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	 Áprily	Lajos:	Tetőn
 

Kós Károlynak

Ősz nem sodort még annyi árva lombot,
annyi riadt szót: „Minden összeomlott...”

Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem,
vasárnap reggel a hegyekre mentem.

Ott lent sötét lombot sodort a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó meztelen tetején
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy a láztól.
Itt fenn fehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót ejtett a szája,
és békességel várt az esztenája.

Távol, hol már a hó királya hódít,
az ég lengette örök lobogóit.

Tekintetem szárnyat repesve bontott,
átöleltem a hullám-horizontot.

s tetőit, többet száznál és ezernél-
s titokzatos szót mondtam akkor:
Erdély.
(1923)

	 Trianonra	emlékeztünk
Magyarország-szerte és a Kárpát-medencé-

ben megkondultak a harangok június 4-én dél-
után a nemzeti összetartozás napján, Trianon 
százéves évfordulóján. Székelykeresztúr Város 
Önkormányzata és történelmi egyházaink szer-
vezésében mi is, ökumenikus istentisztelet ke-
retében megemlékezést tartottunk a reformá-
tus egyház Nagy Lajos gyülekezeti háza előtti 
közösségi szabad téren. 

Száz éve, 1920. június 4-én írták alá a versa-
illes-i Nagy Trianon-kastélyban az első világhá-
borút lezáró trianoni békediktátumot. 

A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-
én ratifikálta, és 1921. július 26-án hirdette ki a 
trianoni szerződést, amely kimondta, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek 
következményeként Magyarország (Horvátor-
szág nélküli) területét 283 ezer négyzetkilomé-
terről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 
millióra csökkentették. 

Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság har-
mada került az új határokon túlra, amelynek az-
óta mindennap szembe kell néznie a kissebségi 
lét megpróbáltatásaival.

Száz éve vagyunk „határon túli magyarok”, 
de itthon vagyunk Erdélyben!

	 Naptári	feljegyzés	helyett
Élénk színek, dús lombú, zöldellő fák, kö-

vér fűszálak és falevelek, vízzel telt virágfejek, 
nedvességtől törékeny rózsaszirmok – ez jel-
lemezte Székelykeresztúr főterének parkjait 
2020. június közepén a szűnni nem akaró eső-
zések idején.

Székelykeresztúr és környékének kedves 
pihenőhelye az Erzsébet-kút néven ismert víz-
lelőhely. A Székelyudvarhely felőli főúton köze-
ledőnek tábla jelzi a letérőt a Kisgalambfalva 
és Betfalva között elterülő, közigazgatásilag 
Székelykeresztúrhoz tartozó Erzsébet-kút irá-
nyába. Az új alapítású kis települést 2006-ban 
Erzsébetkút utcának nevezték el. 

A kilencvenes években még legelőként szol-
gált a területet, de a keresztúriak gyakran jár-
tak gombászni és kirándulni a völgybe, sokan 
évtizedek óta innen viszik a friss ivóvizet.

Az 1990-es évek közepétől kezdődően sza-
porodtak a nyaralóépületek, majd később állan-
dó lakók is megtelepedtek a helyszínen. 

Itt, az Avas-patak menti völgyben, az erdő 
alatt van egy tiszta vizű forrás, az Erzsébet-kút 
néven ismert szomjoltó pihenőhely.

A kutat 1903-ban egy Csomor nevű kőfaragó 
mester készítette, pontos feljegyzéseket nem 
ismerünk a kút kialakításának történetéről, de 
tény, hogy a kút keletkezésének idején, 1903 
körül, a keresztúri középiskolákban – unitárius 
gimnázium, tanítóképző – pénzgyűjtés folyt az 
anyagi költségekhez való hozzájárulás céljából.

A hely kialakítása és a kút elnevezése illesz-
kedik a székelyföldi Erzsébet-kultusz erősítésé-
hez. A legenda szerint Erzsébet királyné egy-
szer átutazott Keresztúron, és ennél a forrásnál 
pihent meg, illetve a kút vizéből oltotta szom-
ját, ám erre vonatkozó történelmi adatok nem 
állnak rendelkezésünkre.

Azt azonban biztosan tudjuk, hogy 1987-ben 
Sándor József székelykeresztúri utászmérnök 
betonba ágyazta és kiszélesítette a kút körüli 
teret, majd rovásírással a székely himnusz Ne 
hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk! sorát véste a 
kút oldalára. Id. Sándor József 2017-ben egye-
bek mellett ezért az értékteremtő munkássá-
gáért is kapta Székelykeresztúr Város Önkor-
mányzatától a Pro Libertate kitüntetést.

Székelykeresztúr Város Önkormányzata az 
elmúlt időszakban a kút fölé a táj környezeti 
sajátosságaihoz illő tetőt emeltetett, jelenleg a 
kút festési munkálatai zajlanak, és a kút körüli 
terület tereprendezési munkálatai fogják teljes 
szépségében továbbörökíteni ezt a kultúrtörté-
neti jelentőséggel bíró pihenőhelyet.

	 Szépen	megújul	az	Erzsébet-kút	környezete



2.   oldal - 2020. június

	 Beszámoló	a	júniusi	tanácsülésről

HOTĂRÂREA nr. 80/2020 privind împuterni-
cirea d-lui Rafai Emil să se4mneze hotărârea 
şi actul adiţional privind modificarea compo-
nenţei Consiliului Director al  Asociaţiei Cul-
turale de Cercetare „Petőfi Sándor”.

HOTĂRÂREA nr. 81/2020 privind aproba-
rea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii ”Amenajare parc cu 
elemente de joacă în str. Dávid Ferenc”.

HOTĂRÂREA nr. 82/2020 privind transmi-
terea în folosinţă gratuită a capacităţilor 
energetice de distribuiţie a energiei electri-
ce, respectiv a cotei-părţi de 84,5 % a in-
vestiţiei „Extindere reţea energie electrică 
în str. Ady Endre.”

HOTĂRÂREA nr. 83/2020 privind aprobarea 
închirierii unei părţi a Casei mortuare din ci-
mitirul orăşenesc.

HOTĂRÂREA nr. 84/2020 privind aprobarea 
închirierii unui teren din imobilul din str. Fi-
liaş nr. 173.

HOTĂRÂREA nr. 85/2020 privind aprobarea 
concesionării imobilului din str. Kriza János 
nr. 4.

HOTĂRÂREA nr. 86/2020 privind aprobarea 
vânzării apartamentului ANL din strada Har-
ghitei, Bl. P0, sc. A, ap. 10.

HOTĂRÂREA nr. 87/2020 privind aprobarea 
vânzării apartamentului ANL din str. Dávid 
Ferenc, Bl. 2, sc. A ap. 9.

