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  Adventi ha jnal
Alföldön, fákon zúzmara,
adventi hajnal zápora,
ezüst mezők, ezüst világ…
Szobánkban csend és béke van,
karácsonyt vár a kisfiam.

Ezüst mezők, ezüst világ,
ti visszatérő szent csodák,
ó, szép adventi hajnalok!
Lelkemben halkan zengenek
rég elfelejtett énekek.

Ó, szép adventi hajnalok,
Istent dicsérő angyalok,
bús tájon, íme, zeng a szó:
az éjszakának vége már,
megtartó Krisztus erre jár…

Bús tájon íme zeng a szó:
Istennel élni volna jó
az ég alatt, a föld felett,
s üdén, miként a kisfiam,
Jézusra várni boldogan.

Az ég alatt, a föld felett
pusztítva jár a gyűlölet…
Adventi hajnal zápora
e csendes téli reggelen
nyugodj meg fájó lelkemen.

Adventi hajnal zápora,
új boldog élet mámora
ó, hullj reám, ó, hullj reám!
Hozzátok el a nagy csodát
ezüst mezők, ezüst világ!

Advent első vasárnapján meghitt, családias 
hangulatban meggyújtottuk az első gyertyát a 
Millecentenáriumi emlékmű melletti téren el-
helyezett adventi koszorún. Köszönjük minda-
zoknak, akik eljöttek, hogy részesei legyenek 
ennek a szép eseménynek. Köszönjük a Szé-
kelykeresztúri Református Egyházkösség ének-

karának, hogy igazi ünnepélyes pillanatokat 
szereztek a jelenlévőknek. 

Kívánom mindnyájunknak, hogy szóljon ez 
az időszak a legfontosabbakról, a szeretteink-
ről. Hittel, reménnyel, szeretettel, 

áldott és békés várakozást kívánok!
Koncz Hunor-János

Gyer t yagyújtás advent első vasárnapján 

Az adventi időszak a Jézus eljövetelére való 
várakozás és lelki felkészülés ideje, amikor a 
négy gyertya által jelképezett tulajdonságokat, 
a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet 
kell erősítenünk magunkban. 

A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg: 
az első adventi vasárnapon az elsőt, a másodi-
kon az elsőt és a másodikat együtt és így to-
vább az utolsó vasárnapig, amikor mind a négy 
gyertya ég. A hétről hétre egyre nagyobb fényt 
adó gyertyák Jézus eljövetelének közeledtét 
szimbolizálják. A koszorún minden egyes gyer-
tyának saját jelentése van.

Az első gyertya Ádámot és Évát szimbolizál-
ja, akiknek Isten elsőként ígérte meg a meg-
váltást; ezért ez a gyertya a hit jelképe. A 
második gyertya a zsidó népet szimbolizálja, 

akiknek Isten megígérte, hogy közülük való lesz 
a Messiás; ezért ez a gyertya a remény jelké-
pe. A harmadik, rózsaszínű gyertya Szűz Máriát 
szimbolizálja, aki megszülte Jézust; ezért ez a 
gyertya az öröm jelképe. A negyedik gyertya 
Keresztelő Szent Jánost szimbolizálja, aki Jézus 
közelgő eljöveteléről és a bűnbánatról prédikált 
a népnek; ezért ez a gyertya a szeretet jelképe.

A gyertyák színeinek külön jelentésük van, 
ugyanis hagyományosan három lila és egy ró-
zsaszínű gyertya áll a koszorún. A katolikus 
vallásban a lila szín a bűnbánat, a rózsaszín az 
öröm színe. Az első, a második és a negyedik 
vasárnap a lila gyertyákat kell meggyújtani. A 
rózsaszínű a harmadik adventi vasárnapon, lob-
ban lángra, ugyanis Szűz Mária jelképeként ez 
az öröm napja.

 A z adventi gyertyák jelentése
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128/2022-es HATÁROZAT költségve-
tés módosításra, a Napsugár Napközi otthon 
épületénél, az Oktatási intézmények épüle-
tei energetikai hatékonyságának növelésére” 
nevű programban való részvételéről.

Székelykeresztúr, 2022. november 2.

129/2022-es HATÁROZAT egy Küküllő ut-
cai beltelek megvásárlásának jóváhagyásáról.

130/2022-es HATÁROZAT egy felülépíté-
si jog átruházásáról.

131/2022-es HATÁROZAT egy ANL által 
épített lakás eladásáról.

132/2022-es HATÁROZAT a 2022-es évi 
helyi költségvetés kiigazításáról.

133/2022-es HATÁROZAT az erdők meg-

közelíthetőségét fenntartó alap létrehozásáról.
134/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-

gatási egységek belépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

Székelykeresztúr, 2022. november 17.
135/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-

gatási egységek kilépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

136/2022-es HATÁROZAT egyes közigaz-
gatási egységek belépésének jóváhagyásáról 
az AQUA INVEST MUREŞ Közösségi Fejlesztési 
Egyesületből.

137/2022-es HATÁROZAT a Maros 
megyei ivóvíz szolgáltatás és kanalizálás 
2014-2020 közötti időszakára vonatkozó re-
gionális fejlesztési terv Ludas – Mezőmé-
hes szakasza árstratégiájának, valamint a 
22/202.662/05.03.2010 számú megbízási 
szerződés mellékaktájának elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2022. november 23.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂREA nr. 128/2022 privind modifi-
carea Hotărârii nr. 132/2021 privind parti-
cipare la Programul privind creșterea efici-
enței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădirile publice pentru obiectivul 
de investiții „Creșterea eficienței energetice 
în clădirile Grădiniței Napsugár din Cristuru 
Secuiesc.”

