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	A	Gót	Nőről
Mozdulatlan, terhektől már rég megszabadulván,
Gond nem ül ki érzelem nélkül orcán.
S nem hinne se ember, se állat szemének,
Szája felfele görbül, egyenest az égnek.

Nem ámítás, nem álnok csel s nem a szél háma,
Síron túli derű nem jő, csak büszke anyára.
Vigyázta kicsinyeit, mint pásztor jámbor nyájat,
Hagyatéka nem mást, utódait szolgálja.

Gyapjú-prémes ruhája oly sokszor megázott,
Szikkadt bőr mokaszin, lábán rendre elvásott.
S hogy jánosbogárkát tett alvó picinye homlokára,
Édes anyai könny csordult bársony-béles ágyra. 

Tejet hordott, nádat hasított s tüzet táplált értük,
Gyermek-nyája farkasoktól soha meg nem sérült.
Szív-élének esztenáján folyton folyvást legelnek,
Ártatlan és játékos, jámbor-lelkű gyermekek.

Honfoglalás zaja álmából verte fel népét,
Csak a bíborvörös tör fel, utána a sötétség.
S hogy hazájukból kiűzetvén céltalan barangolnak,
Még mindig anyjuk után sírnak, fészekben a 

sólyom-fiak.

Elégedett tekintetét el nem csüggesztheti semmi,
Ha tudna igyekezne porontyai után menni.
De a vasfogak már réges-régen marcangolják 

testét,
Így fekszik inkább, mosolya az örökkévalósá-

got színező festék.

A Gót nő névadó alkotói pályázat iroda-
lom kategóriájában (IX-XII. osztály) első díjat 
nyert irodalmi alkotás.

 202 1.  M Á RCIUS 15.  – NEMZE TI ÜNNEPÜNK

Székelykeresztúr minden lakójának 
áldott húsvéti ünnepeket kíván 

Koncz Hunor-János polgármester

Március 15-én az 1848–1849-es szabadság-
harc hőseire emlékeztünk Székelykeresztúron.

1989 után idén harminckettedik alkalommal 
ünnepelhettünk szabadon. Az évtizedek során 
e napon volt részünk ragyogó napsütésben, csí-
pős, fagyos szélben, sűrű hóesésben, idén zu-
hogó esőben. Nem számít, milyen idő van, hogy 
éppen tiltások sorozata vetül ünnepünkre, a 
hősök tisztelete és a nemzeti érzés szívünkben 
évről évre mindannyiunkat megérint és kiszólít a 
főtérre,mert ott kell lenni, látni amint az ország-
zászlót ünnepélyesen felvonják, énekelni a him-
nuszt a Polgári Fúvószenekar 1895 kíséretével és 
felnézni Petőfi bronzbaöntött „suhancos” alakjá-
ra, miközben elborítják a talapzatot a virágok.

Március 15-én reggel 9 órakor ünnepélyes 
zászlófelvonásra került sor a Millecentenáriumi 
emlékműnél. A délelőtt folyamán sokéves ha-

gyományt követve egy lelkes polgári csoport 
megkoszorúzta Petőfi legendai sírját a tima-
falvi temetőben. 11 órától ünnepi istentisztele-
tek voltak a református, unitárius és katolikus 
templomokban. Kevéssel 12 óra előtt került sor 
az ünnepség minden évben egyik legfelemelőbb 
pillnatára, az Országzászló kihozatalára a refor-
mátus templomból. Erre a csodára évente egy-
szer kerül sor, egy évig várunk a következőre.

12 órakor kezdődött a megemlékező ünnep-
ség a Székely szigeten, a Nagy Lajos gyüleke-
zeti ház előtti téren. Beszédet tartott, Koncz 
Hunor-János, Székelykeresztúr polgármestre és 
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) ügyvezető elnöke.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzene-
tét Percze László, Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusának konzulja tolmácsolta. 

fotó: Erdély Bálint Előd
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	 Koncz	Hunor-János,	Székelykeresztúr	polgármesterének	2021.	március	15-i	ünnepi	beszéde
Tisztelt magyar nemzettársak, drága keresz-

túri lakosok!
„A szabadságot, a hazát, a nemzet nagysá-

gát nem adják ingyen az istenek!”
Jókai gondolata mai napig megállja a helyét.
Merthogy a szabadság, a hűség és az ösz-

szetartozás adja március 15. erejét. 1848-ban, 
ezen a napon döntöttek úgy a márciusi ifjak, 
hogy harcra kelnek a magyar szabadságért. 
Úgy vélték, méltó arra a magyar nemzet, hogy 
önmaga ura lehessen. 

Bár minden történelmi esemény megszépül 
a távlatokból, ez az a harc, a forradalom, a 
magyar nemzeti tudatban az a fontos határkő, 
mely a szabadság szellemét, a polgári fejlődést 
és a közösség összetartozásának felemelő ér-
zését hozta el nemzetünk életébe. 

És bár a járványhelyzet miatt ma nem ünne-
pelhetünk akkora tömeggel és úgy, ahogyan azt 
mi szeretnénk, együtt, közösen megemlékezve, 
nem róhatjuk le tiszteletünk egymásba kapasz-
kodva és a szabadság dalait közösen zengve, 
én tudom, hogy minden keresztúri lakos szívé-
ben ott él a szeretet, a mély tisztelet és a meg-

becsülés a nemzet hősei előtt. Kossuth Lajos, 
Deák Ferenc, Jókai Mór, Petőfi Sándor, és még 
sokan mások kiálltak azért, hogy a magyar fel-
szabadulhasson, hogy ma ennyire erős nemzeti 
öntudata lehessen a magyar népnek. Bárha a 
történelem megbontotta földrajzi egységünket: 
lelkünket, nemzeti hovatartozásunkat és ma-
gyar identitásunkat semmi nem koptathatja el.

Mert harcos a magyar, mert büszke a magyar, 
mert ott lakoznak lelkünkben a márciusi ifjak!

1848-ban, március idusán, ezek a fiatalok 
elhatározták, hogy nemcsak beszélnek a sza-
badságról, hanem végre tesznek is azért, hogy 
szabad legyen a nép! Erre emlékezünk ma. Ün-
nepet ül ma a magyar nemzet, ünnepel szívé-
ben a világ bármelyik sarkában élő magyar.

