Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

2017. május – 176. lapszám

Beszámoló a májusi tanácsülésről

2017. május 11-én sor került a helyi önkormányzat rendes havi tanácsülésére, amelyen
tíz napirendi pontot és a különféléknél hat további kérdést vitatott meg a képviselőtestület.
A fontosabbakról részletesen is szeretném tájékoztatni Székelykeresztúr lakóit.
Elfogadtuk a múlt havi tanácsülés jegyzőkönyvét, majd második napirendi pontként a
városi rendőrség, a nemzeti rendőrségnek a
2016-os évi tevékenységi beszámolóját fogadtuk el. A jelenleg kinevezett rendőrparancsnok
objektív okokból ez alkalommal sem tudott
részt venni az ülésen, de küldött egy képviselőt
a rendőrségről, és a testület tagjai feltehették
a kérdéseket, amelyeket megfogalmaztak az elmúlt év tevékenységével kapcsolatosan.
Nem az én tisztem, hogy a rendőrségi beszámolót részletesen ismertessem, de azért egy pár
számot a beszámolóból el szeretnék mondani.
Tehát azt kell tudni, hogy a városi rendőrség alkalmazottainak létszámát tekintve krízisben van,
mivel a huszonöt állásból csak tizenhét, azaz
68%-a van lefödve, nagy valószínűséggel most
alkalmazások lesznek a helyi rendőrséghez, ez a
probléma megoldódik, és pozitív irányba megváltozik. A keresztúri rendőrséghez tartozik még
a környező községek rendőrörseinek a felügyelete is, itt még nagyobb személyzeti hiányban vannak, mert csak 58%-ban van lefödve, hiszen a
tizenkét állásból csak hét hely van betöltve.
Ami a bűnelkövetéseket illeti, a 2016-os
évben 151 bűnesetet jeleztek a rendőrségre,
amelyet 67%-ban meg is oldott a rendőrség.
Nem tudom, hogy ez az országos átlaghoz képest egy jó arány-e, de én és a székelykeresztúri lakók is azt szeretnénk, ha 100%-ban megoldódnának ezek az esetek, és azonosítanák az
elkövetőket, ami valószínű, hogy a világon sehol sincs így, de azért mi így szeretnénk.
A négyes napirendi pont kapcsán egy helyi
cég szeretne átjárási jogot a villanyhálózat bekötésére, itt a betfalvi vízműhöz engedélyeztük,
hogy a transzformátor házhoz és a villanyórához hozzáférhessen a Bachus pékség.
A Panda Kft. kereskedelmi tevékenység céljából bérel egy területet az új rendőrségi épület mellett, eddig évi bért fizetett, most kérte,
hogy hosszútávra szeretné koncesszionálni, ez
előnyösebb a cég számára, és ezt az önkormányzat elfogadta.
Ugyancsak egy helyi cég, a Szilveszter Com
Prod Kft. kérdését vitatták meg, amely huszon-

öt évre szeretné bérelni az általa működtetett
és tulajdonában lévő vendéglő előtti nyolcvan
m2-es felületet, amelyet esztétikusan szeretne
kialakítani, ezt is elfogadta az önkormányzat.
Itt az előírásoknak megfelelően, a vendéglőben
tilos a dohányzás így a cigarettázóknak ki kell a
helyiségből menni, és ezért is gondoltuk, hogy
segítenünk kell a beadott kérés kapcsán, de valószínű, hogy nemcsak a dohányzóknak, hanem
nyári terasznak is elsőrendűen meg fog felelni
az, amit tervbe vettek és kiviteleznek.
A hetes napirendi pont kapcsán a testület elfogadta a székelykeresztúri egyházaknak pályázati
úton nyújtott támogatások listáját, ezek összegét.
Egy múlt ülésen elfogadott koncessziós szerződésnek, amiről utólag kiderült, hogy hibák
voltak benne, a prefektúra kérte a kijavítását.
Az Orbán Balázs negyedben az Ezüstfenyő által bérelt üzlethelyiség alatti területről van szó,
amelyet most egy másik cég vett bérbe, ezt ki
is igazítottuk annak rendje és módja szerint.
A taxis rendszabályokkal, helyi rendelettel
kapcsolatos módosítások fogalmazódtak meg,
és ezeket vittük be a helyi működési szabályzatba, tehát a taxi szolgáltatások működési
szabályzatába. Több panasz is van, akár a taxisok, de akár a városlakók részéről a taxis tevékenységgel kapcsolatosan, és jó, hogyha ezeket a panaszokat elsősorban párbeszédes úton
próbáljuk megoldani, másodsorban pedig jogi
alapja kell legyen annak, hogy akár az önkormányzat, akár a helyi rendőrség eljárhasson,
hogyha nem a megfelelő keretek között zajlik
a szolgáltatás, a tevékenység. Ilyen panaszok a
taxisok részéről például az, hogy más településen kiadott taxis engedéllyel rendelkező autók
is Keresztúron végeznek szolgáltatást, illetve
keresztúri taximegállóban parkolnak. Kérik,
hogy ezt számoljuk fel, és annak ellenére, hogy
az országos törvények is pontosan leírják, hogy
ezt így nem szabad, most mi is belefoglaltuk a
helyi szabályzatba is, és kérjük a rendőrséget is,
hogy ezt az állapotot hamarosan számolja fel. A
városlakók részéről a panaszok arra vonatkoznak, hogy elég rendetlen körülmények között
és a környezetükre nem vigyázva, sem a parkra, sem a tisztaságra nincsenek tekintettel, és
elég nem kívánatos látványt nyújtanak a város
központjában. Volt egy megbeszélésünk a taxisokkal, javasoltuk, hogy záros határidőn belül
füvesítsék vissza azt a parkrészt és próbálják
tisztán tartani, azt a részt, ahol jelenleg kifejtik
a tevékenységüket, hogyha ennek a kérésnek
nem tudnak eleget tenni, akkor innen a városközpontból fel kell oszlassuk, és több kisebb
helyre kell irányítsuk ezeket a megállókat. A taxisok ennek nem örülnek, de a lakók visszajelzései és személyes tapasztalat útján is kijelenthető, hogy a látvány valóban tarthatatlan, és
nem egy város központjába illő. Ezen kívül olyan
problémák is vannak a taxisokkal, hogy vannak,
akik még nem fizették ki a parkírozási béreket.
folytatás a 3. oldalon...

Május

Az év ötödik hónapja a Gergely-naptárban, 31 napos. Nevét Maia görög istennő római alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki ősi
termékenységistennő volt a római mitológiában. A 18. századi nyelvújítók szerint a május: zöldönös. A népi kalendárium Pünkösd
havának nevezi, de az Ikrek hava megnevezés is elterjedt.

