak közé jutva 
könyvjutalomban részesült.

Számos kisdiák jelentkezett a székelyud-
varhelyi Móra Ferenc Általános Iskola által 
hirdetett Élhetőbb bolygót unokáinknak című 
versenyre is. Rajz kategóriában Derzsi Bog-
lárka és Sebők Lea, előkészítő A osztályos ta-
nulók II. díjat, Klein Tamara, 2. B osztályos 
tanuló III. helyezést ért el alkotásával. Próza 
kategóriában Bíró Dóra, 4. osztályos tanuló I. 
helyezést ért el írásával.

A Rákóczi Szövetség 2021. évi naptárát az 
általuk meghirdetett Várak és erődtemplomok 
című rajzpályázat alkotásai díszítik. A ma-
gyarországi, a határon túli és a diaszpórában 
élő iskolásoktól érkező, közel 1300 pályamun-
kából került kiválasztásra Dénes Anita VI. B 
osztályos tanulónk rajza is, a június hónap 
illusztrációja. Szintén az ő érdeme az a II. 
díj, melyet a Budapesti Állatorvostudományi 
Egyetem által meghirdetett 120 éve született 

Fekete István gyermekrajz pályázaton nyert.
Az országos Alfa és Omega online fizika-

verseny I. fordulójában Nagy Csenge, 8. C 
osztályos tanuló 100%-os teljesítményt nyúj-
tott, mely egyedülálló volt az összesen négy 
megyéből jelentkező versenyzők között. Bak-
sa Zalán, 7. C osztályos tanuló szintén ügye-
sen szerepelt 97%-os teljesítménnyel.

Gratulálunk minden versenyzőnek, pályázó-
nak, felkészítőnek az eredményes munkájukhoz!

Buzogány Anna-Zsuzsánna

Illusztráció: Fogoly gótok. Relief egy római 
hadvezér szarkofágjáról (III. század)

www.arcanum.hu

 Volt	egyszer	egy	nő…
 Pályázati felhívás
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	 Ember	a	politikus	mögött
Interjú Sebestyén Zsolttal, Székelykeresztúr alpolgármesterével

Egész otthonos magabiztossággal lépke-
dek a székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal 
történelem koptatta lépcsőin egy újabb, előre 
egyeztetett találkozóra.

Legutóbb Koncz Hunor–Jánossal, a város 
újonnan megválasztott fiatal polgármesterével 
készítettem interjút, aki kedvességével és köz-
vetlen őszinteségével lerombolta bennem a po-
litikusokról kialakult általános morózus képet.

Ez alkalommal Sebestyén Zsolt, a város al-
polgármestere az érdeklődésem középpontja.

Kíváncsi vagyok, hogy miért mond le egy 
sikeres vállalkozás vezetői pozíciójáról valaki 
azért, hogy a város második embere legyen. Az 
is érdekelne, hogy mi az, ami naponta energiát 
és motivációt ad számára a feladatok elvégzé-
séhez. Érdekelne a családi háttere, és az, hogy 
milyen karriert ajánlana a pályakezdő ifjaknak?

Találkozónk szintén egy pénteki napra esik, 
két megbeszélés közt. 

Nyílt tekintetű, határozott ember az interjúm 
alanya, aki kedves mosolyával és fesztelenségé-
vel oldja a hangulatot. Azt már tudják a kedves 
olvasók, hogy nem vagyok profi újságíró, így kellő 
önbizalom hiányában jól jön a pozitív megerősítés.

Az alpolgármester karakterének köszönhető-
en a hangulat hamar feloldódik, és észre sem 
veszem, máris közvetlenül beszélgetünk Se-
bestyén Zsolt gyerekkoráról. Az alpolgármester 

Székelykeresztúron született, 25 éve lakik Fiat-
falván, családját is itt alapította. Mivel többgyer-
mekes családból származik (ő az egyetlen fiú 4 
lánytestvére mellett), ezt az értéket szeretné to-
vábbvinni ő is, szeretné, ha csodálatos kislánya 
mellett saját kis családja számbelileg is nőne. Az 
első pár mondatból kiderül, hogy mennyire tisz-
teli feleségét és az, hogy ő lánya legnagyobb ra-
jongója. Szeretem, mikor a kemény politikusi arc 
mögül előbújik az ember, és tisztelem azt a mély 
szeretetet, amivel kis családjáról mesél nekem.