 „Szívből hű, saját nemzeti értékeihez, csak 
szabad ember lehet” – állítja Kossuth.

Ünnepeljük a szabadság pacsirtáját, Petőfi 
Sándort, aki lelkesen buzdító verseivel és em-
beri példájával egy nemzetnek mutatott irányt 
és példát a harchoz. Ünnepeljük Kossuth Lajost, 
aki papírra vetette, hogy a megmaradásért, a 
fejlődésért és a sikeresebb jövőért mire van 

szüksége a magyar népnek. Ünnepeljük a már-
ciusi ifjakat, az összefogást, a küzdeni akarást 
és az önfeláldozást.

Mert március 15. nem más, mint a hosszú 
rabságát letöltött fogolynak a szabadság első 
pillanata, az elkínzott lélek első mosolya, a tél-
be belefáradt kismadárnak a tavasz első fuval-
lata. Ez a nap a szabadság hajnala.

Hordjuk büszkén szívünk fölött a háromszínű 
kokárdát, hadd simogassa, vagy épp tépje a 
szél. Nemzeti öntudatunk örökké él!

A szabadságharc véget ért ugyan, de hőseink 
emléke, küzdelmük bátorsága és összefogásuk 
ereje örökre megőrződik a magyarok szívében.

Ha mi is olyan lelkesen fogunk dolgozni a 
magyarság boldogulásáért, mint azok a márci-
usi ifjak, ha bennünk is lesz annyi elszántság 
és bátor akarat, mint a márciusi ifjakban volt, 
akkor lehetetlen, hogy Isten ne hallgassa meg 
buzgó imánkat: fennmarad a magyar!

ISTEN, KÉRÜNK, ÁLDD MEG A KERESZTÚRI-
AKAT! ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!

Koncz Hunor-János,
Székelykeresztúr Polgármestere

Az ünnepi műsort idén a Pipacsok Néptánc-
együttesnek, valamint a Petőfi Sándor Általános 
Iskola diákjainak és az őket felkészítő Buzogány 
Zsuzsánna magyar szakos tanárnőnek köszön-
hetjük. A márciusi ifjú beszédét Jánosi Ábeltől 
hallhattuk. A történelmi egyházak lelkészei ál-
dást mondtak a gyülekezetre. A Polgári Fúvós- 
zenekar 1895 most is, mint mindig, méltó helyt-

állással adta az ünnep zenei aláfestését.
Az országzászlót 17.00 órakor ünnepélyesen 

vitték vissza a református templomba.
A délelőtti eseménysorozatnak kiemelkedő 

mozzanata volt Petőfi legendai sírjának megko-
szorúzása a timafalvi temetőben. Régóta bizo-
nyított, hogy nem Petőfi nyugszik ott, a keresz-
túriak ébren tartják a legendát, és évről évre 

tanúbizonyságát adják Petőfihez való ragasz-
kodásuknak. Köszönet illeti Györffy Árpád urat, 
annak a polgári csoportnak egyik vezéregyéni-
ségét, amely minden évben lerója tiszteletét, 
és megkoszorúzza Petőfi legendai sírját, ezzel 
is folytatva egy majdnem 120 éves keresztúri 
hagyományt. Áldás munkájukra!

Sándor-Zsigmond Ibolya

Március 15-én 15.00 órától az EMSZ zász-
lóprogramjának köszönhetően a Jézuskiáltón 
korábban felvont és időközben megrongálódott 
zászlónak egy 2x3 méteres nagyságú új zászló-
ra történő cseréjére került sor.

Beszédet tartott Mezei János úr, az EMSZ 
társelnöke, akit a székelyzászlók védnökének is 
tekinthetünk. A zászlót két évre Székelykeresz-
túrnak ajánlotta, és kiemelte, hogy a zászlónak 
jel szerepe van, irányt mutat és mint nemzeti 
szimbólumot szent kötelességünk megőrizni. 
Csomortányi István, az EMSZ társelnöke beszé-
dében ősei szabadságharcban való részvételé-
ről is megemlékezett, ezáltal tette személye-

sebbé a megemlékezését, amelynek üzenete, 
hogy elődeink küzdelmét folytatni kell, a jelké-
peinkről soha nem szabad lemondani, a zászlót 
magasba kell emelni!

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Zászlóavatás	a	Jézuskiáltón
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38/2021-as HATÁROZAT Barabás Zoltán ta-
nácsos úr mandátuma visszaadásának tudo-
másul vétele és a tanácsosi hely megürese-
detté nyilvánítása.

39/2021-as HATÁROZAT az európai vissza 
nem térítendő alapokból megvalósított beru-

házásokban részt vevő személyzet javadalma-
zására vonatkozó szabályzat elfogadásáról.

40/2021-as HATÁROZAT a Hargita Line Kft.-
vel kötendő szerződés jóváhagyásáról.

41/2021-as HATÁROZAT a 2020-as évi helyi 
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.

42/2021-as HATÁROZAT a Fialtfalváért 
Egyesületnek adandó illetékmentesség elfo-
gadásáról.

43/2021-as HATÁROZAT egy, Szabadság tér 
22 szám alatti ingatlanrész közvetlen bérbe-
adásáról.

44/2021-as HATÁROZAT egy, Fiatfalva 39 
szám alatti területrész haszonbérbe adásáról.

45/2021-as HATÁROZAT a Stadion utca 6 
szám alatti szolgálati lakás kiutalásának jó-
váhagyásáról.

46/2021-as HATÁROZAT egy, a Hargita utcai 
P0A tömbház alatti garázs felértékelésének 
jóváhagyásáról.

47/2021-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolánál leírandó vagyontárgyak lis-
tájának elfogadásáról.

48/2021-as HATÁROZAT a gazda nélküli ku-
tyák menedzselésével foglalkozó Közszolgál-
tatás megalakításáról.

Székelykeresztúr, 2021. március 11.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 38/2021 privind constata-
rea încetării de drept a mandatului d-lui con-
silier Barabás Zoltán şi declararea vacantă a 
locului d-lui consilier în Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 39/2021 privind aprobarea 
regulamentului de salarizare a personalului 
din proiectele finanţate din fonduri europe-
ne nerambursabile, derulate prin Aparatul 

de Specialitate al Primarului Oraşului Cris-
turu Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 40/2021 privind aprobarea 
contractului de prestări servicii de publicitate 
ce se încheie cu S.C. HARGITA LINE S.R.L.

