Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa

·

A koronavírus járvány székelykeresztúri vetületei
A koronavírus okozta fertőzés veszélye miatt
fontosnak látjuk az alábbiakat ezúton is a lakosság tudomására hozni:
Az országos intézkedések nem kisváros-specifikusak, hanem elsősorban olyan nagyvárosokra szabottak, mint Bukarest, Kolozsvár, és
úgy gondoljuk, hogy azok a rendelkezések úgy
vannak megszerkesztve és meghozva, hogy ha
azokat 100%-ban betartjuk, akkor ránk, kisebb
települések lakóira nézve fokozottan hatékonyak lesznek, és nem tud nagy baj történni egy
ilyen kisvárosban, mint Székelykeresztúr.
Ettől függetlenül mindenütt van felelőtlen
ember, olyan, aki könnyelműen veszi a történéseket, és nem méri fel a helyzet veszélyességét annak ellenére, hogy minden hírcsatornán,
minden médiafelületen árad a figyelmeztetés,
amelyek arra intenek, hogy ha nem vesszük komolyan, milyen méreteket ölthet a baj.
Természetesen az országos intézkedések ránk
is érvényesek, ezeket javasoljuk elsősorban betartani és betartatni a helyi rendvédelmi szervek
által, akár a felelőtlenebb személyekkel szembeni intézkedések révén. Mindehhez helyi szinten
lehetőségeink és a törvényes kereteken belül
azokat az intézkedéseket mi is már meghoztuk
és még meghozzuk, amelyeket hasznosnak találunk, és amelyeket a lakosság is elvár tőlünk.
Ahogy fokozódott a helyzet, és az iskolák
bezártak, a bölcsödét is, amely az önkormányzat fenntartásában van, bezártuk. Lezártuk a
játszótereket, heti rendszerességgel fertőtlenítést szándékozunk végezni a város közterein, a
lakónegyedekben, játszótereken. Az első ilyen
klór alapú oldattal történő fertőtlenítési beavatkozás meg is történt március 21-én, és ezt hetente megismételjük, amíg a járvány tart.
Az első kézből érkező fontos információkat,
amelyek hozzánk érkeznek, természetesen a
lakosság tudomására hozzuk, és egyéb fontos
információkat, pl. az országos RMDSZ ügyvezető elnöksége által szerkesztett kisfilmeket,
ismertető anyagokat is operatívan megosztjuk.
Az országos rendelkezések által előírt dokumentumokat, amelyek kötelezően használatba
kell kerüljenek, megpróbáljuk elérhetővé tenni
elektronikus és fizikai formában is, hogy mindenki hozzáférjen, akinek erre szüksége lesz.
Még mielőtt kijött volna a rendelet, hogy a
65 év feletti egyedülálló, segítségre szoruló
személyeket, akiknek nincs rokona, hozzátartozója, nyilvántartásba kell venni, beindítottuk
a házhoz szállítási szolgálatot. Ez érinti tehát
azokat a 65 év feletti személyeket, akik leginkább ki vannak téve a koronavírus-fertőzés
veszélyének. Ajánlott, hogy otthonukban maradjanak, egy telefonhívásba kerül, és a közösségi asszisztenseink segítségükre lesznek
a bevásárlásokban. Plakátokat is teszünk ki
minden tömbházba, a város minden utcájába,
olyan forgalmas helyeken, ahol megfordulhatnak ezek az idős emberek, és tájékozódhatnak.
Országos intézkedés kapcsán végigjártuk

azokat a vendéglátó helyeket, amelyek intézményes karantén esetén fertőzött személyeket fogadnak, ezeket a helyeket bejelentettük
a megyei közegészségügyi hivatalnak. A március 23-i rendkívüli ülésünkön számba vettünk
még olyan lehetséges helyszíneket, amelyek
felajánlhatóak lesznek, ha esetleg nagyon fokozódik a helyi fertőzöttek száma.
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási munkaprogramját a minimálisra redukáltuk, ügyintézést on-line lehet végezni, ügyfeleket a hivatalban
nem fogadunk, és betartva az országos intézkedéseket, a hivatal alárendeltségébe tartozó intézmények, múzeum, művelődési ház, könyvtár is
bezárták kapujukat a nagyközönség előtt.
A múlt héten elindítottuk olyan védőfelszerelések – védőruha, maszk és gumikesztyű – beszerzését, amelyek indokoltak és szükségesek
azon alkalmazottainknak, akik kijárnak ellenőrizni a házi elkülönítésben lévő személyekhez.
Folyamatban van négy db. gépi permetezőgépnek a beszerzése, amely szükséges ah-

