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Szabó Lőrinc

Ima a g yermekekér t 

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek.

Május 28-án, szombaton a napocska helyett 
a gyerekek vidámsága ragyogta be a székelyke-
resztúri Molnár István Múzeum udvarát. 

A keresztúri család és gyereknap alkalmából 
a szomorkás idő sem szegte kedvét a résztve-
vőknek. Az esemény megkezdése után másfél 
órával már több mint 270 gyerek vette át az 
önkormányzat által biztosított ingyenes fagyi/
vattacukor/popcorn utalványát. 

Legnagyobb sikere mindenképp az újdonság-
nak számító, csilingelő vonatnak volt, mely az Er-
délyi Magyar Néppárt jóvoltából szintén ingyene-
sen vitte városnéző útra a gyerekeket és szüleiket. 

Míg a nagyobb gyerekek óriási lelkesedéssel 
vetették bele magukat a számukra rendezett 
Exatlon próbák kihívásaiba, a kisebbek a mú-
zeum nagy termében mondókáztak, daloltak, 
majd ropták a táncot a Folktárs zenekar élőben 
húzott talpalávalójára.

Köszönjük Lukács Gabriella végtelen türel-
mét és szeretetét, mellyel körbeöleli foglalko-
zásain az apróságokat és szüleiket; köszönet a 
segítő pedagógusoknak, akik szakértelemmel 
vezetik az Exatlon próbáit, köszönjük a Keresz-
túri Papírosnak és általa Györgyi Attilának a dí-
jazottak ajándékait. A kézműves foglalkozások 
az ATA Youth Association from Transylvania ön-
kéntesei nélkül nem lennének ennyire vidámak 
és a táncos hangulat ennyire magasra a Vad-
rózsák, a Folktárs Egyesület és Lelkes zenekar 
nélkül sem juthatna. 

A mentősök, tűzoltók és rendőrség közvetlensé-
géért és nyitottságáért is nagyon hálásak vagyunk! 

Nektek meg, gyerekek, szívből köszönjük, 
hogy vagytok, és hogy ma is ekkora létszám-
ban megtiszteltétek a rendezvényünket 

Székelykeresztúr nagyon büszke rátok!
Bálint Kinga
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77/2022-es HATÁROZAT az APIA-val való 
kapcsolattartó személy megbízásáról.

78/2022-es HATÁROZAT a Helyi Tanács 
168/2021 számú, Székelyudvarhely Térségé-
nek Közösségi Fejlesztési Társulása létreho-
zásról szóló Határozatának módosításáról.

79/2022-es HATÁROZAT az Egyes épü-
letek feljavítása egy Vállalkozói Inkubátorház 
létrehozása céljából elnevezésű beruházás 

megvalósítási tervének aktualizálásáról.
Székelykeresztúr, 2022. május 02.

80/2022-es HATÁROZAT a Petőfi Sándor 
Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak lis-
tájának elfogadásáról.

81/2022-es HATÁROZAT a Betfalva 115. 
szám alatti ingatlan bérbe adási dokumentáci-
ójának jóváhagyásáról.

82/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-
gatási egységek kilépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

83/2022-es HATÁROZAT a Timafalvi utcai 
járdák feljavítása elnevezésű beruházás meg-
valósítási tervének és technikai-gazdasági mu-
tatóinak elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. május 20.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 77/2022 privind împu-
ternicirea persoanei responsabile din partea 
oraşului în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură.

HOTĂRÂREA nr. 78/2022 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
al oraşului Cristuru Secuiesc nr. 168/2021 pri-
vind constituirea Asociației de dezvoltare inter-
comunitară „ Zona Odorheiu Secuiesc – Széke-
lyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési 
Társulása”.

HOTĂRÂREA nr. 79/2022 privind apro-
barea reactualizare DALI pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea unor imobile pentru Înfi-

ințare incubator de afaceri în Orașul Cristuru 
Secuiesc“

Cristuru Secuiesc, 02. mai 2022.
HOTĂRÂREA nr. 80/2022 privind aproba-

rea listei obiectelor de inventar propuse pent-
ru casare aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale 
„Petőfi Sándor”.

HOTĂRÂREA nr. 81/2022 privind apro-
barea documentaţiei de atribuire a închirierii 
clădirii magazinului alimentar, situat în oraşul 
Cristuru Secuiesc, sat Beteşti nr. 115.

HOTĂRÂREA nr. 82/2022 privind aproba-
rea retragerii unor unităţi administrativ-terito-
riale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară “AQUA INVEST MUREŞ”.

HOTĂRÂREA nr. 83/2022 privind aproba-
rea documentaţiei DALI şi PT, şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru investiţia „Reabilita-
re trotuar în strada Timafalvi din orașul Cristu-
ru Secuiesc“.