Cristuru Secuiesc, 2. noiembrie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 129/2022 privind achizițio-
narea unui teren în orașul Cristuru Secuiesc, 
str. Târnavei Fn..

HOTĂRÂREA nr. 130/2022 privind aproba-
rea transmiterii unui drept de superficie.

HOTĂRÂREA nr. 131/2022 privind aproba-
rea vânzării unui apartament tip ANL, situat 
în orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 132/2022 privind consti-
tuirea Fondului de accesibilizare a pădurilor 
pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 133/2022 privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
orașului Cristuru Secuiesc pe anul 2022.

HOTĂRÂREA nr. 134/2022 privind aproba-
rea aderării unei unități administrativ terito-
riale la Asociația de Dezvoltare Intercomu-
nitară „AQUA INVEST MUREŞ”

Cristuru Secuiesc, 17. noiembrie 2022.

HOTĂRÂREA nr. 135/2022 privind aproba-
rea retragerii unor unități administrativ teri-
toriale din Asociația de Dezvoltare Interco-
munitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

HOTĂRÂREA nr. 136/2022 privind aproba-
rea aderării unei unități administrativ terito-
riale la Asociația de Dezvoltare Intercomu-
nitară „AQUA INVEST MUREŞ”

HOTĂRÂREA nr. 137/2022 Proiectul de 
hotărâre al primarului privind aprobarea 
Strategiei de tarifare conform rezultatelor 
Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul re-
gional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
potabilă si apă uzată din județul Mureș, în 
perioada 2014-2020, Zona LUDUŞ-GREBE-
NISU DE CÂMPIE. UAT Luduș, UAT Sânger, 
UAT Tăureni, UAT Zau de Câmpie, UAT Gre-
benișu de Câmpie, UAT Şăulia, UAT Miheșu 
de Câmpie, și a Actului adițional la Contrac-
tul de delegare al gestiunii serviciilor publi-
ce de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
22/202.662/05.03.2010.

Cristuru Secuiesc, 23. noiembrie 2022.

HOTĂRÂRILE 
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI 
CRISTURU SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI

 Anyaköny vi hírek
 2022.10.15-2022.11.15

Elhalálozások 
Pitó Dionisie   22.10.2022
Ambrus Anna   26.10.2022
Szávuly Jolanda   29.10.2022
Tekeres Margareta-Vera 05.11.2022
Ráduly Irina   08.11.2022
Firtos Anna   14.11.2022

November elején több évtizedes várako-
zás után három olyan újonnan felújított utcát 
avathattunk fel, amelyekre büszkén mond-
hatjuk, hogy 2022-ben ilyennek kell lennie 
egy városi utcának.

A Farkas, Berde Mózes (leágazása) és a Rö-
vid utcák lakói örömmel fogadtak bennünket, 
és jó volt azt látni, hogy örülnek annak, hogy 
tovább nem kell poros-sáros utcákban éljenek.

Természetesen mi sem érkeztünk üres kézzel, 

és az ott lakóknak minden házhoz egy-egy szé-
kely zászlót adtunk ajándékba, büszkén tűzzék ki 
házaikra, hirdetve, hogy városunkat büszke szé-
kely emberek lakják. A zászlókat, az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség jóvoltából, Györgyi Attila, Hargita 
megyei önkormányzati képviselő adta át. 

Köszönettel tartozunk minden kollégának, 
tervezőnek és kivitelezőnek, akik közreműköd-
tek, hogy az utcák elkészülhessenek.

További utcák teljes felújítását tűztük ki cé-
lul, amelyeket a közeljövőben hasonlóképpen 
fogunk felújítani!

 Utcák átadása



2022. november - 3.   oldal

  Megújuló játszótér
A novemberi időjárás nem hátráltatta azo-

kat a munkálatokat, amelyek során az Orbán 
Balázs negyedi kis játszótéren felszerelésre 
kerültek az új elemek, illetve elhelyezést nyer-
tek a padok is. Hasonlóképpen a Hargita utca 
végében lévő játszótér is gazdagodni fog új, 
komplex játszóelemmel, valamint padokkal. 

Bízunk benne, hogy mindenki magáénak 
tudja majd a felszerelt, kihelyezett eszközöket, 
annak megfelelően használja és gondot fordít 
majd rájuk.

HÁZUNK TÁJA

November második felében újabb projekt 
vette kezdetét. A fiatfalvi közösségi téren el-
kezdődtek a területrendezési munkálatok. A 
munkafolyamat, amelynek kivitelezése két 
fázisban zajlik majd, az alábbiak szerint fog 
megvalósulni: első fázisban a közösségi tér 
ifjú korosztályának tervezett játszótéri elemek 
beszerelését fogjuk kivitelezni, majd azt köve-
tően fog az egész udvar teljesen átalakulni és 
megszépülni, kiszolgálva nemcsak a fiatfalvi 

közösséget, hanem minden keresztúri és kör-
nyékbeli lakost. 

Köszönet illeti Sebestyén Zsolt alpolgármes-
ter urat, aki fiatfalvi lakosként szívén viseli en-
nek a projektnek minden lépését. Ugyanakkor a 
tanácsos kollégák, Kiss József tanácsos úr, va-
lamint Csíki Irma tanácsos asszony ugyancsak 
fiatfalviként, maximálisan támogatták és támo-
gatják ennek a projektnek az előrehaladását. 

Koncz Hunor-János polgármester 

 Területrendezési munkálatok a fiatfalvi közösségi téren 

A remek hírek sora nem ért véget november 
folyamán, ugyanis örömünkre szolgál, hogy 2 
új köz-WC került kihelyezésre.