Az alpolgármester mosolyogva meséli, hogy 
ő gyerekkorában felnőtt akart lenni, nem voltak 
konkrét példaképei, de kis korában vonzotta a 
katonai, ill. tengerészeti egyenruha, valamint az 
orvoslás világa. Próbálkozott a tengerészeti aka-
démiára való bejutással. Itt szembesült először 
azzal, hogy nem minden a tudás… Hazafele az 
akadémiára való vizsgáról meg lekéste az or-
vosira való felvételi időpontját… Ezt már jelnek 
vette az élettől, és drasztikusan irányt váltott, 
amit azóta sem bánt meg: közgazdasági diplo-
mát szerzett bank és pénzügy szakon, Kolozs-
váron, számvitelből diplomázva. Hogy a számok 
embere, az tisztán látszik. Nem beszél mellé, 
mindig arra válaszol, amit kérdek, mindent ér-
vekkel támaszt alá, és pillanatok alatt adja meg 
a helyes választ minden matematikai feladatra. 

Egyetem után rögtön szülővárosában kezdett 
el dolgozni. Egy helyi cég alkalmazta, ahol 11 év 
alatt végigjárta a ranglétra összes fokát. Az ad-
minisztrátor asszisztenseként kezdte, ezt köve-
tően logisztikával foglalkozott cégen belül, mar-
ketingesként tevékenykedett, majd ügyvezető 
igazgatóként vitte egyre nagyobb sikerre a céget.

Sikeres magánvállalat vezetői pozícióját felad-
ni alpolgármesteri funkcióért nagy váltás, így ter-
mészetesen jön a kérdés, hogy miért ez a döntés?

Benne van a válasz a kérdésben – felel az 
alpolgármester – a városunkban a váltás, a 
változás szükségessége győzött meg. Valamint 
a polgármester, Koncz Hunor-János személye. 
Úgy éreztem, hogy azzal, hogy ennek a vál-
tozást hozó csapatnak a része lehetek, esélyt 
adok Keresztúrnak a fejlődésre és megtisztelő 
ennek a történelmi időszaknak az aktív része 
lenni.

Anyagilag nem érte meg a funkcióváltás, de 
a lakosok nagy bizalma, mellyel megillették a 

csapatot 2020. szeptember 27-én, valamint 
maga a csapattagok bizalma megerősítés volt 
arra, hogy ezt a döntést most meg kell hozni, 
a városnak esélyt kell adni a jó irányú fejlő-
désre, hogy a jövő nemzedék örömmel élhesse 
itt a mindennapokat, erős közösség tagjaként, 
eséllyel munkahelyre és ne kelljen a fiataloknak 
máshol keresni a megélhetést.

Az alpolgármester a korrekt munkakapcsola-
tok és a sikeres projektek híve. 

Feladatkörébe tartozik az oktatási, egészség-
ügyi, turisztikai, ifjúsági és sport területein te-
vékenykedő alintézmények felügyelete, környe-
zetvédelmi fejlesztések, városrendezés és bármi 
feladat, amellyel a polgármester megbízza.

Kérdésemre, hogy mivel tölti ki szabadidejét, 
egyáltalán nem meglepő a válasz: a családjával. 
Emellett, a nap korai óraiban vagy épp este, mi-
kor a család már elcsendesedett, szívesen spor-
tol: szalad, futballozik, edzőterembe jár, vagy 
épp biciklizik. Fontos számára a mozgás és ezt 
az életformát lányával is megszerettetné.

Hobbija az utazás, szívesen teszi ezt családjá-
val, és nem titkolt vágya egy föld körüli utazás.

Ez alkalommal sem hagyhatom ki a kérdést, 
hogy az alpolgármester mit ajánlana azon fiata-
lok számára, akiknek politikusi aspirációi van-
nak, hogyan kezdjék el pályafutásukat? Sebes-
tyén úr a jó példa erejére hívja fel a figyelmet. 
Arra, hogy mennyire fontos a becsülettel vég-
zett munka. Ezért csak olyan fiataloknak ajánlja 
ezt a pályát, akik a politikán túl is kipróbálták 
magukat, és így biztosak lehetnek abban, hogy 
nem megélhetési politikusként kell megvívniuk 
harcaikat, hanem a politikán kívül is megállják 
helyüket a nagyvilágban.