hoz, hogy zsúfoltabb helyekre is bejussunk a
fertőtlenítéssel. A tűzoltók által végzett fertőtlenítés az elérhető köztereken, járdákon, parkírozókban, utcákban történt, és ezekkel a permetezőgépekkel a következő alkalommal még
jobban be fogunk hatolni a tűzoltó autóval nem
megközelíthető helyekre, hogy elvégezzük a
klór alapú oldattal történő fertőtlenítést. A klór
és az alkohol az a két szer, amelyek – állítólag –
hatásosak az új vírus ellen.
Napirenden fokozottan figyelmeztetjük a lakosságot, kérjük, maradjanak otthon, tartsák
be az előírt távolságot úgy, mint az országos
médiában is olvasható.
Az előírások értelmében az iskolai asszisztensek és az iskolaorvos, akik eddig ott végezték az iskolai szolgálatukat, a mai naptól
(március 23.) átkerültek a megyei közegészségügynek az irányításába, tehát ha szükség lesz
rájuk, bevetik őket is.
Most ért ide a székelyudvarhelyi kórház igazgatójának az átirata, amely arról értesít, hogy
alegységükhöz, a székelykeresztúri kórházhoz
is hasonlóképpen, mint az udvarhelyinél, szűrősátrat fog a katonaság felállítani.
folytatás az 2. oldalon...

2020. március – 210. lapszám

Helyzet jelentés

Lukács Lilla

Megint dugó van, s az emberek frászt kapnak ettől.
Öklüket rázzák a szmogtól s a folyton lassú
nettől.
Itt már nem mosnak ruhát teknőben.
Másban jártas itt a nép, technóban.
Ülünk a beton hideg molekuláin, lépcsőkön.
Fekszünk a park füvén, sétálunk utcáin.
Kiáltunk, sőt, kacagunk zajában.
Dúdolva a világ minden művében és minden fajában.
Ez egy nagy város. Megbámuljuk a járókelőket
Ez egy kis falu, hangosan pletykáljuk őket.
Ez a város idegen, senki nem köszön nekünk.
Ez a falu otthonunk. Csendes estéken, teázni megyünk.
Ezek a mi récéink, a mi Küküllőnkben.
Mi rendszerint ittmaradunk, ők nem.
Lefolynak a vízen, azt hiszem.
Elnyeli őket a végtelen, a Maros.
Vagy ilyesmi, ez kicsit zavaros.
Ha mi is lefolynánk a Küküllő vizén,
Fintorognánk a halak húsának ízén.
S kívánnánk a várost, ami az otthonunk,
Tudnánk, hogy más fekszik parkjának füvén.
Más bámulná reggelente a ködös Hargitát,
Idegen emberek, idegen ház gyepén.
Nem oldódunk fel hát, maradunk:
Rágó a korlát alján, a helyi Nagyok szobrain,
Odafirkált mondatok a város régi padjain.
2019 november

Szeszélyes évszakok

Főtéri parkunk 2020. március 23-án reggel.

2.
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folytatás az 1. oldalról...

ÖNKORMÁNY Z AT
A koronavírus jár vány székelykeresztúri vetületei
A közösségi asszisztenseinkkel, habár nem
teljesen az ő feladatuk, nekik nincsen büntetési vagy családi otthonba való behatolási joguk, és a keresztúri rendőrséggel elindítottunk
egy ellenőrzési programot. A házi elkülönítésben lévő személyeknek az ellenőrzése mától
rendszeresen véletlenszerű időpontokban meg
fog történni azért, hogy ezek a személyek még
jobban tudatosítsák, hogy otthon kell maradjanak, és ha nem ezt teszik, akkor büntethetőek lesznek és meg is fogják büntetni ezért.
A közösségi asszisztenseknek felállítottunk
egy beosztást, amely szerint az idősek megsegítése, a bevásárlás és házhoz szállítás hétvégén és a munkaprogramon kívül is folyamatosan biztosított legyen.
Szorosan együttműködünk a családorvosokkal és a Hargita megyei közegészségügyi
hivatallal, a prefektúrával és a helyi rendőrséggel is, mivel szükségállapotban központosított katonai rendeletek jönnek, amelyek be
nem tartása esetenként szigorúan büntetendő.
Elkerülhetetlen, hogy mindenhová ne érjen
el ez a világjárvány, fokozottan vigyáznunk
kell az idősekre, rokonainkra, városlakókra, vigyázzunk egymásra, és ne adj isten, ha itt is
felüti a fejét a fertőzés, akkor minél felelősebben kezelje a helyzetet elsősorban a fertőzött
személy, de az a közösség is, amelyhez tarto-