Az egyik a Gyárfás-kertben, ahol az elhasz-
nálódott illemhelyet váltotta az újonnan kihe-
lyezett, annak érdekében, hogy az oda látoga-
tókat megfelelő körülmények fogadják, illetve 

egy második, ami az Egyesülés Sportpálya te-
rületén került kihelyezésre, kiszolgálva az ott 
sportolni vágyókat, valamint a mérkőzések so-
rán a kilátogatók számára is biztosított így az 
illemhely. 

Mindkét helyszínen 2 fülkés (női, férfi) kon-
téner típusú WC-k kerültek kihelyezésre. 

Egy 3-ik köz-WC is beszerzésre került, mely-
nek kihelyezése is rövidesen sorra kerül a vá-

ros egyik központi részén, kiszolgálva ezt a rég 
óhajtott igényt is.

Tisztelettel kérünk minden lakost és idelá-
togatót, használjuk a kihelyezett illemhelye-
ket rendeltetésüknek megfelelően, vigyázzunk 
azok állapotára és tisztaságára, csak közösen 
tudunk jó irányba haladni.

Székelykeresztúr Város 
Polgármesteri Hivatala

Folytatódtak azok a munkálatok, amelyek a kor-
szerű szemétlerakó helyek kialakítását célozzák 

városunkban. Több ponton is felszerelésre kerültek 
az új szeméttároló konténerek, két helyen a Kos-
suth negyedben, az I garzon, valamint a városi piac 
szomszédságában, valamint a Timafalvi negyedben. 

A munkálatok fontos lépést jelentenek a vá-
ros tisztántartásáért, a civilizált lakhatási kör-
nyezet megteremtése érdekében.

Vigyázzunk a tisztaságra!

 Új köz-WC-k

 Korszerű szeméttárolók
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DIÁKVILÁG

Újból megszervezésre került a már lassan 
hagyománnyá váló osztálybajnokság a Zeyk 
Domokos Technológiai Líceum keretén belül.

November 2-án rajtolt el az iskola sportcsar-

nokában a második osztálybajnokság, amit már 
nagy izgalommal vártak a diákcsapatok.

A kupát 1-2 hét szervezési munka előzte 
meg, amiben a diákok is részt vettek.

Az idén 5 fiúcsapat és egy lánycsapat ne-
vezett a bajnokságra, közel hatvan diákot si-
került megmozgatnunk.

Fordulatos és izgalmas mérkőzések során 
a X-XI. C osztályok közös fiúcsapata szerezte 
meg az első helyet, második helyezett lett a 
IX. L osztály fiúcsapata, a bronzérmet pedig a 
X. M osztály fiúcsapata érdemelte ki.

Külön gratulálunk a merész és ügyes XI. C 
osztály lánycsapatának, akik állták a sarat a 
fiúcsapatok ellen.

A Gólkirályi címet Firtos Károly Tamás, XI. 
C osztályos diák 9 találattal szerezte meg.

A legjobb kapus díját Simény Szabolcs, 
XI. M osztályos diák kiemelkedő kapustelje-
sítményével érdemelte ki, valamint a legjobb 
játékos címet Márton Alpár Rafael, IX. L osz-
tályos diák tudhatja magáénak. A versenyen 
mindenki nyert, hiszen részese lehetett egy 
csodálatos hangulatú rendezvénynek. A fair-
play, az egymásnak szurkolás összekovácsol-
ja a diákot osztályon, illetve iskolán belül.

Lőrinczi Éva Tímea 

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum X. 
osztályainak tanulói az emberkereskedelem 
elleni küzdelem fontosságára hívták fel a fi-
gyelmet érdekes plakátok elkészítése által. 
Mindezt megelőzte egy beszélgetés az em-
berkereskedelem világszintű terjedéséről, 
valamint azokról a rizikófaktorokról, ame-
lyekre mindenképpen érdemes odafigyelni, 
mind passzív szemlélőként, mind az esemé-
nyek résztvevőjeként, elszenvedőjeként.

Kornis Melinda 

Körzeti Bolyai matematika csapatverseny
2022.10.14-én került megszervezésre is-

kolánk felújított dísztermében a körzeti Bo-
lyai matematika csapatverseny.  A versenyen 
az Orbán Balázs Gimnázium és a környék is-
koláinak 3. osztályos és 5-8. osztályos diák-
jai mérték össze tudásukat (összesen 10 csa-
pat). A csapatok nagyon ügyesen dolgoztak, 
jó volt a hangulat a kemény munka mellett. 
Diákjaink közül a Gesztenyék csapata (Bán 
Roland, Demeter Örs-Lehel, Lőrinci Nóra és 
Szilveszter Botond nyolcadik osztályos tanu-
lók) és a Tökfejek csapata (Karamán Bence, 
Pállfy Bence, Zsidó Szabolcs hatodik osztá-
lyos tanulók) bizonyultak a legjobbnak. Gra-
tulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraik-
nak! A versenyen lebonyolításában Barabás 
Erzsébet tanító néni, Constantinescu Ágnes 
és Nagy Lajos matematika szakos tanárok 
vettek részt.

Iskolai könyvtárak világhónapja
Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi 

Szervezetének (International Association 
of School Librarianship) felhívása alapján 

2008 óta október az iskolai könyvtárak vi-
lághónapja. A felhíváshoz minden évben 
iskolánk könyvtára is különböző érdekes 
programokkal kapcsolódik.

A világhónapnak minden évben más-más 
témája van, az idei év mottója: Olvasással a 
globális békéért és harmóniáért. Kihasznál-
va a szervezet nyújtotta lehetőséget jelent-
keztünk a nemzetközi könyvjelző program-
ba, ahol rögtön két iskola megkeresésére is 
válaszolhattunk, ugyanis könyvtárosaik által 
partnerként választottak minket a nagybá-
nyai George Coșbuc Általános Iskola elemi 
tagozatos diákjai és a lourosai (Portugália) 
António Alves Amorim Iskolacsoport előké-
szítősei. Így november folyamán könyvjelző-
ket készítettünk és postáztunk egymásnak. 

