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Modern játszóteret kaptak ajándékba Mikulásra a székelykeresztúri gyerekek

Igazán mesés hangulat itatta át a játszótér 
átadását december 5-én Székelykeresztúron.

A Mikulással való találkozásra összegyűlt 
gyereksereg közepette alig lehetett megtalálni 
a jóságos öregapót és segédeit, hisz mindenki 
előhúzta szekrénye mélyéről a Mikulás-sapká-
ját, köpenyét, díszes hajpántját, széles fekete 
övét. Még a házi kedvencek is piros ünneplőben 
érkeztek a játszótér átadására és a Mikulással 
való találkozóra.

A modern és biztonságos elemekkel felsze-
relt teret a Mikulás és segédei részvételével 
adta át Koncz Hunor-János, Székelykeresztúr 

polgármestere.
Az átadóra ragyogó napsütésben került sor a 

polgármester rövid, gyerekbarátira szabott be-
szédére, mely után a gyerekek kedvük szerint 
próbálhatták ki az elemeket. 

A játszótér elkészítése 350 ezer lejbe került 
és a város saját költségvetésből finanszírozta 
a legmodernebb elvárásoknak megfelelő teret.

A gyerekek biztonságának érdekében gumi-
szőnyeggel lett lefödve a teljes játszófelület. 

Újdonságként szolgál, hogy a hagyományos ját-
szóelemek mellett szülő-gyerek közös hinta is 
lett kihelyezve, ahol kisgyerek és szülő együtt 
élvezhetik a hintázás örömét, biztonságban.

A gyerekeket kísérő szülőkre is gondolt a vá-
ros vezetősége. A tér egy része számukra lett 
kialakítva, hogy míg a gyerekek szaladgálnak 
és játszanak, a szülők is mozoghassanak a ki-
helyezett fitnesz eszközökön.

Ez évben is Székelykeresztúr Önkormányza-
tának Önkéntes Tűzoltósága, valamint a Szé-
kelykeresztúri Villám – Fulger Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület biztosított segítséget a Mikulásnak, 

akikhez idén az Erdélyi Mentőcsoport csíkszé-
ki fiókjával a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
is csatlakozott. Mindannyiuknak köszönjük a 
részvételt az ünnepi hangulat megteremté-
sében és fenntartásában és jövőre is várjuk 
mindannyiukat szeretettel!

Az ünnepi hangulatot a Mesevár Napközi 
Otthon Hófehérke csoportjának gyerekei emel-
ték, akik Neagoie Imola és Köblös Júlia óvónők 
vezetésével hangulatos Mikulás-dalokat éne-

keltek ajándékba a jelenlévő öregúrnak és se-
gédeinek. A gyerekek vidám énekéhez az ese-
ményen résztvevők is örömmel csatlakoztak.

Mindenkinek jutott lehetőség fotózkodni a 
Mikulással és a puttonyból is minden gyerek 
kapott édességet.

Az ünnepet követően Mikulás a város utcáit 
járta, ezúttal nem a rénszarvasokkal, hanem a 
tűzoltó autókkal és az utcán sétáló gyerekeket 
is megajándékozta, mielőtt elkezdte volna a fé-
nyesre pucolt cipőcskék megtöltését. 

A székelykeresztúri legújabb játszótér teg-
naptól nyitva áll, és azt kívánjuk, minden gye-
rek használja azt vidámsággal és egészséggel!

Bálint Kinga

Kedves székelykeresztúri lakosok!

A közelgő téli ünnepek alkalmából 
őszinte szívvel kívánok Önöknek lelki békességet, 

szeretetet, hitet a jóságban, reménységet a jövőben, 
boldog adventi várakozást és áldott karácsonyt! 

Koncz Hunor-János polgármester

Fotók: László Csongor
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Székelykeresztúr szintet lépne, és ez most jó 
eséllyel összejöhet címmel a szem.ro interjút 
készített Koncz Hunor Jánossal, Székelykeresz-
túr polgármesterével. A megvalósításokról, jö-
vőbeni elképzelésekről szóló cikket teljes terje-
delmében közöljük. 

– Kampányában emberközpontúságot ígért. 
Mennyire sikerült ezt eddig megvalósítani?

– Próbálom az ígéreteimhez tartani magam, 
valamilyen szinten megfelelni a városlakóknak. 
A fogadóórákra is annyi időt szánok, ameny-
nyit az megkövetel, és mivel a szigorítás sze-
rint csak az oltással rendelkezők jöhetnek be a 
hivatalba, az oltatlanokkal telefonon keresztül 
tartom a kapcsolatot.

Többnyire szociális és telekkönyvi problé-
mákkal keresnek fel. Rövidesen átadjuk az 
ANL-s és a szociális lakásokat, sokan ebben 
az ügyben is keresnek. Ha az utcán szólítanak 
meg, ott is próbálok választ adni a feltett kér-
désekre.

– Népszerűsítették az online platformokat, 
például a ghiseul.ro-t az előző évekhez képest 
35-45 százalékkal többen használják…

– Ennek az apropóját is a pandémia adta, 
minden lehetőséget megragadtunk a platform 
népszerűsítésére, ahol bárki ki tudja fizetni 
az adóját, nem kell bejönnie a hivatalba. Fo-
lyamatban van egy másik online ügyintézésre 
szánt program is: a városlakóknak bármilyen 
kérésük van, vagy valamilyen problémát ész-
lelnek, például csőtörést, fel tudják tölteni ebbe 
a programba, ami az illetékes kollégához kerül. 
Ez is az ügyintézés könnyítésére szolgál.

– Megmentették a bezárástól a székelyke-
resztúri kórházat. Miért került veszélybe a mű-
ködése?