HOTĂRÂREA nr. 88/2020 privind aproba-
rea scutirii la plata impo-zitului pe clădiri a 
Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensio-
narilor.

HOTĂRÂREA nr. 89/2020 privind aprobarea 
prelungirii contractului de închiriere între 
Episcopia Unitariană din Cluj Napoca şi Li-
ceul Teologic Unitarian „Berde Mózes”.

HOTĂRÂREA nr. 90/2020 privind aprobarea 
modificării Regulamentului de organizare şi 
executare a transportului în regim de taxi 
sau transportul în regim de închiriere în 
oraşul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 91/2020 privind consti-
tuirea dreptului de uz, servitute şi acces la 
utilităţile publice şi transmiterea în folosinţă 
gratuită a capacităţilor energetice de dis-
tribuţie a energiei electrice pentru lucrarea 
„Racordarea la reţeaua electrică de distribu-
ţie a obiectivului Abator de mică capacitate 
de interes microregional”

HOTĂRÂREA nr. 92/2020 privind alegerea 
d-lui consilier Simó Béla ca preşedinte de 
şedinţă.

Cristuru Secuiesc, 25. iunie 2020.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

2020. június 25-én sor került a helyi önkor-
mányzat rendes havi júniusi ülésére, amelyen 
tizenhárom napirend volt az önkormányzati 
képviselők asztalán, és ezek közül a fontosab-
bakról szeretném tájékoztatni a lakosságot.

Az első napirendben elfogadtuk a május 28-i 
ülés jegyzőkönyvét.

Második napirendi pontnál a Petőfi Sándor Kul-
turális Egyesület aktáinak a módosítása volt soron, 
tehát az egyesületet képviselő és menedzselő sze-
mélyeknek az átszervezése volt. Ezt a változást a 
székelyudvarhelyi bíróságon kell véglegesíteni, de 
szükséges volt, hogy a helyi önkormányzat ezzel 
kapcsolatban határozatot fogadjon el.

Egy harmadik napirendnél egy park kiépíté-
sének a dokumentációit, tehát a gazdasági és 
technikai mutatóit fogadta el az önkormányzat. 
A Dávid Ferenc utcában, illetve lakónegyedben 
lévő parkról van szó, amelyről azt kell tudni, 
hogy van egy 20 áras területe az önkormány-
zatnak, amely a mostani elképzeléseink szerint 
valamikor óvodának indult, erre a célra volt 
véve, de mivel másképpen alakultak a dolgok,  
- és szerintem jól alakultak – a Berde Mózes 
Unitárius Gimnáziumnál megépült óvoda ezt a 
városi igényt most már teljes mértékben kie-
légíti, és ez a terület az eredeti desztinációját 
megváltoztatva, egy ugyanolyan hasznos célt 
fog szolgálni. Ezen a 20 áras területen egy szép 
parkot képzeltünk el, amely magában foglal úgy 
szabadidős fitnesz elemeket, mint gyerekeknek 
játszóteret, illetve szép növényzetet, valamint 
olyan kiülő helyeket, padokat és a megfelelő 
közművesítést, esti világítást, vagy akár egy kis 
vizes megoldást is, ami szépen meg van ter-
vezve és ha ugyanúgy ki tudjuk vitelezni, akkor 
meg vagyok győződve, hogy nemcsak a Dávid 
Ferenc lakónegyed lakói fognak odajárni, ha-
nem a környékről is akár, az Orbán Balázs és 
Kossuth Lajos lakónegyedből.

A Dávid Ferenc lakónegyedben létező 44 la-
kást tartalmazó ANL-s tömbházakról azt kell 
tudni, hogy ezek mellé most épül a következő 
30 lakrészes tömb, így az új negyed már 74 csa-
ládot érint, fiatal házasokat főként. Ugyanakkor 
az ott elindult építkezés ebben a lakónegyedben 
kb. 40 lakóházat is fog jelenteni, ha mindenki 
elvégzi a munkálatokat, aminek okán megvette 
a telkét, úgyhogy remljük, hamarosan egy né-
pes, fiatal lakónegyed lesz ott, ahol száznál is 
több, akár 120 család fog élni, és megérdemel 
egy szép parkot, szabadidős helyet, kellemes 
környezetet, amely az ott lakók komfortját fog-
ja szolgálni, az ott lakó gyerekeknek pedig min-
denféle játék- és mozgásigényét kielégíti majd.

A negyedik napirendi pont arról szólt, hogy 
ahhoz, hogy az Electrica az Ady Endre utca 
elektromos hálózatát működésbe hozza és hi-
vatalosan beköthesse az áramot az ottani kb. tíz 
épületbe, lakásba – mert kb. ennyi lesz, ha az 
utca másik oldalát is elkezdik beépíteni, – ehhez 
érdekes módon át kell adjuk az Electricának in-
gyenes használatba azt, amit az önkormányzat 
épített ki. Ezek a játékszabályok, ahhoz hogy 
ők átvegyék, mi át kell adjuk, és ahhoz, hogy 
a lakók beköthessék az elektromos energiát, a 
villanyhálózatra rácsatlakozhassanak, ezt meg 
kellett lépni. Ezzel reméljük hosszú, kényelmet-
len és kellemetlen huza-vona után, és itt is el-
nézést kérünk az Ady Endre utca azon lakóitól, 
akik ebben az új részben laknak, de minden 

alagút végén van egy fény, és ha kitartóan uta-
zunk a sötétben, egyszer csak a fényre jutunk. 
Ez is az az eset volt, és én örvendek, hogy ide 
jutottunk. Szándékozunk ebben az utcában is a 
közvilágítást kiépíteni, mert az a folyamat is el 
van indítva.

A régi városi ravatalozóra vonatkozóan, 
amely az Electrica épülete mellett van, egy szé-
kelykeresztúri temetkezési vállalkozó részéről 
egy igénylés érkezett, és úgy egyeztünk vele, 
hogy minden előírásnak megfelelve ezt a ra-
vatalozót kiveszi bérbe, és megépít egy olyan 
hűtőházat, amely az előírásoknak megfelelően 
szükséges az engedélyeztetési folyamathoz is. 
Ez a vállalkozó bérli, rákölt és megépíti, amit az 
előírások kérnek, még bért is fizet a városnak, 
az épület el tudja látni a ravatalozási szertar-
táshoz szükséges desztinációját is, ezt minden-
képpen egy előrelépésnek gondolom, és azt 
hiszem, hogy komoly a szándék, és nem fog a 
bérbeadásnál elakadni az ügy.