Kányádi Sándor:
Májusi szellő
Almavirággal
futkos a szellő,
akár egy kócos
semmirekellő.
Kócosnak kócos,
de nem mihaszna,
okot nem ád ő
soha panaszra.
Füttyöget olykor,
mintha ő volna
a kertek kedves
sárgarigója.
Meghintáztatja
ágon a fészket,
leszáll a földre:
fűhegyen lépked.
Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,
elüldögél egy
kék nefelejcsen.
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Házunk tája

Amint már megszokhattuk, mindig szépen
gondozottak városunk parkjai. Ez is fontos
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, szívesen
sétáljunk. A városi kertészet munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy még virágosabb legyen városunk, a kertészeti szakosztály
gyakorlatozó diákjaival kiegészülve díszítgetik

a várost. Magot szednek, metszenek, ültetnek,
gyomlálnak, öntöznek. Ha csak a fűnyírást nézzük, akkor is 9 600 négyzetméternyi területet
kell tisztán tartani hónapról hónapra a játszóterek, parkok és a központi zöldövezetek körül.
Többek között levágták a szezonukat vesztett
nárciszokat, tulipánokat, kiásták a hagymákat,
és új növényeket, muskátlikat helyeztek ki. Az
itt bújtatott hagyományos, illetve futómuskátlikban már gyönyörködhetünk, a villanyoszlopokon és a központban található prizmapiramisokon díszelegnek.
A muskátli – bár magyaros növénynek tartjuk, gyakran díszítjük vele portáinkat – nem
európai eredetű virág, hanem a dél-afrikai
Fokföldről származik.

Padok festése

A sétányokhoz és parkokba kihelyezett padok folyamatos javításokat kívánnak. Sajnos
nemcsak az időjárás tesz bennük kárt, de
gyakran vagyunk tanúi szándékos rongálásnak
is. Törött és színtelen padok, egyéb ülőalkalmatosságok kapnak fényt és léceket, emellett
szemeteskukákat javít fel, kerítéseket foltoz a
városgondnokság.

Taxisok együttműködése

Május első felében találkozó zajlott az önkormányzat és a taxisok képviselői között, és a
tanácsülésen is módosították a rájuk vonatkozó határozatot. Az új helyi működési szabályzatba foglaltak szerint a város védi a személyszállítók jogait és 20 helyet biztosít számukra.

Ugyanakkor a taxisoknak is tisztán kell tartaniuk a megállóhelyeiket. Nem is tétlenkednek: a képen látszik, hogy azon munkálkodnak,
hogy tisztább, szebb legyen a környezetük.
Köszönjük az együttműködést!

Kistelepülési köny v tártámogatói program

Közel 200 új könyvvel bővült ideiglenesen
a Városi Könyvtár amúgy sem kicsi – most
50 000 kötetet számláló – állománya. Az új
szerzemények a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és Hargita Megye Tanácsa által
támogatott „Kistelepülési könyvtártámogatói
programnak” köszönhetően 3 hónapig kölcsönözhetőek. A fiatalok körében is népszerű
témákról, íróktól érkeztek kötetek, amelyek
nagyon keresettek voltak, de a városban még
nem találhattunk rájuk. Ugron Zsolna, Böszörményi Gyula, Dragomán György, Murakami
Haruki és Geronimo Stilton-könyvek és különlegességek a nyár közepéig kölcsönözhetőek,
utána újakkal szolgál majd a megyeszékhely
könyvtára.

A Fiatfalva-Újszékely
közti út járhatóvá tétele

Munkatársaink javítják a Fiatfalva és Újszékely közti szakaszt, amely erősen megrongálódott az időjárás és a teherforgalom miatt.
Járhatóvá próbálják tenni a 43-as községi utat,
amely eddig eléggé kátyús volt; feltöltik a gödröket, ledöngölik, majd kavicsozzák azt az aszfaltos rész végétől az újszékelyi határig.

S Z É K E LY K E RE S Z T ÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNY Z ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
59/2017-es HATÁROZAT egy átjárási szolgalom megállapításáról az ELECTRICA TRANSILVANIA SUD Rt. Hargita megyei alegységének
javára.
60/2017-es HATÁROZAT egy 192 m2-es terület átengedéses bérbeadásáról.
61/2017-es HATÁROZAT egy 80 m2-es terület
átengedéses bérbeadásáról.
62/2017-es HATÁROZAT „A felekezeti tevékenységek támogatása Székelykeresztúron”
program keretében a 2017-es évben kiutalt
összegek elfogadásáról.

Fertőtlenítés a közösségi
egészségügyi asszisztensek segítségével

A Hargita Megyei Tanács és a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság segítségével tevékenykednek településünkön a közösségi egészségügyi asszisztensek. Sokrétű a tennivalójuk,
az irodai munka mellett gyakran járnak terepre
is. Napi rendszerességgel tartanak foglalkozásokat a nyugdíjasok nappali foglalkoztató központjában; végiglátogatják a kisgyermekes családokat, felmérik a városi újszülöttek állapotát,
figyelemmel követik gyarapodásukat.
Ezek mellett a fiatfalvi, keresztúri és betfalvi roma kolóniákat is végigjárják, felvilágosító
foglalkozásokat tartanak, kötöznek, beteget látogatnak, az emberek általános egészségügyi
állapotát vizsgálják (vérnyomás, cukorszintek,
oltások ellenőrzése).
Most – az idő felmelegedésével – általános
tisztítási akció kezdődött, a közösségi egészségügyi asszisztensek felügyeletével klóros fertőtlenítés zajlik az említett gócpontokon, a fertőzések megakadályozása végett. A betfalvi részen
végeztek, most a Zata és a Kárahegy szociálisan
hátrányos helyzetű lakónegyedei következnek.

63/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács
34/2017-es számú határozatának módosításáról.
64/2017-es HATÁROZAT a Helyi Tanács
126/2007-es számú határozatának módosításáról.
65/2017-es HATÁROZAT egy 15 m2-es terület
közvetlen bérbeadásáról.
66/2017-es HATÁROZAT a város közvagyonát tartalmazó lista módosításáról.
67/2017-es HATÁROZAT a „Sóskúti Szabadidő Központ megépítése” elnevezésű beruházási munkálat megtervezésének a jóváhagyásáról.
68/2017-es HATÁROZAT a Dávid Ferenc utca
1 szám alatti ingatlan lakrészesítésének az elfogadásáról
69/2017-es HATÁROZAT a Gordon Küküllő Közösségi Fejlesztési Egyesület megalakulásához.
Székelykeresztúr, 2017. május 11.
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Beszámoló a májusi tanácsülésről

Olyanok is vannak, akik nem is akarják kifizetni,
és most a szabályzatba bevittük, hogy ilyen esetekben bárkinek, aki tartozik az önkormányzat
felé, felfüggeszthető legyen a taxis engedélye.
Reméljük, hogy ez a helyzet mindenki megelégedésére megoldódik, és ismerjük el, hogy a
taxisok hasznos tevékenységet folytatnak, mivel
annak ellenére, hogy a város adminisztratív területe mekkora kiterjedésű Betfalvától Fiatfalváig, a városban nincsen közszállítás. Régebben
volt városi buszjárat, most pedig a taxisok töltik
be ezt az űrt, tehát a tevékenységükre szükség
van, de megfelelő körülmények között kell azt
folytatni, odafigyelve a városkép esztétikumára,
és arra, hogy illeszkedjen a környezetbe.
Elindult a nyári szezon, a Snack bár bérbe
vette azt 15m2-es a kis területet, amely a dohányosok számára biztosít kinti, leülési lehető-

Felhívás

Felhívjuk a gazdasági egységek (üzletek,
vendéglők, boltok), jogi személyek (vállalkozások, cégek), valamint intézmények figyelmét,
hogy a Helyi Tanács 166/2008-as határozata
értelmében kötelesek az ingatlanjaikhoz tartozó
járdákat, árkokat, hidakat és az általuk használt
parkolókat napi rendszerességgel tisztán tartani! Ezen kötelezettségek be nem tartása 50-től
1000 lejig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Büszkén mondhatjuk, hogy sok tulajdonos,
alkalmazott eleget tesz a felhívásnak, de még
mindig akadnak problémás helyek. Köszönjük,
hogy folyamatos munkájukkal hozzájárulnak
városunk szebbé tételéhez!