Mindenképp buzdítja az ifjakat arra, hogy 
vállaljanak felelősséget, vállaljanak közszere-
pet, vegyenek részt a közösség fejlődésében, 
hisz a felnőtt élet erről is szól.

Ezt tartom annyira mély üzenetnek, hogy ez 
legyen az interjú záróakkordja.

Beszélgetünk még pár percet a világ nagy 
dolgairól, aztán kedélyesen veszünk búcsút. 

Köszönöm az interjú lehetőségét Sebestyén 
Zsolt alpolgármesternek és Bálint Kinga tanács-
adónak, aki ezt a találkozót is lehetővé tette. 

Varga Nikolas,
önkéntes, ATA

Február 11-én, a Csíkszentgyörgyi Székely 
Góbék kétszer is bemutatták műsorukat. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel február 26-
án újra ellátogatnak Székelykeresztúrra, és 
előadják a Maszkás kalamajka című műsorukat. 

Február 14-én Jótékonysági koncert volt 

Deák Károly Botond javára. Felléptek: Simó 
Kamilla, Lakatos Sándor, Lőrinczi Levente, 
László Attila, Veres Lehel, Kiss Feró.

Február 20-án a Maros Művészegyüttes A 
Mezőség mosolya című autentikus folklórmű-
sorát mutatta be. Az előadás címe reflektálás 
Mezőség kulturális sokszínűségére, zenei gaz-

dagságára, táncainak vitalitására. Műsorukban 
megidézték Alsótők, Girolt, Bonchida, Válaszút, 
Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Ma-
gyarpalatka táncos falvakat, elhangzottak Bor-
sa-völgyi dallamok.

Február 21-én szintén a Maros Művészegyüt-
tes lépett színpadra. Színes jelmezek, fergete-
ges tánc és színvonalas muzsika tette izgalmas-
sá a közismert Mátyás királyról szóló meséket.

	 Februárban	a	Művelődési	Ház	előadásai	várták	a	közönséget
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Mit kívánsz karácsonyra? Gyermekként so-
sem tették fel nekem ezt a kérdést. Nem, nem 
az ajándékok terén. Az ajándékozás nem képez-
te nálunk vita tárgyát. Mindig éppen azt kap-
tuk, amire szükségünk volt. Hol meleg kabátot, 
téli cipőt, vastag kesztyűt, hol taneszközöket 
apró édesség közé rejtve. Ami engem illet, már 
az ajándék tasakok láttán is fülig ért a szám. 
Leginkább a csomagolást, a színes papírral be-
vont és masnival átkötött, rejtelmes dobozokat 
imádtam. Valami egészen másra gondolok.

Anyu háromgyermekes családanyaként az 
alacsony bér és reggeltől estig robotoló gyá-
ri munka viszontagságai közt legjobb tudása 
szerint, fáradtságot nem ismerve igyekezett 
tovább vinni a nemzedékről nemzedékre szál-
ló karácsonyi, családi hagyományokat. Ami 
nekünk, gyermekeknek annyit jelentett, hogy 
kimenni a konyhából és elfoglalni magunkat, le-
hetőleg csendben. Mert ugye, kicsi a hely meg 
segítés címen inkább csak hátráltatnánk, ami-
kor ennyire sietős. A tévé elég jó megoldás lett 
volna, de lévén, hogy szabadnap, apu birtokolta 
egész nap a készüléket. Így hát fogtuk magun-
kat, és meglátogattuk a nagyszülőket. 

Az első nagyi csupán egy hógolyó hajításra 
lakott. Úgy léptünk be hozzá, mintha egy szen-
télybe lépnénk, vagyis inkább múzeumba, mert 
megcsodálni lehetett mindent, de hozzáérni 
nem. Minden ragyogóan tiszta és háziszappan 
szagú. Most sietősen lépett ki elénk, amint meg-
pillantott az ablakon vagy hallhatta a karácsonyi 
énekünket, amit magunk szórakoztatására köl-
töttünk. Nem engedett be a házba a cipőnkről 
leolvadó hóra hivatkozva, s amíg elrágcsáltuk 
a markunkba nyomott kalács sarkát, sóvárog-
va tekingettünk be az ajtón. Lám, a nagy hajas 
baba, mint ünnepkor mindig, büszkén ült a lete-
rített ágy közepén. De jó lett volna bár egyszer 
megsimogatni. Ni, már az éneklő kis porcelán 
angyal is ott díszelgett az ablakpárkányon. Éne-
kel – mondta mama, onnan tudjuk. Bár még nem 
hallottuk soha. Megköszöntük a kalácsot, s azt 
találgattuk, hogy vajon diós lehetett-e vagy má-