HOTĂRÂREA nr. 41/2021 privind aprobarea 
contului de execuţie a bugetului local pe anul 
2020.

HOTĂRÂREA nr. 42/2021 privind aprobarea 
scutirii la plata taxei pe clădiri pentru Aso-
ciaţia „Fiatfalváért”.

HOTĂRÂREA nr. 43/2021 privind aprobarea 
închirierii directe a unei încăperi din imobilul 
din P-ţa. Libertăţii nr. 22.

HOTĂRÂREA nr. 44/2021 privind aprobarea 
concesionării unui teren din str. Filiaş nr. 39.

HOTĂRÂREA nr. 45/2021 privind aprobarea 
evaluării unui garaj auto situat ín subsolul 
blocului PoA din str. Harghitei.

HOTĂRÂREA nr. 46/2021 privind aprobarea 
repartizării locuinţei de serviciu situat în ora-
şul Cristuru Secuiesc, str. Stadionului nr. 6.

HOTĂRÂREA nr. 47/2021 privind aprobarea 
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar 
propuse pentru casare aflate în inventarul 
Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.

HOTĂRÂREA nr. 48/2021 privind înfiinţarea 
unui serviciu specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân, la nivelul oraşului Cris-
turu Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 11. martie 2021. 

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZ ATAI

	 Anyakönyvi	hírek
 2021.02.15. – 2021.03.15. 

Elhalálozások:
Nagy Anna  2021.01.17
Marosi Domokos 2021.02.24
Veres Anna  2021.03.03
Hegyi Julianna  2021.03.13
Benkő  Gábor   2021.03.15

Volt egyszer egy kis felhő, mely örömkönnye-
ket hullajtott a Földre. A cseppek összegyűltek 
és szivárgó kis forrás lett belőlük. A forrás utat 
tört magának és egyesült újabb forrásokkal. 
Pataknyira duzzadt, majd erejüket összefogva, 
a sok kis patakból folyó lett, mely áradó erő-
ként teljesedett ki, beleomolva a tengerbe.

És mindez egy esőcseppel indult. Majd ket-
tővel… és megszámlálhatatlanul sok esőcsepp 
összegyűlve.

Mert az erő az egységben van. A közösségben.
Épp ezért mi, Székelykeresztúriak is összefo-

gunk a környezetünkért, a Földért, a bolygóért, 
amin élünk. Mert tisztán tartva és megbecsül-
ve kis környezetünk mi lehetünk a kis csepp, 
amely erősíti a forrást, a patakot, a folyót. 

Azért, hogy ezt is ki is mutassuk, a minden-
napi környezetkímélő tevékenységünk mellett 
városunk is csatlakozik a FÖLD ÓRÁJA kezde-
ményezéshez. 

Eszerint március utolsó szombatján, 27-én 
20.30 – 21.30 közt, egy órára, az egész város-
ban ki lesz kapcsolva a közvilágítás. Kérjük, köz-
lekedjenek fokozott figyelemmel a városban.

Ugyanakkor szeretettel kérünk mindenkit, aki 
tenne a környezetéért, hogy erre az egy órára 
kapcsolja ki nélkülözhető elektronikai eszközeit, 
kapcsolják le a nélkülözhető világítást és járulja-
nak hozzá bolygónk lélegzetvételéhez.

Mert minden kis csepp számít!
Ez a 60 perc lehetőség arra, hogy a fogyasz-

tói társadalom, a fogyasztói kultúra a fenntart-
hatóság fele mozduljon el. A Földnek szentelt 
egy óra célja az emberiség tudatra ébreszté-
se, kihangsúlyozva, hogy bolygónk állapotának 
megóvása mindannyiunk felelőssége.

A kezdeményezés 2007-ben indult Ausztrá-
liából, és akkora nemzetközi hírt kapott, hogy 
2008-tól már világszintűvé növi ki magát. 

A Föld rád is számít!
Bálint Kinga

2021. március 27.
 

SZÉKELY-
KERESZTÚR

	 A	Föld	órája
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Petőfi szava sejtelmesen szól a történelem 
hálójából: Megjött az idő, / Mit láta prófétai 
lelkem előre, / S még több, ami jő, / Mit még 
ad az Isten, a nemzetek őre... (Petőfi Sán-
dor: Megjött az idő). Minden évben eljön az 
idő, s a magyar szív ilyentájt öntudatosabban 
dobog, mint máskor, a székely ruhák sokféle-

sége hirdeti a régiók közti egységet, s a haj-
dan ifjún lobogó szívvel megírt Nemzeti dalra 
egyformán pattan talpra minden magyar ma 
pont úgy, mint egykor a Pilvax kávéházban. 
Ünneplésünk igaz, nem düböröghetett és 
nem mozgathatta meg iskolánk népes közös-
ségét úgy, ahogyan az előző években tette, 
azonban kicsiny képviseletünk, székely ru-
hás végzős leányaink, igazgatóink és tanár-
képviselőink jelenlétükkel erősítették meg: a 
Berde Mózes Unitárius Gimnázium emlékezik! 
Emlékeztünk az immár hagyománnyá vált is-

tentisztelet előtti koszorúzáson, amikor az 
egyházközség elöljáróival megkoszorúztuk 
iskolánk névadójának és a forradalom kiváló 
személyiségének, Berde Mózesnek a szob-
rát, valamit a legnagyobb székelynek, Orbán 
Balázsnak a szobrát. Ezt követően részt vet-
tünk az ünnepi istentiszteleten az unitárius 
templomban, ahol a szószéki szolgálatot dr. 
Tódor Csaba lelkész végezte. Délben csatla-
koztunk a városi megemlékezéshez a turul-
madaras Székely szigeten, ahol a kedvezőtlen 
időjárás ellenére méltósággal emlékeztünk az 

elődökre. Az eseményen beszédet 
mondott Koncz Hunor-János, Szé-
kelykeresztúr város polgármeste-
re, valamint Sándor Krisztina, az 
EMSZ ügyvezető elnöke. Megem-
lékezésünk zárómozzanataként 
megkoszorúztuk a főtéren Petőfi 
Sándor szobrát. Reméljük, hogy 
jövő ilyenkor már csak rossz em-
lék lesz ez az áldatlan társadalmi 
helyzet, amit a járvány okozott 
és újra teljes közösségben, anya-
országi vendégeink társaságában 
ünnepelhetünk.