A hatodik napirendi pont alatt az szerepelt, 
hogy a Fiatfalva 173 szám alatti ingatlanból egy 
részt, 140-150 négyzetméternyit szeretnénk 
bérbeadni, van érdeklődő, ezért a bérbevétel-
hez csatoltuk még annak az egész területnek, 
tehát a 140 m2 területnek a bérbevételéhez  
csatoltunk egy fealadatot is, annak a 20-25 áras 
teleknek a rendbentartását, évi 3-4 alkalommal 
való megkaszálását. Mindez a szerződés szer-
ves része lesz, ha megkötődik. Ezt fontos hang-
súlyozni, mivel ennek az önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlannak több lakója volt, egy 
kissé mindenki úgy érezte, hogy az önkormány-
zat feladata rendbentartani, mi ezt bizonyos fo-
kig el is végeztük, de időnként mégis elhanya-
goltnak tűnt, és ha lesz egy állandó gazdája, 
akkor ilyen szempontból meg vagyok győződve, 
hogy rendben lesz tartva, és a faluképet javíta-
ni fogja nem pedig rontani.

Hetes napirendi pont alatt a Kriza János utca 
4. szám alatti ingatlan haszonbérbe adása sze-
repelt, itt licit lesz kiírva. Itt van az az ingatlan, 
a volt a Comixt üzlet, a központi napközi mel-
lett, amely az önkormányzat tulajdonában van, 
egy olyan ingatlan, ami faház és rontja a vá-
rosképet, gyakorlatilag semmit nem lehet vele 
kezdeni ebben a formában, le kell bontani. Van 
érdeklődő, és reméljük, jó szándékú érdeklődő, 
hogyha a liciten ő nyeri meg a haszonbérnek a 
jogát, akkor olyan ígéreteket tett, hogy jelen-
tős összeget ruházna be és egy kis szaküzletet 
szeretne ott működtetni, illetve ez azt is jelenti, 
hogy legalább 4-5 munkahelyet hozna létre.

Két ANL-s tömbházlakásnak az eladását 
hagyta jóvá az önkormányzat beadott kérések 
alapján, itt azt kell tudni, hogy az ANL- tömbhá-
zaknak mindeniknek van egy felértékelt eladási 
ára, az azt bérlők, akik teljestik az előírt fel-
tételeket, joguk van megvenni, akár részletre, 
25%-os előleg és részlet, akár teljes kifizetés-
sel, sokan éltek a vásárlás lehetőségével eddig 
is, és most is azt mondom, hogy aki teheti, él-
jen a lehetőséggel, mert szerintem kedvező fel-
tételek mellett tehetik, akár az ár tekintetében, 
akár a fizetés ideje és módozata tekintetében, 
tehát mindenképp ajánlom az ott lakó bérlők-
nek, hogy éljenek a lehetőséggel, nehogy vál-
tozzanak az országos előírások, és akkor késő-
re ébredjen, akinek ilyen szándéka van.



2020. június - 3.   oldal

	 A	városunkon	áthaladó	
	 nemzeti	út	felújítása

Az elmúlt időszak szeszélyes időjárásának 
ellenére egy kis késéssel bár, de befejeződtek 
az aszfaltozási munkálatok a városunkat át-
szelő DN13C országúton. 

Az aszfaltozásra való előkészítés során több 
nagyméretű aknatető szerelése vált szüksé-
gessé, ez okozott némi késedelmet.

Köszönjük megértésüket és türelmüket, re-
méljük, hogy a megvalósult új aszfaltszőnyeg 
mindannyiunkat kárpótol majd a várakozásért!

80/2020-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor 
Kulturális Egyesület képviselőjének megbí-
zásáról a módosító akták aláírásáról.

81/2020-as HATÁROZAT a „Park kiépítése a 
Dávid Ferenc utcában” beruházás technikai 
és gazdasági mutatóinak elfogadásáról.

82/2020-as HATÁROZAT egy elektromos 
energetikai kapacitás és az „Ady Endre utca 
elektromos energia hálózatának kiterjeszté-
se” beruházás 84,5 %-nak ingyenes hasz-
nálatba adásáról.

83/2020-as HATÁROZAT a városi temető-
ben lévő ravatalozó ház egy részének bér-
beadásáról.

84/2020-as HATÁROZAT a Fiatfalva utca 
173 szám alatti ingatlan egy részének bér-
beadásáról.

85/2020-as HATÁROZAT a Kriza János utca 
4 szám alatti ingatlan haszonbérbe adásá-
ról.

86/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

87/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épí-
tett lakás eladásáról.

88/2020-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Ön-
segélyező Pénztárának adandó adókedvez-
mény elfogadásáról.

89/2020-as HATÁROZAT az Unitárius Püs-
pökség és a Berde Mózes Unitárius Teológi-
ai Gimnázium közötti bérbeadási szerződés 
meghosszabbításáról

90/2020-as HATÁROZAT a taxi és bérautó-
val való szállítás szervezési és működtetési 
szabályzatának módosításáról.

91/2020-as HATÁROZAT egy használati 
szolgalom megállapításáról.

92/2020-as HATÁROZAT Simó Béla gyűlés-
vezető elnökké való megválasztásáról.

Székelykeresztúr, 2020. június 25.

ÖNKORMÁNYZAT

	 Anyakönyvi	hírek
 2020.05.15. – 2020.06.15

 Házasságkötés:
 2020.06.05 
Simó Zoltán és Váradi Emese  
 Elhalálozások:
Péter Irma   2020.05.19
Lőrinczi Rachel-Julianna 2020.05.24
Deák Győző    2020.05.23
Gábor Varvara   2020.06.01
Somodi Károly   2020.06.07
Firtos Dénes   2020.06.12
Török Traian   2020.06.14

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

A Csekefalvi utcában található Nyugdíjasok 
Önsegélyző Pénztárának egy kérését fogadtuk 
el újból az adókedvezménnyel kapcsolatosan. 

Tizenegyes napirendi pontnál az Unitárius 
Püspökség és a Berde Mózes Unitárius Gimná-
zium közötti bérbeadási szerződés meghosz-
szabbítását hagyta jóvá az önkormányzat. Az 
eddigi szerződés július elsejével lejárt, ez talán 
4-5 évre volt kötve. Itt volt a püspök úr és az 
egyházi vezetőség, illetve az iskola igazgatósá-
ga is képviselve volt, és arról tárgyaltunk, hogy 
év végéig ezt a szerződést meghosszabbítjuk, 
amúgy is így volt tervezve. A költségveté-
si évben mi fedeztük az odajáró bérköltsége-
ket egész évre, és a kalendarisztikus, illetve a 
pénzügyi évnek a kezdetén majd egy új szerző-
dés kötése is kilátásba van véve a püspökség-
gel, persze ez már kell tartalmazza az új épü-
leteket is, gondolok itt az új napközire, amely 
ott addigra üzembe helyeződik, működésbe 
kerül, gondolom, hogyha nem lesz egyéb köz-
egészségügyi probléma, ami tiltani fogja, tehát 
az építkezés, a területrendezés és a közművek 
rákötése folyamatban van, reméljük, hogy az 
új körülmények függvényében és ezeknek a fi-
gyelembe vételével egy új előnyös szerződést 
tudunk kötni, amely mindkét felet majd hosszú 
távon kielégítheti.