zik. Ebben a kényes időszakban, ha valaki egy
felelőtlen embertársáról bejelentést tesz, az
erkölcsileg nem minősül szerintem besúgásnak, hanem inkább polgári kötelezettségnek,
úgyhogy ezt így kellene kezelni, és remélem,
így is kezelik sokan.
Próbáljuk azokat a hiteles forrásból származó cikkeket megosztani, amelyek szakemberek
tapasztalatait és tanácsait közvetítitk, pl. hogy
milyen típusú gyógyszereket nem szabad vagy
éppen kell használni, és annak ellenére, hogy
mi nem vagyunk szakemberek, úgy véljük, sok
hasznos információ kering a közösségi oldalakon, amelyet azzal a céllal osztunk meg, hogy
mind szélesebb körben elérhetőek legyenek.
Azokat a személyeket, akik jelen helyzetben
pánikkeltéssel foglakoznak, vagy egyéb hátsó
szándékkal kihasználják a kialakult helyzetet,
személy szerint elítélem, és azt hiszem jelen
esetben fel kell nőnünk ahhoz a feladathoz,
ami ránk vár, és közösen próbáljuk meg, hogy
ha ránk is szakad ez a szerencsétlenség, tegyünk azért, hogy közös erővel és minél kevesebb áldozattal vészeljük át, hogy Székelykeresztúr a járvány, a fertőzés lejárta után is egy
élhető kisváros maradjon.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzanak magukra és egymásra!
Rafai Emil polgármester

Fertőtlenítés a város forgalmas részein, az oktatási
intézményekben és a polgármesteri hivatalban
Pénteken, március 20-án megtörtént a
bölcsőde, óvodák, iskolák és a polgármesteri
hivatal fertőtlenítése.
Szombaton, március 21-én pedig a város
forgalmasabb járdáit, parkolóit, játszótereit és

az utcákat klór alapú oldattal fertőtlenítettük a
városi tűzoltóság személyzetének közreműködésével.
A fertőtlenítést rendszeresen ismételjük.
Köszönjük a résztvevők munkáját!

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
42/2020-as HATÁROZAT a Berde Mózes
Unitárius Gimnázium javainak éves leltáráról és a leírandó vagyontárgyak listájának
elfogadásáról.
43/2020-as HATÁROZAT Maróty Miklós
Gézának és Marótyné Ugron Éva Ágnesnek
adandó adókedvezmény elfogadásáról.
44/2020-as HATÁROZAT a város képviselőjének megbízásáról, hogy az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás árkiigazításáról szavazzon az AQUA INVEST Fejlesztési Egyesület
Közgyűlésén.
45/2020-as HATÁROZAT a székelykeresztúri Villám-Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.
46/2020-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc
utca 1. szám, 2/B tömbház 7. lakrész alatti,
ANL által épített lakás eladásáról.
47/2020-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc
utca 1. szám, 1/A tömbház 4. lakrész alatti,
ANL által épített lakás eladásáról.
48/2020-as HATÁROZAT Szakács Domokos
gyűlésvezető elnökké való megválasztásáról.
Székelykeresztúr, 2020. március 12.

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 42/2020 privind aprobarea inventarului bunurilor Liceului Teologic
Unitarian „Berde Mózes” şi lista mijloacelor
fixe şi obiectelor de inventar propuse pentru
casare
HOTĂRÂREA nr. 43/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru d-l Maróty Miklós Géza şi d-a Marótyné
Ugron Éva Ágnes.
HOTĂRÂREA nr. 44/2020 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de
a vota în Adunarea Generală a A.D.I „Aqua
Invest Mureş” ajustarea/ modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A.
HOTĂRÂREA nr. 45/2020 privind aprobarea
Protocolului de colaborare cu Asociaţia Pompierilor Voluntari „Villám-Fulger” din oraşul
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 46/2020 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc nr.
1, Bl. 2/B, apartament 7.
HOTĂRÂREA nr. 47/2020 privind aprobarea
vânzării unui apartament tip ANL, situat în
oraşul Cristuru Secuies, str. Dávid Ferenc nr.
1, Bl. 1/A, apartament 4.
HOTĂRÂREA nr. 48/2020 privind alegerea
d-lui consilier Szakács Domokos ca președinte de ședință.
Cristuru Secuiesc, 12. martie 2020.