Hatos Melinda 
Papírszínház-készítő verseny

A Székelykeresztúri Városi Könyvtár és a 
Youth Association from Transylvania papír-
színház-készítő versenyt hirdetett V-VIII., IX-
XII. osztályosoknak és felnőtteknek.

Jelentkezni csapatban vagy egyénileg is le-
hetett. A jelentkezőknek egy szabadon válasz-

tott magyar népmesét kellett illusztrálni 6-10 
darab A3 formátumban elkészített, szabadon 
választott technikával kivitelezett (rajz, grafi-
ka, festmény, montázs stb.) pályamunkával.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadásá-
ra 2022. október 24-én került sor. A díjazott 
munkák digitalizált változata a könyvtár me-
setárát fogja gazdagítani.

Pavlokin Klára, iskolánk tizedik osztályos 
diákja III. díjban részesült, irányítótanára 
Tank Erzsébet. Mindkettőjüknek gratulálunk!

Gólyabál
A végzős diákok szervezésében, 2022. no-

vember 11-én megrendezésre került az idei 
gólyabál. A hagyományos gólyatánc és eskü-
tétel után sor került a nagy megmérettetésre, 
amely során kiderült, hogy a 10 kiválasztott 
gólyapárból ki volt érdemes a 2022-es Mr. és 
Miss Gólya címre. Különféle feladatokat kel-
lett megoldanunk: be kellett kössük egy ti-
zenkettedikes diák mindkét cipőfűzőjét fél 
kézzel, bókolni kellett a zsűrinek adott szavak 
használatával, gólyaarcot kellett festenünk a 
párunknak, ismert zeneszámot kellett folytat-
nunk és összemérhettük tudásunkat egy Ka-
hoot-kvízben is.  Az utolsó feladat során tán-
colnunk kellett egy újságpapíron úgy, hogy 
le ne lépjünk arról. A zsűri egyeztetése után 
kihirdették a győztes párt. Örültünk, hogy ré-
szesei lehettünk ennek, és nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük a szervező tanároknak, 
diákoknak, hogy most már hivatalos tagjai 
vagyunk az iskola diákközösségének.

Táncos Boróka, IX.A
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November a 3-5. között iskolánk  a refor-
máció jegyében tartott tematikus hétvégét. 
A tanulmányi kirándulással egybekötött ese-
ménysorozat főszereplői középiskolás kezdő 
osztályaink voltak, de az utazásban tizedikes 
és tizenegyedikes diákok is részt vettek, akik 
Vajdahunyadra, Gyulafehérvárra és Dévára 
látogattak. A 65 diák és 6 kísérő tanár Déván 
részt vett a Dávid Ferenc egyházalapító püs-
pök emlékére szervezett ifjúsági zarándok-
laton.  Vasárnap iskolánk igazgatójának, dr. 
Lakatos Sándor lelkész-vallástanárnak a szó-
széki szolgálata után kilencedikeseink alkalmi 
műsort mutattak be a székelykeresztúri uni-
tárius templomban.

Hargita Megye Tanácsa és Tanfelügyelő-
sége a tantárgyversenyeken dobogós helye-
zéseket elért diákokat és az őket felkészítő 
pedagógusokat díjazta. A térségünkből szár-
mazó diákoknak és tanáraiknak november 
8-án adták át a jutalmakat a székelyudvarhe-
lyi polgármesteri hivatal Szent István-termé-
ben. Iskolánkból 11 diák és 4 pedagógus volt 
a díjazottak között. 

A  gimnázium napközi otthonában no-
vember 9-én megrendezésre került az első 
pedagógiai kör a helyi és körzeti óvodape-
dagógusok számára, amely a román nyelv ta-
nításának kihívásairól szólt, a Hogyan? Meny-
nyit? Miért? címszó alatt. 

Elemi osztályos tanulóink több csoportban 
is ellátogattak a városi könyvtárba. Az  első 
osztályosok bűvészkedtek a színekkel, me-
séltek, ismerkedtek a könyvek világával. A 
másodikosok a papírszínház-készítő verseny 
első díjas munkájának bemutatóját hallgatták 
meg. A napközis gyermekek „libás” tematikus 
hetet tartottak. A foglalkozások  közt említ-
hetjük az élő lúd simogatását, Szent Márton 
legendájának megismerését, az ünnepnaphoz 
kapcsolódó népszokásokba való betekintést. 
A hét legkülönlegesebb eseménye a Már-
ton-napi alkotó délután volt. 

Az V-VIII. osztályos diákok részt vettek 
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület Thanksgiving 
– Hálaadás nevű, angol nyelvű interaktív 
foglakozásán. A diákok megismerkedtek az 
amerikai hálaadás történetével és szokásai-

val,  majd a hála fontosságáról beszélgettek 
az önkéntesekkel. Az VII-VIII. osztályos ta-
nulók november 14-én  elsősegélynyújtási 
foglalkozáson vettek részt. Elméleti alapis-
mereteket sajátíthattak el, ahol szó esett az 
elsősegélynyújtás fontosságáról, életmentő 
szerepéről, majd gyakorlatban kipróbálhatták 
az újraélesztési technikákat, a kötözés külön-
böző formáit, valamint azt is, hogy esetleges 
csonttörések esetén hogyan kell eljárni. A 
természettudományok szakosztályos diákja-
ink részt vettek a Budapesti Orvostanhallga-
tók Egyesülete által szervezett kardiovaszku-
láris- és tumorprevenciós online előadásokon.