Cristuru Secuiesc, 20. mai 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2022.04.15-2022.05.15

Házasságkötés:
  29.04.2022 
Hanzi Szabolcs és Kalányos Szidónia
  29.04.2022 
Dobai Csaba és Makai Szende
  29.04.2022
Deé Levente és Somorai Andrea
  29.04.2022
László Szabolcs és Lázár Tímea-Júlia

  29.04.2022 
Sipos Laszló és Bokor Kinga-Mária
  13.05.2022
Fésüs Szabolcs-Levente és Isac Anita-Éva

Elhalálozások 
Gábos Paraschiva  16.04.2022
Gábor Erzsébet  28.04.2022
Péter Lídia   28.04.2022
Bándi Zoltán   06.05.2022
Szakács Erzsébet–Mária 08.05.2022
Iulisca Jozsef   07.05.2022
Séra Ştefan   13.05.2022

A Gagyi-patak medre évtizedek óta nem volt 
kitakarítva, és egyre nagyobb az árvízveszély 
a fákkal benőtt és sűrűn bebokrosodott meder 
miatt. Ezért került sor a patak medrének taka-
rítására.

Területrendezési és árvíz-biztonsági szem-
pontokat figyelembe véve a munkálatokat a 
Vízügy munkatársai végezték a Polgármesteri 
Hivatal kérésére.

A Gag yi-pat ak 
medrének t akarít ása

Figyelembe véve a lakosság kérését/javasla-
tait és konzultálva a rendőrséggel, május folya-
mán összesen négy ponton helyeződtek ki se-
bességcsökkentő bordák - fekvőrendőrök - az 
Arany János utcában. 

Kérjük, közlekedjenek figyelmesen!

Fekvőrendőrök kihelyezése

 Aszfaltozási munkálatok 
Városunkban idén három olyan utca kap asz-

faltburkolatot, ahol eddig még sosem volt ilyen.
Ezek a Berde Mózes, Rövid és Farkas utcák.
Mivel a város minden lakója egyaránt fontos 

és a XXI. század alapvető követelménye a meg-
felelő infrastruktúra biztosítása, fontosnak tart-
juk, hogy élhető körülményeket és szép élette-
ret biztosítsunk a város lakóinak.

A munkálatok értéke közel 400.000 lej és a vá-
ros saját forrásból biztosítja erre a pénzkeretet.

Jelenleg a vízelvezetőket építik, következő 
lépésként a Farkas és Rövid utcákban kicserélik 
a gázvezetékeket. A Berde utcában ez már ko-
rábban megtörtént. 

Mindhárom utca teljesen új aszfaltburkolatot és 
járdafelületet kap, modern esővíz-elvezetőkkel. 

A munkálatok befejezése nyár végére várha-
tó. Az ilyen jellegű munkálatok itt nem állnak 
meg, készülnek a tervek más, hasonló állapot-
ban lévő utcák feljavítására.
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ÖNKORMÁNYZAT

 Önkéntes s zeméts zedés a Timafalvi temetőben

A május 21-én, szombatra meghirdetett sze-
métgyűjtési akció alkalmával tonnányi szeme-
tet sikerült összegyűjteni a Timafalvi temető-
ben takarítást felvállaló önkénteseknek.

Farkas Attila, önkormányzati képviselő és 
Benczédi Enikő, keresztúri lakos kezdeménye-
zéséhez zárkózott fel Székelykeresztúr Polgár-
mesteri Hivatala, segítve az esemény meghir-
detésében, és ez alkalommal is biztosítva a 
zsákokat, kesztyűket, eszközöket és az elszállí-
tási költségeket.

Az önkéntes takarítók közt a figyelmes meg-
figyelő hamar felfedezhette Koncz Hunor-János 
polgármestert és az önkéntes munkát büszkén 

promováló és az önkéntes akciókban mindig 
résztvevő Sebestyén Zsolt alpolgármestert.

Külön köszönet jár minden résztvevőnek, aki 
nem sajnálta a szombatját takarításra fordítani, 
a közösség érdekében, és az RDE munkatársa-
inak, akik 3 személlyel maguk is példával szol-
gáltak és gyűjtötték a szemetet szabadidejük-
ben, a tűző napon.

Döbbenetesen sok szemét van felgyűlve sze-
retteink végső nyughelyén. Közös odafigyelés-
sel a rengeteg szétszórt szemét és a kaotikus 
rendetlenség könnyen szabályozható lenne.

Kérjük, figyeljenek oda, hogy szemétgyűjtő 
pont csak a ravatalozó mellett található, ide kell 

hordani az összegyűlt szemetet, műanyagot, 
üveget, hulladékot. Itt szelektív hulladékgyűj-
tési lehetőség is van.

A temető elhelyezkedése miatt fentebbi pon-
tokra a szemetes autó nem tud eljutni, ezért 
kérjük, ha bárhol a temetőben szétszórt szeme-
tet látnak, vagy kezdődő szemétrakást, ne kö-
vessék a rossz példát, nem szemétgyűjtő pont 
van ott, csak valaki könnyelműen lerakta a sze-
metét, elunva azt a tartályokig levinni.