kos? Ez nem derült ki. Úgy három kilométernyire 
laktak „messzi mamáék,” így hívtuk őket. Sosem 
untuk meg ezt az útvonalat. Most éppen azon 
vitáztunk, hogy kell-e mindenkinek köszönni az 
úton, még ha nem is ismerjük? Én azt vallottam, 
hogy kell. A nővéreim egy picit haragudtak mi-
atta. Szégyellték, hogy mindenkivel szóba állok. 

Már a kapuban megcsapta az orrunkat az édes 
karamellaillat. Tata havat lapátolt az udvaron. 

– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – szóltunk oda 
kórusban. Kalapját levéve fogadta a köszönést, s 
már dobta is félre a lapátot, hogy betessékeljen.

– Nagymamátok kiküldött a házból, de most, 
hogy jöttetek, hátha beenged engem is meg-
melegedni – mondta viccesen.

Belépve a konyhába, az volt ám a gyermeki 
szívnek a karácsony. Itt egy krémes tál, amott 
cukrozott dió. Mama pikk-pakk kiosztotta a fel-
adatokat, türelmesen megmutatva mindent, 
nem törődve, hogy odakozmál a karamell, vagy, 
hogy még nem fő a töltött káposzta. Nekem, a 
kicsinek csupán annyi dolog jutott, hogy tisztá-
ra nyaljam a krémtől édes tálakat. 

Hazafele halkan elpróbáltuk az énekes-verses 
előadásunkat, amit este a karácsonyfa előtt ad-
tunk elő, évről évre mindig kitalálva valami újat.

Otthon is úgy tűnt, anyu jól haladt. Már ro-
tyogott a káposzta, lépcső lemosva, kendők 
alatt kidudorodó kalács. Rohantam be a szo-
bába, hogy megnézzem, jött-e már az angyal? 
Ám, ami ott fogadott, egy életre megváltozta-
tott mindent. Egy üres fenyő állt a szoba köze-
pén, mellette, a zöld papirral bevont dobozban 
díszek és egy halom karácsonyfacukor. Egy pil-
lanatra nem értettem, hogy mi történik. Csak 
bűntudatot éreztem, azt hittem, én tehetek 
róla. A nővéreim léptek be a szobába, anyu ki-
séretében. Ők egyáltalán nem lepődtek meg. 

– Nem volt már időm. Itt az ideje, nagy lány 
már ő is – mondta anyu. Egy kényes, elhadart, 
szemkontaktus nélküli magyarázkodás, mint-
sem beszélgetés következett. Kicsit talán még 
büszke is voltam, hogy immár én is beavatott 
lettem. Viszonylag jókedvvel, énekszóval di-

szítettük fel a fát hármasban, én és a nagyok, 
most először. 

Este, amikor vacsora után bementünk, hogy 
a fa mellett előadjuk karácsonyi műsorunkat, 
már sorakoztak az ajándékszatyrok. Csak én 
tudtam egyedül, s melengette a szívemet a félt-
ve őrzött gondolat, hogy hát azokat mégiscsak 
az angyal tehette oda.

Ha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy mit 
kívánok karácsonyra? Talán azt feleltem volna: 
látni a szüleimet kéz a kézben templomba men-
ni, kicsit tovább hinni, nem mellőzve lenni, egy 
családként élni és megélni, nevetni, sokat nevet-
ni. Mindezt átkötve egy erős szalaggal, hogy az 
év minden napjára jusson egy csipetnyi belőle. 

Ma megkérdezem magamtól, mit kívánok 
karácsonyra?