Anyakönyvi hírek

2017.02.15. – 2017.03.15.
Születések:
Barát Hunor		
András Sára		
Beke Evelin		
Szabó Nikolett		
Beke Zsófia-Boglárka
Fazakas Adrian		
Molnár Tímea		

2017.04.11
2017.04.13
2017.04.14
2017.04.24
2017.04.27
2017.04.30
2017.05.03

Házasságkötések:
2017.04.21
Györfi Levente-Zoltán és Kereső Emőke-Noémi
2017.04.26
Kelemen Alpár és Szőke Emőke
2017.05.02
Béres Levente és Gyarmati Emese
2017.05.10
Kelemen Levente és Deák Katalin
2017.05.13
Deszpa Gergely és Bartus Imola-Zsuzsánna
2017.05.13
Fodor Mózes és Tóth Anita
Elhalálozások:
Márton Anton		
Kovács Domokos
Kuzman Ileana		
Márton Eszter		
Király Attila		
Lacatos Ştefan		
Béres Mózes		

2017.04.17
2017.04.19
2017.04.27
2017.04.27
2017.04.29
2017.05.08
2017.05.12

...folytatás az első oldalról
séget az oda kihelyezett asztalok mellett. Egy
másik pont volt az a törvényszéki végzés, amit
első fokon hoztak ki a helyi polgármesteri hivatal és a polgármester személye ellen, arra köteleznek Dan Tănase úr beadványa szerint, hogy
a Városháza feliratot távolítsuk el a polgármesteri hivatal homlokzatáról, ezt javasoltuk, hogy
önkormányzati ülésen is vitassuk meg, hogy
tovább folytassuk-e ezt a pert, vagy nem érdemes szélmalom-harcot vívni, mert sorozatosan utasítja el, mind a csíkszeredai megyei törvényszék mind a marosvásárhelyi táblabíróság
az ilyen jellegű beadványokat. Mégis az volt a
vélemény, hogy minden fokon végig kell perelni
ezt a Városháza felirat megtartásával kapcsolatos igényünket, és hátha nyert perünk lesz,
vagy esetleg időközben az országos törvénykezés is olyan irányba változhat még, hogy megengedett lesz a Városháza felirat megtartása.
Sajnos olyasmikre is energiát kell pazaroljunk,
amik nincsenek benne a mindennapi közbeszédben,
vagy nem reklámozzuk az ilyen háttérmunkákat, de
védekeznünk kell az ellenünk folyó támadásokkal
szemben. A testület véleménye is az volt, hogy ha
feladjuk a harcot, akkor gyakorlatilag nincs értelme
„magyarkodni”. Tehát folytatjuk a pert, védekezünk,
és reméljük, hogy megmaradhat a Városháza felirat.
A bözsefalvi lakóknak régi vágyuk, hogy ott
is aszfaltos út legyen, eddig az utcával kapcsolatosan a tulajdonjognak nem volt rendben a
jogi háttere, még most sincs még teljesen, de
úgy 90%-ban igen, tehát egy 34 áras területet
most bevettünk közvagyonba, topográfiai felmérés készült az utca 90%-áról, még van két
olyan tulajdonos, aki át kell adjon közterületnek a saját telekkönyvezett telkéből, például
az a szakasz, amely a megyei út és a belső
egyenes út között van, az egy személynek a
magántulajdonán megy keresztül, miután ezek
a bürokratikus lépések megtörténnek, hogy
közterületté válik egy utca, azután tudunk érdemben nagyobbakat lépni, tervet készíttetni,
vagy ha finanszírozási lehetőséget találunk,
akkor akár utat építeni Bözsefalván is.
A sóskúti fürdő új dokumentációjának készíttetésének vannak a közbeszerzési törvény által

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 59/2017 privind constituirea cu titlu gratuit a unui drept de uz şi servitute de trecere către S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A., SEE Harghita.
HOTĂRÂREA nr. 60/2017 privind concesionarea directă a terenului cu suprafaţa de 192
mp. aflat în proprietatea publică al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 61/2017 privind concesionarea directă a terenului cu suprafaţa de 80
mp. aflat în proprietatea publică al oraşului.
HOTĂRÂREA nr. 62/2017 privind aprobarea
sumelor acordate pentru proiecte depuse de
cultele religioase din oraşul Cristuru Secuiesc
pe anul 2017.
HOTĂRÂREA nr. 63/2017 privind modifica-

előírt lépések, most egy ilyen, „notă conceptuală” nevű dokumentumot fogadott el az önkormányzat, hogy milyen elmélet alapján készíttetünk új dokumentációt a fürdő részre.
A különfélék ötödik pontjaként az önkormányzat elfogadott egy olyan társulási szerződést,
amellyel a Gordon-Küküllő Közösségi Fejlesztési
Társulásban veszünk részt. Ebben a társulásban
több szomszédos község, Szovátától Parajd, Korond, Farkaslaka, Oroszhegy, Siménfalva, Székelykeresztúr és még több Udvarhely környéki
község részt vesz, és arról szól, hogy egy nagyobb lélegzetvételű, nagyobb értékű pályázatot
lehet leadni közvilágítási hálózatok fejlesztésére,
közvilágításban működő energiatakarékos lámpatestek cseréjére. Tehát ez azt jelenti, hogy
egy nagyobb térség és nagyobb társulás esetében 5 millió euróig lehet pályázni. Ebből – ha
meglesz a pályázat –, mindenkinek meglesz a
része, de ha egy nagyobb térség pályázik, akkor
egy nagyobb összegű európai uniós alapot lehet
lehívni. Ezek a technikai dokumentációk párhuzamosan készülnek, és hogyha nyertes lesz a
pályázat, akkor reméljük, hogy Székelykeresztúron is, ha bizonyos százalékban kicserélődnek
ezek a lámpatestek, az önkormányzatnak közvilágításra kevesebbet kell majd fizetni.
Elkészült a Dávid Ferenc lakónegyed ANL-s tömbházainak a telekkönyvi megosztása, ez az az előzetes lépés, ami szükséges ahhoz, hogy ha valaki az öt
év bérlési időszak lejárta után meg szeretné vásárolni, akkor külön telekkönyvön kell legyen minden lakás, és ezért el kellett készíttessük ezt a topográfiai
dokumentációt, hogy a kataszteri hivatalnál minden
lakás külön térképszámon szerepeljen.
Rafai Emil polgármester beszámolóját lejegyezte:
Sándor-Zsigmond Ibolya