– A kórház tulajdonképpen több mint más-
fél éve nem működött, noha zajlottak különféle 
munkálatok, hivatalosan nem történt semmi. Az 
udvarhelyi vezetés is meg volt győződve arról, 
hogy a keresztúri kórház nem költséghatékony 
számukra. Most ott tartunk, hogy újraindult a 
belgyógyászat, illetve a fekvőbeteg-ellátás, 
ugyanakkor a fertőző osztály, ahol nem covidos 
betegek kapnak ellátást.

Eljutottunk végre a vezetőséggel arra az ál-
láspontra, hogy a keresztúri kórháznak létjogo-
sultsága van, és nem csak járóbeteg-, hanem 
fekvőbeteg-ellátásra is szükség van. Fejlesz-
tésekben is gondolkodnak, például megkapjuk 
az egyik jó állapotban lévő röntgengépet. Az 
önkormányzat a kórház épületének átalakítását 
tűzte ki célul, teljes körű felújítást szándéko-
zunk megpályázni. Tervezés alatt áll továbbá 
egy új ház a mentőszolgálatnak is.

– Az országban elsőként Keresztúron helyez-
tek ki egyedi tervezésű, okospadot. Ez ponto-
san mire használható?

– A városközpontban felállított okospad in-
formációt gyűjt az UV-sugárzástól kezdve a 
károsanyag-kibocsátásig, szmogjelentéseket 
készít, hőmérsékletet mér.

Ez egyrészt számunkra is pozitív lehet, hisz 
látjuk, hogy a városban hogyan alakul a levegő 
minősége, másrészt a fiataloknak újszerű lehe-
tőség: köréje gyűlnek, leülnek, telefonokat tölte-
nek, és wifi-elérhetőséget is biztosít számukra.

Mivel nem vagyok a fejetlen költekezés híve, 
első körben kölcsön kaptuk ezt a padot, hogy 
lássuk, milyen fogadtatása lesz, begyűjtjük a 
tapasztalatokat. Jövőre lesznek olyan pályáza-
tok, amelyek az okos városfejlesztést célozzák, 
és vagy pályázunk, vagy saját költségvetésből 
vásárolunk meg eszközöket. Ez a kisebbik, ma-
gyarországi fejlesztésű pad megbízhatóan mű-
ködik, és nagyjából 4-5 ezer euróba kerül.

– Milyen pályázatok vannak folyamatban? A 
közvilágítás fejlesztése, bölcsőde, közintézmé-
nyek energetikai hatékonysága, utcák felújítá-

sa, tanmedence megépítése stb. létrejön?
– Az előző városvezetés már terveztetett 

egy 7 millió lejes költségvetésű tanmedencét, 
amelyet időközben átszabtunk, hisz az óriási 
költségekkel járt volna. Lehetőségünk nyílt egy 
jobb projektet választani, ami sokkal költség-
hatékonyabb. Áttájoltuk az épületet, a tetőn 
napelemeket helyezünk el, lelátóval ellátott, 
nagyobb medence kap helyet benne, ugyanak-
kor tornaterem, konditerem is lesz. Tehát egy 
egész szabadidőközpontot tervezünk az úszó-
medence mellett. A 30 millió lejes beruházást 
Cseke Attila miniszter egy hónappal ezelőtt 
hagyta jóvá.

Elindítottunk a megyével közösen egy másik 
pályázatot is egy kreatív típusú inkubátorház 
létrehozására, a már meglévő ingatlan teljes 
felújítása révén. Június 15-én tettük le Gyu-
lafehérvárra a pályázatot, ami már Bukarest-

ben vár jóváhagyásra. Bízunk benne, hogy ez 
a 6,5-7 millió lejes beruházás is pozitív elbírá-
lásban részesül.

A közvilágítás teljes modernizálását szeret-
nénk egy 3 millió lejes pályázatból elvégezni, ez 
a város összes világítótestének a lecserélését 
jelenti. Ugyancsak a napokban teszünk le egy 
másik, három ingatlan energiahatékonyságát 
megcélzó pályázatot: az állami bölcsőde tel-
jes felújítását, az egyik városi napközinek és a 
hozzánk tartozó fiatfalvi óvodának a felújítását. 
Letettünk egy kérést egy teljesen új, negyven 
férőhelyes bölcsőde építésére is, hisz 38 gyer-
meket kellett várólistán tartanunk.

Múlt héten zárult az Anghel Saligny-prog-
ram, amely az ivóvízhálózatok, a kanalizálás és 
az utak építését, karbantartását célozza meg. 
Itt huszonhat út felújítására, illetve építésre pá-
lyáznánk nagyjából 26 millió lej értékben. Szá-
munkra a legfontosabb a város központjában 
lévő, több mint háromezer embernek otthont 
adó Kossuth Lajos negyed teljes úthálózatának, 
parkolóinak és járdáinak a felújítása, amely 
költsége közel 7 millió lej.

– Az utóbbi időszakban számos munkahely is 
létesült a településen…

– Egy év alatt közel száz munkahelyet terem-
tettek, ugyanakkor olyan vállalkozások indultak, 
mint a napelemgyár, egy kereskedelmi központ, 
plusz egy-két nagyobb vállalkozás, amely 40-60 
személyt alkalmazott. Két év alatt kétszáz-két-
százötven, versenyképes fizetéssel rendelkező 
munkahellyel kellene többnek lennie.

– Megalakult a Helyi Rendőrség. Mi lesz a fel-
adata?

– Papíron eddig is létezett, viszont évek óta 
nem volt egyetlen alkalmazott sem. Az önkor-
mányzat három személyre hirdetett meg állást, 
végül egy személy nyert felvételt, aki most vég-
zi a három hónapos tanfolyamot Gyergyószent-
miklóson. Decembertől teljes erőbedobással 
végzi majd a munkáját, feladata lesz a város 
területén, illetve a folyóvizek mentén lévő sze-
metelések, az illetéktelen építkezések, tilosban 
parkoló autók ellenőrzése.