Kérjük, legyünk mindannyian figyelmeseb-
bek, hisz környezetünk tisztasága és rende-
zettsége mindnyájunktól függ!

Bálint Kinga

Gyerekzsivajtól és kíváncsi kérdésektől volt 
május 24-én hangos a hivatal.

A mesterségek hete alkalmával a Berde Mó-
zes Unitárius Gimnázium napközi otthonának 
Mosolymadárkák csoportja látogatott el ma az 
önkormányzathoz, ahol házigazdagént fogadta 
őket Koncz Hunor- János, Székelykeresztúr pol-
gármestere. 

A Fazakas Annamária és Bulz Rebeka által 
vezetett csoport igazi gyermeki kíváncsisággal 
tette fel kérdéseit. A hivatalon kívül a tűzoltó-
sághoz is ellátogattak.

Köszönjük, hogy szebbé tettétek a napunkat!
Bálint Kinga

Kis látogatók a hivatalban  Tőkés László Székelykeresztúron
Székelykeresztúrra látogatott Tőkés László, 

református lelkész, egykori püspök, az 1989-es 
romániai forradalom hőse.

Tőkés 2003-tól, alapításától, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Emellett 
2004- től a Kárpát-medencei Magyar Autonómi-
atanács (KMAT) és 2000-től a Pro Universitate 
Partium Alapitvány (PUPA) kuratóriumának el-
nöki tisztségét is betölti.

AZ EMNT elnöke megbecsülését fejezte ki a 
másfél éve megválasztott új városvezetésnek. 
Kiemelten hangsúlyozta, hogy a változással ho-
zott új mentalitás és a munkához való komoly 
hozzáállás eredményei már most látszanak 

Székelykeresztúr arculatában, hangulatában és 
legfőképp fejlődésében.

A beszélgetés témája volt többek közt a 
megnyert pályázatok, melyeket a jelenlegi vá-
rosvezetés nyújtott be és vitte végig a sikeres 
elbíráláshoz vezető folyamatot. A már megnyert 
pályázatok mellett a folyamatban lévő, benyúj-
tott kérésekről is szó esett, valamint a közeli, 
közép és hosszú távú tervekről. 

Tőkés László tiszteletét és mély megbecsü-
lését fejezte ki Székelykeresztúr lakóival és a 
városvezetéssel szemben, Isten áldását kérve 
mindennapi tevékenységükre ezekben a nyug-
talan időkben.
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A Berde Mózes Unitárius Gimnázium közös-
sége a Madarak és fák napját egyhetes rendez-
vénysorozattal és vetélkedővel ünnepelte. Cé-
lunk ezzel a tevékenységgel is a környezetünk 
élővilágának megismerése, a természet, az élő-
világ tiszteletére, megóvására való nevelés volt. 

Osztályközösségek  versenyeztek az I. dí-
jat jelentő egynapos jutalomkirándulásért, a 
II. és III. díjért, valamint a közönségdíjért. A 
versenyzők számos kreatív feladat elvégzé-
sével bizonyították rátermettségüket, együtt-
működésüket és csapatszellemüket: termé-
szetfotókat készítettek, méteres nagyságban 
ábrázoltak egy-egy vidékünkön is előforduló 
madarat, interjút készítettek vállalat, illetve 
intézményvezetőkkel a környezetszennyezés 

ártalmairól és a megelőzés fontosságáról. A 
döntő napján  megoldottak egy online feladat-
sort, majd bemutatták addigi munkájuk ered-
ményét. A versenyt a XI. A osztály közössége 
nyerte,  II. helyezett a VI. osztály volt, III. díj-
ban a X. A és XI. B osztályok részesültek. A 
közönségdíj birtokosa a X. A osztály közössége 
lett. Május 21-én került sor a verseny győzte-
seinek, a kitartóan és alaposan felkészülő XI. A 
osztálynak a kirándulására, amely egy sétával 
indult a parajdi Sószorosban. Meglátogatták 
az aragonit múzeumot, de a Csigadombot és a 
nárciszok mezejét sem hagyták ki. 

Az átgondolt, jól megszervezett rendez-
vénysorozat Szakács Emília és Bán Eszter No-
émi tanárok kezdeményezésével és vezetésé-

vel zajlott, akik a projekt anyagi hátterének 
biztosításáért már előzőleg pályáztak támo-
gatásért a KVKA közösségénél, amit meg is 
nyertek.

Források: 
Székelykeresztúr Polgármesteri Hivatalának, 

illetve az intézménynek a Facebook-oldala

A Kolozsvári Megyei Erőforrás és Pszichó-
pedagógiai Központ Psiho+ megnevezéssel 
országos projektet kezdeményezett, melynek 
célja a fiatalok megszólítása, érzékenyítése 
volt a következő témák irányába: mi változott 
a szülők, nagyszülők generációjának szórako-
zási lehetőségei, beállítódásai, illetve a mos-
tani fiatalok szórakozási szokásai között? Mi 
számított értéknek a régebbi (Baby boomer, 
X) generációk, és mi számít értéknek a mos-
tani, Z generáció számára?

