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József Attila

A RS POE TICA
Németh Andornak

Költő vagyok – mit érdekelne
engem a költészet maga?
Nem volna szép, ha égre kelne
az éji folyó csillaga.
Az idő lassan elszivárog,
nem lógok a mesék tején,
hörpintek valódi világot,
habzó éggel a tetején.
Szép a forrás – fürödni abban!
A nyugalom, a remegés
egymást öleli s kél a habban
kecsesen okos csevegés.
Más költők – mi gondom ezekkel?
Mocskolván magukat szegyig,
koholt képekkel és szeszekkel
mímeljen mámort mindegyik.
Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább!
Szabad ésszel nem adom ocsmány
módon a szolga ostobát.
Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku – én hadd legyek boldog!
Másként akárki meggyaláz
s megjelölnek pirosló foltok,
elissza nedveim a láz.
Én nem fogom be pörös számat.
A tudásnak teszek panaszt.
Rám tekint, pártfogón, e század:
rám gondol, szántván, a paraszt;
engem sejdít a munkás teste
két merev mozdulat között;
rám vár a mozi előtt este
suhanc, a rosszul öltözött.
S hol táborokba gyűlt bitangok
verseim rendjét üldözik,
fölindulnak testvéri tankok
szertedübögni rímeit.
Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!

1937. febr. eleje

Versekkel, megzenésített lírával, aszfaltra fes-
téssel és versmondó versennyel emlékeztek meg 
a magyar költészet napjáról Székelykeresztúron.

Koncz Hunor-János polgármester nyitotta meg 
a magyar költészet napját Székelykeresztúron. 
Kedves szavakkal üdvözölte a rendezvénysorozat-
ra érkező első csoportot, az Orbán Balázs Gimná-
zium Step by Step 4.-es osztályát. 

A magyar költészet napját 1964 óta ünneplik 
április 11-én, József Attila születésnapján. Ennek 
tiszteletére, az ünnepségnyitóra is a költő szobrá-
nál került sor, tiszteletteljes koszorúzással.

Ezt követően a kisiskolások önként jelentkeztek 
versmondásra, valamint énekeltek megzenésített 
verseket.

Ezen felbuzdulva, minden érkező csoport meg-
mutatta, hogy bizony ők is tudnak idézni magyar 
költőket, majd vidáman vésték fel kedvenc sorai-
kat az aszfaltra.

Mindenkit csak biztatni tudunk, hogy sétáljon 

el a hivatal előtti hosszú téren, és mélyüljön el a 
magyar költészet lélekmelengető soraiban A ren-
dezvényre a városunkban tartozkodó spanyol és 
portugál ifjúsági képviselet is kilátogatott. Ők anya-
nyelvükön, kedvenc költőiktől idéztek az aszfalton. 

Az eseményen résztvevő diákok és felnőttek 
ingyen választhattak egy verseskötetet, tetszés 
szerint, a Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyv-
tár közös adományaként. 

A rendezvénysorozatot a versmondó verseny 
díjazása zárta, melyre 14 órától került sor a Szé-
kelykeresztúri Városi Könyvtárban. 

Köszönet a lelkes tanároknak/könyvtárosok-
nak, akik kísérték a diákokat: Deák Irén, Szávuly 
Emese, Ivácsony Sándor, Buzogány Anna Zsu-
zsanna, Kántor Ágnes, Göllner Enikő Emese, Hatos 
Melinda, Simó Margit, Nemes Enikő, Sata Annamá-
ria, Zsigmond Viola, Berei Enikő, Szász-Cserei Ka-
talin, Fülöp Pál Éva, Ladó Orsolya, Illyés Izabella.

Bálint Kinga

A magyar költés zet napja S zékelykeres z túron

Gazdag árukínálat várta a székelykeresztúri 
Húsvéti Vásáron az arra látogatókat. 

A székelykeresztúri városi piacon a helyi ter-
melők legjobb portékáik gazdag választékát kí-
nálták a vásárlóknak.

Az ünnepi hangulatról a Mákvirágok nép-
tánccsoport gondoskodott, akik előadása, meg-
érdemelten, nagy tömeget vonzott.

 Húsvéti vásár
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68/2022-es HATÁROZAT a Berde Mózes Uni-
tárius Teológiai Gimnáziumnál leírandó va-
gyontárgyak listájának elfogadásáról.

69/2022-es HATÁROZAT a Hargita utca 
P5/19 alatti szolgálati lakrész kiutalásáról.

70/2022-es HATÁROZAT a város vagyona 
2021-es évi leltárának és egyes alapeszkö-
zök, illetve leltári tárgyak leírásának elfoga-
dásáról.

71/2022-es HATÁROZAT a helyi adók és 
illetékek inflációval való módosításáról a 
2023-as évre.

72/2022-es HATÁROZAT egy ajándékozás 
elfogadásáról.

73/2022-es HATÁROZAT egy Kossuth Lajos 
negyedi terület átengedéses bérbeadásának 
kezdeményezéséről.

74/2022-es HATÁROZAT a betfalvi Intelli-
gens gázelosztó rendszer megvalósítása el-
nevezésű beruházás pénzügyi kimutatásának 
és technikai-gazdasági mutatóinak elfogadá-
sáról.

75/2022-es HATÁROZAT a Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum beruházás pénzügyi ki-
mutatásának és technikai-gazdasági mutató-
inak elfogadásáról.

76/2022-es HATÁROZAT Simó Béla gyűlés-
vezető elnökké való megválasztásáról.

Székelykeresztúr, 2022. április 21.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 68/2022 privind aprobarea 
listei obiecte de inventar propuse pentru ca-
sare aflate în inventarul Liceului Teologic Uni-
tarian „Berde Mózes”.

HOTĂRÂREA nr. 69/2022 privind aprobarea 
repartizării apartamentului de serviciu situat 
în str. Harghitei, Bl. P5 ap. 19.

HOTĂRÂREA nr. 70/2022 privind 
aprobarea inventarului bunurilor 
oraşului pe anul 2021 şi a bunurilor 
propuse pentru casare.
HOTĂRÂREA nr. 71/2022 pri-
vind indexarea impozitelor şi taxe-
lor locale care constau într-o anu-
mită sumă în lei, precum şi limitele 
amenzilor care se fac venit la bu-
getul local, pe anul 2023.
HOTĂRÂREA nr. 72/2022 privind 
aprobarea acceptării unei donaţii.
HOTĂRÂREA nr. 73/2022 privind 
aprobarea iniţierii concesionării 
unui teren din cart. Kossuth Lajos.
HOTĂRÂREA nr. 74/2022 pri-
vind aprobarea Devizului general 
şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi Studiului de fezbilitate pen-
tru proiectul de investiţii „Înfiintare 
sistem inteligent de distributie gaze 
naturale în localitatea Beteşti, apar-
ţinătoare Oraşului Cristuru Secu-

iesc, jud. Harghita”
HOTĂRÂREA nr. 75/2022 privind aprobarea 

Proiectului Tehnic, Devizului general, a Indi-
catorilor tehnico-economici a proiectului, a 
bugetului şi a cheltuielilor aferente proiectu-
lui pentru obiectivul de investiţii ”Reabilita-
rea, modernizarea, extinderea şi dotarea Li-
ceului Tehnologic Zeyk Domokos” din oraşul 
Cristuru Secuiesc. 