A tizenkettes napirendnél egy visszatérő 
probléma volt a téma, a taxisok kérése, ugyanis 
több taxis beadott kérésére döntött úgy az ön-
kormányzat, hogy felemeli a működtethető taxik 
számát Székelykeresztúron az országos szabá-
lyok által megengedett maximumra, ez azt je-
lenti, hogy a mostani 30 helyett 40 taxi kaphat 
engedélyt Székelykeresztúron. Természetesen 
a múlt ülésen elfogadott szabályzatmódosítás 
figyelembevételével is – úgy gondolom – ez 
elégséges kellene legyen, nem hiszem, hogy a 
piac többet elbírna, de aki dolgozni akar, annak 
hagyjuk és megadtuk a lehetőséget, aki pedig 
nem tudott a piaci körülményekhez igazodni, 
azoknak megfelelően működni, akár lemondott 
a taxizásról, és nem állít egy új autót az eladott 
vagy lemondott engedélye szolgálatában, azok-
tól az engedélyeket visszavonjuk. Ezt fogjuk 
követni, mert sajnos kialakult egy háttérkeres-
kedelem a taxis engedélyekkel kapcsolatban, 
hogy egymás között adták, vették bizonyos fe-
ketepiaci áron a taxis engedélyeket, ami azon 
kívül hogy törvénytelen, nem is korrekt, és ezt 
a két szabályzatmódosítást, illetve a taxik szá-
mának megnövelését éppen ezért hoztuk, hogy 
mindenki szabadon és a piaci körülményeknek 
megfelelően tudjon működni, akár a munkahely- 
teremtés, akár a közszolgálatiság jegyében, 
mert a taxisság, mivel Székelykeresztúron nincs 
közszállítás, egy kissé közszolgálati jellegű is, 
régebb volt a városi busz, ami most nincs, és ezt 
a szerepet is a taxisok töltik be, ezt köszönjük is 
nekik, másfelől arra is kérjük, hogy rendet tart-
sanak, tisztaságot maguk körül és természete-
sen mind az országos, mind a helyi szabályokat 
igyekezzenek betartani.

A különféléknél egy napirend volt, egy 
transzformátor elhelyezése az újonnan épülő 
kisvágóhíd szomszédságában, erre adtunk te-
rületet az Electricának, ők fogják ezt megoldani 
azért, hogy ha az építkezéssel a vége felé fo-
gunk járni, akkor tudjon ez az kisvágóhíd tény-
legesen működésbe is lépni.

Rafai Emil polgármester
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Távol, de mégis közel 
– a betfalvi óvodások online-élete 

„Márciusban hatalmasat változott az életünk, 
Egyik hétfőn DILItális tanórára ébredtünk.
Azt gondoltuk az elején, nem lesz ennél jobb móka, 
Jöhet mobil, PC, tablet, a tanulás jobb módja.”

- szavalja kicsi Léna Őszi Szonja DILItális 
oktatás című versét a Léna verses dobozában.

Márciusban tényleg fenekestől felfordult 
az életünk, hiszen az óvodánk kapuján nem 
szabadott belépni nekünk. Sebaj, gondolták 
a gyerekek, a mini-vakáció megérkezett. Mi 
is vigasztaltuk magunkat, senkinek sem árt 
egy pár szabadnap. Ámde jött a rendeletek 
özöne, melyből bizony sok gyereknek, szülő-
nek nem lett öröme: ‒ Maradj otthon, moss 
kezet! ‒ hallatszott szüntelen, és igen, otthon 
maradt anyu, apu, meg a gyerekek. Már a ko-
rona szó hallatán nem képzeltünk királylányt, 
és ezt meg is koronázta az online-oktatás.   

Megalakult a Facebook- és a Messen-
ger-csoport, ezek helyettesítették az óvo-
dát, vagy legalábbis próbálták, de az óvodai 
együttlétet, a személyes kapcsolatot igazából 
helyettesíteni nem lehet. Online szépek és jók 
vagyunk, de az igazi önmagunkat társaságban 
találjuk meg, és ez a gyerekekre is érvényes. 
Ezeken a felületeken küldtük a tananyagot a 
kicsi óvodásainknak a heti témaköröket be-

tartva: ismeretterjesztő videókat, meséket, 
verseket, román nyelvleckéket, matematikai 
feladatokat, gyakorlati tevékenységötlete-
ket, amiről nagy örömünkre visszajelzéseket 
is kaptunk fényképek, videók formájában. A 
gyerekek tevékenykedtek, a szülők talán még 
többet, ők vették át az óvónői szerepet, ezért 
elismerést érdemelnek. Az óvodai búcsúzás 
is rendhagyó módon, online-térben történt 
egy kedves kis búcsú-videóval, amelyben a 
kicsi-nagyok versekkel búcsúztak el.  

És tényleg a fejetetejére állt a világ: eddig 
azt mondták, mondtuk a gyerekeknek: 

„Tedd le már a telefont!”, most pedig: 
„Vedd már kezedbe a telefont, nézd már az 
anyagot!” Ezekkel a pozitív és negatív élmé-
nyekkel voltunk távol, de mégis közel. 

Bálint Lídia és Kelemen Éva-Beáta

Búcsú az iskolától
Betfalván, a Tompa László Elemi Iskolá-

ban sikeresen elvégezte minden kisiskolás a 
2019-2020-as tanévet, mint a mesében: is-
kolában voltunk is, nem is, tanultunk is, nem 
is. Miközben árválkodtak az osztálytermek, 
a táblák, az udvar, a világhálón megabáj-
tos fénycsóvákon száguldozott a tudás apró 
csillag-szemcsék örvényében. Mindenkinek 
új volt a helyzet. Akinek volt eszköze a leg-
jobbat csavarta ki magából: szorgalommal, 

kitartással. A szülői szigor is sokat segített, 
hogy minden lépés a helyén legyen. Ezért 
minden elismerésünk a szülők következetes 
támogatásáért. 