– Jövőre Székelykeresztúr szervezi a Keresz-
túr Nevű Települések Nemzetközi Találkozóját. 
Mit mondhat erről?

– Két évtizedes múltra tekint vissza a ma-
gyarországi Balatonkeresztúr és Bodrogke-
resztúr által létrehozott egyesület, amely a 
Kárpát-medencei, Keresztúr névre keresztelt 
településeket tömöríti magába, és mostanra 
huszonhárom tagot számlál. Lévén, hogy alaku-
lásuk óta Székelykeresztúr egyik oszlopos tagja 
az egyesületnek, az idei taggyűlésen bevállal-
tuk, hogy megszervezzük a jövő évi Keresztúr 
Nevű Települések Szövetségének találkozóját. 
A városnapokkal egy időben közel hétszáz meg-
hívottra számítunk.

Forrás: https://szem.ro

Kedvező kilátások városunk fejlődésében



S zi vat t yúk át adása
Folyó év november 4-én kerültek átadás-

ra azok a szivattyúk, amelyeket az Erdélyi 
Önkéntes Tűzoltók Szövetsége, Hargita Megye 

Tanácsa által kiírt pályázaton sikerült meg-
nyerni. 

A Megyei Tanács támogatásával igyekszünk 
tűzoltóink felszerelését, tudását bővíteni. 
Mindezt azért, hogy hatékonyan tudjanak 
segítséget nyújtani a rászorultaknak.

Köszönjük a támogatást!
Szali Mózes és 

a Székelykeresztúri Villám-Fulger 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2021. november - 3.   oldal

153/2021-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
által az Anghel Saligny Nemzeti Beruházási 
Program keretében benyújtandó beruházási 
tervek költségbecslésének elfogadásáról.

154/2021-es HATÁROZAT a Kossuth Lajos 
negyedi sétányok es járdák felújítása elneve-
zésű beruházás tervezési ötletének elfogadá-
sáról.

Székelykeresztúr, 2021. november 04.
155/2021-es HATÁROZAT a barna medvék 

okozta károk megelőzésére vonatkozó szer-
ződés-tervezetek elfogadásáról.

156/2021-es HATÁROZAT Hargita megyével 
kötendő, a közutak járhatóságának megőr-
zésére vonatkozó együttműködési szerződés 
elfogadásáról.

157/2021-es HATÁROZAT egyes gépek bér-
be adási díjának elfogadásáról.

158/2021-es HATÁROZAT a Petőfi Sándor 
utca 40 szám alatti terület bérleti szerződé-
sének megszüntetéséről.

159/2021-es HATÁROZAT a Zata utca szoci-
ális lakások bérleti szerződfésének meghosz-
szabbításáról.

160/2021-es HATÁROZAT egy 40 m2-es te-
rület hosszú távú bérbe adásáról az Orbán 
Balázs utca 9 szám alatt.

161/2021-es HATÁROZAT a köztisztasági 
szolgáltatás szabályzatának, átruházási szer-
ződésének és feladatfüzetének elfogadásáról.

162/2021-es HATÁROZAT az ivóvíz- és ka-
nalizálási szolgáltatás díjszabásának módosí-
tásáról.

163/2021-es HATÁROZAT a helyi költségve-
tés kiigazításáról.

Székelykeresztúr, 2021. november 11.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 153/2021 privind aproba-
rea cererilor de finanţare şi a devizelor esti-
mative aferente proiectelor de investiţii care 
urmează a fi depus de către Consiliul Local 
Cristuru Secuiesc în cadrul Programului Naţi-
onal de Investiţii „Anghel Saligny”.

HOTĂRÂREA nr. 154/2021 privind aproba-
rea Notei conceptuale şi a Temei de proiec-
tare pentru obiectivul de investiţii Reabilitare 
alei şi trotuare în cart. Kossuth Lajos din ora-
şul Cristuru Secuiesc.

Cristuru Secuiesc, 04. noiembrie 2021.

HOTĂRÂREA nr. 155/2021 privind aproba-
rea modelelor contractelor de servicii de per-
manenţă/intervenţie imediată pentru preve-
nirea şi combaterea atacurilor exemplarelor 
de urs brun.

HOTĂRÂREA nr. 156/2021 privind aproba-
rea colaborării Oraşului Cristuru Secuiesc cu 
Judeţul Harghita în vederea restabilirii con-
diţiilor normale de circulaţie pe drumurile 
judeţene în cazul producerii unor blocaje în 
traficul rurier.

HOTĂRÂREA nr. 157/2021 privind aprobarea 
nivelului chiriei pentru unele utilaje aflate în 
proprietatea oraşului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 158/2021 privind aproba-
rea încetării contractului de închiriere a unui 
teren situat în str. Petőfi Sándor nr. 40.

HOTĂRÂREA nr. 159/2021 privind aprobarea 
prelungirii contractelor de închiriere pentru 
spaţiile cu destinaţie de locuinţe sociale si-

tuate în str. Zata.
HOTĂRÂREA nr. 160/2021 privind aproba-

rea iniţierii concesionării unui teren de 40 
mp. situat în str. Orbán Balázs nr. 9.

HOTĂRÂREA nr. 161/2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a serviciului public de salubrizare al oraşului 
Cristuru Secuiesc, al Contractului de delega-
re a gestiunii serviciului public de salubrizare 
şi Caietul de sarcini al contractului de delega-
re a gestiunii serviciului public de salubrizare 
în oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 162/2021 privind aproba-
rea modificării preţurilor la apă potabilă şi 
tarifele la canalizare care se va utiliza de S.C. 
Compania Aquaserv S.A.