HOTĂRÂREA nr. 76/2022 privind alegerea 
d-nul consilier Simó Béla ca preşedinte de 
şedinţă.

Cristuru Secuiesc, 21. aprilie 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

Mint legtöbben tapasztaltuk, elkezdődött or-
szágunkban a népszámlálás, amelyre mint tud-
juk csak tízévente szokott sor kerülni.

Éppen ezért kiemelten fontos és meghatáro-
zó mozzanat ez az ország életében. 

2022 az első év, amikor személyesen tölthet-
jük ki a kérdőíveket egy online felületen. Szè-
kelykeresztúron 4 segítőpontot hoztunk létre, 
ahol népszámláló biztosok segítenek a magyar 
nyelven is elérhető kérdőívek kitöltésében. 

Arra buzdítom Önöket, hogy aki teheti, tölt-
se ki otthon a kérdőíveket, viszont akinek nincs 
erre lehetősége az forduljon bizalommal a se-
gítőpontokon levő kollégákhoz.

Kérem Önöket, hogy a gördülékeny segít-
ségnyújtás érdekében egyeztessenek időpon-
tot a népszámláló biztosokkal, akiknek az elér-
hetőségeit a mellékelt képen találják.

FONTOS, hogy mindannyian részt vegyünk a 
népszámlálásban, mert a következő 10 évben a 
népszámlálás eredményei függvényében:

- érvényesülnek nyelvhasználati és kisebb-
ségi jogaink;

- részesülnek oktatási és kulturális intézmé-
nyeink az állami támogatásokból;

- kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
- osztják szét a települések között a lakosság- 

arányosan járó támogatásokat;
- szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak 

a településfejlesztési prioritások és támogatások;
- változnak majd a lakhatással, a család-

dal, az oktatással, az egészségüggyel, a fog-
lalkoztatottsággal, a szociális helyzettel kap-
csolatos döntések.

 Anyaköny vi hírek
 2022.03.15. – 2022.04.15.

Házasságkötés:
 25.03.2022
FEKETE ANDREA-ORBÁN ATTILA
 08.04.2022
CSIKI JÚLIA-FARKAS ATTILA
 Elhalálozások 
Tarcsafalvi Alexandru 16.02.2022
Balazs Clara  19.02.2022
Lőrinczi Ioan  03.03.2022
Márton Csaba  08.03.2022
Ambrus Francisc 09.03.2022
Patakfalvi Mózes  13.03.2022

Április 26-án reggel abban a megtisztelő fel-
adatban volt részem, hogy a madarak és fák 
napja alkalmából megrendezendő versenyre 
készülő Takács Zselyke, Kornis Zsófia és Sin-
ka-Király Bence, a Berde Mozes Unitárius Gim-
názium ötödikes diákjaival készítettünk egy kö-
zös videót a környezetvédelemről.

Öröm azt látni, hogy milyen ügyes és felké-
szült diákokkal volt dolgom!

Kedves fiatalok nektek, szüleiteknek és pe-
dagógusaitoknak külön gratulálok!

Hajrá és sok-sok sikert a versenyen!
Koncz Hunor-János

 Diákok a hivatalban
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Földünk egyre gyakrabban jelzi, hogy te-
lítődött, hogy megfullad a sok szeméttől, a 
tiszteletlen emberi viselkedéstől és az emberi 
megfontoltság hiányának végzetes következ-
ményeitől. 

Székelykeresztúr önkormányzatának csapa-
ta lelkes környezetvédőkből tevődik össze. 

Ezért gyakran szervezünk önkéntes tevé-
kenységeket élő környezetünk tisztítása, szépí-
tése érdekében. 

Hogy a Föld napja előtt tisztelettel adózzunk, 
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatala és az 
Erdélyi Ifjúsági Egyesület közös takarítási tevé-
kenységet hirdetett, amelynek során kitakarí-
tottuk a Nagy-Küküllő partját.

Kesztyűt, zsákot, vizet, szemét-összeszedőt 
biztosítottunk a résztvevőknek.

A lelkes és kitartó munkának meg lett az 
eredménye, a szemétgyűjtés során 32 m3 sze-
metet gyűjtöttek össze az önkéntes munkára 
jelentkezők.

Ez több mint 300 zsák összegyűjtött szeme-
tet jelent. Ez nagyon sok és nagyon sokféle, 
nem a természetbe való mennyiség.

A víz partjáról összegyűjtött wc-kagylók, für-
dőszobai berendezések, használt gumiabron-
csok stb elszállításra kerültek a polgármesteri 
hivatal alkalmazottainak közreműködésével.

A munkában közel 50 önkéntes vett részt, 
mindannyiukat köszönet illeti, követendő példá-
jukat a figyelem középpontjába állítjuk.

Terveink szerint a közeljövőben újabb önkén-
tes munkálatokat hirdetünk meg, melyre várjuk 
a jelentkezőket!

Addig is, kérünk mindenkit, hogy vigyázzon 
a környezetére! 

Kérünk, ne dobáld szét a szemeted!

ÖNKORMÁNYZAT

 S zemétgy ű jtés a Föld napja alkalmából

Örömünkre szolgál bejelenteni, hogy a mai 
naptól újabb lépést tettünk a környezetbarát 
életmód fele.

Székelykeresztúr városában egyelőre 3 pon-
ton helyeztünk ki háztartási olajgyűjtőt:

- Kossuth Lajos negyed
- Hargita negyed
- Orbán Balázs negyed
Nagyon fontos, hogy a használt étolajat meg-

fontoltan gyűjtsük össze, kizárólag pet palackba!
Sem üveget, sem más anyagból készült tar-

tályt ne dobjanak a tárolókba.
Sütés után várjuk meg, míg az olaj kihűl, 

öntsük bele egy műanyag flakonba, zárjuk rá 
szorosan a tetejét, majd dobjuk ezt bele a tá-
rolóba. A jelenleg kihelyezett tartályok 240 lite-
resek, melyek bedobó része 25x25 cm-sek. Ez 
azt jelenti, hogy avatatlan kezek nem tudnak 
kutakodni benne. Kérjük, ne mellé helyezzék az 

összegyűjtött olajat, hanem a lezárt palackot 
dobják bele a tartályba!