Farkas Orsolya
Dr. Lakatos Sándor
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Iskola másként hét 
a betfalvi iskola-óvodában
Az elmúlt hét folyamán került sor az úgy-

nevezett Iskola másként hétre iskolánkban és 
óvodánkban. Megpróbáltunk az adott helyzet-
hez igazodni, és ennek megfelelően változatos 
tevékenységeket kínáltunk fel a gyerekeknek.

A hét első felében az iskolás és óvodás 
gyerekek a nők napjára készültek: énekeket, 
köszöntő verseket tanultak, képeslapokat ké-
szítettek, mellyel ünnepélyesen felköszöntöt-
ték édesanyjukat, nőismerőseiket. Ám a fel-

köszöntés szintén „másként” zajlott ‒ mivel 
nőnapi ünnepélyt nem lehetett tartani fizikai 
jelenléttel, így online térben,  egybefűzött vi-
deófelvétel segítségével adták át a gyerekek 
jókívánságaikat. 

A hét további felében az óvodásoknak nép-
dalvetélkedőt és rajzversenyt szerveztünk, 
melyen a gyerekeket az ügyes produkciókért 
és a szépen elkészített rajzokért oklevelekkel, 
emléklapokkal jutalmaztuk meg.

A kisiskolások megismerkedtek a fonás 
és szövés technikájával, papírtányérral po-
háralátétet, szívószál segítségével karkötőt 
készítettünk. Betekintettünk a bútorfestés 

rejtelmeibe, mindenki elkészítette a saját kis 
tulipános díszét, végül hetünk záró mozzana-
taként iskolánk pszichológusával csapatépítő 
játékokat játszottunk.

Kelemen Éva-Beáta
Iskolahét Fiatfalván
A fiatfalvi Benedek Elek Általános Isko-

lában az Iskola másként hét 2021. márci-
us 8-12. közötti időszakban zajlott. A hétfő 
március 8-ra, nők napjára esett, ezért egy 
műhelymunka keretén belül a gyerekek meg-
lepetést készítettek az anyukáknak. Ked-
den kirándultunk a természetben, célunk az 
iszapvulkán működésének megismerése és 
megtekintése volt. Szerdán az iskola asszisz-
tensnője kiselőadást tartott a fogmosás fon-
tosságáról. Az okos tábla segítségével nyelvi 

játékokat játszottunk. Csütörtökön mozgásos 
tevékenységeink voltak, többek között tánc-
tanulás az interaktív tábla igénybevételével. 
Pénteken egynapos projektet tartottunk Már-
cius 15. megünneplése címen, ahol katonákat 
készítettünk kávéfestés technikával. Nagyon 
szép alkotások születtek. Mivel az időjárás 
meglepetést okozott, a hetet hóemberépí-
téssel zártuk. A gyerekek heti tevékenységét 
ajándékokkal jutalmaztuk.

Barát-Szilveszter Csilla-Melinda, 
Szász Anna-Melinda

A gót nő ‒ névadó pályázat
Minden pedagógus életében vannak olyan 

pillanatok, mikor felteszi magának a kérdést, 
hogy miért épp ezt a pályát választotta, miért 
lett tanár, tanító. Nem lett volna-e egyszerűbb 
más szakmában boldogulni, mentesülni a sok 
vizsga, tanulás, továbbképzés alól. Aztán jön 
egy üzenet, egy rövid telefonhívás, ami meg-
erősít abban, hogy jól döntöttem akkor, mikor 
a tanári pályára léptem. Ez az én hivatásom, 
ezt kell nekem tennem, ez tölti meg örömmel 
a lelkem. Egy ilyen üzenet érkezett március 
8-án kora délután iskolánk két IX. kereske-
delmi osztályos diákjától, Simó Palomától 
és Máthé Balázstól, akik arról számoltak be, 
hogy a Molnár István Múzeumban a városi ön-
kormányzat által meghirdetett A gót nő név-
adó pályázatán II.,  illetve III. helyezést értek 
el IX-XII. osztályosok kategóriájában. Bár tu-
dom, nem az én érdemem a sikerük, az okle-
vél, melyet büszkén tartanak kezükben több 
éves munka gyümölcse, mégis úgy érzem, az 
ő eredményeik az én sikerem is. Hálás vagyok 
a sorsnak, amiért hozzám irányította őket, 
hogy tanáruk, osztálynevelőjük lehetek. Is-
kolánk nevében köszönöm mindkettőjüknek, 
hogy érdemeikkel a Zeyk Domokos Techno-
lógiai Líceum nevét öregbítik! Gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk!

Gagyi Mónika
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A szokatlanul zord időjárás ellenére is bő-
velkedett eseményekben az elmúlt időszak, 
hiszen március 15-19. között zajlott a Petőfi 
Sándor Általános Iskolában az Iskola másként 
hét, melynek során óvodától a 8. osztályig 
mindenhol tematikus tevékenységek folytak. 
Főbb témák: a szülőföld szeretete, a szabad-
ság eszménye, a 49-es hősök üzenete a mai 
fiatalok számára, egészséges életmód, a ta-
vasz ünneplése. 

A hét nyitóeseménye volt a március 15-ei 
ünnepség: 10:30-kor a főépület udvarán Dr. 
Simó Ildikó igazgatói köszöntője hangzott el, 
melyet rövid irodalmi összeállítás követett A 
mi Petőfink címmel. Felléptek: Balázs Kriszta, 
Nagy Tamara, Antal Tímea és Jánosi Ábel.

11 órakor megkoszorúztuk az iskola előtt 

álló Petőfi-szobrot, istentiszteleten vettünk 
részt, utána átvittük a Millenniumi zászlót a 
református templomból az országzászlós em-
lékműhöz. 

12 órától volt a városi megemlékezés, 
melyre idén a mi iskolánk készült rövid mű-
sorral. A márciusi ifjú beszédét Jánosi Ábel, 
VIII. C osztályos tanuló tartotta, majd Ilyés 
Anetta Bernadett, Nagy Csenge és Antal Tí-
mea Unokáink leborulnak című összeállítással 
emlékezett meg 48 hőseiről. 