A versenyzők a projekt végén egy esszé-
ben kellett összefoglalják gondolataikat a fen-
ti kérdésekről.

A Zeyk Domokos Technológiai Líceumot 
Vaszi Anita és Barabás Blanka, végzős diá-
kok képviselték. Ők jutottak tovább a megyei 
megmérettetésre, Kornis Melinda, pedagógus 
tanácsadó tanár irányításával.

Barabás Blanka, XI. osztályos tanuló, me-
gyei II. helyezést ért el, és így továbblépett az 
országos mezőnybe.

Szeretettel gratulálunk nekik és kitartást 
kívánunk a továbbiakban!

Projektlátogatással egybekötött körutat 
tettek vidékünkön az ózdi Szécsenyi 
István Katolikus Technikum és Gimnázium 
(SZIKSZI) pedagógusai és diákjai

A május 5-10-e közti időszakban az ózdi 
SZIKSZI diákjai és pedagógusai egy sikere-
sen megpályázott Határtalanul projekt kere-
tén belül iskolánkba, a Zeyk Domokos Tech-
nológiai Líceumba tettek látogatást, illetve az 
itt tartózkodásuk alatt megtekintették a kör-
nyék földrajzi csodáit és történelmi, kulturális 
hagyatékát.

Az immár, közel 10 évet felölelő kapcsolat 
idei projektjének Petőfire emlékezve címe hűen 
sugallja a költőóriás legendás alakjának a kol-
lektív nemzeti tudatba való beolvadását, mely 
tudat helytől, időtől függetlenül emlékezni tud 
és akar. Erre az emlékezésre méltó helynek 
bizonyult Székelykeresztúr: itt, május 9-én az 
ózdi diákokkal végigjártuk a Petőfi legendája 
köré gyűrűző, azt éltető emlékhelyeket.

A Petőfi nyomdokaiban körséta a Zeyk Do-
mokos Technológiai Líceum udvaráról, ponto-
sabban kiélesítve a képet, a Zeyk Domokos 
mellszobortól indult. Itt Kornis Melinda és 
Tekeres Imola tanárnők a 48-49-es szabad-
ságharc tábornokáról, az iskola névadójáról 
meséltek, mintegy kapcsolva őt Petőfihez és 
csapatához. Ezután, a Timafalvi temetőben, 

az ózdi diákok kitisztították Petőfi legendai 
sírját, elhelyezve azon a kegyelet virága-
it és a tiszteletet sugalló nemzeti szalagot.  
A legendai sír történetéről Tekeres Imola, tör-
ténelem szakos tanárnő mesélt, majd záró 
mozzanatként, az ózdiak kérésére, Kornis 
Melinda, magyarszakos tanárként elszavalta 
Petőfi Szeptember végén című versét, egy kis 
magyarázattal fűszerezve. A Zeyk Domokos 
Technológiai Líceum épületét bejárva, a diá-
koknak, pedagógusoknak alkalmuk adódott 
szóba állni, tapasztalatot cserélni az itteni ta-
nulókkal, pedagógusokkal. A körséta a Gyár-
fás-kúriánál ért véget, ahol az interaktív, Pe-
tőfit Keresztúrhoz kötő stációkat, embereket 
bemutató falnál időzött a csapat, kérdéseket, 
illetve megjegyzéseket fűzve a témához. Vé-
gül a körtefánál egy ózdi diák fennhangon el-
olvasta Kányádi Sándor 1954-ben írt Haldoklik 
az öreg tanú című versének első versszakát.

Az itt töltött napok alatt sétát tett a csapat 
Székelyudvarhely központjában, megismerve 
a város történetét, továbbá alkalmat kerítet-
tek Orbán Balázs sírjának a meglátogatására, 
valamint a székelyderzsi műemléktemplom 
megtekintésére is.

Egy napot szenteltek a Békási-szoros, Gyil-
kos-tó páratlan szépségű vidékének a körbe-
járására, de sajnos az idő közbeszólt és néhol 
csak az autóbusz ablakának szűrőjén keresz-
tül nézhették a táj szépségeit. Egy másik nap-
ra a Sóvidék érdekességeinek megtekintését 
tűzték ki célul, Parajd, a Sószoros, valamint 
Szováta megállóhelyekkel. 

A projekt az itteni diákok Ózdra történő lá-
togatásával fog folytatódni, ahol továbbra is 
Petőfi lesz a téma.

Reméljük, hogy az itt töltött időszak alatt 
úgy a diákok, mint a pedagógusok találtak, fel-
fedeztek és tanultak újat, érdekeset, szeretni-
valót. Végezetül a magam nevében köszönöm 
Gál Mónika, ózdi kolleganőnek a kitartását, 
odaadó munkáját és a soha nem lankadó kí-
váncsiságát, mellyel diákok csapatait tudja 
megmozgatni, felfedezésre sarkallni.