HOTĂRÂREA nr. 163/2021 privind aproba-
rea rectificării bugetului local.

Cristuru Secuiesc, 11. noiembrie 2021.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2021.10.15. – 2021.11.15.

 Elhalálozások 
Nagyobb Vilhelmina  17.10.2021
Pitó Dominic   18.10.2021
Kovács Elisabeta  19.10.2021
Lőrinczi Lajos   19.10.2021
Demeter Francisc  22.10.2021
Fekete Estera   07.11.2021
Szentannai Ileana  11.11.2021

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának 
Önkéntes Tűzoltósága, a hideg időszak közeled-
tével felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a tűzesetek megelőzése érdekében az alábbi tűz-
védelmi és tűzrendészeti előírásokat tartsák be:

- a hideg időszak beállta előtt tisztíttassák ki 
a kéményeket;

- ne tároljanak gyúlékony anyagokat a kémé-
nyek közelségében;

- fával való tüzelés esetén ne gyújtsunk tüzet 
üzemanyaggal (benzin, gázolaj);

- ne használjanak meghibásodott, megter-
helt elektromos elosztókat, csatlakozókat, du-
gaszokat;

- ne használjanak meghibásodott elektromos 
fűtőtesteket, és azokat helyezzék kellő távol-
ságra a gyúlékony anyagoktól;

- ne használjanak meghibásodott vagy szi-
várgó gázpalackot, azokat kellő távolságra he-
lyezzék a hőforrástól;

A fent említett tűzrendészeti szabályokat be-
tartva elkerülhetőek a tűzesetek!

Továbbá, a 166/2008-as Tanácshatározat, 2. 
cikkely, g. pontja értelmében Székelykeresztúr 
közigazgatási területén bármilyen nemű háztáji 
hulladék égetése SZIGORÚAN TILOS!

A tűzoltóság folyamatosan ellenőrizni fogja a 
szabálysértőket, és kihágás esetén  alkalmazni 
fogják az erre vonatkozó törvény előírásait.

Sürgősség esetén hívja azonnal  Székelyke-

resztúr Önkormányzatának Önkéntes Tűzoltó-
ságát (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Ur-
genţă), 0266 242 212 vagy a 112 egységes 
sürgősségi hívószámot.

 A TŰZOLTÓS ÁG FELHÍ VÁS A
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Szent Márton napja jegyében zajlott az 
óvodai élet november elején a Napsugár Nap-
közi Otthon Napraforgó és Tulipán csoport-
jaiban. Az egy hetet kitöltő foglalkozásokon 
a gyermekek megismerkedtek Szent Márton 
legendájával és a hozzá kacsolódó szoká-
sokkal, hagyományokkal, népi hiedelmekkel, 
időjárásjóslatokkal, kipróbálhatták a libatollal 
való írást is ‒ számol be a hét eseményeiről 
Szurkos Hajnalka óvónő. Sokat beszélget-
tek a jóságról, a szeretetről, az adományo-
zásról és a segítségnyújtásról. A változatos 
heti tevékenységeket ünnepi felvonulás és 
liba-lakoma zárta: mindkét csoportban saját 
készítésű lámpásokkal vonultak fel a gyerme-
kek november 11-én, Szent Márton napján, a 
jócselekedetek fényeivel töltve be a csoport-
termet, a folyósót, a besötétített öltözőt, az 
udvart. Lelkesen adták elő a libás énekeket, 
mondókákat, nyelvtörőket anyanyelvükön, 
örömmel elevenítették fel ugyanakkor a li-
báról szóló román dalokat és a német nyelv-
területen elterjedt fáklyás felvonulás ismert 
dalát is, mellyel az opcionális foglalkozásokon 
ismerkedtek. A mulatság végén, ha nem is li-
basültes vacsorával, de libazsíros kenyérrel, 
lila hagymával, sárgarépával zárták az ünne-
pet, hisz, „aki Márton napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik”. 

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert 
végül a játék komolyodik munkává. Boldog 

ember, ki a munkájában megtalálja a va-
lamikori játék hangulatát” ‒ Sütő András 
szavaival indítja Simó Annamária óvónő a 
Játszani jó pályázatról való beszámolóját. 
Óvodánk a 2020-2021-es tanévben egy pá-
lyázatot nyújtott be a Megyei Tanács ifjúsá-
gi programjához Játszani jó elnevezéssel. A 
pályázatunkat sikeresen bírálták el, és 3600 
lejre vásárolhattunk didaktikai eszközöket, 
melyek használata sokrétű. Nap mint nap 
gazdagítja oktató-nevelő tevékenységünket, 
hisz bármikor használhatók, akár irányított 
tapasztalatszerző tevékenységek vagy sza-
bad tevékenységek, játékok alkalmával, de 
extracurriculáris tevékenységeken is óvodai 
szinten. Ezen eszközök, játékok segítségé-
vel a gyermekek tudományos ismeretekre 
tesznek szert, felfedezik szűkebb-tágabb 
környezetüket, tapasztalatokat szereznek 
a környezetvédelemről, bővül szókincsük, 
kifejezőkészségük, logikus gondolkodásuk. 
Szabálytudatukra is ösztönzőleg hat, meg-
tanulják a kooperatív együttműködést, így 
könnyebben szocializálódnak. A projekt által 
támogatott játékokat a Napsugár Napközi-
be járó gyermekek és a pedagógusközösség 
fogják használni, kik nagy odaadással és lel-
kesedéssel várták. Köszönjük a Hargita Me-
gyei Tanácsnak a segítségét, és mindazon 
személyeknek, akik nélkül ez a projekt nem 
valósulhatott volna meg.