Terveink szerint a város több pontján fognak 
elhelyezni hasonló gyűjtőtartályokat. Egyelőre 
felmérik az igényt ezzel a 3 működő ponttal.

A használt olajat szakcég szállítja el, és a be-
gyűjtött anyag újrahasznosításra kerül.

Ez azt jelenti, hogy minden székelykeresztúri 
lakos tehet azért, hogy egyre tisztább és egyre 
élhetőbb környezetünk legyen! Ez mindannyi-
unkon múlik, fogjunk össze az egészségesebb 
környezet érdekében! 

Hasznos tudnivalók:
A háztartásokban leggyakrabban keletkező 

veszélyes hulladék a használt sütőolaj. Sokan 
ezt nem is tudják, csak rutinból kiöntik a sze-
metesbe vagy a vécébe, mosogatóba. Pedig ez 
a lehető legrosszabb megoldás. A használt sü-
tőolaj (étolaj, kókuszzsír, olívaolaj stb.) nagyobb 

pusztítást okoz a környezetben, mint hinnénk.
A használt sütőolaj esetében kiemelten fon-

tos a szelektív gyűjtés, mivel egyetlen liter 
használt étolaj, melyet a csatornába öntenek, 
akár százezer liter élővizet is képes elszennyez-
ni! Az olaj nem keveredik a vízzel, és draszti-
kusan csökkenti az oxigénszintet, felborítva 
ezzel a vizek természetes egyensúlyát. Mivel 
a víz felszínén úszik, így meggátolja, hogy az 
oxigén bejusson az élővízbe. Ezzel csökken a 
vizek oxigén-tartalma, és pusztulást okoz a vízi 
élővilágban.

Használt étolajat soha ne öntsünk lefolyóba! 
Az olaj a csatornahálózatba kerülve növeli a 
szennyvíz tisztítók terhelését, de előtte lerakó-
dásokat képez a vízhálózatokban.

Döntsünk okosan és csökkentsük az ökológi-
ai lábnyomunkat!

Bálint Kinga

 Környezetbarát módon s zabadulhat meg a has znált étolajtól!
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DIÁKVILÁG
A tavasz folyamán iskolánk diákjai számos 

körzeti, megyei és országos versenyen jeles-
kedtek. Ezen alkalommal örömmel vesszük 
számba az elért szép eredményeket. 

2022. március 12-én került sor Csíkszere-
dában a megyei biológiai tantárgyversenyre, 
ahol Deák Noémi és Spătariu-Csíky Andrea X. 
B, illetve Fazakas Tünde XI. B osztályos tanu-
lók vettek részt, szép eredménnyel. Felkészí-
tő tanár Bán Eszter Noémi.

Ugyanezen a napon zajlott a Mikes Kele-
men magyar nyelv és irodalom tantárgyver-
seny megyei szakasza, amelyen iskolánkat 
Kornis Zsófia(V. o.), Lakatos Réka (VI. o.), 
Czire Boróka-Eszter (VII.o.), Nagy Nikoletta, 
Pitó Bettina (IX. o), valamint Molnár Timea és 
Molnos Lehel-Zoárd (X. o.) képviselték. Pitó 
Bettina megyei III. díjban részesült, felkészí-
tője Demeter Annabella tanárnő.

A XXIII. Csak tiszta forrásból megyei nép-
dalvetélkedő udvarhelyszéki döntőjén március 
19-én iskolánk népdalénekesei kiemelkedően 
teljesítettek. I. díj: Kiss Zalán (I. o), Marthi 
Buzogány Flóra (II. o.), Szombatfalvi Julian-
na-Éva (IV. o.), Salat Anita (X. o.); II. díj: Tódor 
Rebeka (III. o.), Nagy Nikoletta (IX. o.). Elis-
merő oklevél: Lőrinczi-Nagy Eneth előkészítő 
osztály. Felkészítő tanár: Nemes Annamária.

Hét XI-XII. osztályos tanulónk vett részt a Sa-
pientia EMTE Csíkszeredai Humántudományok 
tanszéke által februárban megszervezett Gúzsba 
kötve táncolni fordítói versenyen román-magyar, 
illetve angol-magyar kategóriában. A kétfordulós 

verseny március 19-én, a Sapientia EMTE Csík-
szeredai Karának székhelyén tartott döntőjébe 
Cocean-Szekeres Kriszta, Jakabfi-Biró Csenge 
(XII. o.), Mátyás Helga, Nistor Orsolya, Domokos 
Botond (XI. o) jutottak tovább. Angol-magyar 
kategóriában Domokos Botond IV. helyezést ért 
el és dicsérő oklevelet szerzett. Felkészítő taná-
rok: Pál Izabella és Tófalvi Kinga.

Március 19-én iskolánkban került megszer-
vezésre a Protestáns Felekezetek Olimpiájának 
megyei szakasza, a megyében tanuló reformá-
tus és unitárius vallásórás csoportok, valamint 
a teológia osztályok diákjainak részvételével. 
Fekete Katalin (X. o.) és Fodor Beáta-Klemen-
tina (XI. o.) diákok továbbjutottak a verseny 
országos szakaszára, amelyre 2022. április 20-
22. között került sor Székelykeresztúron. Fel-
készítő tanáruk Dr. Lakatos Sándor.

Ugyanezen a napon megrendezésre került 
a magyarságtörténeti megyei tantárgyver-
seny, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégiumban. Iskolánkat 
a hatodik osztályból négy tanuló képviselte:  
Nagy Fanni és Tekeres Sára, valamit Fazakas 
Hunor és Tánczos Zalán. Ők két csapatot al-
kotva versenyeztek. Dicséretben részesült a 
Nagy Fanni és Tekeres Sára alkotta csapat, 
felkészítő tanár Szőcs Annamária.

Az erdőszentgyörgyi Szent György Techno-
lógiai Líceum - vers, próza és rajz kategóriá-
ban - pályázatot hirdetett az V- XII. osztályos 
tanulóknak, A szeretet ereje címmel.

A rajzpályázaton részt vett Jakab Sarol-
ta-Borbála V., Imre Tímea és Györgyi Ró-
zsa-Virág VII., valamint Darkó Andrea X. A 

osztályos tanuló, aki I. helyezést ért el. Felké-
szítő tanár Dávid Hajnal.