Kornis Melinda
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Induló osztályaink:

• Reál profilon: matematika-informatika osztály, 26 hely
• Humán profilon: filológia osztály, intenzív idegennyelv- 

oktatással, 26 hely
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„Nemes szép élethez nem kellenek nagy 
cselekedetek. Csupán tiszta szív és sok, sok 
szeretet.” – Pázmány Péter

Április 8-án újra hagyományos formában 
szerveztük meg végzős diákjaink nagykorúsító 
ünnepélyét. Maturandusaink családtagja-
ik, tanáraik, diáktársaik és az iskola meghí-
vottainak jelenlétében vették át a felnőtté 
válás szimbólumaként számon tartott piros 
szalagot, miután dr. Szatmári Ilona, iskolánk 
igazgatója, Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, és Koncz Hunor-János, 
városunk polgármestere ellátta őket hasz-
nos útravalóval. A tizenegyedikesek ünnepi 
műsora után az est fénypontja a végzősők 
táncbemutatója volt, melyre Izsák Zoltán 

kunszentmártoni táncoktató irányításával ké-
szültek fel. Ezúton is gratulálunk, és kívánunk 
sikeres, boldog életet minden nagykorúvá vált 
diákunknak! 

Az áprilisi vakációt megelőző héten zajlott 
iskolánkban az Emotional management – 
tool for fighting social media dependency 
című Erasmus + projektünk keretében a part-
neriskolák delegációinak tapasztalatcseréje, 
amely során három spanyol és három portu-
gál kolléga nyert  betekintést iskolánk életé-
be. Tanórákon és órán kívüli tevékenységek 
keretében ismerkedtek meg diákjainkkal, tan-
testületünkkel, nevelési gyakorlatunkkal, ha-
gyományainkkal. Látogatásuk utolsó napján 

interkulturális est keretében búcsúztunk tőlük, 
abban a reményben, hogy együttműködésünk 
a projekt lezárása után is folytatódni fog. 

Kelepelő napok keretében ismerkedhet-
tek meg a környék nyolcadikosai iskolánk 
oktatási kínálatával. A Diáktanács tagjainak 
közreműködésével szervezett program já-
tékos formában nyújtott betekintést  min-
dennapjainkba. A résztvevők diákjaink sze-
mélyes tapasztalai, illetve egy iskolánkról 
készült bemutató révén értesülhettek az 
OBG, illetve az induló osztályok nyújtotta le-
hetőségekről. Minden végzős nyolcadikosnak 
sikeres záróvizsgát kívánunk! Várjuk szere-
tettel leendő diákjainkat!

A vakáció fele közeledve egyre sűrűbbé 
válik az iskolai élet a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában. Iskolai rendezvények, tudományos 
és sportvetélkedők, pályázatok, tantárgyver-
senyek és a záróvizsgákra való szorgos ké-
szülődés gazdagította az elmúlt heteket.

Javában zajlottak a testnevelés és sport 
tantárgyversenyek úgy az alsó tagozaton, 
mint az általános iskola szintjén. Iskolánk 
csapatai és tanulói több területen is érdekel-
tek voltak.  Az V-VIII. osztályos lány kézilabda 
megyei szakaszát március 21-én Gyimesfel-
sőlokon rendezték meg, ahol a lányok első 
helyezést értek el, a házigazda csapatát le-
győzve. Hasonló eredményt értek el az V-VIII. 
osztályos fiúk is, akik Szentábrahám csapa-
tát legyőzve értek el megyei első helyezést 
kézilabdában, ezzel jogot szerezve a regioná-
lis szakaszra. Ezt követte a helyi szervezésű 
V-VIII. osztályos kispályás labdarúgás körzeti 
szakasza, ahol sikerült megszerezni az első 
helyezést, így részt vehettünk a Salamáson 
megszervezett megyei szakaszon, ahol ötödik 
helyezést ért el a csapat. 

A következő verseny április 4-én, az álta-
lunk megszervezett vegyes minikézilabda tor-
na megyei szakasza volt. Ezen a bajnokságon 
a III-IV. osztályos tanulókból álló csapat má-
sodik helyezést ért el. 

Áprilisban megszerveztük a tetratlon és 
cros versenyszámok helyi szakaszát, amire 

közel harminc gyerek jelentkezett. Az ered-
mények tükrében Balázs Eszter, Fodor Ad-
rian-Ion és Márton Alpár Rafael képviselték 
iskolánkat április 14-én Székelyudvarhelyen 
a megyei tetratlon versenyen, ahol Márton 
Alpár Rafael első helyezést ért el, így tovább 
jutott az országos döntőre. 

Gratulálok minden tanulónak az elért, szép 
eredményekért, és a belefektetett munkáért, 
valamint további sok sikert kívánok a soron 
következő versenyekhez. Felkészítő tanárok: 
Simon Géza-Áron és Lázár Zsolt. (Az esemé-
nyekről beszámolt Lázár Zsolt testnevelés 
szakos tanár.)

