Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

A magyar költészet napja Székelykeresztúron
Négy napon keresztül tartó rendezvénysorozattal tisztelte meg a magyar költészet napját Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala és
alintézményei.
Az eseményindító megemlékezésre április 9én került sor, koszorúzással, a déli harangszó
kíséretében, a központban található József Attila szobornál. Ezt követte a gyerekek által már
nagyon várt, lassan hagyománynak örvendő
aszfaltfeliratozás, mely bárkinek lehetőséget
adott arra, hogy kedvenc lírai sorait krétázhassa fel a városháza előtti járdára. Kicsik és nagyok egyaránt örültek a lehetőségnek. És bár
ez évben a rendezvény a vakáció idejére esett,
mégis megtisztelően nagy számban jöttek el diákok és tanárok is megünnepelni a versek fontosságát kultúránkban.
Egy vers ismerete nem csupán a memóriánk
trénere. A versek érzelmeket továbbítanak a
jövő nemzedéknek, kultúrát, korokat megörökítő személyes üzeneteket rejtenek az erre nyitottak számára. Ugyanúgy, mint a próza, a vers

is görbe tükröt tart a társadalomnak.
Megérteni a költeményeket legalább annyira
nehéz, mint megalkotni őket. És a versek megtanulása, elszavalása is nagy kihívás lehet sokak számára.
Épp ezért bír kiemelt fontossággal a város
minden lelkes versmondója, akik a hétvégi időt
nem sajnálva, ugyanakkor igazodva a járványügyi helyzethez, ez alkalommal nem személyesen szavaltak, hanem videóban rögzítették szavalásukat, beküldve ezeket elbírálásra a megjelölt e-mail címre.
A verses videókat bárki megnézheti a Városi
Könyvtár Facebook-oldalán.
A beérkezett videókat szakmai zsűri értékelte ki, és záró rendezvényként a szavalók díjazására került sor hétfőn, április 12-én.
Ajánljuk figyelmükbe a képeket a rendezvénysorozat vidám pillanatairól. Az eredményeket és a díjkiosztóról készült képeket az 5. oldalon tekinthetik meg.
Bálint Kinga

Sikeres volt a Szent György-napi vásár

Nagy érdeklődés övezte a székelykeresztúri
helyi termékek vásárát, melyre Szent Györgynap alkalmából került sor a városi piacon.
Bár a vásár reggeli 8 órától volt meghirdetve,
a korán kelők már 7 körül megtöltötték kosaraikat a friss, helyi termékekkel. A vásár egyik kiemelkedő pontja a Vadrózsák néptáncegyüttes
volt, akik ragyogó napsütésben loptak vidámságot dalaikkal és táncukkal a vásárosok szívébe.

Köszönjük az EMSZ (Erdélyi Magyar Szövetség) városi tanácsosainak, akik időt és energiát nem sajnálva, megszervezték a mai napot.
Kiemelten köszönjük minden piacra látogató megfontolt hozzáállását, azt, hogy mindenki
igyekezett betartani a járványügyi előírásokat.
Köszönjük, Székelykeresztúr, hogy odafigyelünk egymásra!
Bálint Kinga

2021. április – 223. lapszám

Keressük

a város legnépszerűbb
hagyományos sütireceptjét!

Ha úgy érzed, hogy már nemcsak a családod, de a nagyközönséget is elvarázsolnád
konyhatündéri tehetségeddel vagy épp lelkesedéseddel, itt a nagy lehetőség!
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala,
együttműködésben a Városi Könyvtár és a Molnár István Múzeum csapatával, keresi a város
legjobb hagyományos, székely konyhára jellemző süteményreceptjét. Ez lehet lepény, bukta, bejgli, pogácsa, házi kürtős, hájas, rétes stb.
Bárki nevezhet süteményrecepttel, hisz a kiírás kortalan, de legfeljebb 2 receptet lehet beküldeni.
Feltétel, hogy a recept mellé képeket kell
feltölteni a készítési folyamatról, saját javaslatokat írva hozzá, és kérünk egy fotót a kész
süteményről és ennek készítőjéről is. Ha egyszerűbb kisvideót rögzíteni a sütés folyamatáról, mi annak is nagyon örülünk.
Kérjük az anyagot beküldeni a konyvtar@
keresztur.ro elektronikus postacímre. Mi a beküldött anyagot a könyvtár Facebook-oldalán
posztoljuk és az lesz a nyertes recept, amelyet
a legtöbben kipróbálnak, sőt, ezt bizonyítandó,
képeket töltenek fel az elkészített süteményről
azon recept alá, amely inspirálta őket.
Beküldési határidő: 2021. május 25. (kedd),
20:00 óra.
A receptverseny kiértékelőjére a Családi
nap keretén belül kerül majd sor, május 29-én.
Mindenki nagyon fog örülni, ha a receptek
alapján elkészült sütikből hozol egy tányérnyi
kóstolót a rendezvényre.
Receptre fel!
Javaslat: minden receptben legyen benne
egy csipetnyi szeretet!
Bálint Kinga
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Ígéretek helyett tettek