2021. november 17. és 20. között zajlott 
az Udvarhelyszéki Pedagógusok Fóruma, 
melynek dr. Simó Ildikó igazgatónő már 5. éve 
főszervezője. Az idei online fórum, melyben 
iskolánk több pedagógusa is jelentős részt 
vállalt, a MOTIVÁCIÓ ÉS AZ ISKOLAI SIKER 
témáját járta körül, különös hangsúlyt fek-
tetve a speciális igényű gyermekekre és az 
inkluzíóra.  A három napot felölelő képzésen 
az előadásokat, workshopokat Nagy Mar-
git-Veronika, Szabó Irén-Ottilia, Kos Ibolya, 
dr. Simó Ildikó, Kovács Zsuzsa-Otília és Fü-
löp-Pál Éva biztosította. A szakértő irányítók 
vezetésével a foglalkozások jó hangulatban 
teltek, termékeny beszélgetések segítették 
a helyek számát jócskán meghaladó részt-
vevők szakmai fejlődését. Köszönjük szépen 
a Hargita Megyei Tanács támogatását a 
program létrejöttében.

Az elmúlt hónap nem szenvedett hiányt is-
kolás diákjaink által szerzett kitüntetésekben 
sem. Október második felében került sor a 26. 
Benedek Elek Mesemondó Verseny körzeti 
fordulójára, mely az idén online zajlott, és „Az 
édesanyátok nyelvét nem szabad elfelejteni” 
jeligét viselte. A felhívás iskolánk több diákját 
is megszólította, közülük Zsidó Ágota, VI. B 
osztályos tanulónk második díjban részesült, 
és egyben továbbjutott az országos fordulóra. 
A Kolozsváron megjelenő Ifjúsági Matema-
tikai Lapok (MATLAP) 2020-2021-es tanév-

ben meghirdetett országos feladatmeg-
oldó versenyén Nagy Tamás Roland, VII. 
B osztályos tanulónk 9. helyezést ért el, 
és jutalomban részesült. Gratulálunk ki-
tartó és eredményes munkájukhoz!

Összeállította: 
Buzogány Anna-Zsuzsánna
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Szűk körben, de annál meghittebb 
hangulatban emlékeztünk az 1956-os 
forradalom áldozataira október 23-án. 
A gyertyagyújtással, koszorúzással 
egybekötött megemlékezésen Kendi 
Csenge Napsugár (IX. A) és  Faluvégi 
Eszter (X. A) fellépése biztosította az 
ünnepi hangulatot, akiket Ivácson Sán-
dor és László Attila tanár urak segítet-
tek a felkészülésben. 

A szentábrahámi Benedek Elek Ál-
talános Iskola október 15-21. között 

szervezte meg „Az édesanyátok nyel-
vét nem szabad elfelejteni” jeligéjű, 
országos rendezvényhez kapcsolódó 
mesemondó versenyét, amelyre idén, a 
járvány-megelőző intézkedések követ-
keztében, online került sor. Az öttagú 
bíráló bizottság 3 diákunk kiemelkedő 
teljesítményét jutalmazta: Kolumbán 
Kata (II. osztály) és Barabás Norbert 
(XI. A osztály) korcsoportjaik leg-
jobbjaiként I. díjban részesültek, míg 
Király Bálint  (II. osztály) dicséretet 

kapott. Mindhárom 
tanulónkra büszkék 
vagyunk, és gratulá-
lunk a szép eredmé-
nyekhez! Ugyanakkor 
köszönjük az őket fel-
készítő pedagógusok 
(Barabás Erzsébet, 
Péter Ildikó-Hajnal és 
Buzogány Anna Zsu-
zsánna) odaadó mun-
káját. 
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DIÁKVILÁG
2022. október 22-én összegyűltünk, hogy 

fejet hajtsunk az 1956-os események előtt, 
várva Kristóffy Iván (1932-2021), egykori 56-os 
menekült emlékplakettjének leleplezését. Né-
hai Kristóffy Iván és felesége Ursula nagyban 
hozzájárultak a székelykeresztúri és concordi 
unitárius gyülekezetek közti testvérkapcsolat 
kiépítéséhez és működtetéséhez. Az iskolánk-
ban működő ösztöndíjprogram is az ő mun-

kásságukat és nagylelkűségüket hirdeti. Meg-
emlékezésünket dr. Lakatos Sándor aligazgató 
bevezető gondolatai nyitották meg. Az 1956-os 
eseményekről és az azt követő megtorlásokról 
tartott megemlékező beszédet Szőcs Annamá-
ria, történelem szakos tanárnő, Kristóffy Iván 
életét és érdemeit Farkas Orsolya iskolalelkész 
méltatta. A Kisgyörgy Tamás által készített em-
lékplakettet Varró Margit igazgatónő és Nagy 
Emese programkoordinátor leplezte le. Az al-
kalomhoz illő hangulatot iskolánk gitárcsoportja 
és szép hangú énekesei biztosították.

A nehéz egészségügyi helyzet ellenére le-
hetőség szerint igyekszünk megőrizni iskolánk 
hagyományait, így a temetőtakarítás és a sí-
rok megkoszorúzása idén sem maradt el. Az 
eseményre október 28-án került sor, amikor 
iskolánk önkéntes diákjai Szőcs Annamária, 
történelem szakos tanár szervezésében meg-
takarították és megkoszorúzták az iskolánk 
történetéhez köthető nagyjaink sírhantját.  

A diákcsapatot Szakács Emília, Czire Alpár taná-
rok és Lakatos Sándor aligazgató is erősítette.

A XII. Székelyföld Napok keretében a Gyer-
gyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ 
által meghirdetett Az én mesehősöm című 
rajzpályázaton közönségdíjat vehetett át Bíró 
Anita VI. osztályos tanuló. Gratulálunk diákunk-
nak és felkészítőjének, Dávid Hajnal tanárnőnek!