2022. május 7-én került sor a Képrege or-
szágos rajzverseny díjkiosztó ünnepségére, 
melyet Marosvásárhelyen tartottak. A 
gyerekeknek az idén a Csodaszarvas 
mondáját kellett illusztrálniuk. Derzsi Hajnalka 
IV. B osztályos tanuló Hargita megye első 
helyezettjeként jutott tovább az országos 
döntő szakaszára, ahol 31 pályamunka közül 
DICSÉRETET nyert. (Felkészítő: Táncos Móni-
ka tanító néni)

A magyarországi szentendrei Reformá-
tus Gimnázium áprilisban a XXI. alkalommal 
rendezte meg a nemzetközi Áprily Lajos 
versenyt. A képzőművészeti vetélkedő V-VI. 
osztályos kategóriájában Molnár Annabella 
(V. B) II. helyezést (ezüst oklevél), Balogh 
Boglárka (V. C) pedig III. helyezést (bronz ok-

levél) szerzett. A VII-VIII. osztályos korcso-
portban Dénes Anita (VII. B) II. díjban (ezüst 
oklevél), Bellu Andrea (VIII. C) III. díjban 
(bronz oklevél) részesült. A természetfotó 
vetélkedő VII-VIII. osztályos korcsoportjának 
II. helyezését (ezüst oklevél) Andrási Norbert 
VII. B osztályos tanulónk nyerte. (Felkészítő 
tanár: Dávid Hajnal)

2022. május 14-én, szombaton Csíkszere-
dában került megrendezésre az Emil Palade 
biológia tantárgyverseny, amelyen isko-
lánkat két tanuló képviselte. Major Attila VI. 
C osztályos tanuló, aki harmadik helyezés ért 
el, és Máthé Kitti, szintén VI. osztályos diá-
kunk dicséretben részesült. (Felkészítő tanár: 
Hatos Anna-Zsuzsanna)

Rendhagyó módon az idén májusban került 
sor az ötödik osztályosok beavató ünnepségé-
re, a Gólyabálra, mely az izgatott kisgólyák 
és a vizsgák miatt terhelt nyolcadikosok szá-
mára is igazi lehetőség volt a kikapcsolódásra 
és a közösségi élmény megélésére.

Gratulálunk a diákok szervezéséhez, kitar-
tó munkájához és az elért eredményekhez!

Összeállította Buzogány Anna-Zsuzsánna
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Gondolta volna 1875-ben Jaeger F. József, 
a Kolozsváron frissen diplomázott gyógysze-
rész, amikor segédnek érkezett Székelykeresz-
túrra Aescht Adolf patikájába, hogy majd 150 
évvel később, 2022-ben saját patikát nyithat 
Szentendrén? Miután 1876-ban a megboldogult 
Aescht üzletét átvette, megalapította a Jaeger 
gyógyszerész-dinasztiát. Ő maga és fiai, Viktor 
és Jenő az államosításig a saját, majd halálukig 
a székelykeresztúri államosított gyógyszertá-
rakban dolgoztak.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (szent-
endrei Skanzen) 2022. május 19-én nyílt meg 
az erdélyi épületegyüttes, amelynek a polgári 
várost bemutató részében a székelykeresztúri 

Jaeger-féle gyógyszertár másolatban megépí-
tett épülete is látható. A 19-20. századfordulós 
keresztúri gyógyszertár Jaeger F. József pati-
kájának tökéletes másolata. A patika beren-
dezése Székelykeresztúron nem maradt fenn, 
csupán visszaemlékezésekből ismerjük, milyen 
lehetett. Szerencsére a szakemberek találtak 
egy, az eredeti bútorzatot helyettesítő míves, 
neogótikus patikaberendezést, amelyet a bu-
dapesti Szent István Gyógyszertárból sikerült 
átmenteni a Skanzenbe. Valnicsek Béla aszta-
los készítette 1899-ben, aki számtalan bútort 
készített országszerte gyógyszertárakba.

Egy olyan városi kiállítási egységről van 
szó, ahol egy sepsiszentgyörgyi ügyvédlakás, 
a székelyudvarhelyi postahivatal, a székelyke-

resztúri Jaeger-féle patika, egy kézdivásárhelyi 
divatáru-kereskedés, valamint egy marosvá-
sárhelyi nyomda, illetve kávéház mutatja be a 
19. század végén és 20. század elején a polgá-
rosodó székelyföldi kisvárosokban feltörő igé-
nyeket. Hogy Székelykeresztúrról miért éppen 
a patika került kiválasztásra?

A patika fénykorában a ház alsó szintjét az 
üzlet, emeletét pedig egy ötszobás polgári lakás 
foglalta el. Az utcáról a bejárást egy magas, boltí-
ves kőkapu biztosította. Visszaemlékezésekből 
tudjuk, hogy a patika bútorzata sötét színű tö-
mörfából készült. Üvegtégelyek sorakoztak a pol-
cokon, amelyekre cégjelzéses, díszes, aranyszínű 
gyógyszeres címkéket ragasztottak. A cég a leg-

nagyobb polgári patikák mintájára működött még 
a második világháború idején is. A gyógyszertár 
épületének múzeumi megépítése nemcsak a szé-
kelykeresztúri patika működésébe enged bepil-
lantást, de a közösség megbecsült polgárának, 
Jaeger F. Józsefnek és családjának élete is mege-
levenedik a látogatók előtt.