Minden aktív gyerek és szülő elismeré-
sül egy-egy online diplomát kapott az online 
oktatásban kifejtett munkájáért. A negyedi-
keseknek egy kollázs-batyut készítettünk a 
kalandos öt évről és virtuálisan, egy kis bú-
csúvideóval bátorítva szárnyaikra eresztettük 
az ötödik osztályba.

Lőrinczi Julia és Pásztor Viola 

Búcsúznak a fiatfalvi Benedek Elek 
Elemi Iskola IV. osztályos tanulói
Most egy kicsit más, a hagyományostól el-

térő búcsú ez, online, videó formájában ké-
pekkel, zenékkel az elmúlt évek emlékeivel. A 
negyedikesek kilépnek az iskola kapuján.  Egy 
új korszak kezdődik az életükben, kirepülnek 
abból a fészekből, ahol öt évig nevelkedtek, 
fejlődtek, tanultak, emlékeket gyűjtöttek. 
Hogy még emlékezetesebbé tegyem számuk-
ra ezt az időszakot, személyre szabott aján-
dékokkal indítottam útjukra őket, amelyet 
könnyes szemekkel vettek át. Most értették 
meg igazán, mit is jelent számukra az iskola, 
az igazi közösség, a pedagógusok odaadása, 
szeretete. Az iskola kapuja mindig nyitva áll 
előttük.

Szász Anna-Melinda

A Berde Mózes Unitárius Gimnázium mun-
kaközösségének üzenete a ballagó diákokhoz:
“…Ó hidd el nékem, 
benned a Cél és nálad a Kulcs. 
Madárka tolla se hull ki 
— ég se zeng — föld se remeg, 
hogy az Isten rád ne gondolna.”

(Babits Mihály)
Gaudeamus. Virágok. Székelyruhák. 

Batyuk. Iskolai zászlók. Búcsú- és búcsúz-
tató beszédek. Papírzsebkendők. Oklevelek. 
Fényképek.

Címszavak, amelyekről most nem beszé-
lünk, mert idén nem ezeké volt a főszerep, 
a hangsúly is máshová került. Grandiózusság 
helyébe az alázat lépett. Tanított nekünk vala-

mit ez az emberpróbáló időszak, adott nekünk 
és talán nektek is egy döbbent ráeszmélést, 
hogy általában mindannyian kint a külsősé-
gekben keressük azt, amit csak belül a lélek 
mélyén találhatunk meg. A valódi búcsúzás és 
elválás is ott történik. S ha felidézzük arcoto-
kat, ahogy márciusig iskolai áhítatok alkalmá-
val felénk fordultatok, énekeltetek és imád-
koztatok, ahogy ránk mosolyogtatok vagy 
éppen szemetek forgattátok, ahogy újra át-
éltük a nagykorúsításotokat, bent a lélek mo-
solyog és békés. Persze tudjuk, semmi nem 
pótolható ilyen módon, életszakaszokat, ba-
rátságokat, tanár-diák viszonyokat, bajtársi-
asságot, szeretetet nehéz ilyen módon lezárni 
és megünnepelni. A rítus része együtt lenni, 

együtt járni végig az iskolát, együtt, egymás-
ba kapaszkodva erőt meríteni a múltból, a 
jelenből. S ez a tiétek. Az emlékek, a közös 
élmények, hogy van, akihez nem érdemes 
szólni az első kávéja előtt. Hogy mindig az ké-
sik el, aki a legközelebb lakik, vagy azt, hogy 
nincs annyi szalámis szendvics (és mobilnet), 
ami ne fogyna el a nap végére. Ez a filter nél-
küli osztályképetek. A # nélküli ballagásotok. 
Idén a batyuban a szokásos útravalók mellett 
egészségügyi maszkok is lapulnak, ami nem-
csak édes-keserű emlékeztető, hanem egy 
életre szóló tanulság, hogy szemmel nem ölni, 
hanem ölelni kell.

Farkas Orsolya
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Az Orbán Balázs Gimnázium oktatási 
kínálata a 2020-2021-es tanévre

1. Matematika-informatika osztály
Itt a reál tantárgyakat (matematika, fizika, 

kémia, biológia, informatika) tanítják nagyobb 
óraszámban.
1. Félévi dolgozatok tantárgyai: 
• Román nyelv és irodalom

• Magyar nyelv és irodalom
• Matematika
• Informatika
• Fizika, kémia, biológia – választás alapján
2. Filológia osztály, intenzív idegeny-

nyelv-oktatással
Itt az idegen nyelvek (angol, német) és a 

társadalomtudományok (pl. történelem, világ- 
irodalom, logika, pszichológia) tanításán van 
a hangsúly.

Félévi dolgozatok tantárgyai: 
• Román nyelv és irodalom
• Magyar nyelv és irodalom
• Első idegen nyelv
• Történelem vagy földrajz – választás alapján
• Latin nyelv

Miért érdemes az OBG-t választani?
 Alapos elméleti ismeretek elsajátítása
 Nyelvvizsga-bizonylat megszerzése angol 

vagy német nyelvből
 Változatos továbbtanulási lehetőségek 
 Gazdag szakirodalomhoz való hozzáférés 

a könyvtárban, illetve a versenyekre való 
felkészülés során 

 Szerteágazó nyelvi és kulturális ismeretek
 Jó közösség, mozgalmas diákélet
 Táborok, nemzetközi projektek, verse-

nyek, hagyományos rendezvények 
Érettségi után az OBG végzőseinek 
nagy része folytatja tanulmányait

• Matematika és Informatika, Alkalmazott in-
formatika

• Mérnöki tudományok: Automatika és ipari 
informatika, Elektrotechnika, Elektronika, 
Mechatronika, Orvosi mérnök

• Gazdaságtudományok: Kibernetika, Gazda-
sági informatika

• Orvosi, gyógyszerészeti, fizioterápia, asz-
szisztensképzés

• Filológia egyetem
• Jogi egyetem
• Pszichológia egyetem
• Turizmus
• Kommunikáció és közkapcsolatok

Találkozzunk ősszel az Orbán Balázs 
Gimnáziumban!

www.obg.ro
www.facebook.com/obg.szekelykeresztur  

TANÉVZÁRÓ 2020
A tanév elején eltervezett iskolai életünk 

másként zajlott, mint terveztük vagy elkép-
zeltük. Felnőttet, gyereket egyaránt próbára 
tevő időszakban, amikor a 21. század techno-
lógiai forradalma nemcsak a küszöbünkön ko-
pogtatott, hanem teljes valójával jelent meg 
otthonunkban, kihívások sokaságával kellett 
mindannyiunknak megküzdeni. Megszerzett 
és tapasztalt új élményekért, újonnan szerzett 
jártasságokért és készségekért, elért eredmé-
nyekért, egészségünk megmaradásáért en-
gedjük a hála érzését áramlani. Mindazt, ami 
személyiségünket gazdagította ebben a nehéz 
időszakban vigyük magunkkal, és próbáljuk 
meg kamatoztatni majd az elkövetkezőkben.