Az április 8-10. között Kolozsváron megrende-
zett XX. Atlantisz Harangoz Országos Versmon-
dó Vetélkedőn két diákunk vett részt. A 9-10. 
osztályos korcsoportban Nagy Nikoletta (IX. A) 
tanulónk II. helyezést, míg a 11-12. osztályos 
korcsoportban Béni Etelka (XI. A) tanulónk III. 
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Demeter An-
nabella, kísérő tanár: Farkas Orsolya.

Március  végén került sor a IV. osztályosok 
számára meghirdetett Képrege rajzpályázat 
megyei fordulójára elküldött alkotások elbírá-
lására, melynek témája A csodaszarvas című 
népmonda megjelenítése volt. Iskolánkat 
Demeter Dóra, Kandó Hanna és Kinde Ingrid 
negyedikeseink képviselték. Demeter Dóra a 
megyei forduló I. helyezettje lett, ezért pá-
lyamunkájával részt vesz a verseny országos 
döntőjén, május 7-én. Kandó Hanna II. díjat, 
Kinde Ingrid pedig dicséretet kapott. Irányító: 
Biró Mária tanítónő.

A kolozsvári Református Kollégium és a Ba-
beş-Bolyai Tudományegyetem karainak szer-
vezésében 12. alkalommal került sor az egész 
iskolai évet felölelő Bölcs diákok országos in-
terdiszciplináris vetélkedő első két fordulójára, 
több, mint száz csapat részvételével. Iskolánkat 
a Nagy Nikoletta, Fazakas Mihály, Bardoczi Anna, 
Birtalan Tímea (IX. o.) alkotta Túlélők csapat-ve-
zető tanár Ladó Orsolya; a Deák Noémi, Spă-
tariu-Csíky Andrea, Molnos Lehel-Zoárd, Vonya 
Norbert (X. o.) alkotta Quattro csapat-vezető 
tanár Pál Izabella; illetve a Bálint Imola, Bálint 
Renáta, Borbély Orsolya-Ottilia, Patakfalvi Csa-
ba-Lajos (XI. o.) alkotta Gyárfás csapat -vezető 
tanár Székely-Tiboldi Anikó- képviselte, nagy-
szerű versenyzéssel, magas pontszámokat elér-
ve, az első három helyen végezve a megyében. 
A május 7-én zajló döntőbe, a legjobb tíz csapat 
közé Hargita megyéből a Gyárfás és a Túlélők 
csapatok jutottak, ezzel már megnyerve a fel-
ajánlott egy hetes jutalomtáborozást.

Összeállította: Székely-Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény Facebook oldala
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Határtalanul Budapes-
ten

Az évek óta sikeresnek 
és tanulságosnak elkönyvelt 
Határtalanul pályázat kere-
tén belül, a 2022. március 

28-április elseje közti időszakot a Zeyk Do-
mokos Technológiai Líceum egy 28 főből álló 
csapata Budapesten tölthette. A négy felnőtt 
kísérő által vezetett csoportban olyan diákok 
is részt vettek, akik első alkalommal léptek 
a mai Magyarország területére. De a tanul-
mányi út számos érdekességgel szolgált azok 
számára is, akik már sokadjára vettek részt a 
fent említett programsorozatban. Kampány-
hangulatban, napsütésben, esőben jártuk 

végig a főbb nevezetességeket, minden nap 
az Andrássy úti szállásunkról elindulva. Külön 
élmény volt, úgy a diákok, mint a felnőttek 
számára, Budapest szívében, központjában 
lakni, onnan elindulni és este oda visszatérni, 
a régmúlt korok hangulatát idéző épület tera-
szairól szemlélni a pesti estet.

Sétáltunk a tereken, a Vörösmarty, Deák, 
Kossuth téren. Meglátogattuk, és idegenve-
zetéssel körbejártuk az Országháza turisták 
számára látogatható részét, ismereteinket 
gazdagítottuk a Természettudományi Mú-
zeumban kiállított régészeti hagyaték meg-
tekintésével. Esőben megtekintettük a Gel-
lért-hegyet pesti és budai oldalról.

Szórakozásból sem volt hiány, hiszen a Hő-
sök terén áthaladva, betértünk a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykertbe. Az esős napon pedig az 
újpesti Aqua Worldben mulattuk az időt.

Egy délutánt a budapesti Pogány Frigyes 
Technikumban töltöttünk, ahol egy kerekasz-
tal-beszélgetés után az intézményt képviselő 
diákokkal barátságos focimérkőzésre került 
sor. Idegen pályán sikerült a csapatunknak 
győzedelmeskednie.

A résztvevőknek szabad programra is lehe-
tőségük adódott, melyet hasznosan kitöltve, 

értékes élményekkel gazdagodhattak. A fő 
programszervező tanár Tekeres Imola tanár-
nő volt. Munkáját és a program sikeres lebo-
nyolítását segítették dr. Valentin Réka Ibolya 
és Kornis Melinda tanárnők.

Kornis Melinda
Szakmák éjszakája
Számos érdekes tartalommal szolgált a di-

ákoknak, szülőknek, érdeklődőknek az április 
8-án 18-21 óra között, iskolánk Facebook-ol-
dalán, valamint weboldalán megszervezett 
magyarországi kezdeményezésű Szakmák éj-
szakája elnevezésű programsorozat. A prog-
ramsorozatban a következő, szakoktatásra vo-
natkozó szegmensek voltak megtekinthetőek:

Pályaorientáció
Pillanatképek iskolánk életéből
Az asztalos szakma bemutatása
Az autószerelő szakma bemutatása
A kertész szakma bemutatása
A kereskedelmi eladó szakma bemutatása
A textiltermék készítő szakma bemutatása
Iskolabemutató
A bentlakás bemutatása
 • Játék
 • Online érdeklődés és attitűd tesztek 
 • Kérdések-válaszok
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Nemzeti történelmünk és a tudományos 
világ témái szőtték át az óvodai programot a 
Napsugár Napközi Otthonban. 

Itt születtem én, ezen a tájon címet kapta 
a szülőföldről, városunkról szóló óvodai pro-
jektünk. A gyerekek érdeklődéssel ismerked-
tek meg a régi és a mai városképpel, a főbb 
épületekkel, emlékhelyekkel, szobrokkal. 
Hallgattak történeteket, legendákat a város-
ról, ellátogattak Petőfi körtefájához, tanultak 
életkoruknak megfelelő Petőfi-költeményt. 
Március 15-én nemzeti színű jelképeket ké-
szítettek. Számos érdekes tevékenység által 
ismerkedtek a témával. 