A csodálatos üzlethelyiség, a polcokon a régi 
keresztúri újságokból jól ismert Jaeger-féle ter-
mékek, gyógyszeres üvegek, dobozok látványa 
ejti ámulatba a belépőt. Az élményt fokozzák 
az „élő történelem” jelenetek, amelyeket a Jae- 
ger patikust és Gabriella kisasszonyt, a patikus 
segédjét megszemélyesítő színészek idéznek 
fel. A patika múzeumi bemutatásának ideje a 
20. század elejére tehető. A patikából sajnos 
nagyrészt a Molnár István Múzeumban őrzött 
mindössze néhány tárgy maradt meg, többek 
között egy-két gyógyszeres üveg, szárazbé-
lyegző, számlák, levelek, árukatalógus, fotók, 
vénygyűjtemény és a termékek címkéi. 

Az épület teljes földszinti alapterületét a kiál-

lítás és az élő interpretációs bemutatásra alkal-
mas üzlethelyiség foglalja el.

Az emeleti helyiségekben múzeumpedagó-
giai foglalkoztató helyiségeket alakítottak ki. A 
lakóház mellett megépült a szikvízüzem is.

A patika-rekonstrukció szakmai felelőse dr. 
Németh Szandra. Örömünkre szolgál, hogy a 
folyamatban részt vehettünk, és az előzetes 
helytörténeti kutatásokat mi végezhettük el.

Sándor-Zsigmond Ibolya

A felélesz tet t székelykeresz túri Jaeger-patika Szentendrén – kicsit másképp!
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Május 5-én Fülöp D. Dénes, székelyudvar-
helyi nyugdíjas újságíró két könyvét mutattuk 
be az olvasóknak a Molnár István Múzeumban.

Fülöp D. Dénes Csak név maradsz egy kőla-
pon címmel verseinek válogatott gyűjteményét 
adta közre, Zöldruhában megtaposva című re-
gényének cselekménye a romániai kommunista 
diktatúra éveiben történik. Egy erdélyi magyar 
fiatalember kalandos és tragikus sorsát írja 
meg, igaz történetre alapozva. 

A szerző beszélgetőtársa P. Buzogány Árpád 
művelődésszervező volt.

Szente B. Levente legújabb versesköte-
tének bemutatójára május 13-án került sor. A 
költő, meseíró és mesegyűjtő 10. önálló köte-
tét, a Vízmerítő című könyvet ismerhették meg 
az olvasók. 

A szerző beszélgetőtársai a kötet szerkesz-
tői, Kemenes Henriette és Szűcs László, az Új-
várad Kiadó munkatársai voltak.

Szente B. Levente verseit Kendi Csenge Nap-
sugár olvasta fel, gitáron játszott László Bence. 

Köszönjük a közreműködést!
Május 19-én kettős könyvismertetőre került 

sor: Balázs K. Attila Homokóriás című novel-
láskötetét és Lövétei Lázár László Fekete-
munka című verseskötetét mutatták be az ér-
deklődőknek. Moderátor Zsidó Ferenc volt.

Sándor-Zsigmond Ibolya

 Májusban három alkalommal tar tot tunk köny vbemutatót

Májusban két külön sportágban is a legjobbaknak 
járó díjakat hozták el a székelykeresztúri sportolók.

Bálint Andor és ifj. Péter Miklós a székelyud-
varhelyi U19-es csapatával nyerték meg az Or-
szágos Futsal döntőt. 

Elekes István egyéni versenyben hozta el az or-

szágos bajnoki címet, az Országos Cross Duatlon 
versenyen. Kiváló teljesítményének köszönhetően 
kategóriájában a pódium első fokára léphetett. 

László Csongor, szintén az Országos cross 
duatlon verseny keretében kategóriája második 
helyezését hozta el. 

Elekes István és László Csongor máris neki-
álltak készülni a júniusban tartandó világbajnok-
ságra. Ehhez kitartást és hasonló jó eredménye-
ket kívánunk!

Bálint Andor, ifj. Péter Miklós, Elekes István, 
László Csongor, Székelykeresztúr büszke rátok!

GRATULÁLUNK!
Bálint Kinga

 „Egy nyugdíjas óvónő mindennapjai”
Népes közönség előtt május 27-én nyílt meg 

a Molnár István Múzeumban Benedek Irma 
nyugdíjas óvónő kézimunka-kiállítása. Egy 
olyan színvonalas, szemet-lelket gyönyörköd-
tető népművészeti kiállítást láthatnak az ér-
deklődők, amely a szakma dicséretére válik. 
A csodálatos kézimunkákat nézve, látnunk kell 
mögötte azt a sokévtizedes kitartó munkát is, 
amelyek ezeket a varrottasokat, alkotásokat 
létrehozták. Szenvedélyből, valami iránti elkö-
telezettségből, a maga és mások – többnyire 
családja – örömére. 