Az ünnepi események mellett a március is 
gazdag volt online versenyekben, szép ered-
ményekben:

Március 6-án zajlott a Kárpát-medencei 
kiterjedésű biológiaverseny erdélyi fordu-
lója, melyet a Magyar Természettudományi 
Társulat, a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem, valamint a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége szervezett a VII. 
és VIII. osztályos diákok számára. Erdély 17 
iskolájából 43 jelentkező, iskolánkból 7 diák 
nevezett be: Baksa Zalán (VII. C), Csomor 
Anna (VII. C), Nagy Eszter (VII. C), Konc Al-
pár (VII. B), Somorai-Fazakas Beáta-Johanna, 
Antal Tímea (VIII. B), Nagy Csenge (VIII. C). 
Minden résztvevő diák nagyon szép ered-
ményt ért el, a 60 pontszámon felül teljesí-
tettek különdíjban részesültek. Nagy Csenge 
nyereménye egy okosóra, és továbbjutott a 
XXXI. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia 
Verseny döntőjére, amelyre 2021. június 4–6. 
között Kisújszálláson kerül sor.

Iskolánkból több diák is érdeklődött a Mol-
nár István Múzeum által hirdetett GÓT NŐ 
névadó-alkotói pályázat iránt, melynek ered-
ményhirdetésére 2021. március 8-án került 
sor a szervező intézményben. Irodalom ka-
tegóriában elért eredmények: I. helyezés – 

Gyarmathy Dóra (IV. A), II. helyezés – Krisán 
Előd (IV. B), III. helyezés – Vári Tamara (IV. 
A), Dicséret – Szilveszter Jázmin (IV. A). Rajz 
kategóriában elért eredmények: I. helyezés – 
Barabás Lilla Ágnes (II. B), III. helyezés – Biró 
Dóra (IV. B), Dicséret – Molnár Annabella (IV. 
A). Névadó kategóriában elért eredmények: I. 
helyezés – Balogh Boglárka (IV. B), Dicséret 
– Bálint Kamilla (IV. A). Minden kategóriában 
jól teljesített, és dicséretben részesült Takács 
Petra (IV. B).

A Román Fizikusok Társasága március 6-án 
megszervezte a Fizika olimpiász I. szakaszát 
online. Nagy Tamás Roland 1013 romániai ha-
todikos közül 63. lett, 23 pontot gyűjtött a 30-
ból. Hargita megyében a legjobb eredményt 
érte el az összes versenyző közül, az összes 
osztályból. Baksa Zalán országos szinten 
373. lett 615 hetedikes közül, megyei máso-
dik. Mindketten továbbjutottak a II. forduló-
ba, amelyet április 17-én szerveznek, szintén 
online.

Köszönjük diákjainknak, hogy tudásukkal, 
kreativitásukkal öregbítették iskolánk hírne-
vét. Büszkék vagyunk rájuk!

Forrás: az iskola Facebook-oldala
Összeállította: Buzogány Anna-Zsuzsánna

Sikeresen pályázott iskolánk a 2021 – 
2027-es időszakra meghirdetett Erasmus 
akkreditációra, melynek következtében köny-
nyített eljárás révén juthat pénzforrásokhoz 
nemzetközi mobilitás-projektek lebonyolítá-
sára. A múlt év októberében benyújtott pá-
lyázatunkban bemutattuk iskolánk hátterét, 
különös tekintettel azokra a szükségletekre, 
melyekre a pályázati programok megoldást 
kínálhatnak, és ennek megfelelően összeál-
lítottuk a hosszútávú Erasmus-tervet, amely 
az elbírálási kritériumok alapját képezte. 

Az akkreditáció lehetővé teszi munkatár-
saink és diákjaink nemzetközi tapasztalat-
cseréken, képzéseken való részvételét, illet-
ve intézményünk nemzetközi kapcsolatainak 

bővítését. Az elkövetkező 5 évben 60 tanuló 
és 24 pedagógus egyéni, illetve csoportos 
mobilitására kerül sor, melynek révén új ta-
nulási – tanítási módszereket  sajátíthatnak 
el, gyarapíthatják idegennyelv-ismereteiket 
és fejleszthetik személyes és szociális kom-
petenciáikat nemcsak saját maguk, hanem 
egész intézményünk és közösségünk javára. 

Beiratkozás az előkészítő osztályba
Március 29-e és április 28-a között zaj-

lik az iratkozás az Orbán Balázs Gimnázium 
Step by Step előkészítő osztályába, bővebb 
információk a 0266 242 752 telefonszámon, 
illetve iskolánk honlapján (www.obg.ro) ér-
hetők el. 

Nemes Enikő

A Molnár Ist-
ván Múzeum 
és a székelyke-
resztúri Polgár-
mesteri Hivatal 
által közösen 
meghirdetet t 
Ő, a gót nő 
versenyén, az 
Orbán Balázs 
Gimnázium X. 
osztályos ta-
nulója, Fodor 
Tamás-Barna 
a középiskolások kategóriában első helyezést 
ért el A gót nőről című versével.

Gratulálunk a fiatal tehetségnek, és a juta-
lom részeként, lapunk címoldalán közöljük a 
díjnyertes alkotást.

Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Akire	büszkék	lehetünk
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	 Ember	a	politikus	mögött
Interjú Bálint Kingával, a székelykeresztúri polgármester tanácsadójával

„A medve nem játék, az asszony nem ember 
és a sör nem ital” – ez volt az első mondások 
egyike, amit székelykeresztúri önkénteskedé-
sem alatt megtanultam. Bár nem értek egyet 
ezzel a gondolattal, és a nőket is nagyon tiszte-
lem, azért férfi énem mindig jót mosolyog ezen 
a székely mondáson. 

Mivel lassan az itt töltött önkéntesi időm vé-
gére érek, nem is volt kérdés, hogy a nők hó-
napját egy női interjúalannyal tiszteljem meg, 
éspedig egy határozott, mégis kedves nőnek 
teszem fel kérdéseimet. Ez alkalommal Bá-
lint Kinga a kérdéseim célpontja, ő a székely-
keresztúri polgármester, Koncz Hunor-János 
tanácsadója. Keresztúri tartózkodásom alatt 
különféle projektek kapcsán már találkoztam 
vele, és az előző interjúkra is ő kerített lehető-
séget számomra. 