November 11-13. között került sor az orszá-
gos Kriza János balladamondó, balladaéneklő 
és mesemondó versenyre Sepsiszentgyör-
gyön, ahol a balladaéneklő csoportban Nagy 
Nikoletta X. osztályos  tanuló első helyezést 
ért el és különdíjat vehetett át, Salat Anita XI. 
osztályos tanuló  dicséretben részesült. 

Forrás: az intézmény Facebook-oldala
Összeállította: Székely-Tiboldi Anikó

Petőfi nyomában…
Iskolánk diákjai, a Petőfi év jegyében egész 

tanévet átfogó Petőfi projektben vesznek 
részt. A III-IV. osztályok is változatos tevé-
kenységekbe nevezhettek be. Megtekintettük 
a helyi, Petőfihez kapcsolódó nevezetessége-
ket, Petőfi verseihez illusztrációt készítettünk, 
az alkotásokból készült kiállítás megtekinthe-
tő az iskola folyosóján, illetve versmondó dél-
utánon vehettek részt a tanulók.

Novemberben szerveztük meg a III. és IV. 
osztályoknak a Petőfi nyomában… kirándulást.

Ennek a tanulmányi útnak a célja, a né-
vadó nagy költőnk utolsó napjainak jobb 

megismerése. Első állomásunk a fehéregy-
házi emlékpark és múzeum volt. Itt nagyon 
sok új ismerettel gazdagodtunk, majd ke-
gyeletünket leróva folytattuk utunkat a se-
gesvári várban található, nemrég felavatott 
Petőfi-mellszoborhoz. Hazafelé az Ispán-kúti 
emlékhelyet is megtekintettük.

Tartalmas, szép napban volt részünk!
Máté Aliz, Győri Zsuzsánna, 

Borbély Júlia, Göllner Orsolya
Díjazták a tantárgyverseny győzteseit
November 8-án Hargita Megye Tanácsa és 

Hargita Megye Tanfelügyelősége díjazta azon 
diákokat és tanáraikat, akik az előző tanévben 

kiemelkedő eredményeket értek el az iskolai 
tantárgyversenyeken. Iskolánkat a követ-
kező tanulók képviselték: Nagy Tamás Ro-
land, 8. B osztályos tanuló a fizika tantárgy- 
versenyen elért kiemelkedő eredményeiért, 
felkészítő tanára Bernád Rozália. Márton Al-
pár Rafael tetratlon megyei első helyezés, az 
V-VIII. osztályos lány kézilabdacsapat me-
gyei első helyezés, az V-VIII. osztályos fiú 
kézilabdacsapat megyei első helyezés, I-IV. 
osztályos vegyes kézilabdacsapat megyei 
második helyezést ért el. Felkészítő tanáraik 
Simon Géza Áron és Lázár Zsolt testnevelő 
tanárok. 

Lázár Zsolt 
„A mese messziről jön,
a mese mégse fáradt.
Ismeri a forrást, 
a felhőket, a fákat.

(Balázs Imre József: A mese)
Balázs Imre József versével nyitották 

meg 2022. november 12-én az országos Kri-
za János balladamondó, balladaéneklő és 
mesemondó versenyt Sepsiszentgyörgyön, 
ahol iskolánkat Mátéffy Atilla (II. o.) és Zsi-
dó Ágota (VII. B o.) tanulók képviselték. Az 
Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége által 
szervezett rendezvényen a romániai magyar 
lakta települések legjobbjai szavaltak, éne-
keltek, meséltek. Közülük előkészítő-II. osz-
tályos korcsoportban Atilla első helyezést ért 
el, Ágota a VII-VIII. osztályosok között di-
cséretesen szerepelt, a Napsugár különdíjá-
val jutalmazta őt a zsűri. Gratulálunk nekik! 
Büszkék vagyunk rájuk! Felkészítő tanáraik 
Horváth Gizella tanítónő és Szőcs Hedviga 
magyartanár voltak. 

Szőcs Hedviga
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A mindennapjainkban jelenlevő függőségek-
ről tartott ma előadást városunkban, dr. Zacher 
Gábor toxikológus, akinek az előadásain fiatal-
tól az idősebb korosztályig minden generáció 
képviseltette magát.

Nagy élmény volt figyelni és hallgatni a téma 
igazi szakértőjét, aki a több évtizedes tapasz-
talatok mellett és szakértői tudása révén sok új 
dologra hívta fel a nézőközönség figyelmét, és 

több olyan tanácsot adott, amellyel mindnyájan 
gazdagabbak lettünk. Külön köszönetemet sze-
retném kifejezni a KVKA-nak, a keresztúri vál-
lalkozók civil szervezetének, akiknek köszönhe-
tően létrejött az előadás.

Felemelő érzés tudni és azt látni, hogy egyre 
több pozitív kezdeményezés születik és meg is 
valósul Székelykeresztúron.

Koncz Hunor-János

 Dr.  Zacher Gábor S zékelykeres z túron

Vincze Lóránt, Európa Parlamenti képviselő 
meghívására Brüsszelbe látogattunk, ahol egy 
szeminárium keretein belül betekintést nyer-
hettünk az Európai Parlament működésébe, a 
brüsszeli döntéshozók munkájába, és konst-
ruktív szakmai megbeszéléseket folytattunk a 
képviselő úrral a nemzeti kisebbségeket érintő 
problémákról és lehetőségekről, továbbá az EU 
által nyújtott pályázati rendszerekről és finan-
szírozásokról.

Képviselő úrnak köszönettel tartozom a meg-
hívásért és a tartalmas programokkal tarkított 
szervezésért. 

Azt gondolom, hogy ebben a pár napban is 
bizonyítottuk, hogy az építő jellegű párbeszéd 
előre tud vinni bennünket, mert vállalásainkat 
meg kell valósítanunk, hiszen felelősséggel tar-
tozunk a közösség felé.