rea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2017.
HOTĂRÂREA nr. 64/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2007.
HOTĂRÂREA nr. 65/2017 privind aprobarea
închirierii directă a unui teren cu suprafaţa de
15 mp, din domeniul public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 66/2017 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 67/2017 privind aprobarea
Notei conceptuale şi a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiţii CONSTRUIRE
CENTRU DE RECREERE BĂILE SĂRATE SÓSKÚT în oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 68/2017 privind aprobarea
apartamentării imobilelor situate în oraşul
Cristuru Secuiesc, Str. Dávid Ferenc nr. 1.
HOTĂRÂREA nr. 69/2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
GORDON-TÂRNAVA.
Cristuru Secuiesc, la 11. mai 2017.
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DIÁKVIL ÁG
kab Ágota Anett XI. osztályos diákunk dicséretet szerzett a fizika szekció kísérleti fordulójában.
Matematika Körverseny: iskolánk volt
házigazdája a 9 iskola részvételével zajló 48.
regionális szintű matematika körversenynek.
Diákjaink szép eredményeket értek el, így
Bán Barbara VI. osztályos diák II. helyet, míg
Szabó Renáta VII., Jakab Ágota Anett XI.A és
Borbély Ágnes XII.A osztályos diákok dicséretet szereztek.
Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó:
kisdiákjaink lelkesen vettek részt a X. alkalommal megszervezett hagyományőrző találkozón. Lelkesedésüket a Napsugár Alapítvány
különdíjjal, a szervezők pedig a legdinamikusabb produkcióért és a legösszecsengőbb
éneklésért járó díjjal jutalmazták.
Hanghullám tehetségkutató: Mihálydeák Annamária XII. osztályos diákunk különdíjban részesült az Ajkán megszervezett tehetségkutató versenyen.
Gratulálunk minden diákunknak, akik tisztességgel képviselték iskolánkat a különböző
megmérettetések alkalmával! Büszkék vagyunk mindannyiukra!
Demeter Levente

LAUDE SAPIENS DISCIPULI
Iskolánk tanulói két csapatban vettek részt
a VII. Bölcs diákok többfordulós internetes általános műveltségi vetélkedőn. A versenyt a
Communitas Alapítvány szervezi, a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetem több karával is együttműködve.
Az internetes fordulók során a versenyzők
változatos feladatokat oldottak meg: rövidfilmet vettek fel, kémiai kísérletet végeztek,
napilapot szerkesztettek, karácsonyi díszeket
készítettek, rajzoltak, megalkották Debrecen város makettjét Szabó Magda Ókút című
regényéből kiindulva, családfát készítettek

Méhes György Szép szerelmek krónikája
című életrajzi regénye alapján. Ezen kreatív
feladatok alapos tudást és internetes tájékozódási készséget igénylő feladatsorokhoz
társultak. Nagy örömünkre a 118 csapattal
induló versenyen a Csiszér-Rajti Lilla Anna,
Demeter Ágnes, Jakab Emese, Iancsó Evelina
alkotta Virgonc dédi unokái csapat a II., míg
a Fazakas Angéla Borbála, Kovács Ágota Emília, Lőrinczi Zsófia, Vas Helén Anetta alkotta
Sára csapat a IV. helyen végzett az internetes
vetélkedőn.
2017. május 20-án a legjobb eredményt
elérő tíz csapat televíziós elődöntők keretében

mérte össze tudását a döntőben való részvételért, de ekkor már az egyhetes nyári jutalomtáborozás biztosított volt számukra. Diákjaink
a kolozsvári Onisifor Ghibu Líceum, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium, a kolozsvári Református Kollégium, a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnázium, a
temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
tanulóival versenyeztek az elődöntőkben,
nagyszerű eredményt elérve. A Virgonc dédi
unokái csapat I. helyezésben részesült az első
elődöntőben, így tovább folytatja a versenyt a
döntő fordulóban június 11-én! A Sára csapat
a III. helyen végzett a második elődöntő erős
mezőnyében. Az elődöntőket az ErdélyTV június 4-én, illetve 11-én közvetíti. A döntőt egy
későbbi időpontban tekinthetjük meg.
Gratulálunk diákjainknak a szép eredményért és sok sikert kívánunk a döntőbeli
szerepléshez!
Szőcs Annamária és Székely Tiboldi Anikó
csapatvezető tanárok

Szakma  Sztár Erdélyben is
Magyarország Miniszterelnöksége nagyon
sok támogatást biztosított a külhoni magyar
szakképzési intézményeknek. Ezt a jövőben
is kívánja folytatni, a 2017-es évben a szakképző intézmények közül súlyponti intézmé-

nyeket kívánnak támogatásban részesíteni.
Emellett az idén első alkalommal tanulóinknak lehetősége nyílt, hogy részt vegyenek
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
meghirdetett Szakma Sztár versenyen.
Iskolánkból négy tanuló nevezett be a ver-

senyre, hárman a textiltermék készítő szakmát tanuló diákjaink közül, László Zsuzsánna, Ráduly Zsuzsánna és Muszka Amália és
Balázs Norbert az asztalos szakmát tanuló
diákjaink közül. Tanulóink nagy izgalommal
készültek a vetélkedő helyi, elméleti ismereteiket felmérő szakaszára, amelyre a székelyudvarhelyi Eötvös József Szaklíceumban
került sor. A kezdeti selejtező után gyakorlati
tudásukat is fel tudják mérni, majd az elődöntők során, illetve Erdélyben országos döntőre
kerül sor, ezt követi a nagyszabású fesztivál
keretében zajló magyarországi döntő.
A selejtező eredményeire még várnunk
kell, de reméljük, hogy eredményeik olyan jelentősek lesznek, mint lelkesedésük, amelyet
a felkészülés során tanúsítottak.
Dénes Zsófia

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Orbán Balázs Gimnázium
Ballagás: iskolánk legjelentősebb ünnepségén 46 diák ballagott el. Egy olyan évfolyamtól búcsúztunk, amely nagyon tevékenyen vett részt az iskola életében. Iskolai
és iskolán kívüli tevékenységeket szervez-

tek, versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, és
a legkülönbözőbb területeken
helytállva bizonyították, milyen sokrétűek, kreatívak. Reméljük, hogy az elkövetkező
megmérettetések során maximálisan tudják kamatoztatni
tudásukat, és mindenki elképzelésének megfelelő utat tud
választani az érettségi vizsgák
után. Ehhez sok sikert kívánunk nekik! Az ünnepség keretében Illyés Izabella tanárnő
Orbán Balázs-díjban részesült.
Az elismeréshez szívből gratulálunk!
Országos II. hely német
nyelvből: Zoltáni Nikoletta X.
osztályos diákunk nagyszerű
eredményt elérve lett országos második a verseny projekt
kategóriájában.
Bolyai Farkas Országos Tantárgyverseny: a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban a magyar középiskolák számára
szervezett országos tantárgyversenyen Ja-
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DIÁKVIL ÁG/KULTÚRA
E hónap a felpezsdült természet zsongása
mellett intézményünk életében is tartalmas
programokat, versenyeket, kirándulásokat
kínált. A legkisebbek környezetismereti és
matematikai tapasztalatokat szereztek a madarak és fák napján” szervezett tanulmányi
kirándulásukon. Óvodásaink megfigyelték az
élő és a már kiszáradt fákat, a bokrokat, kiválasztották a vastag és vékony törzsű fákat,
a magasakat és alacsonyakat. Meghallgatták
a madarak csicsergését, beszívták a fák által
biztosított oxigéndús levegőt, és örökbe fogadták a Csetri Enikő óvó néni által hozott és
ültetett fák egyikét.
A Láng-projekt keretében tűzoltók látogatták meg napköziseinket, és élményekkel telve
ismerhették meg munkájukat. Köszönet érte
a Székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes
Tűzoltó Egyesület csapatának, hogy projektzáró akcióként 7 lelkes önkéntes tűzoltó tette látogatását a napközinkben, és a mentést
együtt játszva, segítettek minden gyermeknek kötélen leereszkedni a Mókus házból.
Tizenötödik alkalommal került sor 2017.
május 12-én Nagygalambfalván a „Fától fáig,
verstől versig” szavalóversenyre, melyen
Hargita, Maros és Brassó körzeti és megyei
szakaszon díjazott versmondók vettek részt.
Iskolánk I. A osztályos tanulója, Zsidó
Ágota, az előkészítő-első osztályosok korcsoportjában I. díjat szerzett.
A versenyek területén büszkék vagyunk