Nem tanultam meg kalácsot sütni. Messzi 
mama, ha látná, hogy csak egy piskóta vagy 
más egyszerű süti kerül az ünnepi asztalra, kap-
nék egy ejnye-bejnyét. De azt a sütit apró kezek 
gyúrták, csacsogó kis szájak kóstolták. Másik 
mama lába alá pedig talán építőkocka gurulna 
és némi sütimorzsát is találna a játszószőnye-
gen, lehet. De csak elmosolyodnék, hisz gyer-
mek zsivalytól hangos otthonomban a rendrakás 
két játék közti szünetben történik, énekszóval, 
könnyedséggel, belenyugodva, hogy lám, nyo-
mokat hagy maga után a kisgyermek.

Válaszom pedig ekképpen hangzik: kívánom 
annak a képességét, hogy megőrizni tudjam ma-
gam és családom számára az ünnep igazi értékét, 
minden meghittségével és varázslatával, s átköt-
ni egy erős szalaggal, hogy a karácsony szellemé-
ből felocsúdva, az év többi napjára, a szürkékre, 
rohanókra is jusson egy csipetnyi belőle. Mert 
nem kell mindennek tökéletesnek lennie: elég 
egy csokor virág az asztalon, egy gondosan cél-
zott elismerő szó, egy zsebbe rejtett személyes 
üzenet, egy ölelés csakúgy, egy kedvesen tálalt 
vacsi, egy mélyreható beszélgetés, egy halk fo-
hász, egy vállveregetés nehéz nap után. 

Ezt kívánom! 
Szilveszter Andrea

Székelykeresztúr
A Hófehér varázs irodalmi pályázaton díjazott 

alkotás

Csendes Farsang 
Van az a kézi játék, hogy a nagy elment va-

dászni, a középső meglőtte, a következő, haza 
vitte, majd a majdnem kicsi megsütötte és a 
kicsi mind megette! 

Így történt az Erdélyi Ifjúsági Egyesületnél 
is. A csapat kitalálta, a nemzetközi önkénte-
seink megsütötték, (a farsangi fánkot), a helyi 
önkéntesek szétosztották és a járókelők, több-
nyire a kicsik, mind megették! 

Ilyen volt a Csendes Farsang, az önkéntesek 
közreműködésével, a járókelők részvételével!

Köszönet illesse önkénteseinket, hogy min-
den alkalommal meglepetésben részesülünk.

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

	 Mit	kívánsz	karácsonyra?

	 Rejtett	karácsonyi	csodák
Tóth Enikő (Bögöz)

Agapé íriszem lángját láthatod,
a hitből fellobbanó parányi fényt,
nem adhatok neked Holdat, Csillagot,
ám gyújtok élet-kanócodon reményt.

Ne viszolyogj, nem perzseli meg lelked,
fáklyaként vezetlek ködös utadon,
hogy újra fellobbanjon a szeretet
szövétnekeden - ébren is álmodón.

Fáradt tested vonszold - ÉLNI - születtél,
ha botorkálva is, araszolj tovább,
hiszen fátumod jól tudja hol a cél,
vannak elrejtett karácsonyi csodák.

Most rímes-szódobozban csomagoltam,
igaz szeretettel átnyújtom neked
minden szépet, jót, amire gondoltam,
csokorba kötöttem rá a lelkemet.

Kibonthatod, benne pazar emlékek,
- gyermekévek, gyantakönnyes fenyőág,
mind, mind a tied - sorra visszatérnek -
nézd fehér ruhába öltözött az ág.

Kár mentegetőzni - puhányszipogás -
gép-fül, botladozás, millió kérdés,
erőtlenség és a kor - mind kifogás,
ha ifjúszívedben zörren az érzés.

Fahéjas karácsony elmúlik, esték
ölén alszanak a cicomás fények,
ám nem tűnik el a kibontott emlék,
ha azt, vágyódva újra felidézed.

Lapozd fel albumát, lásd meg a csodát,
tegnapokból rád mosolyog a remény,
- porka hóban találod léptem nyomát -
helyes útra visz, a benned levő fény.

A Hófehér varázs irodalmi pályázaton díja-
zott alkotás
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A Városi Könyvtár felhívására, hogy a ma-
gyar kultúra napja alkalmával ki-ki említsen 
egy számára (is) jelentős kulturális helyi emlé-
ket, örökséget – SÁNDOR JÁNOS, az Unitárius 
Gimnázium 1877-1907 között volt igazgatójá-
nak személye, munkássága ötlött fel. Rá em-
lékeztünk, mint Székelykeresztúr maradandót 
alkotó személyisége, akinek munkássága pél-
daértékű.