„Víz, víz, tiszta víz, /csodálatos tiszta íz./
Eső kopog, patak csobog,/tenger susog-az is 
víz.” mottó égisze alatt valósítottuk meg ta-
vaszi projektjeinket az idei évben. A Víz pro-
jekt a víz világnapja köré szerveződött, és 
a változatos, élménydús tapasztalatszerző, 
valamint szabad tevékenységek sora mind a 
tiszta víz fontosságára hívta fel a gyermekek 
figyelmét. A Tavaszi kerti munkálatok kere-
tében gyakorlatba ültették a gyerekek az el-
sajátított ismereteket: csíráztattak, ültettek, 
öntöztek, és tavaszi nagytakarítást végez-

tek. Köszönjük szépen a Popovics családnak 
és Hatos Györgynek, városunk kertészének, 
hogy segítettek a projektek kivitelezésében, 
a gyerekek hasznos információkkal és élmé-
nyekkel gazdagodhattak a víztöltő, valamit a 
városi üvegház meglátogatásakor. (Demeter 
Ilona és Szurkos Hajnalka óvónők)

Nemcsak a felnőtteket, de a kisgyereke-
ket is foglalkoztatja a bolygók, a Naprend-
szer, az űrutazás kérdésköre. Áprilisban a 
Gyöngyvirág csoportban Utazás a Föld kö-
rül ‒ Bolygók címmel terveztünk projektet. 
Tanulóink odaadással tanulmányozták, sajá-
tították el a bolygók nevét anyanyelven és 
románul is egyaránt. Könyvtárlátogatáson 
is részt vettünk a téma kapcsán. A projekt 
produktuma Űrlegénység-fotózás volt. Záró 
mozzanatként ajándékba névre szóló Na-
sa-belépő kártyát kaptak a kis Gyöngyvirá-
gok. (Szász Anna-Melinda és Simó Annamá-
ria óvónők)

A Tulipán csoportban A mesterségek vilá-
gába kalandoztunk a gyerekekkel, kik mindig 
nagy érdeklődéssel fordulnak a felnőttek vi-
lágához, mindannyiuk álma „egyszer felnőtté 
válni”. A foglalkozások változatosságát, sok-

színűségét szerettük volna bemutatni e pro-
jekt révén. Célunk volt, hogy a gyermekek 
megismerkedjenek közelebbről egyes szak-
mákkal, mert csak ily módon válik érthetővé 
számukra, hogy csakis a munka által lehet-
séges a számunkra megfelelő életkörülmé-
nyek megteremtése. A projekt kiemelkedő 
eseménye volt a dr. Nagy Zoltán fogorvosi 
rendelőjébe való látogatás, melynek lehető-
vé tételét ezúton is köszönjük. 

Csoma Ilona, Szilveszter Melinda 

Az iskolai élet szintén bővelkedett a tudo-
mányos és nevelési tevékenységekben. 

A Gyergyóújfa-
luban megszerve-
zett Csillagszerző 
Matematikaver-
seny megyei for-
dulóján iskolánk-
ból két tanuló 
vett részt: Nagy 
Ta m á s - Ro l a n d 
(VII. B) II. díj, 
Major Attila (VI. 
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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Or-
bán Balázs Gimnáziumot a Kisebbségi diákok-
nak szervezett Román nyelvű tantárgyver-
seny megyei szakaszán két diák képviselte és 
mindketten III. helyezésben részesültek. Az 
ötödikes Hegyi Boglárkát Szőcs Emőke tanár-
nő, valamint a nyolcadikos Györfi Norbertet 
Páll Emese tanárnő készítette.

Gratulálunk a versenyzőknek, és sok sikert 
kívánunk a továbbiakban!

2022. március 24-én az Orbán Balázs 
Gimnáziumban került megrendezésre a kö-
zépiskolák megyei labdarúgó bajnoksága. 
Iskolánk labdarúgó csapata, melynek tagjai 
Berei Tamás, Busch-Szabó Tóbiás, Buzogány 
Bendegúz, Kibédi Hunor, László Sándor-Zsolt, 
Lőrentz Előd-Mihály, Lörinczi Lóránt, Molnár 
Tamás, Szász Tamás és Tarkó Tamás, máso-
dik helyezést ért el a tantárgyverseny megyei 
szakaszán. Gratulálunk nekik!

2022. április 8-10-én került sor az Atlantisz 
harangoz országos versmondó vetélkedőre, 
melynek megszervezője a kolozsvári János Zsig-
mond Unitárius Kollégium. Atlantisz harangjai 

idén immár XX. alkalommal zendültek meg. 
A rendezvényen 41 versmondó vett részt Er-
dély magyar tannyelvű középiskoláiból. A köte-
lező vers a XI-XII. korosztálynak Nemes Nagy 
Ágnes: Istenről című verse volt, a szabadon 
választott költeménynek irány-iránytű-
keresés tematikához kellett kapcsolódnia. 
Iskolánkat Berei Tamás, XI. B. osztályos tanu-
ló képviselte e rangos rendezvényen, ahonnan 
dicsérő oklevéllel, IV. helyezéssel tért haza.

A 2021-2022-es tanévben a Piticot Alapít-
vány XXII. alkalommal, az előző évektől elté-
rően online szervezte meg a Mesék szárnyán 
című mesevetélkedőt Nagyváradon, amelyre 40 
csapat nevezett be a megyéből. Az Orbán Ba-
lázs Gimnáziumból idén két csapat vett részt a 
versenyen: a II. osztályos Kópék (Fiztus Dávid, 
Fodor-Birtalan Beáta, Kiss Tamás, Zsidó Apor) és 
a III. osztályos Jacsómanók (Antal Nóra, Balázs 
Mátyás, Demeter Csongor, Molnos Janka) csapa-
ta. A megmérettetésen Benedek Elek meséket 
ismerhettek meg a tanulók, és azokhoz kapcso-
lódó feladatokat kellett megoldaniuk. A kitartó 
meseolvasás, online felkészülés, a nehezített 
feltételek mel-
lett történő ver-
senyzés után 
mindkét csapat 
sikeresen vette 
az akadályokat, 
és mindhárom 
fordulón szép 
eredményeket 
értek el. Büszkék 
vagyunk rátok! 
Gratulálunk!