Lakossági megkeresésre ment ki terepszemlére Koncz Hunor-János polgármester, a Székelykeresztúron található, a SNGN ROMGAZ SA
Medias tulajdonában lévő kompressziós állomás
építményéhez.
59 személy írta alá azt a beadványt, mely
zajszennyezésre hívja fel a figyelmet. Az aláírók többsége a Gyárfáskert, Búza, Csekefalvi,
Kossuth Lajos, Gyár, Timafalvi, Rövid, Hargita
és Budai Nagy Antal utcákból jelezték a hangos
zajkibocsájtást, melynek forrásaként a Budai
Nagy Antal utca végében működő sűrítő állomást jelölték meg. A beadvány értelmében az
esti órákban zavarja az ott lakókat a kompres�szorok teljes kapacitása miatti hangkibocsátás.
A magas frekvenciájú állandó zúgás zavarja a
közelben lakók nyugalmát.
Az elmúlt periódusban többször is végeztek

TÁ JÉKOZ TATÁS

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala a fogyatékkal élők tudomására hozza a következő lehetőséget:
Ha munkát kereső, fogyatékkal élő, 18 és 65
év közötti személy vagy, ez az ajánlat neked szól!
Abban az esetben, ha dolgozni szeretne és a
feltételeknek is eleget tesz, az A.N.D.P.D.C.A.
lehetőséget teremt kisegítő eszközök beszerzésére, megközelítőleg 5 000 euró értékben.
Eszközök, melyek hozzásegíthetik Önt önálló
életének fenntartására és megőrzésére. Ez
lehet vezeték nélküli hallókészülék, mozgásteret biztosító robogó, elektromos kerekesszék, vagy bármely más, szakorvos által ajánlott eszköz.

zajfelméréseket, a reális adatok begyűjtése érdekében. Ezek majd mindegyike megállapította, hogy a lakossági panasz megalapozott.
Mivel a szavak elszállnak, ám a tettek beszélnek, városunk polgármestere kellően fontosnak találta a problémát ahhoz, hogy a helyszíni szemlét követően, szakmai megbeszélést
hívjon össze Székelykeresztúron, melyen az
önkormányzat képviselői mellett a ROMGAZ részéről részt vett Ioan Mihai Man mérnök, egyben a vállalat technikai igazgatója, valamint a
cég kijelölt szakértői csapata.
Ez alkalommal nem a kifogások nyertek teret,
hanem mindenki arra összpontosított, hogy mi
lenne az ideális lépés a helyzet megoldására, az
érintett lakók problémájának megszűntetésére.
Mint az a beszélgetésből kiderült, a kompresszorállomás megszűntetése vagy elköltöztetése 174 keresztúri, ill. fiúszéki lakos munkájának megszűnését jelenthetné. A munkahelyek

megtartása érdekében, a munkapont felfüggesztése nem lehet opció.
Köztes megoldásként hangelnyelő panelek
felszerelésére esett a választás, mely megoldás
már szerepelt az esetleges fejlesztési listákon.
Ez alkalommal az esetlegességet levetkőzve,
határidős ígéretet kapott Koncz Hunor-János
polgármester, a munkálatok elkezdésére és év
végéig történő befejezésére.
A felvállalt lépések alapján a Romgaz
Medgyesi kirendeltsége április 19-én fel is töltötte a munkálatokat célzó hirdetését a nemzeti, online közbeszerzési oldalra. A törvény által
előírt határidőket betartva, a cég megközelítőleg 2 hónap múlva tud végrehajtási szerződést
kötni a munkálatot elnyerő vállalattal.
A munkálatok alakulását szoros figyelemmel
követi a polgármester, hisz első a város és annak lakói!
Bálint Kinga

Amit tennie kell:
1)
Jelentkezni a Megyei Munkaerő Elhelyező Ügynökség irodájában személyazonossági másolattal, orvosi igazolással és utolsó
tanulmányát igazoló okirattal. Itt felveszik Önt
a munkahelyet keresők listájára, és részt kell
vennie minimum két tájékoztatási, tanácsadási
és közvetítői aktivitáson.
2)
Második lépésként a Hargita Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon kell benyújtani egy kérést, csatolva a fogyatékossági besorolást, valamint a szakorvos
ajánlását a kérendő kisegítő eszköz típusával
kapcsolatban. Ehhez kell csatolni az AJOFM
(Munkaerő Elhelyező Ügynökség) irodájával kötött szerződést, valamint egy felelősségvállalási
nyilatkozatot, melyben felelősséget vállal arra,
hogy a vásárolt eszközt nem adja tovább.
3)
Záró lépésként az ANDPDCA csapata
kiküldi Önnek a nevesített utalványt, melyet a
megjelölt eszköz felvásárlására használhat fel.
A projekt záró dátuma: 23.05.2022

reless, de un mobility scooter, de un scaun cu
roți electrice sau de orice alt dispozitiv care să
vă ajute să duceți o viață independentă, prin
ANDPDCA aveți posibilitatea de a aplica pentru
un voucher de aproape 5000 de euro.
Pentru a solicita un voucher cu scop de achiziție de tehnologie asistativă puteți suna la
numărul mobil 0751015063 pentru detalii, de
luni până vineri, între orele 12,00-4,00. Angajații de la Agenția Județeană de Ocupare a
Forței de Muncă vă vor răspunde la întrebări.
Ce trebuie să faceți:
1)
Ca prim pas trebuie să mergeți la
Agenția de Ocupare a Forței de Muncă unde
să depuneți copie după cartea de identitate,
adeverința medicală și ultimul document de
studii. Veți fi înregistrat ca fiind în căutarea
unui loc de muncă și veți semna un acord. Veți
participa la minimum 2 activități de informare,
consiliere sau mediere.
2)
A doua oprire trebuie să fie la Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aici depuneți o cerere, copie după certificatul
de încadrare în grad de handicap și anexa, o recomandare de la medicul specialist privind tipul
de technologii, acordul semnat la AJOFM și un
angajament că nu înstrăinați produsul.
3)
Echipa ANDPDCA vă va transmite
vocherul nominal tipărit.
Data de finalizare a proiectului este 23 mai
2022.