Idén ünnepeljük születésének 180. évfordu-
lóját (1841, Homoródalmás – 1909, Kolozsvár).

Az 1896-ban megjelent A székelykeresztúri 
Unitárius Gimnázium történelme című műve 

Székelykeresztúr vonatkozásában az első, tu-
dományos igényű, helytörténeti munka.

Igazgatóként fő érdeme az iskola VI osztályú 
gimnáziummá való fejlesztése, majd az intéz-
mény főgimnáziummá való előkészítése volt. 

„Ha a mintaszerűen pontos vezetőt, az atyai 
jó szívet, a kiváló tanárt, a szorgalmas írót 
mind mellőzzük is, Sándor Jánosban a keresz-
túri gimnázium százéves múltjának megörökí-
tője, jövőjének szóval és sajtóval lelkes aposto-
la mindnyájunk mély tiszteletét érdemli” – így 
méltatta Gálfalvi Sámuel igazgató 1934-ben.

Sándor-Zsigmond Ibolya
Osztálykép Sándor János igazgatóval az 

1890-es években. (A MIM fotótárából)
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	 Január	22.	–	A	MAGYAR	KULTÚRA	NAPJA

Január végén a Marosvásárhely melletti 
Malomfalván jártam. A br. Kemények emléke-
it, a Keresztúron ismert Gyárfás Domokosné 
Kemény Polixénia és hat testvérének, köztük 
Zeyk Domokosné Kemény Julianna gyermek-
korának színhelyét kerestem. 

Láttam a Kemény-kúriát. A Maros-parti, egy-
kori szellemi műhely házigazdája, br. Kemény 
Pál, a vásárhelyi református kollégium gondnoka 
és felesége, Széki gr. Teleki Rákhel Bolyai Farkast 
és számos erdélyi nevességet látott itt vendégül. 

Kemény Pál gyermekei 1903-ban az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek ajándékozták kétezer 
kötetes könyvtárukat és az értékes családi le-
véltárat. A szellemi műhely ezzel is igazolt.

De ami leginkább idevonzott, az a „szké-
né” – valaminek a helyszíne. Látni akartam az 
1838 táján nagyon fiatal Kemény Polixénia és 
Kemény Zsigmond, a későbbi író, publicista itt 
szövődő gyengéd, a rokoni kötődésen túlsejlő 

– bár egyoldalú – kapcsolatának helyszínét. A 
kapcsolatról tudni, hogy kimerült a Maros-par-
ti sétákban, irodalomról, művészetekről való 
szellemi társalgásban. 

Polixénia Gyárfás Domokoshoz ment felesé-
gül. Kemény Zsigmond nem nősült meg soha, 
de nem Polixénia miatti bújában. „Zsigó” – aho-
gyan a Kemény rokonság becézte, többször is 
szerelembe esett, csak mindig rosszul válasz-
tott. Rajongása tárgyait aztán sorra megmin-
tázta egy-egy művében. Polixéniának az első 
regény nőalakja jutott, Hedviget, Lajos király 
leányának megformálását ihlette. 

Mit találtam Malomfalván? Nem voltak illúzi-
óim, nem hittem, hogy kicsi bárókisasszonyok 
futkosnak az udvarház arborétumában.

Az ősi fákat kivágták, a kúria romos, a Ke-
lemen Lajos művészettörténész által 1912-ben 
leírt címeres kőfaragványokat pár éve bizton-
ságos helyre szállították. 

A kúria fölött magasló dombon, tövises bok-
rok közt a br. Kemény sírkert lehangoló lát-
vány, de családtörténeti adataikkal kárpótolnak 
a feliratos kövek gyönyörű szövegei. 

Hálásan köszönöm a malomfalvi kicsiny re-
formátus leányegyház gondnokának, a 85 éves 
Ádám Domokos bácsinak, hogy idegenvezetőm 
volt, megmutatta a pici templomot, a br. Ke-
mény Katalin és Kemény Pálné által adományo-
zott Úrasztal terítőket, valamint a br. Kemény 
Karolina klenódium-ajándékait.