arra, hogy az Alfa és Omega fizikaversenyen
Baksa Andrea megnyerte a 7. osztályosok
versenyét május 6-án Székelyudvarhelyen, a
Tamási Áron Elméleti Líceumban. Dicséretben
részesültek a nyolcadikosok közül: Egyedfi
Tamás, Gálfi Kitti, Simófi Levente és Lukács
Kamilla.
A döntőbe, három levelező forduló után,
mind a tíz petőfis diák bejutott, ahol Maros,
Kolozs, Kovászna, Brassó és Hargita megye
diákjaival mérték össze elméleti és gyakorlati
tudásukat. A diplomaosztásnál legtöbbször a
mi iskolánk neve hangzott el, köszönet érte a
csapatnak!
Továbbá bronzérmet nyert Baksa Andrea
április 22-én, 68,44%-os teljesítménnyel a
Jedlik Ányos fizikaverseny döntőjében, Nyíregyházán. Az erdélyi versenyzők mezőnyét
tekintve első helyen végzett.
Tantestületünk 16 tagja május 11-14. között testvériskolánkhoz, a kunszentmiklósi

Mesemondó találkozó – Meséljünk a Mesevárban
Idén XII. alkalommal rendeztük meg a Meséljünk a Mesevárban elnevezésű mesemondó
óvodások találkozóját május 15-19. között. Az
egész hét a meséről szólt.
A projekt egy gyerekrajz-kiállítással indult,
Kedvenc mesém címmel. Az óvodás gyerekek
rajzain szép és kedvenc mesék elevenedtek
meg.
Elkészültek a nagycsoportos gyerekek első
mesekönyvei. Ők rajzolták le kedvenc meséjüket több oldalon keresztül, és fűzték össze mesekönyvvé szüleik segítségével. Olyan gyerek is
volt, aki általa kitalált mesét rajzolt le, és a szülei le is írták a mesét. Nagyon büszkék voltak
munkájukra. Egy „író-rajzoló-hallgató” találkozó keretén belül be is mutatták egymásnak, és
kisebb társaiknak.
A Mesevárnak most már mesefája is van,
akár a mesében. Nem égig érő, de attól lett különleges, hogy a leveleire mesecímek vannak
írva. A napközis gyerekek kedvenc meséinek a
címe. A mesefa felavatásán nagy lelkesedéssel
énekelték a gyerekek a Mesevár dalát.
A meséket nem csak mondjuk, hallgatjuk,

Napközisek látogatása
Egy ideje gyakran felkeresnek a hivatalban
a város lakosságának legfiatalabbjai. Jó szokás, szeretettel várjuk őket, hiszen meg kell
tapasztalniuk, hogy mit is jelentenek a „hivatal”, a „polgármester” szavak. Május 23-án a
Napsugár Napközi két csoportja látogatott a
polgármesteri hivatalba, hogy ismeretekkel
gazdagodjanak a helyi közigazgatás mikéntjéről. Köszönet nekik a kedves kézimunkáért,
amelyekkel megleptek!

rajzoljuk, hanem dramatizáljuk is. A Hófehérke
csoport gyerekei A szívtelen csiga című mesével örvendeztették meg társaikat.
A népmesék tárgyi világával való megismerkedésnek a legjobb helyszíne a múzeum. A
mesékben szereplő tárgyakkal ismerkedhettek meg a gyerekek Sándor-Zsigmond Ibolya
etnográfus bemutatása által, a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban. Mintha a csodák világába léptünk volna be. A magyar népmesék elevenedtek meg. Már szinte vártuk,
hogy megjelenik az ajtóban a szegény asszony
okos lánya, vagy a szerencsét próbálni induló
legkisebb fiú, vagy a szegény ember, aki túljárt
a medve eszén.
Mesélni és mesét hallgatni nagyon jó. A nagycsoportokban ezt az élményt éltük át az előválogatások során és a találkozón is. A mesemondó találkozóra több helységből jöttek gyerekek.
Nálunk nincsenek első, második, harmadik díjak. Minden gyerek egyformán díjazott, mert
nagy bátorságra vall az, ha ki meri állni a mesemondás próbáját. A végén el is nyerte minden gyermek a jutalmat. Mi is lehetett egyéb

Varga Domokos Általános és Művészeti Iskolához látogatott. Nagy szeretettel fogadtak
vendéglátóink, és betekintést nyerhettünk a
miénkhez hasonló méretű intézmény működésébe. Ez az alkalom a találkozás mellett a
szakmai fejlődést is szolgálta, hiszen az iskola- és óralátogatás alkalmával játékos feladatokat, megoldásokat, kreatív ötleteket
láthattunk. Egy weboldalt is bemutattak, a
www.altsuli.hu-t, melyet ők szerkesztenek
és a különböző tananyagok begyakorlásához a diákok számára érdekes feladatokat
tartalmaz. Megismerhettük Kunszentmiklós
nevezetességeit, a városházát, a református
templomot, és Székely Gábor magángyűjteményét tekintettük meg. Emellett kikapcsolódhattunk a Varga-tanyán, ahol betekintést
nyertünk a tanyasi élet világába.
E tartalmas és baráti találkozás után várjuk testvériskolánk viszontlátogatását!
forrás: www.petofiai.ro
ez a jutalom, mint egy szép meséskönyv. Czire
Irma, nyugalmazott tanárnő értékelte a kis mesemondók ügyességét, a felkészítő óvónők és
szülők munkáját.
A mesehetünk színvonalának az emeléséért köszönetet mondunk a Communitas Alapítványnak, mint fő támogatónak, a Mesevár
Egyesületnek, a székelykeresztúri önkéntesek
tagjainak, a Mesevár Napközi Otthon szülői
közösségének és nem utolsó sorban a napközi
munkaközösségének, akiknek a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg ez a mesébe
illő hét.
Takács Ilona-Zita
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KÖZÉLET