2020. március - 3.

oldal

ÖNKORMÁNY Z AT
Beszámoló a márciusi tanácsülésről

A 2020. március 12-én megtartott rendes
havi tanácsülésen kilenc napirendi pontot beszélt meg az önkormányzat.
Az első napirend szokás szerint az előző, februári ülés nagyon sok napirendet tartalmazó
jegyzőkönyvének az elfogadása volt.
A második napirendi pont a polgármester határozattervezete volt, amely a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnál leírandó vagyontárgyak
listájának az elfogadásáról szólt. Mint tudjuk,
az egyes iskoláknál, intézményeknél használatban lévő vagyontárgyak, amelyek a használati
időből kimentek, a törvény szerint évről évre
leírásra kerülnek. (A leltári tárgyaknál egy év,
álló eszközöknél változó az elévülési időtartam,
de más, pl. technikai eszközök erkölcsi és fizikai
kopás miatt is leírásra kerülnek).
A hármas napirendi pontnál a fiatfalvi Ugron-kastély tulajdonosai, Maróti Miklós Géza és
Marótiné Ugron Éva Ágnes kérésére adókedvezményt fogadtunk el, annak értelmében, hogy a
törvények lehetőséget nyújtanak erre a műemléképületek tulajdonosainak, hasonlóképpen
mint a Lengyel kávézó esetében is tettük.
Negyedik napirendi pont arról szólt, hogy az
AQUA INVEST Fejlesztési Egyesület közgyűlésén a várost képviselő személy kellett kinevezni. Most az önkormányzat a polgármestert
nevezte ki, hogy azon a közgyűlésen, ahol közérdekű, mindannyiunkat érintő dolgok, akár az
árak meghatározása, kiigazítása lesz a téma, a
polgármester képviselje Székelykeresztúrt.
Az ötös napirendi pontnál a Villám Fulger Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési szeződésről beszéltünk. Itt azt kell tudni,
hogy jó, amikor egy városban a közbiztonság
ilyen önkéntes csoportokra, egyesületekre is
tud támaszkodni. Ez alkalommal is gratulálok
minden tagjuknak, élükön Szali Mózes fő egyesületi elnök úrnak, hogy bármikor bárki számíthat az önzetlen segítségükre. Éppen azért,
hogy ez így is maradjon, megköttük azt az
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2020.01.15. – 2020.02.15.
Születések:
Jakab Dorka		
Koszó Zsolt		
Pap-Molnár Blanka
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Házasságkötések:
2020.02.18
Ates Murat és Lőrinczi Emese
2020.03.12
Fodor Sándor és Szőcs Nella
2020.03.13
Tóth Lajos és Tófalvi Renáta
Elhalálozások:
Vónya Albert		

2020.02.22

együttműködési szerződést, amelynek egyes
pontjai, betartva az országos törvénykezést,
amire lehetőséget nyújtanak a Villám Fulger
Önkéntes Egyesületnek, benne is foglaltatnak,
tehát katasztrófa esetén, autóbaleset, földrengés, árvíz esetén ahogyan eddig is, ezután is
tudjanak beavatkozni, itt kérdéses a tűzbe való
belépésük, ezt eddig is jó néven vettük. A törvény az olyan, hogy a mostani előírásoknak
a szellemében fogalmaztuk mi is meg ezt az
együttműködési protokollt, és reméljük, hogy
jól döntöttünk, olyan szempontból, hogy reméljük, a helyi tűzoltósági egységünknek, a városi
tűzoltóságnak a Villám Fulger Egyesület tűzoltó
tagjai a segítségükre lesznek ezután is, akár
az eddigi esztendőkben. Ennek a szerződésnek
nemcsak pénzügyi vetülete van, hanem konkrét beavatkozási szabályai is vannak, amelyek
alapján hívhatják, hívjuk mi is ezután is, hogyha baj van Székelykeresztúron vagy környékén.
Láthatjuk, hogy egyre aktuálisabbá válnak az
ilyen vészhelyzetek, azok kezelése és egyre
fokozottabbak azok a helyzetek, amelyekre álmunkban sem számíthattunk, és mindig jól jön,
hogyha akár egészségügyi szektorból, akár katasztrófavédelmi szektorból olyan önkéntesek,
vagy egyesületek a város lakosságának segítségére igyekeznek, akik valóban hivatásuknak
érzik ezt a feladatot. Még egyszer, köszönjük az
együttműködést.
Hatos és hetes napirendi pontnál a Dávid
Ferenc lakónegyedi ANL-s tömbházakban két
lakás eladását fogadtuk el az ott lakók kérésére, ezáltal is természetesen támogatva azt
a hullámot, hogy nagyjából mindenki, akinek
lehetősége van, megvásárolja, saját lakásába
kerüljön és azt az összeget, amelyet eddig bérként fizetett, és mi továbbítottuk az országos
lakásügynökségnek, azt ezután havi részletként megvásárlási céllal 25 évre felosztva tegye
meg, így ezáltal sok fiatal család lakásgondjain
segítünk, azt hiszem. Ez marad a célunk a következőkben is, azon leszünk, hogy új tömbházlakásokat, illetve szociális lakásokat is építsünk
Székelykeresztúron.
A nyolcas és kilences napirendi pontnál a helyi közigazgatási tevékenységről a polgármester
jelentése fogadódott el a 2019-es évre, illetve a
polgármesternek a város gazdasági helyzetéről
a 2019-es évre szóló jelentése hangzott el. Az
önkormányzatnál működő ügyosztályok, alegységek tevékenységei is mind a pénzügyi, mind