A 2019-2020-as tanévet a Petőfi Sándor 
Általános Iskola minden tanulója sikeresen 
befejezte. Jó vakációt és szép nyarat kívá-
nunk mindenkinek! 

Végzős nyolcadikosainknak gratulálunk a 
virtuális térben szervezett ballagásuk alkal-
mából, mely felvétel 2020. június 12. d.u. 6 
órától vált megtekinthetővé iskolánk Face-
book-oldalán és honlapján: www.petofiai.ro.

E másfajta ballagási ünnepségen a VII. 
osztályos Nagy Csenge szavalta K. László 
Szilvia Tarisznyába való vers c. költeményét, 
elhangzott dr. Simó Ildikó igazgatói köszön-
tője és Kovács Előd VIII. osztályos tanuló 
búcsúbeszéde. Ennek részleteibe engedünk 
betekintést az alábbiakban.

Kedves VIII. osztályt végző diákjaink, 
tisztelt tanári kar, tisztelt szülők, hozzá-
tartozók!

Tatiosz szavai szerint: „A bölcsesség nem 
állomás, ahová egyszer megérkezel. A böl-
csesség maga az út; a te bölcsességed az, 
ahogyan utazol rajta.”

Kedves nyolcadikosok!
Ebben a megközelítésben már a ti esete-

tekben sem túl korai a bölcsességről beszélni. 
Íme, egy állomás: 2020. június 12. Az a nap, 
amikor befejezitek a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában töltött iskolai éveiteket, a saját böl-
csességszerző utatok egyik kezdő szakaszát. 
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a 
szemtől szembe való találkozás alternatív 

lehetősége szerint, az online tér szárnya-
in keresztül. Ahhoz, hogy a mai nap ünnepi 
voltát kiemelhessem – mert mi tagadás, hi-
ányzik mosolygó arcotok, az iskolai nyakken-
dős egyenruha látványa és az iskolai ünnep 
hangulata – Márai Sándor szavait hívom se-
gítségül: „Ha az ünnep elérkezik életedben, 
ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Felejts el 
mindent, ami a köznapok szertartása és fela-
data. Az ünnep a különbözés, az élet rangja, 
felsőbb értelme. Nemcsak a naptárnak van 
piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, lát-
hatatlan ünnepet is. Ilyenkor felejts el min-
dent, figyelj az ünnepre!”

Tisztelt szülők, hozzátartozók!
Az emberiség soha nem látott átalakulások 

küszöbén áll – állítják a szakértők. Az okta-
tás folyamatában egyre bizonyosabb, hogy az 
egyetlen állandó a VÁLTOZÁS. Nagyon nehéz 
felkészíteni magunkat és gyermekeinket a pél-
dátlan átalakulások és radikális bizonytalan-
ságok világára. Egyre nehezebb megjósolni, 
hogy a mai kor gyermekének milyen képzett-
ségre lesz szüksége ahhoz, hogy állást kap-
jon, megértse, mi történik vele és tájékozód-
ni tudjon az élet útvesztőjében. A 21. század 
hatalmas mennyiségű információval áraszt el 
bennünket – tudjuk, hogy a diákoknak a legke-
vésbé van szükségük még több információra a 
tanároktól, sokkal inkább arra, hogy képesek 
legyenek értelmezni az információt, eldönte-
ni mi a fontos és mi nem, az információ tö-
redékeket pedig tudják összerakni világképpé. 
Bízom benne, hogy ez irányt követve, sikerült 
néhány alapkövet leraknunk diákjaink „böl-
csességszerző” útján – az Önök segítségével, 
kedves szülők, nagyszülők. Gratulálok mind-
annyiuknak gyerekeik eredményeiért, további 
erőt, egészséget kívánva!

Ide kívánkozik a KÖSZÖNÖM szó a tanári 
kar irányába is, hisz olyannak szerették gye-
rekeiket amilyenek, de próbálták meglátni 
bennük azt is, amilyenekké válhatnak.

Kedves nyolcadikosok!
Ismerve azt, hogy annak a digitális nemze-

déknek a képviselői vagytok, akikre jellemző 
a korai találkozás az internettel, okos eszkö-
zökkel, a közösségi médiával; a szakértők sze-

rint pedig jellemző rátok a gyakorlatiasság, 
óvatosság, a vizuális kommunikáció képekkel, 
videókkal, emojikkal, a gondolkodásotok in-
kább a felszínen mozog, ugyanakkor sokkal 
toleránsabbak vagytok az előző nemzedékek-
nél – kívánom nektek, hogy sikerüljön olyan 
intézményt találnotok a továbbtanuláshoz, 
amelyben fontos a négy K oktatása: kritikus 
gondolkodás, kommunikáció, kollaboráció, 
kreativitás. Tanácsolom, hogy támaszkodja-
tok a technológiára – íme, milyen nagy szük-
ség volt erre a közelmúltban is – azonban vi-
gyázzatok, hogy az a segítségetekre legyen 
és ne ő irányítson! Ehhez pedig nagyon fon-
tos, hogy ismerjétek önmagatokat, tudjátok 
mit szeretnétek és bízzatok magatokban! 
Gratulálok első nyolc iskolai évetek elvégzé-
séhez és további sok sikert kívánok! Útrake-
lő diáktarisznyátokba pedig Elbert Hubbard 
gondolatait tegyétek:

„Valahányszor útnak indulsz, emeld fel a 
tekinteted, és nézz előre. Dönts határozot-
tan, tudd, hogy mit szeretnél és indulj. Sze-
med előtt lebegjen a magasztos cél, és egy 
pillanatra se vedd le róla a tekinteted. Képzeld 
magad tehetséges, komoly, hasznos ember-
nek, aki lenni szeretnél – és azzá válsz. Ez 
a gondolat óráról órára egyre inkább átalakít 
majd. A gondolat minden. Őrizd meg lelked 
kívánságait: a bátorság, az őszinteség és a 
jókedély szellemét. A gondolkodás – alkotás. 
Minden jó dolognak vágy a szülője. És minden 
őszinte imádságot meghallgat az Ég. Olya-
nokká leszünk, amilyenekké a szívünk mélyén 
lenni szeretnénk.” (dr. Simó Ildikó igazgató)

Tisztelt Igazgatónő, kedves Tanáraink, 
Diáktársaink!