November 12-én, az iskolánk jelenlegi és 
egykori diákjaiból álló Cickom énekegyüttes 
és Lelkes zenekar résztvett a  Székelykeresz-
túrról induló népzenekutató és egyetemi tanár, 
Pávai István munkássága előtt tisztelgő, a 
Hagyományok Háza szervezésében megtar-
tott Pávai István 70 ünnepi koncerten, Buda-
pesten, a Zeneakadémián. Büszkék vagyunk 
a keresztúri gimnázium egykori jeles diákjára 
és unitárius gimnáziumunk ifjú tehetségeire! 
Irányító Józsa Levente néptáncoktató.

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény Facebook-oldala
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Szakmai oktatás a Zeykben
Iskolánkban, a Zeyk Domokos Technológiai 

Líceumban gyakorlatközpontú szakmai okta-
tás zajlik közgazdász és mérnök szaktanárok 
koordinálásával. A gyakorlati oktatás egy-
részt az iskola jól felszerelt műhelyeiben és 
gyakorlati termeiben zajlik, másrészt pedig a 
partnervállalatoknál. A diákok a partnervál-
lalatoknál testközelből tapasztalhatják meg 
a szakma különböző műveleteit, fortélyait. 
Alapvető fontosságú a szakmai oktatásban, 
hogy a diákok begyakorolják az elméletben 
tanultakat a gyakorlatban is, nem véletlenül 
alakult ki a közmondás, mi szerint gyakorlat 
teszi a mestert. Iskolánkban jelenleg autó-
szerelő, kereskedelmi eladó, kertész és asz-
talos szakosztályok működnek. A következő 
tanévben (2022-2023) a helyi vállalkozások 
igénylése alapján a következő szakosztályok 
indulnak: 

Asztalos szakosztály (Duális képzés)
Helyek száma: 12 diák

Képzés ideje: 3 év
Szaktanárok: Vass Ibolya mérnök-ta-

nár, Bokor Károly mester
A szakma bemutatása: A diákok elsajátít-

hatják, partnerségben a Szel-Mob Kft.-vel az 
asztalos mesterség alapjait. A duális képzés-
ben résztvevő diákok 400 lejes havi szakmai 
ösztöndíjban részesülnek.  

Autószerelő szakosztály:
Helyek száma: 24 diák
Képzés ideje: 3 év
Szaktanárok: Baciu Gyöngyvér mér-

nök-tanár, Báró Attila mérnök-tanár, 
Gagy Ferenc-Zoltán mérnök-tanár

A szakma bemutatása: A diákok elsajá-
títhatják az autószerelés alapjait, valamint 
megszerezhetik a B kategóriás járművezetői 
jogosítványt. A szakoktatásban résztvevő 
diákok 200 lejes havi szakmai ösztöndíjban 
részesülnek. 

Kereskedelmi-eladó szakosztály
Helyek száma: 24 diák

Képzés ideje: 3 év
Szaktanárok: Balázs Mihály közgaz-

dász-tanár, Kiss József közgazdász-ta-
nár, igazgató

A szakma bemutatása: A diákok elsajátít-
hatják a kereskedelem, árubeszerzés, kész-
letezés és értékesítés alapvető műveleteit. A 
szakoktatásban résztvevő diákok 200 lejes 
havi szakmai ösztöndíjban részesülnek.

Textiltermék készítő szakosztály
Helyek száma: 12 diák
Képzés ideje: 3 év
Szaktanárok: Dénes Zsófia mérnök-ta-

nár, Vas Melinda mérnök-tanár
A szakma bemutatása: A diákok elsajátít-

hatják a textiltermék készítés és a varrás alap-
jait. A szakoktatásban résztvevő diákok 200 
lejes havi szakmai ösztöndíjban részesülnek.

Bővebb információkért keresse fel isko-
lánk weblapját www.zeyk.ro vagy hívja a 
0266 242383-as telefonszámot.

Balázs Mihály
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KÖZÉLET

A halott fiát ölében tartó édesanya alakját 
megjelenítő bronzszobor szokás szerint a leg-
több figyelmet november 1-jén kapja.

A talapzaton elhelyezett kőtömbön fekete 
márványlapokra felvésve olvasható a két világ-
háború keresztúri áldozatainak névsora.

A sok személyes tragédia a történelem sod-
rásában már régen számbeli ténnyé vált, pedig 
az eltűntek, elesettek, hősi halált haltak, fog-
ságban maradottak végzete, – történt bármi is 
velük – további milliók sorsát pecsételte meg 
egykoron. Özvegység, árvaság, egy életen át 
viselt gyász, sokaknak bizonytalanság, az idő 
múlásával egyre halványuló remény: hátha ha-
zajön az édesapa, a férj, a fiú, a testvér!

Székelykeresztúrra sokan „hazajöttek”, eb-
ben a szoborban. Van egy hely, ahol emlékez-
hetünk az áldozatokra, és azoknak gyújthatunk 

itt gyertyát, akik soha nem tértek haza. Akikről 
azt sem tudjuk, van-e sírhalmuk, egyáltalán hol 
van nyughelyük.

A szobor környéke méltó kegyeleti helyként 
szolgál, hogy a jelen és eljövendő korok nem-
zedékei itt emlékezhessenek elődeink hősi ál-
dozathozatalára.

„Itt járt a háború!
Romokat nem hagyott,
csak elvitte a lovakat
meg a zabot...

Itt járt a háború!
Itt járt, még mindig itt van:
anyák, anyókák viselik
életfogytiglan.”