Március 25-étől!

a fizikai tevékenységükről szóló jelentések a
részei ennek a nagy jelentésnek és mindkettőt
egyöntetűen elfogadta az önkormányzat.
A napirendek végén felhívtuk a figyelmet, és
most is megragadom az alkalmat elsősorban
arra, hogy ebben a kritikus időszakban az a legfontosabb, hogy nem a politizálás, nem az egymásnak feszülés, hanem az egymásra figyelés
a legfontosabb. Tartsuk be azokat az előírásokat, amelyeket országos szinten előírnak, akár
a katasztrófavédelem, akár a kormány, különböző minisztériumok, mint az iskolák esetén a
tanügyminisztérium, az egészségügy rendelkezések esetén az egészségügyi minisztérium,
vagy akár a szállításügyi minisztérium. Ennek a
vészhelyzetnek komoly alapja van, de betartva
az intézkedéseket én hiszem, hogy elkerülhető,
hogy nagyobb mértékben elterjedjen ez a vírus
Székelykeresztúron is, és hiszem azt, hogy Székelykeresztúr kisvárosi volta most előnyünkre
válik, és jól jön ki az ország és térségünk is ebből az egész ügyből.
Március 15-tel kapcsolatban tudni kell, hogy
le vannak tiltva azok a rendezvények, amelyek
100 személynél többet mozgatnak meg, vagy
amelyen száz főnél többen vesznek részt, mind
kültéri, mind beltéri rendezvények esetében,
ehhez alkalmazkodva mi is elhagyjuk most a
hangos felvonulós ünnepünket, viszont csendesen, fél 1-kor az önkormányzat elhelyezi a koszorúit, és még arra biztatunk mindenkit, hogy
családjában a nemzeti érzelmeket és az ünnepi
hangulatot tartsa meg, sőt az egyházakon keresztül kiosztott nemzeti színű lobogókat, vagy
a székely zászlókat tűzze ki mindenki a háza
homlokzatára, ezáltal is jelezve, hogy vészhelyzetben is gondolunk az 1848-49-es forradalom
hőseire, és alkalmazkodva a helyzethez, megemlékezünk róluk.
Rafai Emil polgármester
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Zeyk Domokos Technologiai Liceum

Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
nyel gazdagodtunk. (Szabó Renáta, X. A osztályos tanuló)
Vidám Versek Versmondó Versenye
2020. február 20-án tartották a Vidám
Versek Versmondó Versenyének körzeti fordulóját a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Iskolánkat Király Bálint (előkészítő osztály),
Karamán Bálint (I. osztály) és Zsidó Szabolcs (III. osztály) képviselte. Mindhárman
nagy lelkesedéssel szavalták vidám verseiket.
A megyei szakaszra 2020. február 27-én
került sor a székelyudvarhelyi Móra Ferenc
Általános Iskolában, ahol a körzeti szakaszon
továbbjutott Király Bálint (előkészítő osztály) és Zsidó Szabolcs (III. osztály) képviselték iskolánkat a nagyon erős mezőnyben.
Zsidó Szabolcs kiváló előadásáért III. helyezést kapott ezen a rangos versenyen. Gratulálunk mindhármuknak!
100 nap az iskolában
2020. február 26-án a step osztályok hagyományaihoz híven megrendezésre került
az előkészítő osztályosok 100 NAP AZ ISKOLÁBAN című ünnepélye. Ez alkalomból a gyerekek 100 napig számolták az iskolában töltött napokat és 31 darabból álló gyűteményt
gyűjtöttek, amelyet szüleik segítségével érdekes formákban állítottak ki.
Az ünnepélyre tanítóik segítségével kis
műsorral, rövid jelenetekkel, tánccal készültek, amelyet nagy természetességgel mutattak be a gyerekek az ünneplő közönségnek.
Végül a gyűjtemények bemutatása következett, ahol mind a gyerekek, mind a szülők
megmutatták kreativitásukat.
Gratuláluk mindenkinek!
www.obg.ro, www.facebook.com/obg.