Az alkotó szerető családja megbecsülésének 
köszönhetően ezzel a kiállítással kilépett a nagy 
nyilvánosság elé. Önként soha nem tervezett 
ilyesmit, de az élet így hozta, mert mindig tar-
togat mindannyiunk számára kellemes megle-
petéseket is.

A kiállítás félig titokban készült, meglepetés-
nek szánták a szervezők. A beavatottak, régi 
kollegák, pályatársak, családtagok, jóbarátok 
mind részesei akartak lenni a pillanatnak, ami-
kor megtörténik a varázslat és lehull a lepel a 
hosszú és értékes pedagógusi életút mellett 

kedvtelésből, szorgalommal, végtelenül sok öl-
téssel létrehozott gyöngyszemekről.

Talán nincs a kézimunkáknak olyan fajtája, 
amelyet Benedek Irma ne gyakorolt volna: kö-
tés, horgolás, neccelés, pointlas, szövés, var-
rás, nagyírásos, kelim. Az utóbbi időben gobelin 
varrásában leli kedvét. 

Csodás emlékek, egy korszak lenyomatát 
őrzi minden egyes darab, de mindannyiunkban 
felébresztik a szépre való áhítozást, az igazi ér-
tékek iránti vágyakozást. 

A kiállított munkák mellett megismerhettünk 
egy eredményes pedagógusi életutat, amely a 
történelmi korok változásainak tükrében osz-
totta meg gazdag és a jelenkornak is üzenetér-
tékű tapasztalatait.

A meghitt ünnepségen a kiállító alkotót a Pe-
tőfi Sándor Általános Iskola III. osztályos tanu-
lói, Gölner Enikő tanítónő tanítványai köszön-
tötték. Mi lehet kedvesebb egy nyugdíjas óvónő 
számára?

Köszönet ezért az élményért Benedek Irma 
óvónőnek, kívánunk számára jó egészséget, to-
vábbi alkotókedvet!

Sándor-Zsigmond Ibolya

 A kikre büs zkék lehetünk
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KÖZÉLET

Isten hozot t S zékel ykeres z túron!
Május 5-én a székelykeresztúri Molnár Ist-

ván múzeum tavaszi pompában tündöklő ud-
varán  az elmúlt egy év szülötteit köszöntötte 
Székelykeresztúr polgármestere, Koncz Hu-
nor-János. 

A rendezvényre hatvankilenc újszülött és 
szülőik voltak meghívottak. Minden újszülött 
egy kis csomagot kapott a városvezetés ré-
széről, az édesanyák virágcsokrot vehettek át,  
amelyet az alkalomhoz illően kedves kis gyer-
mekkéz nyújtott át nekik. 

Köszöntő beszédében Koncz Hunor-János 
polgármester reményét fejezte ki, hogy a vá-
ros legfiatalabb lakói, az ünnepelt kisbabák 
mindannyian egészségben, gondoskodó sze-
retetben  nőhetnek fel, megtalálják helyüket 
az óvodában, iskolában, szülővárosukra min-
dig büszkék lesznek, és boldog, elégedett éle-
tet élhetnek. 

A gyermek a legnagyobb értékünk, legfőbb 
gondunk az ők biztonságuk és jólétük. 

Isten hozott titeket Székelykeresztúron!

Székelykeresztúr üzenetét adtuk át Novák Katalin, köztársasági elnökasszonynak
Május 19-én a szentendrei Skanzenben ke-

rült sor az Erdély Épületegyüttes I. ünnepélyes 
megnyitójára. Ez alkalomból abban a megtisz-
teltetésben volt részem, hogy személyesen 
találkozhattam Novák Katalin, Magyarország 

Köztársasági Elnökasszonyával.
A székelykeresztúri lakosok nevében adtam 

át a város ajándékát, amely egy, a városunk te-
rületén talált XV-XVI. századi lovasalakos kály-
hacsempe tökéletes másolatának a plakettje.

Az épületegyüttes átadásán a székelyke-
resztúri Jaeger-patika tökéletes másolatát mu-
tathattuk be a nagyérdeműnek.

Székelykeresztúr örök!
Koncz Hunor-János

Május 13-án a székelykeresztúri gimnázium 1964-ben végzett évfolya-
ma 58 éves, az 1974-ben végzettek május 21-én pedig 50 éves találkozó-
ra gyűltek össze. Öröm látni, hogy ilyen szép számban találkozhattak és 

felidézhették közös emlékeiket. Köszönet a képeket rendelkezésünkre bo-
csájtó véndiákoknak, szervezőknek, Deák Mózesnek és Albert Lászlónak.

Kívánunk mindkét évfolyamnak még számos örömteli találkozást!