Két év kényszerszünet után újra megszer-
vezték a Mikes Kelemen magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyversenyt. Ahol szükséges volt, 
tartottak elődöntőt. A megyei szakaszra márci-
us 12-én került sor. Iskolánkat a következő ta-
nulók képviselték: Pál Orsolya Tímea és Táncos 
Dorottya 11. osztályos, valamint Mózes Tímea 
12. osztályos tanulók (Buzogány Zsuzsanna ta-
nítványai), Kendi Csenge-Napsugár 9. osztályos 
(Ivácson Sándor tanítványa), valamint Moldo-
ván-Szeredai Lilla 8. osztályos, Faluvégi Eszter 
és Rácz Izabella 10. osztályos diákok (Zsig-
mond Viola tanítványai). Mindannyian dereka-
san helytálltak, mindenkinek gratulálunk, aki 
vállalta a megmérettetést! Külön dicséret illeti 
azokat, akik dobogós helyezést értek el: Falu-
végi Eszter 2. helyezést ért el, ő továbbjutott az 
országos szakaszra, Rácz Izabella 3. lett, Mol-
dován-Szeredai Lilla és Pál Orsolya dicséretben 
részesült. Az országos szakaszra április 27-29-e 
között kerül sor Szatmáron. Eszternek jókedvű 
felkészülést 
és sok si-
kert!Or
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KULTÚRA/OKTATÁS

Április 12-én, kedden került sor a Digitális tör-
ténetek Udvarhelyszék értékeiről elnevezésű pro-
jekt székelykeresztúri bemutató rendezvényére 
a Molnár István Múzeumban. A projektet a ma-
gyarországi Anthropolis Egyesület kezdeményez-
te, szakmai partnerként pedig az Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület, az Udvarhelyi Fiatal Fórum, valamint 
az Udvarhelyszéki Értéktár Bizottság támogatta.

A projekt elsődleges célja az Udvarhelyszéki 
Értéktár értékeinek újszerű bemutatása és nép-
szerűsítése. Az értékek bemutatására 2-3 per-
ces kisfilmek segítségével került sor, amelyek 
a digitális történetmesélés módszertanát hasz-
nálva a Székelyföldön élő emberek értékekhez 
fűződő személyes viszonyát jelenítik meg. A 
projekt hozzájárul a tájegységről szóló jelenko-
ri elbeszélt történelem gazdagításához, továbbá 
az iskolai együttműködések során a fiatal gene-
rációk neveléséhez és szemléletformálásához. 
A projekt során 6 udvarhelyszéki érték került 
feldolgozásra, melyek a következők: Székely 
Dalegylet, Parajdi Sószoros, Székely-Szeltersz 
Völgye, Kováts Fényképészet, Szentábrahámi 
székely teák és fűszerek, valamint a Székelyke-
resztúri Petőfi-kultusz. A projekt egyik kiemel-
kedően fontos hozadéka, hogy ez utóbbi érték 
– a Székelykeresztúri Petőfi-kultusz - ez által 
került be az Udvarhelyszéki Értéktárba. 

A keddi eseményen Ungvári Borbála, az Er-
délyi Ifjúsági Egyesület munkatársa köszöntöt-
te a jelenlévőket, ezt követte Koncz Hunor-Já-

nos, Székelykeresztúr Város polgármesterének 
köszöntő beszéde, melyben felhívta a közönség 
figyelmét székelyföldi, illetve nemzeti értékeink 
fontosságára, azok megőrzésére és népszerű-
sítésére. A polgármester nyitóbeszédét Sán-
dor-Zsigmond Ibolya múzeumigazgató és törté-
netmesélő, a rendezvény házigazdája követte, 
aki folytatva a városvezető gondolatait értéke-
ink kiemelkedő szerepét, életben tartásuknak 
fontosságát hangsúlyozta. A nyitóbeszédeket 
követően sor került a projekt céljainak bemu-
tatására, Mihalkó Viktória, a kezdeményező 
Anthropolis Egyesület munkatársa ismertette 
a projekt mibenlétét, bemutatta az elkészült 
elektronikus kiadványt, valamint köszönetet 
mondott a történetek mesélőinek és a szakmai 
partnereknek, akik megtisztelték jelenlétükkel 
a rendezvényt. Ezt követte az Udvarhelyi és 
Udvarhelyszéki Értéktár Bizottság képviselői-
nek, Nagy Pálnak, illetve Fazakas Szabolcsnak 
az értéktárat bemutató beszéde, mely által 
arra ösztönözték a székelykeresztúri lakosokat, 
hogy gyűjtsék össze a város, illetve a környék 
értékeit, vezessék fel a helyi értéktárba, majd 
azt követően a széki értéktárba is, így megőriz-
ve, továbbéltetve azokat. 

A digitális kiadvány mellett QR-kóddal ellá-
tott táblák is készültek a projekt által, a táblá-
kon egy rövid leírás található az adott értékről, 
mellette egy QR-kód, melyet beolvasva az ér-
deklődő eljut a kisfilmeket tartalmazó oldalra. 

Ezeket a táblákat ünnepélyes keretek között az 
Anthropolis Egyesület, illetve az Erdélyi Ifjúsági 
Egyesület képviselői átadták a kisfilmek mesé-
lőinek, akikre az a feladat vár, hogy kihelyezzék 
azokat az értékek helyszíneire, így mindenki 
számára elérhetővé válnak nemcsak a filmek, 
de a digitális kiadvány is.

Az eseményt az egyik történetmesélő, a szé-
kelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium tanuló-
ja, Gál Ágota zárta egy Petőfi-szavalattal. 

A projekt során elkészült kisfilmek, illetve a 
digitális kiadvány megtekinthető a https://sto-
rycenter.info/hu/films/hungarikum/ webolda-
lon, illetve a partnerszervezetek weboldalain és 
a közösségi médiában. 

A projekt az Agrárminisztérium a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerű-
sítésének, megismertetésének,megőrzésének 
és gondozásának támogatására kiírt pályázat 
keretében valósult meg.

Ungvári Borbála

Székelykeresztúr 2022. április 20-22.
„A rád bízott drága kincset őrizd meg” 

2Tim 1, 14a
2022. április 20-22. között a székelykeresz-

túri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban ke-
rült megszervezésre a Protestáns Felekezetek 
Országos Tantárgyversenyének IV. kiírása. A 
rendezvényen közel száz V-XII. osztályos diák 
vett részt, akik a verseny megyei szakaszán a 
legjobb eredményeket érték el. 

Az olimpia központi bizottságának elnöke dr. 
Lukács Olga egyetemi professzor asszony, a ko-
lozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Refor-
mátus Tanárképző és Zeneművészeti Karának 
dékánja volt. A bizottság ügyvezető elnökének 
tisztét Csáki Péter úr, Románia Kisebbségügyi 
Államtitkárságának tanácsadója töltötte be.

Az ünnepélyes megnyitóra a székelykeresz-
túri unitárius templomban került sor, ahol a szó-
széki szolgálatot Nt. Tódor Csaba székelykeresz-
túri unitárius lelkész végezte, majd sor került a 
köszöntő beszédekre. A házigazdák részéről dr. 
Lakatos Sándor, a Berde Mózes Unitárius Gimná-
zium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. 