7. Születés Hete

Május 2-7. között a székelykeresztúri unitárius egyházközség és a Gondviselés Segélyszervezet közösen szervezte meg a Születés Hete
rendezvénysorozatot, amelynek záróakkordja
volt az egyházközség családi napja. Az előbbi
évhez hasonlóan számos programmal várták az
érdeklődőket a szervezők. A hét minden napján
változatos, érdekes és tanulságos előadások és
foglalkozások várták a résztvevőket, amelyek
több szempontból is hasznosak, közösségépítő
jellegűek voltak, de a gyakorlati oldaluk is kiemelhető. A néhány éve elindított születésfa ültetése a
Gyárfás-kertben az idén is sajátos és kiemelkedő
pontja volt a rendezvénynek. Az eseményekben
bővelkedő hetet az alábbiak tarkították:
Május 2-án megszervezésre került a Bababazár, ahol az édesanyák csereberélhették, eladhatták kisgyermekeik kinőtt holmijait. A vásárra
kicsik és nagyok is eljöttek.
Május 3-án Deák Réka tartott Csiri-biri foglalkozást a Gondviselés Segélyszervezet Székházában, és ugyanaznap Babáztam Beninben
címmel Gagyi Réka, az ATA önkéntes programkoordinátora tartott beszámolót az afrikai országban szerzett tapasztalatairól.
Május 4-én nyílt nap volt a Súlyosan Sérült
Gyermekek Elhelyező Központjában Őrangyallal
(súlyosan sérült gyermekek közösségi programja) egybekötve. Ugyanakkor délután a Barátság

A Székelykeresztúrért Alapít vány
áldásos tevékenysége

A testvértelepülésekkel való kiváló kapcsolatnak óriási haszna van a felek részéről.
Ennek egyik szép kifejeződése az ajkai Székelykeresztúrért Alapítvány tagjainak tevékenysége, akik városunk egyetemistáit segítik
- mutatott rá Rafai Emil polgármester.
Az őszi pályázati időszak lezárultával döntött a közhasznú szervezet vezetősége, hogy
ki az a 15 diák, akiket havi rendszerességgel,
1 éven át támogatnak: Deák Levente, Deák
Zsófia, Demeter Bernadett, Ilonka Andrea,
Istvánfi Izabella, Jakab Anna, Jakab József,

Krisán Emőke, Lőrinczi Attila, Maior Máté, Mihálydeák Krisztina, Palkó Csanád Tamás, Tatár Anita, Varga Sándor, Zagyi Norbert – ők
az Orbán Balázs Gimnázium és a Berde Mózes
Unitárius Gimnázium egykori tanulói.
Azokkal találkozott a város vezetője, akik a
rövid vakáció idejét itthon töltik.
A fiatalok munkássága, tanulmánya szerteágazó – pedagógus, turisztikai vagy filmes
szakember, mérnök, orvos. Beszámolójuk színes: a bemutatkozás után ki-ki rámutatott,
mi mindenre jó a támogatás. Van aki a lakhatási, utazási költségeit egészíti
ki, van aki szemléltető eszközök,
atlaszok, szakkönyvek, nyelvvizsga megszerzésére fordítja az
ösztöndíjat, de egyben mindan�nyiuk egyetértett, hogy az ajkai
Székelykeresztúrért
Alapítvány
részéről óriási segítség számukra
ez az ösztöndíj, ami mind az előremenetelüket, szülőföldön való
elhelyezkedésüket segíti.
Ajkai barátainknak ezúton is
köszönjük a támogatást – a diákok nevében is!

Gyülekezeti Ház udvarán lévő filagóriában a
„Szorgos kezek” kézműves tevékenységre került sor a Berde Mózes Unitárius Gimnázium tanítóinak közreműködésével.
A Gyere velem táncba nevű gyermek táncházat
Nemes Annamária zenetanárnő és Józsa Levente
táncoktató, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium
tanárai vezették, majd a Mamajó-ga, babajó-ga
Kecseti Imola jógaoktató irányításával zajlott a
Gondviselés Segélyszervezet Székházában.
Május 5-én délelőtt sor került a Mosoly Házakismamaklub látogatására a helyi bölcsődében,
ahol Mondókázó dalolászó foglalkozást tartott
Lukács Gabriella, és a kismamaklub a Mesevár
Napközi Otthonba is ellátogatott.
Május 6-án a Barátság Gyülekezeti ház adott
otthont egy interaktív mesejátéknak, amelyre a
Mesevár Napközi Otthon pedagógusainak közreműködésével került sor. 11,30 órakor indult az
„Életre hívlak” babakocsis, kisgyermekes felvonulás a Gondviselés székházától a Gyárfás-kertbe, ahol 12 órakor kezdődött a Születésfa ültetési
ünnepség. A születésfa előtt elhelyezésre került
az a kis emléktábla, amely a tavaly, 2016-ban
született 148 gyermek névsorát tartalmazza.
Délután Így segítsd a kisbabád a mozgásfejlődésben! Hasznos tippek és tanácsok otthonra is címmel Molnár Csilla gyógytornász tartott
előadást, majd Családok délutánja volt az Unitárius Egyházközségben.
Május 7-én, vasárnap Ünnepi istentisztelet,
majd anyák napi műsor volt az unitárius templomban, ezt követően játszótéravatóra került
sor a Barátság Gyülekezeti Ház udvarán.
A hét folyamán gazdag programokban vehettek részt szülők és gyermekek, táncos-zenés tevékenységekben, interaktív előadásokban nem
volt hiány. A program elérte célját, amely lényege
tájékoztatni a várandósság és gyermeknevelés
nehézségeiről, kihívásairól, ugyanakkor felhívni a
figyelmet a gyermekáldás fontos elemeire.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Európai ifjúság hete

Európában minden évben megrendezik az Ifjúság Hetét, mellyel az Európai Unió által nyújtott
lehetőségekre szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét.
Az Erdélyi Ifjúsági Egysület két munkatársa, és
két EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntese
tartott előadást a XI-XII. osztályos diákoknak a
nekik szóló projektekről, illetve a későbbi lehetőségekről. Szó esett az ERASMUS+ keretén belül
megvalósuló Ifjúsági Cserékről, melyeken már
13 éves kortól részt vehetnek, illetve az Európai
Önkéntes Szolgálat rövid- és hosszútávú projektjeiről, ahová 17 éves kortól jelentkezhetnek
a fiatalok, akik pedig felsőoktatási intézményben
folytatják tanulmányaikat, lehetőségük nyílik más
ország egyetemén is tanulniuk egy félévet.
Az előadások végén a diákok kvízt is kitölthettek, amivel ajándékokat nyerhettek.
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Tokukai Karate Kupa Gasshuku Székelykeresztúr
A Székelykeresztúri FUDOSHIN SPORT
KLUB SZERVEZÉSÉBEN, május 13-14-én
került sorra a Lukács András Sportcsarnokban a már 17-ik alkalommal hagyományossá vált májusi karate edzőtábor és
verseny.
Közel 120 résztvevő volt jelen, elsősorban Maroshéviz, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós és Székelykeresztúri csapatokból.
Sikeresen versenyzett a keresztúri Fudoshin Sport Klub karate csapata is.
Eredmények:

Repülőmodellezés: feltörőben

Négy helybéli felnőtt sportolóval bővült a
székelykeresztúri Gyermekek Klubja versenycsapata 2017-ben. A székelykeresztúri repülőmodellezők ifjúsági és senior kategóriában
is kitűnő eredményeket értek el az elmúlt időszakban. Az ifjúsági Európa Bajnokságra készülő Kiss Tamara három Románia Kupa és ugyancsak három Világkupa versenyen vett részt,
F1A ifjúsági kategóriában. A Románia Kupában
két első és egy második helyet szerzett, a Világkupákon megnyerte a Hargita Kupát és a Szabó
Miklós Emlékversenyt, a Szalonta Kupán a harmadik helyen végzett. Világkupa összesítésben
jelen pillanatban az első helyen áll 1317 ponttal.