Kányádi Sándor: Vidéki békevers, 1960

 Idén is gyúlt ak gyer t yák a S zékel y siratónál

 Székelykeresztúrra látogatott dr. Zsigmond Barna Pál magyar országgyűlési képviselő

„Nincs elsőrangú és másodrangú állampol-
gárság, aki rendelkezik magyar állampolgár-
sággal, az részt vehet a magyar választásokon! 
Egységes magyar nemzetként gondolkodunk, 
és aki rendelkezik magyar állampolgársággal, 
annak joga van beleszólni a magyar közügyek 
alakulásába” – hangsúlyozta ki dr. Zsigmond 
Barna Pál magyar országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos.

Megtisztelő volt november 28-án, vasár-
nap Székelykeresztúron fogadni dr. Zsigmond 
Barna Pál magyar országgyűlési képviselőt, az 
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének kép-
viselője, kinek családközpontúsága, hazaszere-
tete és keresztény értéktisztelete példaérték-
kel bír minden magyar életében. 

Az országgyűlési képviselő és miniszteri biztos 
Székelykeresztúron indította erdélyi körútját. 

Találkozásunk célja a Székelykeresztúrt 
érintő fejlesztési projektek átbeszélése, közös 
együttműködési pontok megtalálása, melyek a 
város igazi fejlődését szolgálják majd!

Rengeteg fejlesztési tervünk van, sokat pá-
lyázunk, és jó volt látni, hogy a magyar állam 
tud a terveinkről, szem előtt tartja azokat és 
értékeli tevékenységünket.

Első a város!
Forrás: Székelykeresztúr Polgármesteri 

Hivatalának facebook-oldala

ONLINE FOG A DÓÓR A
Mivel kiemelten fontos számomra a közvetlen kapcsolattartás, és a 

jelenlegi korlátozó intézkedések nem teszik lehetővé, azon személyek 
belépését közintézményekbe, akik nem rendelkeznek zöldigazolvány-
nyal, ezért amellett döntöttem, hogy az elkövetkezőkben a keddi fo-

gadóóráimat az aktuális életkörülményekhez alakítom, 
és a fizikai jelenlét mellett on-line 

(telefonhívás, videokonferencia beszélgetés) formában is 
szívesen állok az Önök, Ti rendelkezésetekre.

Hogyan lehet időpontot szerezni?
Egyszerűen, csak az alábbi képen látható telefonszámok, e-mail 

cím egyikén jelezni kell a szándékot 
és tovább már kollégáim intézik is a programálást.

Tisztelettel,
Koncz Hunor-János polgármester
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SPORT/KULTÚRA

A székelykeresztúri Egyesülés Sport Klub 
pályázatának köszönhetően, az egyesület leiga-
zolt sportolói 2021. július-november időszakban 
részt vettek 3-3 országos bajnokságon, világ-
kupa versenyen és 5 Románia-kupa fordulón 
szabadonrepülő F1A és távirányításos F3K ka-
tegóriákban. Számos országos bajnokságon 
részt vettem mint versenyigazgató és időmérő. 
Kiss Tamarával segítettünk a rakétamodelleztő 
világbajnokság lebonyolításában. Beszereztünk 
számos kis értékű sportfelszerelést. A klub és a 
leigazolások évi láttamozását, a versenyek be-

nevezési díjait és az Egyesülés utazási, szállás, 
étkezés és a kis értékű sportfelszerelések be-
szerzésének költségeit Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata és Hargita Megye Tanácsa tá-
mogatta az Egyesülés Sport Klub sportpályáza-
tán keresztül. 2022-ben már három sportolónk, 
Kiss Tamara szabadon repülő F1A, Sándor-Zsig-
mond Dénes és Zsidó József rádióirányítású, 
kézi indítású vitorlázó modell F3K, képviselhetik 
klubunkat, városunkat, megyénket a repülőmo-
dellező Európa- és Világbajnokságon. 

Kiss István

 Bes zámoló a s zékel ykeres z túri repülőmodellezők 202 1.  év i tevékenységéről

Színvonalas eseménynek voltunk részesei 
Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Gyergyó-
szentmiklós és Maroshévíz kezdő és haladó csa-
patai részvételével.

Köszönet minden versenyzőnek, mesternek, 
szülőnek, támogatónak a ráfordított munka 
meghozta az eredményét!

Karate_do a közös Út, egymást felemelve 
tàmogatva elfogadva Székelykeresztúron több 
mint 35 éve, egy igazi lehetőség a gyerekek, 

fiatalok, felnőttek számára a harcművészet és 
sport gyakorlására.

Köszönet Székelykeresztúr Vàros Önkor-
mányzatának az idei rendezvényeinkre nyújtott 
támogatását.

Fazakas István

Meghitt és családias hangulat itatta át a Pipa-
csok néptáncegyüttes csütörtök esti kisfilmbe-
mutatóját.

László Csaba, az együttes alapítója, lelke és 
fenntartója, táncosai körében tekintette meg 
azt a 4 kisfilmet, melyet a Hargita Megyei Ta-
nács pályázatán nyert pénzösszegből készítet-
tek, és melyek Siklód, Ördöngősfüzes, Szász-
nagyvesszős és Marosmagyarós jellegzetes 
táncait mutatják be, a hagyományokat tisztel-
ve, ám ezeket újraértelmezve.

Ugyancsak a megyei tanács támogatásával, 
3 darab új siklódi női viselettel is bővült a csa-
pat népviseleti kollekciója.

A kisfilmek készítésének helyszínt a Székely-
keresztúri Polgármesteri Hivatal biztosított.

A Régi Új címet viselő előadás – program ke-
vésbé ismert vidékek, falvak jellegzetes tánca-
inak bemutatását célozza meg, újragondolva, 
a régi újraértelmezésével és újraalkotásával, 
a hagyományok megőrzése és életben tartása 

érdekében. Van még ennek a címnek egy jelen-
tése: „Régi ember, mármint én, s körötte sok 
új” (fiatal) – magyarázta mosolyogva Csaba.