Alapjáraton vagyok kíváncsi természet, így 
érdekelne, hogyan válik polgármesteri tanács-
adó valakiből, és hogy mennyire nehéz vagy 
sem nőként érvényesülni Székelyföldön. Egye-
nes, határozott karakternek ismerem, aki kitar-
tóan dolgozik a célok eléréséért. Nézzük, mi-
lyen újdonságokat tudhatok meg róla.

‒ Nem vagyok székelykeresztúri születésű, 
bár most itt élek – válaszol érdeklődésemre 
Kinga. ‒ Én Székelyudvarhelyen születtem. Ott 
is éltem 19 éves koromig, aztán olyan munka-
helyeken dolgoztam, melyekkel lehetőségem 
volt körbejárni az országot. Ez alkalommal is a 
munkám kapcsán kerültem Székelykeresztúrra, 
és annak nagyon örülök, hogy itt lehetek: mert 
ez a város egy kincs, és igazán mély, értékes 
dolgokat lehet felszínre hozni, megvalósítani és 
fejleszteni. Olyan értékek vannak itt elrejtve, és 
itt gondolok a helyi kultúrára, az emberekre, a 

fejlődési lehetőségekre, amelyek feltárásában 
örülök, hogy részt vehetek. Ezeket az értékeket 
promoválni kell.

Kinga alapszakmája pedagógus. Dolgozott 
híradósként rádióban, ezt követően főszerkesz-
tőként vezette a rádió csapatát, volt tudósítója 
egy belföldi, román nyelvű tv-csatornának, az-
tán kommunikációs vezetőként tevékenykedett. 
Dolgozott háborús övezetben, gyakran töltötte 
a szabadságát önkéntesként, felzárkózva vala-
mely fejlesztői projekt mellett, majd éveken át 
volt vezérigazgató egy magánvállalatnál. Eköz-
ben a kommunikációval rendszeresen foglalko-
zott, már akkor részt vett politikai vagy épp ettől 
teljesen független kampányokban. „Kedvelem a 
marketing minden ágát, marketing diplomám is 
van, melynek specializációja az üzleti kommuni-
káció. Emellett elvégeztem egy jogi egyetemet 
is. Life Long Learning típus vagyok (életen át 
tartó tanulás). Úgy vélem, az embernek folya-
matosan fejlesztenie kell önmagát ahhoz, hogy 
ebben a felgyorsult világban lépést tudjon tar-
tani a fejlődéssel, az irányvonalakkal.”

Kingával beszélgetve valahogy mindig le-
nyugszik az ember és egyfajta biztonságérzet 
lebegi be mellette a teret. Kihozza az emberből 
az őszintét, így rögtön rá is kérdek, hogy miért 
választotta épp a politikát?

‒ Nem vallom magam politikusnak, nem is 
voltam soha, egyetlen pártnak sem a tagja. 
Mindig emberek, projektek és olyan fejleszté-
sek/értékek mellett zárkózok fel, amelyekben 
jómagam is hiszek. Ezért szeretek itt dolgozni, 
ebben a közösségben, hisz a jelenlegi székely-
keresztúri városvezetés igazi tisztelettel kezeli 
a város lakóit, ténylegesen foglalkozik a prob-
lémák megoldásával és prioritás számukra a 
város fejlesztése, a megélhetési színvonal nö-
velése.

Hogyan került Kinga a polgármester csapa-
tába? – érdeklődöm.

‒ Ez egy természetes munkafolyamat része 
volt. Mivel volt pár meglátásom a kampány kap-
csán, fokozatosan rám hárult a polgármester 
kampányának a vezetése. Együtt építettük fel 
ennek gerincét, együtt vittük végig. Egy adott 
időpontban a csapat kommunikációjával is fog-
lalkoztam, tehát én voltam a kampány mene-
dzsere. Igazi megtiszteltetés volt.

Magánéletét célzó kérdésem elől Kinga mo-
solyogva kitér. „Ez az a téma, amiről soha nem 
szoktam beszélni.” Szerinte a szóban is benne 
van, hogy az magánügy. Azt viszont kihangsú-

lyozza, hogy a magánélet kiegyensúlyozottsá-
ga, harmóniája és a szeretett ember támogatá-
sa nélkül nem tudná ennyi energiával végezni a 
mindennapi kihívásokat. „Ha nem lenne ennyire 
szeretetteljes, harmonikus kapcsolatom, akkor 
nem lenne ennyire egyensúlyban a munkahelyi 
életem sem. Nagyon sokat köszönhetek a pá-
romnak, aki ténylegesen mindenben támogat. 
És ami szintén fontos, hogy olyan munkakö-
zösségben dolgozok jelenleg, ahol a családnak 
nagy értéke van. Sokat segít a mindennapok-
ban, hogy az ember hasonló értékeket valló 
munkaközösségben dolgozik.” 

Hozza magát a kérdés, hogy mit ajánlana 
Kinga a mai fiataloknak, akik karrierjük elején 
állnak, vagy épp most döntik el, hogy mivel fog-
lalkoznának az életben? 

– Én azt javasolnám a fiataloknak, hogy ho-
nosítsuk meg újra az emberi értékeket. Újra 
vezessük be divatba az őszinteséget, a gerin-
cességet, és becsüljük meg a helyi értékeinket, 
tisztelve hagyományainkat. Azt látom, hogy a 
fiatalabb generációkban is benne van a szikra, 
igazi márciusi ifjak tudnak lenni. Szeretném, ha 
erősítenék magukban a valós emberi értékeket. 
Vállalják fel önmagukat, fedezzék fel magukban 
a tehetséget, mert ez mindenkiben ott rejlik és 
vállaljanak szerepet a közösség szolgálatában.

Március a nők hónapja, mit ajánlasz nőtársa-
idnak, akik magasabb funkciókra pályáznának?

– Úgy vélem, nem a betöltött pozíció teszi az 
embert, hanem az ember ad értéket a funkci-
ónak. Szinte lényegtelen, hogy mit dolgozunk. 
A fontos az, hogy azt szeretettel és odaadással 
végezzük. Épp a héten olvastam egy felmérést, 
mely szerint Európában minden euróért, amit 
egy férfi megkeres, egy nő átlagosan 86 centet 
kap. Ez a helyzet sajnos itthon is érvényes. De 
minden nehézség ellenére fontosnak tartom, 
hogy a nők merjék felvállalni női mivoltukat. 
Igenis, a nő erős, a nő kitartó, a nő életet ad! A 
maga módján minden ember egy csoda. Fontos 
az önbizalom és az, hogy kitartóak legyünk cél-
jaink megvalósításában.