Sándor-Zsigmond Ibolya 

 A keres z túri és malomfalvi báró Kemények

Január 23-án, két héttel 92. születésnapja 
előtt távozott az élők sorából id. Sándor Jó-
zsef, sokunknak, akik ismertük, tiszteltük és 
szerettük, Jóska bácsi. Nehéz volt elfogadni, 
hogy személyében az utóbbi évtizedek egyik 
legmegbízhatóbb és leghitelesebb, bővizű ke-
resztúri adatforrást veszítettük el.

Írhatnék sok mindent arról az áldásos 
munkáról, amely a megismerkedésünk óta 
eltelt húsz esztendő alatt összekötötte Őt a 
múzeummal és az 1950-60-as évektől a mindig 
nagy szeretettel emlegetett Molnár tanár úrral.

Jóska bácsi a legnehezebb időkben bátorság-
gal, helytállással adta tanúbizonyságát annak, 
hogy hogyan maradhat valaki „ember az ember-
telenségben.” Számos ma már történelmi emlék 
kötődik munkásságához: az Erzsébet-kút rend-
betétele; a Kismedesér-Etéd közti út mellett 
található Csaba királyfi kútjának kialakítása és 
névadása. 1989 előtt nagyon merész tette volt 
a székelyszentmihályi, 1848-ban legyilkolt négy 
székely vértanú emlékoszlopának a gondozása, 
és az emlékezés fenntartása, de a rovásírott 
Székely Himnusz a kisgalambfalvi hídon is az 
ő ötletéből született és valósult meg. Mindez a 
néma ellenállásnak volt egy-egy tanúbizonysá-
ga a lélektipró korszakban. A beavatottak, akik 
ismerték e helyszíneket, tudták, mit rejtenek a 

jelek, a titkon ápolt nemzeti és történelmi ér-
tékek, jólesően érezték cinkostársnak magukat. 
Amíg tehette, alig múlt el úgy nap, de hét sem-
miképpen, hogy Jóska Bácsi ne tért volna be a 
múzeumba. Kezdetben még fiatalosan, aztán 
az évek múlásával egyre lassabban, gyengülő 
látással, kapaszkodva a lépcső korlátjába, ám 
egyre nyilvánvalóbb fizikai gyengesége dacára 
is mindig szellemi értékei teljes birtokában.

Olyan megnyugtató volt a tudat, hogy min-
denre tudta a választ. Amíg tehette, nyakába 
vette a várost, tudta mikor, kit kell megkeresni 
a régiek közül, hogy a lehető legmegbízhatób-
ban tisztázódjon egy-egy számunkra fontos 
kérdés. Rövid időn belül hozta a szépen gépelt 
válaszokat, a hitelesség kedvéért Sándor Jó-
zsef saját bélyegzőjével ellátva. 

Meg sem tudtuk köszönni, hogy az elmúlt 
évtizedek során alig volt olyan munkánk, 
amelybe ne csatlakozott volna mellénk csen-
des munkatárssá, jó szívvel, segítőszándék-
kal, a semmiért cserébe.

Egy papírlapon még most is ott áll néhány 
sebtében feljegyzett kérdés:

 „majd holnap megkérdezem, ha jön…”
Aztán egyszer csak nem jött, a feljegyzett 

kérdésekre most már máshol kell választ keresni.
Itt hagyta nekünk örök tanulságul azt a ta-

nítást és életfilozófiát, hogy minden korban, 
korszakban egyenes úton járni, becsületesnek 
és közösségi felelősséget vállaló jó magyar em-
berként, hivatástudattal szorgalmasan dolgoz-
ni – a legjobb és legbiztosabb vállalkozás.

Legyen bármi, ez örök igazság!
Bár csak „csepp a tengerben”, elégtétel, 

hogy 2017-ben ötletgazdája lehettem széleskö-
rű – nemcsak mint múzeumi segítő – munkás-
ságát elismerő városi PRO LIBERTATE-díj neki 
ítélésének. Meggyőződésem, hogy négy évvel 
ezelőtt ennek az elismerésnek is része volt ab-
ban, hogy testileg, lelkileg erőre kapott még 
egy kis – számunkra is rendkívül értékes időre.

A múzeumban 2017 nyarán készült utolsó 
fényképpel búcsúzunk Tőle. 

Köszönjük, hogy volt nekünk! 
Emlékét őrizzük és áldjuk!

Sándor-Zsigmond Ibolya

fotó: Bădeu Laura
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