X . Vadrózsák

Május 12-13. volt az idén a Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó időpontja, amikor iskolánkban közel 700 gyermek és 200 felnőtt volt jelen. A rendezvényünk ebben az évben regionális
szintű volt és 8 megye képviseltette magát,
mint Bihar, Szilágy, Bakó, Kolozs, Maros, Brassó,
Fehér és Hargita. Változatos programoknak és
tevékenységeknek lehettek élvezői a résztvevők. A népi műfajokban bemutatott előadások
mellett, emlékeztünk Arany Jánosra, valamint
köszöntöttük a 60 éves Napsugár gyermekirodalmi lapot és a 25 éves Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségét, majd a Hétpróbás
vetélkedő következett, mely alatt a gyermekek
szerencsepróbáló útra indultak hamuba sült pogácsával, megbirkózni a hét feladattal.
Élmény volt látni és hallgatni az otthonról

Kata / formagyakorlat
I. hely: Balázs Beáta, Fodor Beáta, Fodor
Boróka, Krisán Bíborka, Balázs Róbert,
Kovács Előd, Szakács Erik
II. hely: Csomor Ágota, Petrea Geréb Beáta
III. hely: Deák Noémi, Lőrinczi Johanna,
Zoltáni Barna, Berei Botond, Fodor Nóra
Kumite / harc
I. hely: Balázs Beáta, Krisán Bíborka
II. hely: Csomor Ágota, Deák Noémi, Fodor Boróka
III. hely: Jakab Anita, Fodor Beáta

Communitas Alapítvány támogatta.
Kiss István

A második helyezettnek 1001 pontja van. Következik május végén a Srem Kupa Szerbiában.
Május 19-én a Brassó megyei Prázsmáron
szervezett F3K Románia Kupa fordulón az idén
leigazolt Sándor-Zsigmond Dénes, Zsidó Ferenc
és Péter László alkotta felnőtt csapatunk (a negyedik tag, Farkas János objektív okok miatt
nem tudott jelen lenni), első hivatalos versenyükön az első helyen végzett. Sándor-Zsigmond Dénes egyéniben első, Zsidó Ferenc az
ötödik helyet szerezte meg. Készülnek június
végén a következő Románia Kupa-fordulóra és
az Országos Bajnokságra. Az ifjúsági versenyeken való részvételt a Bethlen Gábor Alap és a

hozott régi tárgyaknak a bemutatását. Nehéz
dolga volt az értékelő bizottságnak, hiszen sok
területet fogott át a verseny, akárcsak a legek
megfogalmazásánál a népi műfajokban bemutatott előadásokról. A 15 csapat értékelése
oklevéllel és külön díjazással történt. Nyertes
csapatok voltak: I díj Hagyományőrzők és Szitások csapata, II. díj Járdovány és Gyöngyharmat csapata, III. díj Baglyok és Margaréták
csapata, külön díj a Pindurok és a Csillagocskák
csapata. A hagyományos ebéd és a házikenyérre kent zsír hagymával, valamint a kürtöskalács
elmaradhatatlan finomságai a rendezvénynek.
Ugyancsak elmaradhatatlan részek a díszítést
alkotó varrottasok, szőttesek és a Vadrózsák
megszokott kerti virágai: a tulipán, az orgona
és a gyöngyvirág. A népi mesterek változa-

tos tevékenységekkel várták a jóllakott gyermekeket, így volt varrás, faragás, nemezelés,
rongybabakészítés, körmön fonás, lapótya sütés, agyagedények készítése, edények festése,
bútorfestés.
Mindkét nap a táncházzal zárult, ahol az egy
éve fennálló Lelkes zenekar húzta a talpalávalót.
Rendezvényünk díszmeghívottai voltak a
Cickom énekegyüttes és Antal Tibor énekes,
akik csodálatos hangjukkal és népdalaikkal elvarázsolták a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Minden alkalommal külön köszönetünket fejezzük ki a támogatóinknak, hogy segítettek,
lehetőséget adva kisiskolás gyermekeinknek,
hogy megismerjék egymást, Erdély különböző
tájegységeinek hagyományait, értékeit, és a
múltat jelenné, majd jövővé formálják.
Bartha Márta
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Hő sök Napja

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó
vasárnapján tartják azokra a katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták a
hazájukért.
Az elesett magyar hősök emlékezetét először
az első világháború idején, 1917-ben iktatták
törvénybe, akkor hozták létre a Hősök Emlékét
Megörökítő Országos Bizottságot, melynek feladata volt a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása. Az egyik legismertebb
alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető hősök emlékköve, melyet
1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén
a Millenniumi emlékmű előtt.
A legtöbb település történelmi egyházainak
templomában az első és második világháború áldozatainak emlékét emléktáblák őrzik, és

A z én hősöm

Szinte kivétel nélkül minden család elmondhatja, hogy felmenői között voltak olyan ősök,
nagyapák, dédapák, akik megjárták azokat a
háborúkat, megvívták azokat a harcokat, amelyeket mi és gyermekeink, de reméljük, hogy
unokáink is már csak tankönyvekből, olvasmány- és filmélményekből ismerhetünk.
Hogyan születnek, élnek és halnak meg a hősök? Vannak, akiknek sírját katonai parádékon
koszorúzzák, és van, akinek csak jeltelen nyughely jutott a messzi Oroszországban, és még a
legközelebbi családtagok sem tudják, hol.
Néhány éve a Magyar Honvédelmi Minisztérium
Háborús Kegyeleti Igazgatósága segít felkutatni
ezeket az ismeretlen sírokat, próbál enyhíteni a
nyolcadik évtizede bizonytalanságban élő utódok
és leszármazottak hiányérzetén oly módon, hogy a
háborúban elesettek, illetve orosz fogságból haza
sosem tértek édes- és nagyapák, testvérek sírjait
megkeresi. Lassan nincsen akiért, és a hősöknek
is mindegy már. Elhaltak az özvegyek, testvérek,
lassan az árvák is, akik évtizedekig várták a hírt.
Reméltek és emlékeztek, mert tudták, hogy a hősök akkor halnak meg, amikor elfelejtjük őket.
2016. március 10-én az alábbi levelet juttattam el a Magyar Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatalába:
„Tisztelt Illetékes Főosztály!
Nagyapám, Blága Mózes után kutatok, aki
a II. világháborúban orosz fogságban maradt.
Hogy ez mit jelentett a három kisgyerekkel harmincévesen örök özvegységben magára maradt
néhai nagyanyámnak, azt rajtunk kívül még sok
ezer család megtapasztalhatta, minek hatása
mind a mai napig érezhető, emléke kísért.
Nagyon emberséges gesztus volt a magyar
kormány részéről, amikor törődését fejezte ki
azáltal, hogy 2004-ben kései kárpótlást juttatott az érintetteknek. A nemzetben gondolkodás szép megnyilvánulása volt, hiszen közös
emlékezet nélkül – tudjuk – széthull a nemzet.
Anyai nagyapámról mi sem tudjuk, hol, mikor halt meg? Van-e sírja valahol? Neve: Blága
Mózes, vallása: református. Született: 1908.
október 25-én Homoródszentmártonban, Udvarhely megyében. Apja: Blága Mihály, anyja:
Szabó Rebeka. Foglakozása: cipészmester.