Koncz Hunor-János

 Brüsszeli tapasztalatszerzés

Ezúton is kifejezzük köszönetünket a tömér-
dek felajánlásért, ami a város karácsonyfájának 
kiválasztását célzó felhívásunkra érkezett. 

A Polgármesteri Hivatal munkatársai körül-
tekintően megvizsgálták mindegyik felajánlást, 
ezt követően megszületett a döntés, hogy mely 
felajánlás lesz idén a Város karácsonyfája. Több 
szempontot figyelembe véve a Bács Piroska által 
felajánlott fa került kiválasztásra, főként bizton-
sági okok miatt esett idén erre a fára a választás. 
Bízunk abban, hogy a további felajánlások az el-
következendő évek karácsonyfái lehetnek majd!

A fenyőfa felállítása november 29-én meg-
történt. Köszönetünket fejezzük ki a fenyőfa 
állításánal a TOP LEHEL LIFT szolgáltatásai-
ért! Felhelyeztük a fényfűzéreket, ugyanak-
kor a díszítés során, melyre december 5-én 
kerül majd sor, számítunk az Önök rész-
vétélére, és reményeink szerint ellátogat 
hozzánk a Mikulás is.

Készüljenek díszekkel kicsik, nagyok egya-
ránt, és öltöztessük közösen díszbe a Város ka-
rácsonyfáját!

Áldott készülődést kívánunk mindannyiunknak!
Koncz Hunor-János polgármester 
Sebestyén Zsolt alpolgármester

 Székelykeresztúr karácsonyfája
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Tíz hónapos önkéntes programunk kezdetén 
5-en voltunk fiatal, motivált emberkék Európa 
minden tájáról. Volt Nerea és Abril Spanyolor-
szágból, Timotej Szlovákiából, Quentin Francia-
országból és Jaanus Észtországból. Színes kis 
csoport voltunk. Mindenki motivált és munkára 
kész. Az első napokban sok helyen jártunk, és 
sok emberrel találkoztunk, akikkel a közeljövő-
ben együtt fogunk dolgozni. Sajnos egy 10 hó-
napos önkéntesség kihívást jelenthet, különösen 
azok számára, akik soha nem éltek más helyen, 
csak otthon. Egy pár nap elteltével világossá 
vált, hogy legfiatalabb önkéntesünk, Abril nem 
áll készen egy ilyen nagy változásra. Még a mo-
tivációja, ami ide repítette, sem tudta legyőzni 
honvágyát. Végül visszament Spanyolországba. 

Timotej és Nerea a helyi óvodában és a fo-
gyatékkal élők központjában segítenek. Szeret-
nek gyerekekkel dolgozni, és úgy tűnik, hogy 
a gyerekek is szeretnek velük dolgozni és ját-
szani. Ugyanezt mondanám a speciális igényű 
fiatal felnőttek esetében is. 

Timotej egy Kassa közeli kis faluból, Szlová-
kiából érkezett. Azért jött Székelykeresztúrra, 
mert új helyeket akart látni és új emberekkel 
találkozni. Mindig szeretett segíteni másoknak, 
és apránként jobbá tenni a világot, amelyben 

élünk. Motivált és reméli, hogy legalább egy kis 
segítség lehet a közösség életében.

Nerea Spanyolországból egészen a télies 
Romániáig repült, hogy önkéntes legyen itt, az 
ATA-nál. Szeret énekelni, új ismereteket elsa-
játítani, új helyeket felfedezni, és szeret má-
sokkal dolgozni. Motivált, meg szeretne tanulni 
magyarul és románul. Szóval, nyugodtan kö-
szönj neki a piacon, ha találkoznátok.

Quentin és Jaanus idejük nagy részében a 
helyi gyógynövényes hölgynek, Noéminek se-
gítenek különböző tevékenységekben, például 
erdeibogyó-szedésben. A természetben eltöltött 
idő meglehetősen megnyugtató, és látva a kör-
nyezet változását, a zöldről a narancsra, barnára 
és pirosra való átmenetet, egyszerűen gyönyö-
rű. Már-már pótolta a mozi hiányát a városban.

Quentin Franciaországból, Lyonból érkezett 
ide, hogy egy kicsit színesebbé tegye a közös-
ség életét. Szeret más kultúrákat megismerni, 
és itt tartózkodása alatt szeretné felfedezni Er-
délyt. Szabadidejében szívesen néz meg egy jó 
filmet és hallgat egy kis minőségi zenét.

A következő önkéntes, Jaanus, szívesen tölti 
idejét a természetben. Azonban kissé fél attól, 
hogy eltéved, ezért, ha egy elveszett észttel ta-
lálkoznál Tallinnból, kérlek, segíts neki megtalál-
ni irodánkat. Reméljük, hogy a program végéig 
egy önkéntes sem vesz el az erdőben. Amellett, 
hogy szeret időt tölteni a szabadban, motivált, 
hogy minél többet láthasson országunkból. 

Ők mondták: „Mind a négyen voltunk néhány 
órán át az iskolában, hogy találkozzunk és üd-
vözöljük a diákokat. A gyerekek megismerése 
eleinte kihívást jelent, de látva, hogyan fejlőd-
nek és hogyan tanulnak meg különböző dolgo-
kat, mindig mosolyt csal az arcomra, és garan-
tálja, hogy a végén azt mondjam, megérte a 
kezdeti nehézségeket. A következő generáció 
segítése abban, hogy teljes mértékben kibon-

takozhassanak és megmutathassák a bennük 
rejlő lehetőségeket, olyan kihívás, amelyet 
örömmel vállalok!