Összeszorult szívvel állok itt most, 
s ebben a különleges helyzetben meg- 
próbálok valami egyedit, valami szépet, valami 
okosat mondani. Az elmúlt években annyi ér-
tékes időt töltöttünk el azzal, hogy lázadtunk a 
tanáraink ellen, méltatlankodtunk, hogy miért 
kell ennyit tanulni, miért kell olyan sok időt 
az iskolában töltsünk, miért nem mehetünk 
egyszerűen a dolgunkra, és csinálhatjuk azt, 
amihez éppen kedvünk lenne.
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folytatás az 7. oldalon...
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	 Házunk	tája	–	továbbra	is	jól	haladnak	a	közérdekű	munkálatok
ÖNKORMÁNYZAT

Folyószabályozási és partvédelmi munkálatok
Beérni látszik a gyümölcse egy immár több mint két éve elkezdett folyamatnak, a nyár folyamán 

ugyanis a Nagy-Küküllő székelykeresztúri szakaszán várhatóan folyószabályozási és partvédelmi 
munkálatok kezdődnek el, az erre vonatkozó tervek már készen állnak.

A Henter utca felújítása
Az idén kora tavasztól folytatódtak annak az 

öt kis utcának a felújítási munkálatai, amelyek 
még 2019-ben kezdődtek el. 

Június hónap első felében sikerült befejezni 
a Henter utca felújítását, remélhetőleg az ott 
élők örömére.

A fiatfalvi Kismező utca felújítása
A fiatfalvi Kismező utca is egyike annak az 

öt kis utcának, amelyek felújítási munkálatai 
2019-ben kezdődtek el.

Az elmúlt hetekben ebben az utcában is sike-
rült feltenni az i-re a pontot. 

A fiatfalvi Malom utca felújítása
A fiatfalvi Malom utca lakói is örülhettek az 

elmúlt hetekben, ugyanis befejeződtek itt is 
azok az útfelújítási munkálatok, amelyek a ta-
valy kezdődtek és része az öt kis utca felújítá-
sát célzó programnak. Használják egészséggel! 
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ÖNKORMÁNYZAT/DIÁKVILÁG
Védőfelszerelések az iskolai 
asszisztenseknek és az 
egészségügyi személyzetnek
Önkormányzatunk egyéni járványvédelmi 

eszközöket és felszereléseket biztosított az 
iskolai asszisztenseknek és az egészségügyi 
személyzetnek, akik a tanintézményekben fej-
tettek ki járványmegelőzési tevékenységet az 
országos képességfelmérő és érettségi vizsgák 
előkészítése és lebonyolítása céljából.

Fűnyírás a város területén
A csapadékos időjárás következtében nem 

győzzük a fű lenyírását a közterületekről, bár 
folyamatosan végezzük. 

Segítség a rászorulóknak 
Európai Uniós forrásból több mint kétszáz 

megélhetési gondokkal küszködő helyi lakos 
részesült (családi pótlékosok, szociális segé-
lyezettek, fogyatékosok) tisztítószereket tar-
talmazó segélycsomag juttatásban, amelynek 
a kiosztása a polgármesteri hivatalban történt.

Virágajándék
Azoknak a cégeknek, amelyek rendszeresen 

támogatták városi közösségi rendezvényeinket 
egynyári virágokat ajándékoztak kertészeink 
környezetük és városunk szebbé tételére. 

Kérjük jelezzék, ha valaki kimaradt!

	 Tanévzáró
Bár az idén a járványhelyzet miatt nem 

kerülhetett sor ünnepélyes évzáró/ballagá-
si ünnepségekre városunk iskoláiban, szívből 
gratulálunk a végzős diákoknak és sok sikert 
kívánunk nekik céjaik elérésében.

Mint minden évben, az idén is díjaztuk a 
kimagasló eredményeket elért tanulókat, az 
oklevelek és a díjak átadásáról a jelenlegi kö-
rülmények között a tanintézmények vezetői 
gondoskodtak.

Most mégis úgy érezzük, hogy bármit meg- 
tennénk egy olyan napért, amikor visszaülhet-
nénk az iskolapadokba, és eltölthetnénk ott 
egy teljesen átlagos napot. Számtalan gondolat 
kavarog bennünk. Ha tudtuk volna azon a bi-
zonyos márciusi napon, hogy így lesz vége ezek- 
nek az éveknek, megöleltük volna még egyszer 
egymást, s azokat, akiket most annyira szeret-
nénk megölelni. Ha tudtuk volna, hogy nem le-
hetünk többé egy osztályterembe az osztálytár-
sainkkal, kihasználunk minden egyes percet. Ha 
tudtuk volna,….de nem tudtuk. S most csupán 
annyit tudunk, hogy rettentően fog hiányozni ez 
a négy, avagy a nyolc év, ami csak úgy, észre-
vétlenül repült el mellettünk.

Az elmúlt évek alatt tanítóink, tanáraink vég- 
telen türelemmel és megértéssel egyengették az 
útjainkat, megtanítottak arra is, hogy céljaink, 
vágyaink legyenek, s azt is kezdjük megérteni 
lassan, hogy ezeket mind nehéz munka árán ér-
hetjük el. Végtelen köszönet és hála mindenért!

Kedves Osztályfőnökeink! Külön köszönetet 
szeretnénk mondani a sok szeretetért, törődésért, 
amit az elmúlt négy évben Önöktől kaptunk. 
Köszönjük, hogy mindig mellettünk álltak, s min-
den erejükkel azon fáradoztak, hogy értékeseb-
bek, jobbak és becsületesebbek legyünk.

Drága Szüleinknek, Nevelőinknek köszön-
jük, hogy féltő gonddal óvtak minket eddig az 
állomásig, támaszt nyújtottak, ha megbotlot-
tunk néha, köszönjük a sok fáradozást, türel-
met, szeretetet, gondoskodást, és hogy az el-
múlt három hónapot együtt vészeltük át.

Minden iskolatársamnak kívánom, hogy telje-
nek jól a hátralevő iskolaéveik, használjanak ki 
minden egyes együtt töltött percet. Köszönjük, 
hogy részesei lehettünk valami jónak, valami 
szépnek és építőnek. Sok sikert kívánok min-
dannyiunknak a vizsgákhoz, az új élethez, az új 
iskolához! (Kovács Előd, VIII. osztályos tanuló)

Jó egészségben találkozzunk majd az új tan-
évben! 

dr. Simó Ildikó igazgató

A Petőfi Sándor Általános Iskola múlt havi 
beszámolója kimaradt a májusi lapszámunkból, 
ezért biztosítottunk e hónapban terjedelme-
sebb közlési felületet.