Helytálltunk a VI. Talentum versenyen
A két online fordulón elért jó eredményt
követően 2020. február 21-22-én iskolánk
három diákja (Baksa Andrea, Szabó Renáta X. A és Simó Anett-Kamilla IX. A osztályos tanuló) részt vett a VI. Talentum természettudományok és informatika országos
döntőjén, amit Temesváron rendeztek meg.
A versenyre szorgosan készültünk és ott is
igyekeztünk jól teljesíteni.
Pénteken érkeztünk meg a Bartók Béla
Elméleti Líceumba, ahol kedves fogadtatásban részesültünk, majd mindhárman részt
vettünk a Zrínyi Ilona matematikaversenyen

is. Ezt érdekes kísérletek sora követte a műszaki egyetem Experimentáriumában, ahova
csoportosan vittek el minket a többi résztvevővel. Ezután az Új Ezredév Református Központba látogattunk el, ahol vacsorával vártak
minket.
Másnap délelőtt került sor a versenyre,
amit egy városlátogatás követett. Az eredményhirdetés késő délután volt, ahol örömmel vettük tudomásul, hogy Baksa Andrea
dicséretben részesült, Simó Anett Kamillát
másfél pont választotta el a dicsérettől. Az
estét társasjátékozással zártuk. Mind nagyon jól éreztük magunkat, és sok élmén�-

szekelykeresztur

Erasmus+ Magyarországon
Február 16. és 21. között zajlott le az Erasmus+ PLACEHUS Preservation of the Local
Artistic, Cultural and Environmental Heritage
in the European Union in the Mean of Sustainability pályazat utolsó mobilitása, amelynek
helyszíne Magyarország, Pusztaszabolcs volt.
Székelykeresztúrról kilenc diák vett részt két
tanár kíséretében. A projekt általános célkitűzése az, hogy a különböző országokból
(Olaszország, Magyarország, Törökország,
Finnország és Románia) érkező diákok megismerkedjenek egymás kultúrájával, élet-

formájával, iskolai életével. Mindemellett,
minden mobilitásnak sajátos témája is volt.
A magyarországi mobilitás a vízvédelem, víztisztítás témáját dolgozta fel.
Az első nap a már megszokott ismerkedési
játékokkal, csoportos iskola- és városlátogatással telt. Eközben megtekinthettük a helyi
Hagyományok Házát. A következő napokon
diánkjaink több előadást hallgattak meg vízvédelemről, víztisztításról, belvizekről. Meglátogattuk az Ökológiai Központ Duna-kutató
Intézetét és a Balaton Limnológiai Intézetet.
Minthogy a víz volt a mobilitás tárgya, a „vize-

ket” is megcsodáltunk. A programban ugyanis szerepelt még hajókázás a Dunán, tihanyi
kirándulás, a szállás és az étkezések helyszíne pedig a Velencei-tó mellett volt. Hogy még
több nevezetességet lássanak diákjaink, a
program része volt még egy székesfehérvári
séta, valamint a Budai vár meglátogatása.
A jól összeállított program ellenére vagy
talán éppen ennek köszönhetően a legnagyobb élményt mégis, csakúgy mint a korábbi
mobilitásoknál, a különböző nemzetiségű diákokkal való ismerkedés, játék jelentette.
Valentin Réka
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Petőfi Sándor Általános Iskola