Mit takar szerinted a nő fogalma? Két szóban…
‒ A nő az otthon melege.
Mosollyal zárjuk az interjút és én egyben bú-

csút is veszek úgy Kingától, mint az olvasóktól 
és Székelykeresztúr városától. Pár hónapra ha-
zatérek szülővárosomba, de készülök visszatér-
ni Székelyföldre. 

Isten éltesse a nőket! 
Varga Nikolas

	 Nagy	sikernek	örvendett	az	év	első	könyvturkája
Márciusban egy hétig „üzemelt” a könyvturi 

a Városi Könyvtár kapualjában. A Polgármeste-
ri Hivatal és a Városi Könyvtár lelkes csapata 
fáradozásának köszönhetően sok-sok doboz 
értékes könyv várta, hogy új gazdára találjon.
Voltak visszatérő kincsvadászok, idősek, fiata-
lok, és biztosan mindenki megtalálta, ha nem 
éppen azt, amit keresett, de a kedvére való ol-
vasmányt, avagy hasznos szakkönyvet.

Nagyszerű ötlet a kezdeményezés, amely ál-
tal teljesen ingyen juthat hozzá bárki jó köny- 
vekhez, a keresgélés izgalmát nem is számítva.

Köszönjük és várjuk a következőt!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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A Venus – Együtt a biztonságos életért című 
országos projekt keretében létrehozódott a vé-
dett lakóotthon a családon belüli erőszak áldo-
zatai számára. A védett ház egyéves ideiglenes 
működési engedéllyel indult 2020 márciusában 
két kedvezményezettel, akiknek egy-egy gyer-
mekük van. A Hargita Megyei Szociális Kifizetési 
és Felügyelőségi Ügynökség ellenőrzéseit köve-
tően 2020 decemberében a vezérigazgatóság 
megkapta a szociális szolgálat működési enge-
délyét 5 évre. 

A védett lakóotthon megyei szinten meg-
határozott ideig (legfeljebb 1 évig) biztosítja 
a családon belüli erőszak áldozatai számára a 
szálláslehetőséget, felügyeletet, gondozást, ét-
kezést, pszichológiai tanácsadást, jogi tanács-
adást, illetve a szakmai tanácsadást. 

Ugyanakkor tudatjuk, a vezérigazgatóság 
szakemberei támogató csoportot indítanak a 
családon belüli erőszak áldozatainak, melynek 
keretében teljes anonimitás mellett segítsé-

get nyújtanak a bántalmazásból kitörni készülő 
nőknek. Egy csoport maximum 10 főből állhat, 
a találkozásokra havonta 1 alkalommal kerül 
sor. Érdeklődni és iratkozni a 0726 123 330 te-
lefonszámon lehet. 

În cadrul proiectului de acoperire naţională 
Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă, 
a fost înfiinţată în judeţul Harghita o Locuinţă 
protejată pentru victimele violenţei domestice. 
Locuinţa protejată funcţionează în structura 
DGASPC Harghita ca serviciu social cu cazare 
pe durată determinată de timp, fără personali-
tate juridică, având rolul de a asigura victimelor 
violenţei domestice la nivel judeţean furnizarea 
de servicii de cazare pe durată determinată (de 
până la 1 an), supraveghere, îngrijire, hrană, 
consiliere psihologică, consiliere juridică şi orien-
tare vocaţională. Locuinţa protejată şi-a început 
activitatea cu o autorizaţie de funcţionare tem-
porară de un an, cu două persoane internate, 
fiecare având câte un copil. În decembrie 2020 

direcţia generală a obţinut pentru acest serviciu 
social autorizaţia de funcţionare pentru cinci ani. 

Totodată vă aducem la cunoştinţă că Speci-
aliştii Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita lansează un grup 
de suport pentru victimele violenţei domesti-
ce, în cadrul căruia, în condiţiile anonimatului, 
oferă sprijin persoanelor, care se confruntă cu 
violenţa domestică. Un grup poate număra ma-
ximum 10 membri, iar întâlnirile vor avea loc o 
dată pe lună. 

Cei interesaţi pot suna la numărul de tele-
fon 0726 123 330 pentru înscriere şi pentru mai 
multe informaţii. 

György Enikő,
șef serviciu/ osztályvezető

Compartimentul violență în familie /
Családon belőli erőszak részleg

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Harghita 

Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Vezérigazgatóság

	 Venus	–	Együtt	a	biztonságos	életért	

Március 11-én a Molnár István Múzeumban 
dr. Székely Zsolt, sepsiszentgyörgyi régész, 
ny. egyetemi docens Székely Zoltán Emlékeim 
című kötetét ismertette. Egy olyan világba ka-
lauzolta a maroknyi hallgatóságot, amelynek 
meghatározó nagy személyiségeire, a teljes 
XX. századot átfogó tudományos-régészeti és 
muzeológiai eredményeire, küzdelmes mun-
kásságukra csak csodálattal tekintünk. 

Külön kedves nekünk, székelykeresztúri-
aknak, kiváltképpen a Molnár István Múzeum 
jelenkori „őreinek” és mindazoknak, akik érzé-
kenyen viseltetnek sorsa iránt, hogy a kötet-
ben dr. Molnár Istvánnak közel félszáz, „Édes 
Egykomám!” megszólítással Székely Zoltán-
hoz írt levele olvasható. Ezek hangvétele a két 
múzeumigazgató páratlan szakmai és emberi 
kapcsolatáról, őszinte barátságukról árulko-
dik, ugyanakkor a levelek remek kortörténeti 
dokumentumként is értékelhetőek.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A Kájoni János Megyei Könyvtár egész Harg-
ita megyére kiterjedő helyismereti, helytörténeti 
projektjén a Székelykeresztúri Városi Könyvtár, 
a Kulturális Iroda és a Molnár István Múzeum kö-
zösen vesz részt Virtuális séták Székelykeresz-
túron és környékén címmel.

Ennek érdekében létrehoztunk, folyamatosan 
aktualizálunk és publikálunk egy honlapot, amely 
a könyvtári és múzeumi szabványoknak megfe-
lelően feltárja, rendszerezi és elérhetővé teszi a 
térségünkben fellelhető emlékeket.