ÎNŞTIINȚARE

Primăria orașului Cristuru Secuiesc aduce la
cunoștința persoanelor cu dizabilități următoarea posibilitate:
Dacă sunteți o persoană cu dizabilitate, aveți
între 18 și 65 de ani și sunteți în căutarea unui
loc de muncă, această ofertă este pentru Dvs.
Dacă aveți nevoie de un aparat auditiv wi-

Tudta?

Știai?

A 0266 242 898 telefonszámon elérhető a székelykeresztúri állami rendőrség telefonos szolgálata.
A szolgáltatás 24/24 órában működik.

La numărul fix 0266 242 898 poți suna direct la
Poliția Orașului Cristuru Secuiesc.
Dispeceratul poliției funcționează 24/24 h.
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ÖNKORMÁNY Z AT
SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
49/2021-as HATÁROZAT a város erdőiből a
2021-es évre kitermelendő famennyiség értékesítéséről.
50/2021-as HATÁROZAT a város Önkéntes
Sürgősségi Helyzeteket Menedzselő Szolgáltatásának megújításáról.
51/2021-as HATÁROZAT a helyi adók és
illetékek inflációval való módosításáról a
2022-es évre.
52/2021-as HATÁROZAT a város vagyonának 2020-as évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.
53/2021-as HATÁROZAT a Zeyk Domokos
Technológiai Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak listájának elfogadásáról.
54/2021-as HATÁROZAT a Kriza János utca
34. szám alatti ingatlanrész bérleti szerződésének megszüntetéséről.
55/2021-as HATÁROZAT a Szabadság tér
55. szám alatti terület bérleti szerződésének
megszüntetéséről.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 49/2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pentru anul
2021 din fondul forestier proprietatea publică
al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 50/2021 privind înfiinţarea
prin reorganizare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Cristuru
Secuiesc, judeţul Harghita, tip V3.
HOTĂRÂREA nr. 51/2021 privind indexarea
impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru
anul 2022.
HOTĂRÂREA nr. 52/2021 privind aprobarea
inventarului bunurilor oraşului pe anul 2020
şi a bunurilor propuse pentru casare.
HOTĂRÂREA nr. 53/2021 privind aprobarea
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar
propuse pentru casare aflate în inventarul Liceului Tehnologic „Zeyk Domokos”.
HOTĂRÂREA nr. 54/2021 privind aprobarea încetării contractului de închiriere a unui
spaţiu situat în str. Kriza János nr. 34.
HOTĂRÂREA nr. 55/2021 privind aprobarea
încetării contractului de închiriere a unui teren situat în str. Libertăţii nr. 55.
HOTĂRÂREA nr. 56/2021 privind aprobarea

Anyakönyvi hírek

2021.02.15. – 2021.03.15.
Elhalálozások:
Nagy Anna		
Marosi Domokos
Veres Anna		

2021.01.17
2021.02.24
2021.03.03

56/2021-as HATÁROZAT egyes területek felértékeléséről.
57/2021-as HATÁROZAT a Hargita utca
P5/12 alatti szolgálati lakrész bérleti szerződésének meghosszabbításáról.
58/2021-as HATÁROZAT egy, Kordaberek
utcai területrész haszonbérbe adásához
szükséges dokumentáció elfogadásáról.
59/2021-as HATÁROZAT egy Hargita utcai
területrész haszonbérleti jogának átruházásáról
60/2021-as HATÁROZAT a Bölcsőde, fiatfalvi
Ugri-bugri Óvoda és a betfalvi Tompa László
Általános Iskola energetikai hatékonyságának növelése elnevezésű beruházás tervezési
ötletének elfogadásáról.
61/2021-as HATÁROZAT az APIA-val való
kapcsolattartó személy megbízásáról.
62/2021-as HATÁROZAT a Hargita megye Tanácsával kötendő IC2/ 7077/2021 és
IC2/7138/2021 számú Együttműködési szerződések jóváhagyásáról.
63/2021-as HATÁROZAT Fazakas Sándor
gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról.
Székelykeresztúr, 2021. április 15.
64/2021-as HATÁROZAT az 1-es számú
szakbizottság határozattervezete a 122/2020
számú Határozat módosításáról.
evaluării unor terenuri.
HOTĂRÂREA nr. 57/2021 privind aprobarea
prelungirii contractului de închirere al apartamentului de serviciu situat în oraşul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, Bl. P5/12.
HOTĂRÂREA nr. 58/2021 privind aprobarea
documentaţiei de concesionare a terenului
din str. Kordaberek F.N.
HOTĂRÂREA nr. 59/2021 privind aprobarea
transmiterii dreptului de concesiune asupra
unui teren din str. Harghitei.
HOTĂRÂREA nr. 60/2021 privind aprobarea
Notei conceptuale și a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții: Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a
energiei în clădirile Creșei de copii, a Grădiniței Ugri-Bugri din strada Filiaș și a Școlii Generale Tompa László din localitatea Betești,
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 61/2021 primarului privind
împuternicirea personanei responsabile din
partea oraşului în relaţia cu Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură
HOTĂRÂREA nr. 62/2021 privind aprobarea
Contractului nr. IC2/ 7077/2021 şi a Contractului nr. IC2/7138/2021 cu Consiliul Judeţean
Harghita şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Harghita
HOTĂRÂREA nr. 63/2021 privind alegerea
d-nul consilier Fazakas Sándor ca președinte
de ședință.
Cristuru Secuiesc, 15. aprilie 2021.
HOTĂRÂREA nr. 64/2021 privind modificaHegyi Julianna		
Benkő Gábor 		