Az első nap zárásaként a Daltutajok zenekar ör-
vendeztette meg a hallgatóságot alkalmi koncerttel. 

Az írásbeli megmérettetés napján a 
várakozás feszültsége ült a diákok arcán, akik 
készen  álltak arra, hogy bizonyságot tegye-
nek arról, amire a világ fele csak legyint, nem 
tartván azt elég fontosnak. Abban a pillanatban 
csaknem szász magyar ajkú fiatal tartotta még-
is fontosnak. Különleges hangulat lengte be az 
öreg Berde Mózes Unitárius Gimnázium falait, 
az izgatott suttogások, elnyelt sóhajok, a titkos 
mosolyok, a sűrűn beírt fehér lapok láttán re-
ménykedni kezdett ismét.

Az írásbeli fáradalmait kipihenendő, a diákok 
és a kísérő tanárok részt vehettek egy városi 
körúton, amelyet Szőcs Annamária, történelem 
szakos tanárnő és Szakács Emília, földrajz sza-
kos tanárnő vezetett. Vendégeink többek között 
ellátogattak a Gyárfás-kúriához és megtekin-
tették a Molnár István Múzeumot.

Este a Vadrózsák Néptánccsoport és a Lelkes 
zenekar alkalmi műsorára került sor. A több 
mint egy órás műsort szinte lélegzetvisszafojt-
va figyelte a közönség. Hálásak lehetünk Nemes 
Annamária és Józsa Levente táncoktatóknak, 
akiknek köszönthetően a Berde Mózes Unitárius 
Gimnázium néptáncos fiatalajai ismerik az egy-
szerre, egy ritmusra lépés titkát.

A rendezvényzáró istentisztelet keretében 
megtisztelt jelenétével Ft. Kovács István úr, a 
Magyar Unitárius Egyház Püspöke, Kallós Zoltán 
úr, Románia Kisebbségügyi Államtitkára és Nt. 
Szegedi László Tamás úr, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület Generális Direktora. A záró 
istentisztelet keretében Nt. Rácz Norbert Zsolt 
úr, a Magyar Unitárius Egyház Főjegyzője vé-
gezte a szószéki szolgálatot.

Iskolánkat Fekete Katalin X. A osztályos diák 
és Fodor Beáta-Klementina XI. A osztályos diák 
képviselte. Fodor Beáta-Klementina dicséretben 
részesült, Fekete Katalin pedig negyedik helye-
zést ért el a versenyen.  Köszönjük nekik a be-
fektetett munkát és a dicséretes teljesítményt. 

A rendezvény megvalósítását Románia Tan- 
ügyminisztériuma, a Magyar Unitárius Egyház, 
az Erdélyi Református Egyházkerület, a Nagy-
váradi Református Egyházkerület, Székely-
keresztúr Város Polgármesteri Hivatala és a 
székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gim-
názium támogatta. 

Közhelyes zárómondat lenne, ha kijelente-
ném, hogy mind nyertesek vagyunk? Minda-
zok, akik ott voltunk, részt vállaltunk abban, 
ami rajtunk túlmenően a jövőbe mutat. Mi ez 
ha nem győzelem? 

Farkas Orsolya

 Megelevenedet t udvarhelys zéki ér tékek

 Protest áns felekezetek or s zágos vallásolimpiá ja
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ÖNKORMÁNYZAT/DIÁKVILÁG

 Térrendezés a fiat falv i templom körül
Újabb sikeres példa a Székelykeresztúri Ön-

kormányzat és az önkéntes városlakók gyümöl-
csöző együttműködésére.

Térrendezésre került sor a fiatfalvi templom körül.
A lakók kérésére az önkormányzat alapos 

tisztítási-rendezési-biztonságossá tételi mun-
kálatokat végzett a Templom-patak medrében.

A mederrendezési munkálatok magában fog-
lalták a meder kitakarítását, kővel való kiraká-
sát, mely igazán kellemes látványt nyújt. Ugyan-
akkor, a patak partján lakók védelmében és az 
omladozó sánc megerősítése miatt az önkor-
mányzat ún. gabionokat, vagyis kővel kirakott 
kosarakat helyezett ki parterősítés céljából.

Mivel a lakók jelezték, hogy közösségi teret 
szeretnének itt kialakítani, Székelykeresztúr Pol-
gármesteri Hivatalának kertészeti munkátarsai 
4 db hársfát és 3 db tűztövist is kiültettek, a kel-

lemes, élvezhető zöld övezet érdekében.
És mivel a munka akkor van értékelve iga-

zán, ha az érintettek is hozzájárulnak a mun-
ka sikeréhez, Sebestyén Zsolt alpolgármester 
vezetésével a lakók felvállalták a patak hídkor-
látainak lefestését, a padok letakarítását és 
újraszínezését. A kétnapos munkálatok során  
jónéhány lakos szorgoskodott a tér átváltozta-
tásán. Bárki jelentkezhetett önkéntes munkára. 

Az önkormányzat ezen tevékenységre is biz-
tosította a festéket, ecseteket és más, munká-
latokhoz szükséges eszközöket.

A munkálatok célja a patakmeder biztonsá-
gossá tétele mellett, egy kellemes közösségi 
tér kialakítása, mely rendezett zöldövezetével 
melengeti a lelket és kellemes látványt nyújt az 
arra járóknak.

Bálint Kinga

Igazi tavaszi nagytakarításra került sor Bet-
falván, április 2-án a délelőtti órákban. Négy 
köbméternyi szemetet gyűjtöttek össze a lelkes 
és tenniakaró önkéntesek.

Több mint 30 önkéntes tartotta fontosnak az 
utcák, terek és a természeti környezet takarí-
tását. Kicsik és nagyok egyforma lelkesedéssel 

álltak neki a mások által szétdobált szemét ösz-
szegyűjtésének. Az órákon át tartó szemétgyűj-
tés résztvevőihez az idő is kegyes volt. Az eső és 
havazás a munka lezárta után kezdődött. 

Az önkéntesek kitartó munkával gyűjtötték 
össze ezt a nagy mennyiségű szemetet, majd 
vidám, közös pizzaevéssel zárták az eseményt. 

Gratulálunk a munkához!
Székelykeresztúr polgármesteri hivatala kö-

szönti az ilyen jellegű kezdeményezéseket és 
továbbra is biztosítja a szemétszedéshez szük-
séges kellékeket (zsákok, kesztyű, szemét el-
szállítása). 