szinte valamennyi helységben van hősök emlékműve, legtöbbször a templomok szomszédságában, vagy a települések központjában, néhol a köztemetőkben.
Székelykeresztúron is jól ismerjük a templomainkban elhelyezett emléktáblákat, számtalanszor olvasgattuk az elesett hősök neveit,
és 2014 novembere óta városunk központjában
a Székely sirató állít emléket a két világháború
keresztúri áldozatainak.
A Hősök emlékünnepét egy 1924. évi magyar
törvény rögzítette, egy 2001-es pedig kiegészítette és kimondta, hogy „minden esztendő május
hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet
mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli,
azoknak, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”
A Jézuskiáltón elhelyezett kereszt a felállítók
szándéka szerint szintén az első világháborúban

elesett székelykeresztúriak dicsőségét hirdeti.
1918-ban indítottak gyűjtést a kereszt-alapra,
míg végül az 1920-as évek közepén került a helyére a Keresztúr szimbólumaként is ismert jel.
Ez lehet véletlen is, hiszen azokban az években
a dolgok rendjét Székelykeresztúron már nem a
magyar törvények igazították. De lehetett akár
egy rejtett ellenállás, vagy üzenet is.
Ki tudja ezt ma már?
Székelykeresztúr Város Önkormányzata, a
Kulturális Iroda szervezésében Ki a hős? címmel felhívást tett közzé, hogy ösztönözze a
V-VIII. osztályos tanulókat arra, hogy írásaikban osszák meg a közösséggel, hogy számukra
ki a hős. Idézzék fel a Székelykeresztúrhoz kapcsolódó legendákat, történeteket, családi emlékeket. (Az eredményről a jövő havi lapunkban
beszámolunk.)
Sándor-Zsigmond Ibolya

1943-tól harcolt mint magyar katona, orosz
fogságba került, nem tudjuk mikor, de 1948ban még Kijevben volt. Az ottani lágerben, mint
szíjgyártó és cipész dolgozott, katonabakancsokat és lószerszámokat javítottak, készítettek, de rá volt bízva a műhely anyagraktára is.
Ezt mondta el négy bajtársa, akikkel együtt
volt, és akik 1948-ban megszöktek Kijevből. Szerencsésen haza is értek Székelyföldre. Hívták
nagyapámat is, de ő nem vállalta a szökést, azt
mondta, ha elfogják, főbelövik, annál is inkább,
mivel a rábízott anyagraktár miatt anyagi felelőssége is volt, és úgy gondolta, inkább kivárja a
szabadulást, mert felesége és három kicsi leánygyermek várja otthon, ezért nem kockáztat.
Hát..., hiába várta a szabadulást, és hiába várta itthon három kicsi gyermek, feleség, testvérek
és öreg édesanyja, aki sokáig reménykedett, mert
később is érkeztek haza foglyok Oroszországból.
Aztán belehalt a várakozásba. Majd elment özvegy
nagyanyánk is, és a három gyermek közül kettő.
Nagyanyánk a háború után a Nemzetközi
Vöröskereszttel is kerestette nagyapánkat, de
nem kapott hírt felőle. Én sem fűzök nagy reményeket, csak élek a lehetőséggel, nehogy ne
tegyek meg bármit, ami ennek érdekében még
hetven év elteltével megtehető. Mindegy már,
hol nyugszik Blága Mózes. Mi emlékezünk rá.
Minden évben virágot teszünk és gyertyát gyújtunk a székelykeresztúri Székely siratónál. Emlékét bajtársaival együtt a homoródszentmártoni református templomban kis kopjafa őrzi.
Tudom, ez csak egy a sok ezer hasonló történet között. Mégis el kellett mondanom.”
Levelemre néhány napon belül részletes hivatalos válasz érkezett, amelyben sajnálattal
tájékoztattak, hogy Blága Mózes sírhelyének
felkutatása ügyében a Honvédelmi Minisztérium munkatársai által végrehajtott körültekintő
és részletekbe menő kutatások nem vezettek
az elvárt eredményre. A rendelkezésre álló források tükrében a nyughelyet csak valószínűsíteni tudták, de arról és a felkutatás menetéről aprólékos tájékoztatást küldtek, amelyben
többek között ez állt: „Tekintettel az Ön által
említett - kijevi hadifogságra utaló - bajtársi
visszaemlékezésekre, munkatársaim alaposan
átvizsgálták az ukrán központi hadisírgondozó
partnerszervezet által 2004-ben, majd 2008-

ban megküldött adatbázisokat is. Az itt lévő
adatok szerint Kijev városában számtalan szovjet hadifogolytábor működött, melyek közül a
62. számú láger volt a legterjedelmesebb: 27
önálló részlege volt. Az egyetlen, napjainkig
fennmaradt lágerrészlegtemető a főváros Sevcsenkivszkij kerületében, a Szirec negyedben
van. Jelenleg ez az egyetlen olyan kijevi hadifogoly-temető, melynek területén emlékmű
emlékeztet az ott nyugvó külföldi áldozatokra.
Kifejezve őszinte sajnálatomat nagyapja sírhelyének beazonosítása ügyében lefolytatott kutatás eredménytelensége miatt, tájékoztatom,
hogy Blága Mózes Ön által megküldött portréját
elhelyeztük a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal honlapján lévő Hősök Arcképcsarnokában
bízván abban, hogy ezáltal sikerül némileg hozzájárulni nagyapja korai elvesztése miatt érzett
fájdalmuk enyhítéséhez.
Tisztelettel: Dr. Bíró Andor igazgató-helyettes, Honvédelmi Minisztérium, Háborús Kegyeleti Igazgatóság”
Ennyi.
Ha bárki hasonló cipőben jár, forduljon hozzájuk, hátha több szerencséje lesz.
Én részemről, köszönöm.
Sándor-Zsigmond Ibolya
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Múzeumok Éjszakája
2017

A Molnár István Múzeumban idén is megrendezzük a Múzeumok Éjszakáját, amelyre június 15-én, csütörtökön kerül sor. Az előző évek
gyakorlatához híven városunk mindhárom középiskolájából várjuk a diákok segítségét az
előkészületekkel és a rendezvény lebonyolításával járó munkálatokban.
Az egésznapos, változatos programokkal
tervezett rendezvény keretében lesz könyvbemutató, kiállítások, filmvetítés, néptánc és
népzene, kézműves tevékenységek és gyerekprogramok. Ugyanakkor a Polgári Zenekar
1895 tavaszi koncertjét is műsorra tűzzük.
A részletes programot a rendezvény előtt
közzé tesszük.
Mindenkit szeretettel várunk június 15-én a
Múzeumok Éjszakája rendezvényünkre!

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