A kisfilmek anyagára való felkészülésben a 
táncosok heti rendszerességgel gyakoroltak. 
Egyhetes műhelymunkán vettek részt Siklódon, 
egy nagyon munkás hétvégét töltöttek Rácz La-
jos nagyváradi táncmesterrel, akivel székely-
teleki – bihari román táncokat tanultak. Bár a 
pandémia már második éve lehetetlenné teszi a 
nagy néptáncfesztiválok megszervezését, ahol 
lehetett, és ahol az épp aktuális járványhelyzet 
megengedte, felléptek, népszerűsítve a népi 
táncok, énekek hagyományát. Táncoltak Rá-
koskeresztúron, a Keresztúr nevű települések 
találkozóján, résztvettek a kiscsőszi Együttélés 
fesztiválon, és saját szervezésben irányították 
a 17. Székelykeresztúri Néptáncfesztivált.

A pályázatban elnyert pénzösszegből egy 
meglepetésfilm is készült, amit remélhetőleg 
minden érdeklődő megtekinthet majd. A film-
kockák László Csaba és családja közös életét 
mutatják be, ahogyan elindultak a néptánc és 
népdalok feltárása, megőrzése és népszerűsíté-
se útján. A kisfilm minden pillanata bensőséges. 
Betekintést enged a László család mindennapja-
iba, abba, hogyan neveltek hagyományőrző és 
szerető felnőtteket gyerekeikből, hogyan tanul-
tak ők maguk a nagy táncmesterektől és hogyan 
sikerült újabb és újabb generációkat nevelni a 
néptánc és népdalok szeretetére. A filmvásznon 
egy csupa lélek család mesél, eleveníti fel a múl-
tat, állít tiszteletet az elhunytaknak, erősíti meg 
a hitet a család megtartó erejében.

A Pipacsok vezetőjéről kevesen tudják, hogy 

mérnöki pályáját adta fel a hagyományok, tán-
cok és népdalok felkutatása és megőrzése ér-
dekében, hogy Székelyföldtől Távol-Keletig, 
egészen Hong Kong-ig vitte a székelytáncok 
szépségének üzenetét koreográfusként, és azt, 
hogy a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is 
megkapta munkája értékeléseként. Ám azt 
mindenki tudja róla, hogy életét a székely népi 
hagyományok ápolásának szentelte és szenteli 
önzetlenül, újabb és újabb generációkat nevel-
ve ki a néptánc és népdal szeretetében.

Végignézve a kisfilmet követő táncosok fia-
tal csoportján, megragadja az ember lelkét a 
belőlük áradó jókedv, nevetés, székely virtus. 
Csodálatra méltó, ahogyan követik tanítójuk 
minden mozdulatát, ahogyan hallgatnak rá és 
az, hogy a modern élettel járó cyber világ mel-
lett életük része a pörgő szoknya, a csattogó 
székelycsizma, a székely lelket melengető nép-
dalok és néptáncok.

Ilyen emberektől ÉL a székely!
Bálint Kinga
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KARÁCSONYVÁRÓ

Időutazás az ablakban 
A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és a 

Molnár István Múzeum is csatlakozott a Pol-
gármesteri Hivatal által meghirdetett Élő Ka-
rácsonyváró Kalendárium mozgalomhoz. A De-
mokrácia Központ által felajánlott főtéri ablakba 
a három társintézmény munkatársai egy visz-
szafogott, régi idők karácsonyi hangulatát idé-
ző környezetet varázsoltak. Egy olyan meghitt 
világba tekinthet a szemlélő, amilyent akár egy 
évszázaddal korábban is mutathatott egy-egy 
székelykeresztúri piactéri karácsonyi kirakat. A 
polgári családok gyermekeinek karácsonyfái alól 
nem hiányozhatott a hintaló, a képeskönyv, a lá-
nyoknak szánt baba és babaszoba. 

Kirakatunkat Nagy Béla, Székelykeresztúr iko-
nikus fotósának műtermi fényképnagyításai dí-
szítik a múzeum gyűjteményéből, a természetes 
fenyőág mellett pedig helyet kapott egy régi köny-
vekből formázott „fenyőfa”, amely utal a könyv- 
ajándék mindenkori értékére. 

A „mi” ablakunkban a fény december 6-án, 
hétfőn este villant fel. Izgatottan várjuk a nagy 
pillanatot, amikor valamennyi ablak, kirakat 
egyszerre világít és hirdeti az ünnep eljövetelét.

Sándor-Zsigmond Ibolya

Kedves olvasóinknak áldott karácsonyt kíván 
a Kisváros szerkesztősége!

 Karácsonyi üdvözlet
Nem is olyan rég SMS helyett még gyö-

nyörű képeslapokkal kívántak egymásnak 
kellemes ünnepeket az emberek. Manapság 
néhány koppintás a képernyőn, és már le is 
van tudva a karácsonyi üdvözlés. Régebben 
viszont hetekkel korábban beszereztük az el-
küldendő képeslapokat, melyeket személyre 
szabott jókívánságokkal ellátva időben fel kel-
lett adni a postán, ha azt akartuk, hogy időben 
megérkezzen a címzetthez.

A postán kapott üdvözlőlap - akár külföldről, 
akár a szomszéd faluból küldték - igazi öröm volt, 
senki nem dobta ki, a felnőttek éveken át őrizget-
ték, és a gyermekek is előszeretettel gyűjtötték. 

Gyakran egész évben ez volt az egyetlen 
üzenetváltás az egymástól távol élő,ritkán ta-
lálkozók között. Kár, hogy eljárt az idő e szép 
lapok fölött! De sebaj, ha más formában is, 
a jókívánságok, üdvözlő képek tömkelegével 
keringenek a virtuális térben.

. .