Bálint Kinga

 Tavas zi nagy t akarít ás Bet falván

C) III. díj. (Felkészítő tanárok: Kányádi Tímea 
és Major Margit)

Az erdőszentgyörgyi Szent György Techno-
lógiai Líceum - vers, próza és rajz kategóriá-
ban - pályázatot hirdetett az V-XII. osztályos 
tanulóknak A szeretet ereje címmel. Az V-VI. 
osztályos korcsoportban a rajz kategóriá-
ban Balogh Boglárka (V. C) III. helyezést, a 
VII-VIII. osztályos korcsoportban Dénes Ani-
ta (VII. B) I., Bellu Andrea (VIII. C) II., And-
rási Norbert (VII. B) pedig III. díjat nyert. 
(Felkészítő tanár Dávid Hajnal)

2022. március 19-én tartották a Vallás 
Olimpia megyei szakaszát a székelykeresztúri 
Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban. Balogh 

Boglárka, V. C osztályos tanulónk III. helye-
zésben részesült. (Felkészítő tanár Fodor Etel-
ka-Éva)

Az I am connected but not addicted to tech-
nology nevű nemzetközi ERASMUS + projekt 
keretén belül március 21-25. között iskolánk 
volt házigazdája az újabb továbbképzőnek. Tö-
rökországból hét, Portugáliából hat pedagógus 
vett részt a képzésen a Technológiai veszély: 
egészség és társadalmi élet témában. Az itt-
létük alatt betekintést nyerhettek az iskolai 

életünkbe, a képzéseken az iskolai projekt-
jeinkről, tevékenységeinkről számoltunk be, 
valamint a stressz kezeléséről és az ellenálló 
képességről hallgattunk előadásokat. A dél-
utánokon környékünk nevezetességeit mutat-
tuk meg a vendégeknek: Segesvár középko-
ri utcáin sétáltunk, megcsodáltuk a törcsvári 
kastélyt, nézelődtünk a parajdi sóbányában, 
az esztenánál megfigyeltük a sajtkészítés fo-
lyamatát, Kőrispatakon ismerkedtünk a szal-
mafonás mesterségével. A tevékenységsort 
a hagyományos Petőfi Gála és vacsora zárta. 
Tartalmas hetet töltöttünk együtt, tanultunk 
egymástól és egy kicsit megmutattuk, ami a 
miénk. (Takács Enikő tanárnő)

Összeállította: Buzogány Anna-Zsuzsánna

...folytatás az 5. oldalról
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Meghitt hangulatban zajlott az online szava-
lóverseny díjátadó ünnepsége Székelykeresz-
túron a magyar költészet napján.

A lírikus rendezvényre a Városi Könyvtár-
ban került sor, ahol a versenyzők közül sokan 
álltak ki az összegyűltek elé, megörvendeztet-
ni a lelkeket a versenyre beküldött versekkel. 

A díjazás 3 kategóriában történt:
Az V-VIII. osztályosok első díját Mátéffy 

Anna kapta, a második helyezett Péter Anna-
bella lett, míg Nagy Brigitta foglalhatta el a 
képzeletbeli dobogó harmadik helyét. Ebben a 
kategóriában a különdíjat Szabó Anna kapta. 

IX-XII. osztályosok díjazottjai:
I. helyezett:  Kendi Csenge-Napsugár
II. helyezett:  Berei Tamás
III. helyezett: Lévai Attila.
Ebben a kategóriában a különdíjat: 
 Tamási Csaba kapta.
Felnőtt kategória:
I. helyezett:  Atanackovic Natálija
II. helyezett:  Szilveszter Andrea
II. helyezett:  Kecseti Imola
III. helyezett + különdíj: Györfi Katalin
Mindenkinek gratulálunk és köszönjük a 

részvételt!
Bálint Kinga
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Nagy érdeklődés mellett nyílt meg április 
22-én délután a Molnár István Múzeumban a 
Nézőpontok 2 tűzzománc kiállítás. 

Az Elekes Gyula, székelyudvarhelyi zo-
máncművész által működtetett, idén fennál-
lása 20. évfordulóját ünneplő alkotóműhely 
jubileumi kiállítását a műhely vezetője, Elekes 
Gyula nyitotta meg. Jelen volt a műhely több 
alkotója is. Házigazda Sándor-Zsigmond Ibolya 
muzeológus volt. Meglepetésvendégünk, Ata-

nackovics Natália verselőadásával járult hozzá 
az esemény ünnepélyesebbé tételéhez.

Köszönjük mindenkinek a jelenlétet és a ki-
állítás sikere érdekébe fektetett áldozatos mun-
kát.

Isten éltesse a 20 éves alkotóműhelyt!
A kiállítás, amelyen összesen huszonhat al-

kotó műveit csodálhatjuk meg, május végéig 
látogatható.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Nézőpontok 2 – t űz zománc kiállit ásmegnyitó  Szavalóverseny eredmények

Székelyudvarhelyen 2022. április 21-24. kö-
zött zajlik a XXIII. Kékiringó Néptáncfesztivál. 
A résztvevő csoportok egy része, 120 fő ma 

délelőtt meglátogatta a Molnár István Múze-
umot.  Reméljük, az eső dacára, a látogatás 
szép élmény marad számukra!

Vidám gyerekzsivaj töltötte be a székelyke-
resztúri városi könyvtár termeit.

A Napsugár Napközi Otthon Gyöngyvirág ve-
gyes csoportja látogatta meg egy tevékenység 
erejéig a könyvtárat, elmélyülni az Űrvilág rej-
telmeiben. 

Lőrinczi Edit könyvtárvezető, mint házigaz-
da mondott mesét az Űrről, Simó Annamária és 
Szász Anna Melinda óvónők vezetésével meg 
színeztek, rajzoltak, csevegtek és énekeltek a 
gyerekek. A tevékenység befejeztével a nap-
közisek lelkesen vetették bele magukat a gye-
rekkönyv-sarok felfedezésébe és igazi kíván-
csisággal lapozva a könyveket, halmozták el a 
felnőtteket kérdéseikkel.

Sok gyerek tetszését nyerte el a Szitakötő 
folyóiratok varázslatos világa; gyerekmagazi-
nok, melyek a Liget Műhely Alapítvány adomá-
nyaként kerültek a székelykeresztúri könyvtár-
hoz, 100.000 Ft értékben, térítésmentesen. 

A Szitakötő folyóirat példányai megtalálha-
tóak a könyvtárban, minden gyereket szívesen 
látnak, hogy ezeket fellapozza. 

Szeretettel várjuk a látogatókat, kölcsönző-
ket, valamint ovisokat/osztályokat szervezett 
programokra!

 Jókedvű nap a köny v tárban

 Népt áncosok a múzeumban