2021.03.13
2021.03.15

65/2021-as HATÁROZAT határozattervezete
a város 2021-es évi helyi költségvetésének
elfogadásáról.
66/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István
Múzeum és a Városi Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.
67/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a 2021-es évi Kulturális tevékenységek és
programok támogatása Székelykeresztúron
Program elfogadásáról.
68/2021-as HATÁROZAT határozattervezete a Kulturális tevékenységek és programok
támogatása Székelykeresztúron Program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról.
69/2021-as HATÁROZAT határozattervezete
a 2021-es évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron Program elfogadásáról.
70/2021-as HATÁROZAT határozattervezete
a 2021-as évi sport-támogatások program elfogadásáról.
71/2021-as HATÁROZAT határozattervezete
egy, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatósággal megkötendő szerződés jóváhagyásáról.
Székelykeresztúr, 2021. április 20.
rea Hotărârii nr. 122/2020 privind înfiinţarea
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc
HOTĂRÂREA nr. 65/2021 privind aprobarea
bugetului local al oraşului pe anul 2021.
HOTĂRÂREA nr. 66/2021 privind aprobarea
organigramei, statului de personal, statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului, a Muzeului „Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatului propriu al
Consiliului Local.
HOTĂRÂREA nr. 67/2021 privind aprobarea
„Programului anual de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021”.
HOTĂRÂREA nr. 68/2021 privind aprobarea componenţei Comisiei de selecţie privind
programele, proiectele şi acţiunile culturale
pe anul 2021.
HOTĂRÂREA nr. 69/2021 privind aprobarea
„Programului anual de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor de tineret şi religioase pe anul 2021”.
HOTĂRÂREA nr. 70/2021 privind aprobarea
„Programului anual de sprijinire a sportului
din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2021”.
HOTĂRÂREA nr. 71/2021 privind aprobarea
Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente
medicilor, dentiştilor, asistenţilor medicali şi a
cheltuielilor pentru medicamente şi materiale
sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din
unităţilor sanitare de învăţământ.
Cristuru Secuiesc, 20. aprilie 2021.
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Petőfi Sándor Általános Iskola

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Iskolánkból idén három 11.
B osztályos tanuló részt vett
a csíkszeredai Sapientia EMTE
Humántudományok
Tanszéke
által februárban megszervezett
Gúzsba kötve táncolni fordítói versenyen: Cocean-Szekeres Kriszta (román-magyar és angol-magyar kategóriában),
Jakabfi-Biró Csenge (angol-magyar kategóriában) és Orosz Rita-Viktória (angol-magyar
kategóriában). Az online verseny első fordulójában diákjaink szép eredményeket értek el.
Cocean-Szekeres Kriszta a román-magyar, míg

Jakabfi-Biró Csenge az angol-magyar kategóriában jutottak tovább a verseny döntőjébe. A
döntő megmérettetésre március 20-án került
sor ugyancsak online formában, ahol mindkét
továbbjutó diákunk dicséretben részesült. Felkészítő tanárok: Pál Izabella és Tófalvi Kinga.
A magyar költészet napja alkalmából a Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatalának
alintézményei ‒ a Városi Könyvtár és a Kultu-

rális Iroda ‒ által szervezett, online versmondó
versenyre Atanackovič Natalija, iskolánk 12. A
osztályos diákja Lackfi János A hajlékkészítés
zsoltára című versével nevezett be és I. díjban,
Lévai Attila, 11. osztályos tanulónk pedig különdíjban részesült. A díjak átadására a Molnár
István Múzeumban került sor.
Székely-Tiboldi Anikó
Forrás: Facebook
Április a bolondját járatja velünk, és ez,
úgy tűnik, az idén nem csak az időjárásra érvényes. Megváltozott a tanév szerkezete is
ettől a hónaptól: a végzősök online tanulnak,
a kisebb diákok kényszervakációznak, az óvodások vakációs programmal járnak. Az immár
egy éve tartó állandó változások sorozata lassan elfeledteti velünk, milyen érzés hosszabb
időre tervezni. Pedig gyermekeinknek pontosan erre a kiszámíthatóságra, hosszú távú
stabilitásra lenne szüksége.
Pedagógusként állandóan keressük a legjárhatóbb utakat diákjainkhoz, hogy ha néha
csak virtuálisan is, foghassuk a kezük, vezessük őket ebben az útvesztőben. Zajlanak a felkészítők, a felzárkóztató programok, és néha
a sok megszorítás közt születik egy-két szép
eredmény, vagy nagyszerű vállalkozás, mely
arról tanúskodik, hogy diákjaink nem veszítették el lelkesedésüket, tanulási vágyukat.
2021. március 5-én zajlott az online Csil-