Közzétett felhívásunkra, amelyben azt kértük, 
hogy családi és magántulajdonban lévő írott do-
kumentumokat, fényképeket, tárgyakat, ame-
lyek közösségünk múltjának, illetve jelenének 
értékeit képviselik, juttassák el hozzánk, hogy 
azokat lemásolva ismertté tegyük, örömünkre 
már jónéhány lelkes adatgyűjtő jelentkezett.

Nem a semmiből indultunk, hiszen a múzeum 
gazdag dokumentum- és fotótárának anyagából 
eddig már közzétettünk egy válogatást, amelyet 
folyamatosan bővítünk.

Ami azonban ennél is fontosabb, az a lappangó 
értékek felkutatása, közzététele. Minden család, 
közösség őriz és hagyományoz lokális, nemzeti 
és történelmi értékeket, amelyek eddigi isme-
reteinket bővítik és színesítik, feltárják múltunk 
legapróbb részleteit is.

Ez a projekt célja, ezen munkálkodjunk közösen!

Lőrinczi Edit
Sándor-Zsigmond Ibolya

	 Vir tuális	séták	Székelykeresztúron	és	környékén	 Könyvbemutató

A keresztúri futballisták aranycsapata 1950-ben

 A Harangvirág előadás szereplői 1941-ben

1940. szeptember 11.
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2021 februárjában Székelykeresztúr Polgár-
mesteri Hivatala és a Molnár István Múzeum 
közös pályázatot hirdetett, amelynek célja az 
volt, hogy a múzeum régészeti kiállításán lát-
ható gót nőnek nevet találjunk, miáltal közelebb 
hozhatjuk és személyesebbé tehetjük annak a 
valamikor vidékünkön élt gót nőnek a múzeumi 
jelenlétét, akiről a puszta régészeti és tudomá-
nyos adatokon kívül semmit sem tudunk.

Egyben feladat volt ennek a nő életéről, ki-
nézetéről, ruházatáról, szokásairól, életteréről 
versben, prózában, illetve rajzban a rendelke-
zésre álló történelmi ismeretek segítségével 
„fantáziálni”.

A díjkiosztó ünnepségre március 8-án a mú-
zeumban került sor. A járványügyi szabályok 
betartása mellett majdnem minden pályázó 
és kísérő pedagógus megjelent. Igazi ünnepi 
hangulat töltötte be a múzeum nagytermét, 
és a tanulók felfokozott izgalommal várták az 
eredményhirdetést. A jutalomkönyveket és ok-
leveleket Koncz Hunor-János polgármester úr 
adta át a nyerteseknek, és lévén épp nőnap, 
a jelenlévő tanítónőket, édesanyákat és tanu-

lólányokat is egy-egy szál virággal köszöntötte 
a hivatal nevében. A kiosztásra került jutalom-
könyveket köszönjük szépen a versenyünket 
támogató Városi Könyvtárnak.

Meglepetés volt a jelenlévők számára a leg-
fiatalabb résztvevő, az első osztályos Zsidó 
Orsolya (Orbán Balázs Gimnázium) nőnapi kö-
szöntő verse.

A pályázaton 23 diák vett részt, többségük 
I-IV. osztályos tanuló, de voltak felső tagoza-
tos, illetve középiskolás diákok is.

Számos szép rajz, vers, próza és összesen 
19 névjavaslat érkezett. A pályázatokat szakér-
tő bizottság bírálta el, ennek köszönhetően az 
alábbi eredmények születtek:

RAJZ
I. díj: Barabás Lilla Ágnes II. B (Petőfi Sándor 

Általános Iskola); II. díj: Balázsi Magdolna és 
Balázsi Melinda III. o. (Csekefalvi Általános Is-
kola); III. díj: Biró Dóra IV. B (Petőfi Sándor Ált 
lános Iskola); DICSÉRET: Molnár Annabella IV. 
A (Petőfi Sándor Általános Iskola); KÜLÖNDÍJ: 
Zsidó Orsolya I. o. (Orbán Balázs Gimnázium) 
és Csomor Anna VII. C (Petőfi Sándor Általános 
Iskola)

IRODALOM (I-IV. OSZTÁLY)
I. díj:  Gyarmathy Dóra IV. A; II. díj: Krisán 

Előd IV. B; III. díj: Vári Tamara IV. A; DICSÉ-
RET: Szilveszter Jázmin IV. A; KÜLÖNDÍJ: Ta-
kács Petra IV. B (mindannyian a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanulói)

IRODALOM (IX-XII. OSZTÁLY)
I. díj: Fodor Tamás-Barna X. o. (Orbán Balázs 

Gimnázium); II. díj: Simó Paloma IX. C (Zeyk 
Domokos Tecnológiai Líceum); III. díj: MÁTHÉ 
BALÁZS IX. C (Zeyk Domokos Tecnológiai Lí-
ceum)

NÉVADÓ GYŐZTES: Balogh Boglárka IV. B 
(Petőfi Sándor Általános Iskola) – AMÁLIA

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
Bálint Kamilla IV. A, El-Shobaki Amira IV. A, 

Józsa Botond IV. A, Orbán Zsanett IV. A, Pé-
ter Enikő IV. B, Popovics Benjamin-Ottó IV. A, 
Tánczos Lóránd IV. A mindannyian a Petőfi Sán-
dor Általános Iskola tanulói.

A díjazás része volt az is, hogy a múzeum ki-
állításán a gót nő tárlójánál elhelyeztük a négy 
legsikeresebbnek ítélt rajzot, így a művek a ki-
állítás részévé váltak, és a látogatók számára is 
érdekességet jelentenek az illusztrációk.

És hogy miért Amália? Az Amália női név a 
germán Amal- kezdetű nevekből származik, a 
névképző egy gót királyi családra utal, valamint 

megtalálható benne a védelem névelem is.
Összességében egy nagyszerű verseny volt, 

sok lelkes tanulóval, köszönjük Bálint Kinga ta-
nácsadónőnek az ötletet és a segítséget.

Hamarosan új pályázatot hirdetünk.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Rajz: Balázsi Magdolna, Biró Dóra, 
Barabás Lilla Ágnes, Csomor Anna, 

Zsidó Orsolya, Balogh Boglárka

	 A	Gót	Nő	–	névadó-alkotói	pályázat	eredményhirdetése