Szerkesztőség

folytatás az 5. oldalról...



8.   oldal - 2020. június

Kiadja SZÉKELYKERESZTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Felelős kiadó: RAFAI EMIL
 E-mail:  kereszturikisvaros@gmail.com
 ISSN 2392 – 7135, ISSN-L 2392 – 7135 

Szerkesztőség: SÁNDOR-ZSIGMOND IBOLYA főszerkesztő
 FALUVÉGI BARTHA NOÉMI, SZŐCS HEDVIGA 
Munkatársak: Demeter Levente, Dénes Zsófia, Páll Emese, 
 Szente B. Levente, Székely-Tiboldi Anikó

ÖRÖKSÉGÜNK

	 150	éve	alapították	a	Székelykeresztúri	Magyar	Királyi	Állami	Tanítóképzőt
Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 

miniszter 1869-ben erdélyi körútja alkalmá-
val Székelykeresztúron is látogatást tett, ahol 
megtekintette a közadakozásból épülő-bővü-
lő unitárius gimnáziumot. Ez a látogatás mély 
nyomott hagyott benne, és ennek köszönhető, 
hogy közbenjárására 1870-ben Székelykeresz-
túron helyezte el a kormány a Székelyföldnek 
szánt egyetlen tanítóképző-intézetet. Létesíté-
sének célja az volt, hogy az innen kikerülő taní-
tók elsősorban a vidék oktatási intézményeibe 
és a környékbeli székely falvakba kerüljenek. 

1870. november 1-jén kezdődött a Székely-
keresztúri Magyar Királyi Állami Tanítóképezde 
nyolc és fél évtizedes története, amelynek során 
a történelem viharai közepette, a Székelyföld 
szellemi életének egyik fellegváraként, kultú-
ránkat hivatástudattal, szívvel-lélekkel és sza-
kavatottan művelő-terjesztő-védő néptanítók 
százait bocsátotta ki falai közül. Az első osztály 
47 tanulóval, a rendkívüli tagozat 22 tanulóval 
népesült be. 1900-ra, az intézet fennállásának 
30. évfordulójára az itt oklevelet szerzett taní-
tók száma 510 volt, akik zömmel a Székelyföl-
dön és Erdély más területein helyezkedtek el, 
de szép számmal az anyaországba is kerültek.

Első igazgató-
ja a Tibód község-
ben született Gyer-
tyánffy István római 
katolikus főgimnázi-
umi tanár volt, akit 
kinevezése előtt 
személyesen Eötvös 
küldött svájci tanul-
mányútra az ottani 
tanítóképzőintézetek 
müködéséből és éle-

téből tapasztalatokat gyűjteni.  A pedagógiai 
szakíróként is országosan elismert Gyertyánffy 
István mellett az első tanárok közt ott találjuk 

többek közt az intézmény második igazgatóját, 
Kozma Ferenc gimnáziumi tanárt is.

Az 1870-es alapítást követő első években az 
intézeti osztályok, illetve a bentlakás számára a 
Piac-téren több épületben is béreltek helyisége-
ket, míg 1878-tól a mai Városháza épületében 
nyert elhelyezést, miután Jakabházy Zsigmond 
földbirtokos magánlakásnak épült, de a képző 
számára alkalmasnak talált ingatlant megvásá-

rolták. 
1911. szeptember 1-jére felépült az iskola 

„modern, új palotája”, amelyben 1955-ig ké-
pezték a székelyföldi tanítókat.

1913. decemberében az iskola nevét „Magyar 
Királyi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Inté-

zet”-re változtatták.
1919-ben megszűnt a tanítóképző magyar 

állami jellege, és az intézetet a román állam 
vette tulajdonába. 

1916-ban a tanítóképzőt Bajára helyezték át, 
majd 1920-ban mint magyar tannyelvű intéz-
mény „Şcoala Normală de Băieţi din Cristuru 
Secuiesc” néven tovább működött. 1924-től az 
oktatás román nyelven folyt. 1940-ben a taní-
tás újból magyar nyelven vette kezdetét. 

1945-től az iskolában már lányok is tanultak. 
1955-ben a 85 éve fennálló intézmény bezár-

ta kapuit. Az Oktatásügyi Minisztérium a tanítói 
túlképzésre hivatkozva egy tollvonással meg-
szüntette a Székelykeresztúri Tanítóképzőt, 
amelyben fennállása 85 éve alatt 2129 tanító 
nyert képesítést: 1695 magyar és 434 román 
anyanyelvű.

Az épületnek 1955-ben, mindjárt a tanító-
képző felszámolását követően, új rendeltetést 
adtak: gyermekotthonná alakították át, 1994-
től a Zeyk Domokos Gyermekotthon nevet vi-
selte. 2003-ban az ingatlan a város tulajdoná-
ba került, és ekkor a szakoktatás fellendítése 
céljából a Zeyk Domokos Iskolaközpont kapta 
használatba az iskola épületét, melléképületek-
kel és a hozzá tartozó mintegy két hektárnyi 
területtel együtt.

	 Múzeumi	munkálatok	a	bölcsődei	alkalmazottak	segítségével
Az elmúlt időszak kényszerűségének köszön-

hetően a múzeumban folytatódott a közös mun-
ka a bölcsődei kolléganők segítségével. Sokfé-
le tevékenységből kivették részüket, nagyban 
segítették munkánkat, és kölcsönösen örültünk 
annak, hogy betekintést nyertek hétköznapja-
inkba. Kezük nyomán új szalma került a vetett 
ágyak szalmazsákjaiba. Itt köszönjük szépen 
Szőcs Béla agrármérnök úrnak az önzetlen se-

gítséget, a szalmát és a szalmának a Szentáb-
rahámról való beszállítását a múzeumba!

A népviseleti ingek, alsószoknyák – némelyik 
száznál is többéves – átmosva, vasalva kerültek 
a helyükre. Megtapasztalták, milyenek a ter-
mészetrajzi kiállítás diorámái belülről, ugyanis 
most kerültek behelyezésre a rovarkárosodás 
elleni szerek, a vitrinek portalanítását és tisztí-
tását is végezték. Majd folytattuk a szabadtéri 

népi-ipari szerkezetek csarnokának rendbeté-
telével. Máskor, ilyenkor a Múzeumok Éjszaká-
jára készültünk ekkora hévvel és segítséggel. 

A bölcsődei munkaközösség másik csoport-
ja ezalatt a városi irattárban végzett hasznos 
munkát. Június 22-től újra megnyíltak a  bölcső-
de kapui , és munkatársnőink visszatérhettek 
munkahelyükre. Azért reméljük, nem bánják a 
nálunk töltött heteket.