A helyi könyvtárban is segítettünk. Vagy 
könyveket cipeltünk, vagy segítkeztünk a me-
seterápiás foglalkozáson. Néha jó időt tölteni 
egy csendes helyen, csak egy kis szünetet tar-
tani a zajos hétköznapoktól. És ki ne segítene 
szívesen a kedves könyvtáros hölgynek? Mi bár-
mikor készen állunk hogy segítsünk a könyvtár-
ban. Az egyik legszórakoztatóbb tevékenység, 

legalábbis eddig, a szőlő szüretelése volt a helyi 
szőlőültetvényen. Quentin, Timotej és Jaanus 
vettek részt ebben a tevékenységben, és mind-
annyian nagyon jól érezték magukat.

Nagy pozitívum, hogy nem maradtunk né-
gyen. Október 18-án, múlt kedden érkezett egy 
új, ötödik nemzetközi önkéntes. Javier a leg-
újabb önkéntesünk, aki szintén Spanyolország-
ból érkezett. Járt már az óvodában, a könyvtár-
ban, a gyógynövényesnél is. 

Az önkéntesek egy koncert szervezésébe is 
bekapcsolódtak. Eddig úgy tűnik, hogy minden-
ki élvezi az itt töltött időt, és örömmel segíti a 
helyi közösséget minden lehetséges módon.

Az ATA Nemzetközi Önkéntesei nevében, 
minden jót kívánunk, és reméljünk, hogy egy 
élménydús tíz hónapot tölthetünk el itt veletek!

Erdélyi Ifjúsági Egyesület

November 13-án megrendezésre került Szé-
kelykeresztúron a 2022-es Városi Kártyabaj-
nokság. Jó érzés volt látni a résztvevő játékosok 
arcán a találkozás örömét, hogy végre összejött 
a nagy csapat, és idén újból összemérhették tu-
dásukat két versenyszámban is. 

Gratulálok a bajnokság minden résztvevőjé-
nek, mert nem túlzás azt kijelenteni, hogy je-
lenlétükkel, tudásukkal és vidámságukkal hoz-
zájárultak a rendezvény magas színvonalához. 

Elmondhatom, hogy igazán nagy és erős ver-
seny volt az első helyek megszerzéséért, de 
mégiscsak külön gratuláció illeti meg mindkét 
versenyszám első három helyezettjét:

66: 
Id. Forgács Miklós
Sipos Kálmán 
Ifj. Forgács Miklós 
501: 
Kiss József 
Marosi Dénes 
Szabó Zoltán
Külön köszönettel tartozom a szervezésért 

Veres Zsolt és Farkas Attila önkormányzati kép-
viselőknek, Szőke Róbert és Somorai János-
nak a szervezésben nyújtott segítségükért és a 
Central Bistrónak a helyszín biztosításáért.

Koncz Hunor-János

 Városi kár t yaba jnokság

 Tettrekész önkénteseink
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Nagy Elek Miklós életmű -kiállít ása a Molnár Ist ván Múzeumban

November 25-én a múzeum kiállítótermében 
számos érdeklődő részvételével megnyílt Nagy 
Elek Miklós alkotó életmű-kiállítása. A megnyi-
tó alkalmával az alábbi méltatás hangzott el, 
amelynek alapját Szász Rozália a művésszel 
készített interjúja szolgáltatta, amely Gyönyörű 
sors címmel a Művelődés 2021. októberi szá-
mában jelent meg. 

Nagy Elek Miklós 1944. november 29-én szü-
letett Marosvásárhelyen. Apai ágon székelya-
bodi lófő székelyek voltak az ősei, anyai ágon 
polgári, sőt nemesi családból származik, Bolyai 
János feleségének, Orbán Rózának családjából.

Édesapját taníttatták a szülei, nagy művelt-
ségre  tett szert, öt nyelven beszélt, a kolozsvá-
ri Építészeti Egyetemen tanult, a szó legneme-
sebb értelmében igazi úriember volt. Nyárádtőn 
jegyzőként dolgozott.

A háborúban SAS behívót kapott, felderítő 
tisztként sorozták be. 1944 elején megnősült 
és hamarosan megszületett a kis Elek. A há-
borúból 1948-ban fél lábbal, hadirokkantként 
tért haza.  Még abban az évben a családot osz-
tályidegenként kitelepítették, és kényszerlak-
helyre, Székelykeresztúrra költöztek.

Hároméves korában egy súlyos betegség 
folytán orvosi tévedésből, gyógyszer túladago-
lás miatt, maradandó hallás- és látáskárosodást 
szenvedett. A kisgyermekben ennek következ-
ményeként mély lelki nyomok maradtak.

Az elemi iskolában nehéz dolga volt, hiába 
ment könnyen az írás-olvasás, mert a speciális 
helyzetének megfelelő oktatás feltételei nem 
voltak számára biztosítottak. Számos sérelem 
érte iskolában, családban egyaránt. De minden 
rosszban van valami jó: folyamatosan összetört 
szemüvegét maga kezdte javítgatni, ragasztani, 
s így kezdődött kézügyessége autodidakta fej-
lesztése, ami művészi pályája első lépéseinek 
értékelhető. Mivel a körülötte lévő világból nem 
sokat értett, befele fordulásával sajátos vilá-
got teremtett. Rajzolni kezdett, minden szabad 

idejét ezzel töltve ki. Különleges tehetségére 
már az elemi iskolában felfigyeltek tanárai, és 
Ipó László festőművész is arra biztatta a szü-
lőket, adják a Művészeti Iskolába, Vásárhelyre. 
Az erős akaratú Édesanya azonban ellenezte a 
művészi pályát, és így az ifjú Elek az udvarhelyi 
faipari szakiskolába került. Ebből az időszak-
ból, bár a bentlakásban, iskolában drákói szigor 
uralkodott, mégis jó emlékeket őriz, a szakmát 
pontosan elsajátította. Osztályfőnöke, Orbán 
Áron szobrász értékelte a kézügyességét. A 
szakiskola után újból a művészetek felé orien-
tálódott volna tanulmányaival, de a megértés 
és támogatás ezúttal is elmaradt. Viszont sze-
rencsésnek mondhatta magát, mert el tudott 
helyezkedni a vásárhelyi ILEFOR bútorgyárban. 
A már korábban megkezdett esti tagozaton 
folytatta iskoláját és leérettségizett.