lagszerző Matematikaverseny megyei fordulója, melyen Nagy Tamás Roland, VI. osztályos
tanulónk I. helyezést ért el, így képviseli iskolánkat az országos szakaszon. Gratulálunk, és
további sok sikert kívánunk!
A Megyei Tanács által szervezett Kiskertész
programban, mely önálló kiskert létrehozására biztatja diákjainkat, egy csoportos és 16
egyéni pályázat született iskolánkból. A pályázók nagy örömére a magok nemrég meg is
érkeztek, és beindult a projekt, melynek végeredménye látható lesz majd a Megyei Tanács
Facebook-oldalán.
Nyolcadikosaink március végén felmérhették a matematika, az anyanyelv és a román
nyelv terén szerzett képességeiket az országos
szinten szervezett próba abszolváló vizsgákon.
Gratulálunk diákjainknak az elért eredményekhez, és további eredményes felkészülést
és sikeres vizsgát kívánunk mindnyájuknak!
Buzogány Anna-Zsuzsánna

Szakmák éjszakája a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban
Nagy odaadással állítottuk össze az iskolánkban elsajátítható szakmák bemutató
rövid filmjeit, valamint az interaktív iskolabemutatót. Az érdeklődők részt vehettek
az élő szakmabemutatón és kérdéseket
tehettek fel a szakmákkal, az iskolával, a
későbbi munkalehetőségekkel, a továbbtanulással kapcsolatban az iskolánk igazgatónőjének, az itt tanító szaktanároknak és
iskolánk pedagógus-tanácsadójának. Úgy
„EGY JÓ SZAKMA FELÉR EGY DIPLOMÁVAL” a érezzük, hogy színesebbé, érdekesebbé
mottója az idén megrendezett Szakmák éjszakája rendezvényünknek. Mint minden évben az
idén is megrendeztük az iskolánk által nyújtott
szakmák népszerüsítésének szentelt rendezvényt, ezúttal kicsit rendhagyó módon a virtuális
térben, 2021. április 16-án 18 és 21 óra között.

tették rendezvényünket az iskolabemutató
végén található képességi teszt, a szabadulószobás vetélkedő és a Csináld magad
textilhulladékból készült virágok készítését
bemutató kisfilm.
Reméljük, hogy sikerült felkeltenünk a pályaválasztás előtt álló tanulók, szüleik, nevelőik érdeklődését. Minden kedves diákot
szeretettel várunk a következő tanévben. Bővebb információk elérhetők iskolánk honlapján: www.zeyk.ro.
Dénes Zsófia
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DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
A járványhelyzet alakulása jócskán felborította ebben a tanévben is a tanítás rendjét
iskolánkban. Diákok, szülők, pedagógusok
kellett alkalmazkodjanak gyakran változó
helyzetekhez. Ennek ellenére elmondhatjuk,
hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekeztünk biztosítani az oktatás folytonosságát, fenntartva diákjaink érdeklődését
az élményszerű tanulás és az önálló készségfejlesztés iránt. Nagy örömünkre szolgál,
hogy néhányuk különböző iskolán kívüli eseményeken is kamatoztatta tudását. Öt tanulónk vett részt a VII. TALENTUM természettudomány és informatika verseny országos
döntőjén, amelyen Baksa Andrea XI. A osztályos diákunk dicséretben részesült. Tódor

Andrea VIII. osztályos tanulónk az Online
Nyelvészeti Olimpiászon szerzett dicséretet,
míg Gál Ágota a X. A-ból a Garabonciás online versmondó versenyen nyerte el a közönségdíjak egyikét. Fodor Tamás-Barna X. A és
Zsidó Orsolya I. Step by Step osztályos tanulók a Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala és a Molnár István Múzeum összefogásában meghirdetett, Gót nő alkotói pályázatra
neveztek be, ahol Tamás I. díjat nyert irodalom kategóriában a IX-XII. osztályosok korcsoportjában, míg Orsika legkisebb diákként
dicséretet kapott a rajzpályázaton. Mindan�nyiuknak gratulálunk, és kívánunk hasonlóan
szép eredményeket.
Nemes Enikő

A magyar költészet napja alkalmából szervezett online szavalóverseny díjazása
„Ma mindannyiunkat a vers szeretete gyűjtött egybe. Ma azok vannak itt, akik a magyar
költészet napja kapcsán közzétett felhívásunknak eleget téve verset mondtak és küldtek be.
Ritkán van lehetőség színre lépni, verset
mondani nyilvánosan.
De ti vagytok azok, akiket megérintett a költészet és vállaljátok ezt.
És akit a költészet megérint, nem tud csak
letekinteni. Szemét felnyitja a csillagokra,
szembenéz a nappal és vállalja a szavak kínkeserves valóságát, üzenetét. A hang simogat, a

szó világot teremt és egy eszme álmokat ad és
célt, amiért élni kell és érdemes.” – szólt Tódor
Éva, a Kulturális Iroda referense az eredményhirdetésre várókhoz a díjkiosztó ünnepségen.
Díjazottjaink:
5–8. osztály:
I. Zsidó Ágota
II. Péter Annabella
III. Kendi Csenge-Napsugár
Különdíj: Tamási Csaba
9–12. osztály:
I. Atanackovič Natálija