DIÁKVIL ÁG
Március elején már sejteni lehetett, hogy
a világ eseményei iskolánkat is elérik. Mégis Élhető Föld című megyei pályázaton vettek
részt alsó tagozatos tanulóink: Bokor Balázs
(IV. B) I. helyezés, II. helyezés – Klein Tamara (I. B), Szurkos Máté (II. A); III.helyezés
– Hegyi Barbara (E. A), Derzsi Hajnal (II. B),
Bedő Noémi (IV. A).
A Kányádi Sándor szavalóverseny körzeti
szakaszán is szép eredményekkel büszkélkedünk: Hegyi József (II. A o.), Szász Sarolt (IV.
A o.) – I. díj, Balog Boglárka (III. B o.) – II.díj.
A Vidám Versek Versmondó Versenyének
körzeti szakaszán benevező 17 alsós kisdiák
vidám hangulatú költemények tolmácsolásával tette emlékezetessé a délutánt, mosolyt
varázsolva arcainkra. I. díj ‒ Kövecsi Dorka
(II. A), Zsidó Ágota (IV. A), III. díj ‒ Péter
Kitti (II. A) Balog Boglárka (III. B). A megyei
szakaszon Zsidó Ágota (IV. A) I.helyezést ért
el, így az országos versenyen is bizonyíthatja
tehetségét.
A Gyergyóújfaluban megszervezett Csillagszerző matematikaverseny megyei fordulóján iskolánkból négy tanuló vett részt: Nagy
Tamás Roland (V. B) I. díj, Nagy Csenge (VII.
C) II. díj, Andrási Norbert (V. B) dicséret, Major Alpár (VI. C) dicséret.
A Hermán Ottó biológiavetélkedő erdélyi
szakaszán, ami Kolozsváron a Sapentia ‒ Erdélyi Magyar Tudományegyetemen negyedszer került megszervezésre, Antal Tímea a
hetedikesek közül különdíjban részesült, a
nyolcadikosok kategóriájában, Gyarmathy
Dávid különdíjat, Farkas Tamara Tekla III. díjat nyert el.
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom

Tantárgyverseny megyei fordulóján iskolánkból három tanuló vett részt: Demeter Melinda
(V. B), Sepsi Dóra (VI. B), Rácz Izabella (VIII.
C). A megmérettetésen Rácz Izabella dicséretben részesült.
Gyergyóalfaluban, a Sövér Elek Szakközépiskolában szervezték meg a megyei kémia
tantárgyversenyt. Diákjaink méltó módon
képviselték iskolánkat. Józsa-Buzogány Anna
II., Deák Noémi III. helyezést ért el a nyolcadikosok mezőnyében.
A körzeti angol tantárgyversenyen Józsa-Buzogány Anna első helyezést ért el, Berei Dávid a negyedik helyezést kapta.
A sok kiváló eredmény mintha a mesehősök sikerét bizonyítaná megpróbáltatások

közepette, amikor pillanatok alatt, mint egy
varázsló parancsára, megváltozott az iskolai
élet: a tanulás, a játékok otthoni tevékenységgé váltak. De a mesék körülvesznek minket, otthon és az iskolában is. Mesék Világa
regionális versenyünkre az ország minden
részéből érkeztek a gyerekrajzok, melyek a
tiszta, őszinte gondolatok erejével vezettek
minket a lehetőségek világába, egy olyan
varázslatos helyre, ahol most is leküzdjük
az akadályokat, megküzdünk a mindig más
formát öltő sárkánnyal, és természetesen
győzünk! Mert a mesevilág épp itt van. A mi
világunk.
Jakab Enikő

Tevékenységek, események:
Iskolánk diákjai a 2020. február 27-én
tartott felolvasó délutánon Szakács István
Péter, Zsidó Ferenc, Balázs K. Attila kortárs
magyar prózaírókkal találkoztak, a Magyar
Széppróza Napja alkalmából szervezett
eseménysorozat keretében. A szervezők
Buzogány Zsuzsánna, Székely T. Anikó tanárok voltak.
A Berde Mózes Unitárius Gimnázium Vezetőségének segítségével, a Folk Társ Egyesület támogatásával 2020. február 28-án
harmadik alkalommal került sor a Fúdd el jó
szél, fúdd el... kisrégiós népdalvetélkedőre.
A bejelentkezett 32 versenyző öt kategóriában mérte össze tudását. Az esemény szervezője Nemes Annamária zenetanár volt.
Február 28-án iskolánk VI. osztályos tanulói Nagy Emese tanárnő vezetésével, az
Erdélyi Ifjúsági Egyesület által Élj környezettudatosan! mottóval szervezett játékos,
kézműves délutánon vettek részt. A tevékenységet észtországi, franciaországi és