Mikor hirtelen elveszítette édesapját, úgy 
érezte, teljesen magára maradt.

A bútorgyárban előléptették, de ez csak ne-
hezítette az életét. Amikor ideje volt, a fara-
gásban élte ki magát, a rajzolást mellőzte. Ipó 
László azonban nem feledkezett meg az ifjú 
tehetségről, szólt róla Pittner Olivér festőmű-
vésznek, aki elvitte a Kúltúrpalotában működő 
Művészeti Főiskolába, és bemutatta az ottani 
tanároknak. Munkáit látva, a tanárok egyhan-
gúan és határozottan állították, hogy a fiatal 
tehetségnek főiskolán lenne a helye. 

Volt egy bárónő keresztanyja, Dékány Má-
ria, akire szeretettel, tisztelettel és csodálattal 
emlékszik. Az ő segítségével és támogatásával 
érkezett Kolozsvárra felvételizni a képzőművé-
szeti egyetemre.

Harmadiknak vették fel a festészet-grafika 
szakra. Az öröm nem tartott sokáig: néhány 
nap múlva értesítették, hogy az iratait sem-
misnek nyilvánították, és közölték, nem járhat 
egyetemre. Származása és édesapja katonai 
múltja miatt, ismét osztályidegen lett. Veress 
Pál, a főiskola neves tanára felkereste és taná-
csolta, hogy minden eszközzel képezze magát. 
Nagynénje közvetítésével ajándékba megkapta 
a Barcsay-féle anatómiát, és más szakkönyve-
ket, amelyeket személyesen Barcsay Jenő Kos-
suth-díjas magyar festő, grafikus küldött neki, 
hogy legyen miből gyakorolnia. Keserű szívvel 
újra elhelyezkedett a munka mezején, a bútor-
gyár székelykeresztúri részlegén.

Megházasodott, hamarosan megszületett két 
kislányuk. Közben lankadatlanul rajzolt, festett, 
faragott, aminek eredménye az lett, hogy Mol-
nár István, a múzeum igazgatója felkérésére itt 

rendezte meg első kiállítását.
Idővel visszaköltöztek Vásárhelyre. A körül-

mények nem lettek jobbak, csalódottsága – 
amit nem is rejt véka alá – itt csak tetéződött. 
Elkezdett miniatűr faragványokat készíteni: 
csontból, szaruból, gyümölcsmagvakból, kez-
detleges, magakészítette eszközökkel. Számára 
értékesebb az az egyszerű anyag, ami már nem 
kell senkinek, ami csak a szemétben végezné, 
így ad ezeknek értéket és esélyt egy új életre.

Ami másnak csak hóbortnak tűnt, az neki 
éltető elemévé vált. Csendben dolgozott, meg-
tanulta, hogy hol vannak a határok, amelyen 
egyeseknek nem lehet följebb lépni, ahhoz túl 
sznob világ vette körül. Részt vett ugyan né-
hány kiállításon, de a megérdemelt siker ki-
nyilvánítása elmaradt. El is ment a kedve, nem 
nyomult sehova, csendben dolgozott tovább. 
Megtisztelőnek érezte, hogy Hunyadi László 
szobrász is kitüntette figyelmével, többször ta-
lálkozott vele a műtermében. Bálint Zsigmond 
neves fotóművész és annak felesége, Kákonyi 
Csilla festőművésznő barátságát is élvezhette, 
Bálint Zsigmond lefényképezte a munkáit, ame-
lyeket néhány közös kiállításon bemutathatott. 
Ezen kívül más méltatásban nem volt része.

Mindig ott volt neki az alkotás öröme. Azt sen-
ki nem vehette el tőle. „NEM”, ahogyan szignál-
ja műveit nevének kezdőbetűiből. Egyértelmű 
a csak azért is ellenállás, a múló földi hatalmak 
előtt sosem hajlongó egyenes ember maga-
tartása. Aki megtanulta – szó szerint – más 

dioptrián keresztül nézni a világot azért, hogy 
kiteljesedhessen és önmaga értékeihez méltó 
életet élhessen emberként és művészként, kicsi 
gyermek Elekként, vagány Lexiként, tapasztalt 
és lehiggadt Elek bácsiként egyaránt. A közös-
ségi médiában aktív, véleményét szókimondóan 
kinyilvánító Nagy Elek úgy tűnik, egy régimódi, 
régivágású ember. Az is, csak épp úgy nyilatko-
zik meg, hogy közben senki és semmi sem idő-
szerűbb nála. A belső indulatok mára rezignált 
bölcsességgé szelídültek. Művészi és emberi 
tartására vall, hogy mindezt egy csodás, alkotó 
életúton egyensúlyban tudta tartani. Ma nem 
egy megkeseredett, fáradt idős embert látunk, 
hanem egy bölcs, tapasztalt embert, aki bőven 
fel van tarisnyálva minden jóval, széppel, isteni 
áldással, hogy folytathassa munkáját még na-
gyon sokáig itt, majd egyszer Valahol. A leckét 
megtanulta, biztos nem kell elölről kezdenie.

Lehet, erre is azt mondja, hogy „NEM!” 
Nomen est Omen. 

Sándor-Zsigmond Ibolya