II. Berei Tamás
III. Szász Edina
Különdíjak: Kányádi Kincső, Lévai Attila
Felnőttek:
I. Kecseti Imola
II. Kendi Orsolya
III. Szilveszter Andrea
Különdíj: Pitó Margit
Köszönjük támogatóinknak, a Kájoni János Megyei Könyvtárnak, és a DTP Stúdiónak a segítséget.
Lőrinczi Edit
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Nagyértékű könyvadomány az EMSZ és EMNT részéről
Értékelve a székelykeresztúri
aktív
irodalmi és művészéletet,
az
Erdélyi
Magyar
Szövetség
(EMSZ) és az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nagyértékű
könyvadományt jutatott el Székelykeresztúrra.
Mivel városunk önkormányzatának fontos az
anyanyelv ápolása és a mindenkorú tehetségek
felkarolása, gyakran kerülnek sorra a Polgármesteri Hivatal által meghirdetett ezt támogató kiírások, versenyek, rendezvények, melyeken nagy számban vesznek részt a város lakói.
Örvendetes tény, hogy Székelykeresztúron a
pandémia nemhogy elfojtotta, sőt, hozzájárult
az irodalmi élet felfrissítéséhez azzal, hogy új,
változatosabb, és igazán modern megoldásokat kellett találni a versenyek meghirdetésére,
lebonyolítására, gyakran a díjak kiosztására is.
Erre felfigyelve, az EMSZ képviselete 100
db értékes könyvet adományozott a városnak,
hozzájárulva ezzel a jövőbeni versenyek díjazásához.

Köszönet az adományért!
Bálint Kinga

Önzetlen adomány a KVKA részéről

2 500 lej értékű játékkal gazdagodott a székelykeresztúri városi bölcsőde.
A Keresztúri Vállalkozói és Közösségi Alap
idén is meghirdette első negyedévi pályázatát,
melyben bárki benyújthatta megalapozott igényét támogatásra.
A KVKA fontosnak látta a kisgyermekek támogatását. Önzetlen adományuknak köszönhetően 2 benti csúszda, 4 fából készült konyha,

Székelykeresztúri üzletek kirakatai az 196070-es években. A Molnár István Múzeum gyűjteményéből. Láthatóak a Virtuális sétákon.

valamint műanyag zöldségek és gyümölcsök
vidámítják a gyerekek mindennapjait. Az adomány élvezői őszinte örömmel vették használatba az eszközöket, és hálájuk kifejezéséül
igazi művészi alkotást készítettek az adományozóknak, melybe kicsi lelkük összes háláját
belefestették.
KVKA, köszönjük!
Bálint Kinga

KÖSZÖNET

Kedves KVKA-tagok!
Hálásan köszönjük a döntésüket, és reméljük teljesítjük az elvárásokat!
Közös munkánk a Székelykeresztúr Kulturális-Sport Eseményeivel és a Molnár István Múzeummal elindult, reméljük, kiteljesedik városunk és a környék örömére, épülésére.
Az OpacMuseumban Székelykeresztúr keresőszóra már 111 fényképben lehet gyönyörködni:
http://kjmk-museum.qulto.ro/online-collection/-/results/init
Projektünk hozadéka a sok Molnár István
Múzeum által eddig őrzött, digitalizált emlék,
és a sok mostanában előkerített fénykép, irat,
kordokumentum közzététele, amelyekről most
már biztosan tudjuk, hogy nem kallódnak el,
hanem megőrződnek az utókornak.
Köszönjük a projekt minden haszonélvezője
nevében, hogy ismét nagylelkűségükről és közösségszeretetükről tettek tanúbizonyságot,
mint már sok alkalommal eddig!
Lőrinczi Edit
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KULTÚRA/HITÉLET
Újabb köny v Székelykeresztúrról – Szitt ya Hor váth Lajos népdalgyűjtése
A Magyarságkutató
Intézet szakmai partnerségével megjelent
Kása Csaba történész,
a
székelykeresztúri
születésű
Horváth
Lajos életrajzát és
népdalgyűjteményét
tartalmazó legújabb
könyve.
Horváth Lajos polgári leányiskolai tanár,
igazgató, zeneszerző
és népdalgyűjtő 1883-ban született Székelykeresztúron. A székelyudvarhelyi református kollégium elvégzése után szülővárosa tanítóképző
intézetében, majd a budapesti Paedagogiumban
szerzett oklevelet. Pályáját az 1906-ban megnyíló keresztúri polgári leányiskolában kezdte,
amelynek 1910-től az igazgatóhelyettese, 1916ban az igazgatója lett.

Az 1918. év végi román megszállás után az
intézmény rövid ideig még működött, azonban
az új hatalom 1920 decemberében megszüntette. Horváth Lajos ezután a székelykeresztúri tanítóképzőben tudott elhelyezkedni, ahol
annak teljes elrománosításáig, 1932-ig volt a
tanára. Később, 1935-ig nyelvtudás nélkül az
erzsébetvárosi román gimnáziumban testnevelést tanított. Utána Észak-Erdély felszabadulásáig óraadásból tartotta fenn családját.
1940 őszén a magyar katonai hatóságok hazarendelték Székelykeresztúrra, és megbízták
a polgári leányiskola újjászervezésével, melynek 1944-ig az igazgatója volt.
Az újabb román megszállás elől családjával
az ország nyugati részébe menekült, a hatóságok a németbólyi polgári iskolába vezényelték.
1948-ban nyugdíjazták, 1960-ban hunyt el.
Horváth Lajos zenei érdeklődése már tanulmányai alatt megmutatkozott, zongorázott,
hegedült. A polgári leányiskolában éneket tanított, az ünnepségeken hangszeren kísérte
a fellépőket, sőt diákjainak daljátékot is szerzett. Játszott a helyi Filharmonikus Társaságban, 1907-től a Polgári Zenekar karvezetőjévé
választották. Az 1930-as években már önálló
szerzői estjein lépett fel.
Fölkeltették figyelmét a környék akkor még
nap mint nap énekelt népdalai. 1906-től kezdve
bejárta a Küküllő, a Nyikó, a Gagy mente falvait, és a hallott dalokat lekottázta.
A kötet első részét a 101 székely népdal címen
a Székelyek Kolozsvári Társaságához benyújtott
pályaműve, pontosabban annak a másodpéldánya alkotja. Ez eredetileg 286 kéziratoldal volt,
de sajnos csak 178 maradt fenn belőle.

A gyűjtés során hallott dalokat, saját szerzeményeit, a megzenésített verseket Horváth egységes
formában tisztázta le és opus számot adott nekik.
Ezek közül válogatta a szerző azokat, amelyekről
Horváth külön jelezte, hogy népdal, vagy saját
gyűjtése. A kottarésznek ez a második harmada.
Az utolsó részt egy kislakú, 46 oldalas töredékben megmaradt kottafüzet alkotja, amely
az előzőekben is előforduló dalok kétszólamra
átírt változatát tartalmazza. Ebből következően
egyes népdalok többször, több formában is megtalálhatók a kötetben. A legvégére két, máshova
nem sorolható szöveg nélküli dallam került.
A bevezető tanulmányt Sándor-Zsigmond
Ibolya lektorálta.
Amint lehetőség lesz, a könyv bemutatójára
sor fog kerülni Székelykeresztúron is.
Kása Csaba
Sándor-Zsigmond Ibolya

Beszámoló a székelykeresztúri unitárius egyházközség 2021. I. negyedévi tevékenységéről

Bár a járványügyi helyzet nagyban befolyásolja mindennapi életünket, nem mondhatunk
le a megszokott közösségi alkalmainkról, tevékenységeinkről, hit- és embertársainkkal való
találkozásainkról.
Az idei év első negyedévében számos alkalommal gyűltünk össze, próbáltuk közösségi
életünket a megszokott mederben tartani.
1.
Mindjárt az év elején újévköszöntő keretében Demeter Domokos gondnok megtartotta a tavalyi év beszámolóját.
2.
A keblitanácsgyűlésen elnökválasztásra került sor.
3.
Február 7-én a lelkészi hivatalban farsang alkalmából farsangi fánkot és süteményeket kínáltunk a jelenlévő gyülekezeti tagoknak.
4.
Február 25-én dr. Tódor Csaba lelkészünket köszöntöttük születésnapja alkalmából,
és egyúttal megköszöntük, hogy már öt éve
munkálkodik egyházunkért Székelykeresztúron.

5.
Bensőséges ünnepünk volt március
8-án, nőknapján, amelyen dr. Tódor Csaba lelkész és Tódor Éva énekvezér zenével kedveskedtek, és olyan jó hangulatot teremtettek,
hogy még az is dalra fakadt, akinek különben
nincs jó énekhangja.
6.
Március 15-én részt vettünk a márciusi
15-i ünnepi istentiszteleten és városi ünnepen.
7.
Az Országos Unitárius Nőszövetségben
választmányi tagságot viselünk, és részt veszünk a szervezet on-line munkájában.
8.
Virágvasárnapra mindenki egy szál
virágot vitt az Úr asztalára.
9.
Nagypénteken Passió-éneklés volt a
templomban dr. Tódor csaba lelkész, Tódor Éva
énekvezér, valamint Dénes Erzsébet segédlelkész közreműködésével.
10. Dénes Erzsébet segédlelkész 400 000
forintot pályázott ifjúsági nyári tábor céljára,
amelyen a konfirmandus ifjak fognak részt venni.

11. Húsvét másodnapján a férfiak a templomból kijövet megöntözték a nőket, akik pirostojással köszönték meg a kedvességet. E
program sikere érdekében a Nőszövetség pirostojás-festő foglalkozást szervezett.
12. Idén 11 unitárius ifjú konfirmál egyházközségünkben, erre készülődve 11 gyermeknek
meglepetést tervezünk.
13. Április 15-én este 6 órai kezdettel Sebestyén Péter, marosvásárhelyi katolikus lelkész Kiskertembe rozmaringot ültettem című
könyvének bemutatójára vártuk az érdeklődőket a városi Művelődési Házba.
Folyamatosak a templom körüli felújítások és
a környezetének szépítése.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, a segítséget, Isten áldja munkájukat!
Lukács Mária
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KULTÚRA
Székelykeresztúron járt az Irodalmi Karaván

Pótolhatatlan a személyes találkozás író és
olvasó közott – ez lehet végkicsengése a három várost érintő székelyföldi felolvasó karavánnak, amelyet az Erdélyi Magyar Írók Ligája
és az Erdélyi Híradó Kiadó indított útjára. Csíkszereda, Székelyudvarhely után április 17-én a
Molnár István Múzeumba is megérkezett Karácsonyi Zsolt, József Attila-díjas költő, Papp
Attila Zsolt, Csíki László-díjas költő és Szántai

János, Kemény Zsigmond-díjas költő, író, hogy
találkozzanak a keresztúri olvasókkal.
„Mivel ilyen pandémiás időket élünk, ennek
a felolvasásnak a lehetősége – ami most már
hála Istennek valósággá válik – fölér egy más
kontinensre való utazással. Hiszen tavaly nyár
óta nem nyílt lehetőség személyes találkozásra
az olvasókkal”– nyilatkozta Karácsonyi Zsolt.
Papp Attila Zsolt költő is hasonló gondolatot
osztott meg: „Nem vagyok az a kifejezetten fellépős alkat, aki folyton úton lenne, de már több
mint egy éve nem voltam „rendes” könyvbemutatón – nemcsak a sajátomon, másén sem. Hiányzott, jó lesz, kicsit olyan, mint egy időutazás.”
„Semmiféle online könyvbemutató, irodalmi
est (milyen is egy virtuális irodalmi est?) nem
tudta pótolni, hogy egymás szemébe nézünk,
örülünk a jó szónak, becsülettel álljuk a kritikát, fizikai tér-időben kapcsolódunk egymáshoz” – fogalmazott Szántai János.

Festői Felvidék Ladislav Struhár felvételein

Ezzel a címmel nyílt szabadtéri fotókiállítás
2021. április 15-én a Molnár István Múzeum
udvarán. A kiállítást a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a Molnár István
Múzeummal partnerségben, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Magyarország) támogatásával a Művészet Karaván elnevezésű
programsorozat részeként szervezte. A csodálatos fényképek, valamint a székely házak és
kapuk környezete együttes hatása különleges
élményt nyújt a szemlélőnek. Ladislav Struhár
1954-ben született Pozsonyban, részben magyar család leszármazottjaként. Fotográfus-

ként főként táj- és építészeti fényképezésre
összpontosít. A nemzetközileg is elismert hivatásos fotóművész több fényképészeti kiadvány,
fotóalbumok és naptárok szerzője, szlovákiai
tájképekből összeállított állandó kiállításait a
Szlovák Kulturális Központokban, Budapesten,
Szófiában, Varsóban és Taskentben helyezték
el. Munkája révén sok kortárs fotós számára
jelent példaképet. Felvidék egyedülálló tájképét és építészetét bemutató sajátos stílusú
felvételei a székelykeresztúri múzeum udvarán két hétig láthatók. Ezt követően a felvidéki
alkotó fotográfiáit Szentegyházán és Széke-

Az élőben való találkozást, a versek, művek,
történetek, a kedélyes beszélgetés magával ragadó élményét hálásan köszönjük mindhárom
alkotónak. A moderátor szerepét betöltő Zsidó
Ferenc író, kritikusnak, külön köszönet, hogy
kapunkon belülre tessékelte a jelenkori erdélyi
magyar irodalom kiválóságait.
Hisszük, hogy jól érezték magukat nálunk,
adjon Isten még sok szépet tolluk hegyére!
Sándor-Zsigmond Ibolya

lyudvarhelyen tekinthetik meg az érdeklődők
április és május folyamán.
A kiállítás házigazdája Sándor-Zsigmond Ibolya, a múzeum munkatársa volt, a tárlatot Szabó
Béla magyarországi fotográfus, a kiállító barátja
méltatja, aki a helyzetre való tekintettel nem lehetett jelen az eseményen, ezért megnyitószövegét P. Buzogány Árpád, a Forrásközpont munkatársa olvasta fel. Fellépett Pál Orsolya Tímea,
a Mákvirágok néptánccsoport énekese.
Köszönjük az érdeklődők megtisztelő jelenlétét. Hamarosan újabb szabadtéri kiállításssal
várjuk a látogatókat.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Fotó: Balázs Ödön

Több mint 200 nyír és hársfa elültetésére kerül sor Székelykeresztúron

Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala és
az ezen belül működő Városi Kertészet munkatársai több mint 200 nyír és hársfa ültetését
kezdték el a város területén.
Köszönjük a sok pozitív visszajelzést és azt,
hogy hosszú távon is mindannyian fokozottan
figyelünk a facsemetékre és arra, hogy senki
ne rongálja meg őket. Vigyázzunk a fákra, óvjuk a természetet és lakókörnyezetünket.
A faültetés nagyon fontos a városi környezet
kiegyensúlyozásában.
A fák zöldfelülete és lombozata javítja a levegő minőségét, megszűri a szálló port, illetve
a fák a fotoszintézis során szén–dioxidot sem-

legesítenek és oxigént juttatnak a levegőbe. A
fák árnyékot adnak, így a burkolt terek, illetve az épületek falai kevésbé melegszenek fel a
forró nyári hónapokban.
Felszín-hőmérsékleti mérésekkel bizonyított, hogy a fás, parkos részek hőmérséklete
akár 8- 10 Celsius fokkal is alacsonyabb lehet
a napsugárzásnak kitett épületekkel szemben.
A zöldfelületek, parkok látványa javítja az ott
élők közérzetét, élhetőbbé teszik az urbánus életet.
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk környezetünkre, városunk tisztaságára és szépségére
egyben.
Bálint Kinga
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