magyarországi önkéntesek vezették.
Iskolánk bejelentkezett a Csíki Székely
Múzeum által meghirdetett, V-VIII. osztályos tanulóknak szóló Elit alakult 2.0 történeti vetélkedőre. A vetélkedő célja megismertetni és népszerűsíteni a koraközépkori
magyar történelmet, művelődéstörténetet,
a honfoglalás jelentette fordulópontot történelmünkben. A vetélkedőre 2020. március
4-én került sor, 8 csapat részvételével. A jutalmakat a Magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága biztosítja. Szervezők: Szőcs Annamária, Sipos
István tanárok.
Tantárgyverseny eredmények:
Február 22-én zajlott Csíkszeredában a
Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny megyei szakasza, melyen
iskolánkat Czire Boróka Eszter (V. o), Kincses
Ilka-Mária (VII. o), Fazakas Tünde (IX. B),
Fodor Beáta Klementina (IX. A), Atanackovič Natalija (XI. A) tanulók képviselték. Czire
Boróka Eszter dicséretben részesült, Fodor

Beáta Klementina pedig III. helyezést ért
el. Felkészítő tanárok: Demeter Annabella,
Székely T. Anikó.
Február 29-én tartották Székelyudvarhelyen a társadalomtudományi tantárgyak
megyei versenyét. Iskolánkat állampolgári
nevelésből Kiss Lóránt és Máté-Derzsi Dávid
VIII. osztályos tanulók képviselték, akik csapatot alkotva versenyeztek és III. helyezésben részesültek. Felkészítő tanár: Szőcs
Annamária.
2020. március 7-én zajlott Csíkszeredában az angol tantárgyverseny megyei szakasza, melyen iskolánkat és egyben körzetünket Bădeu Renáta-Claudia (VII. o), Orosz
Rita-Viktória (X. B) és Atanackovič Natalija
(XI. A) képviselték. Orosz Rita-Viktória III.
helyezést ért el, Atanackovič Natalija az
I. helyet szerezte meg, ezzel továbbjutva
a verseny következő szakaszára. Felkészítő
tanárok: Nagy Emese, Tófalvi Kinga.

Lumea Poveștilor
Mesék Világa
CONCURS DE DESENE
Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 cu nr. 1349

SZERVEZŐ/ORGANIZATOR

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZÉKELYKERESZTÚR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETŐFI SÁNDOR” CRISTURU SECUIESC
2019/2020

Összeállította: Székely Tiboldi Anikó
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ÖNKORMÁNY Z AT
Házunk tája

A rend kedvéért

Biztonságosan gyalogosan Fiatfalvára
A Fiatfalvát Székelykeresztúrral összekötő
biztonságos gyalogosforgalom biztosításának
utolsó mozzanataként korszerű utcai világítótestek és szemeteskukák kerültek kiszerelésre
az új gyalogosjárda mentén.

Felkészülés vészhelyzetekre
2020. február 26-án ülésezett a Sürgősségi
Esetek Helyi Bizottsága a megyei szakfelügyelőség szakembereinek részvételével. Az ülés
során áttekintették azokat a vészhelyzeteket:
árvíz, légitámadás, tűzeset, földrengés, fertőző
járvány (pl. koronavírus), pirotechnikai eszközök stb., amelyek veszélyt jelenthetnek a polgári lakosok számára, és körvonalazták az ilyen
helyzetekben való teendőket. Az esemény egy
vészhelyzet-szimulációs gyakorlattal zárult az
Orbán Balázs Gimnázium és a Zeyk Domokos
Technológiai Líceum tanulóinak és tantestületeinek, a városi mentőszolgálatnak és a tűzoltóságnak a részvételével.

Amint arról hírt adtunk, de sokan a helyszínen is láthatták, sajnálatos események, rongálások történtek az elmúlt időszakban városunk
területén. A Szécsi András utcai mindkét rongáló 300-300 lejes büntetést kapott tettéért.
Megbánást tanúsítva a kitört fák helyett 10 új
facsemetetét ültettek el a helyszínen. Nagyon
reméljük, hogy hasonló eseteknek nem leszünk
szenvedő alanyai ezután!
A főtéri vandalizmus elkövetőjét a rendőrség
500 lej pénzbírsággal büntette, önkormányzatunk pedig kötelezte az okozott rongálások
helyreállítására.
Gratulálunk a rendőrségnek amiért a vandál
cselekedetek elkövetőit sikerült rekord időn belül azonosítani és előállítani.

Kivilágított gyalogátjárók
A városközpont fontosabb gyalogátjáróit
biztonságosabbá tettük azáltal, hogy erősebb
fényű lámpatestesteket szereltünk föléjük.

Ajkai ösztöndíjasok
Gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolataink
eredményeképpen Ajka testvérvárosunk immár
több évtizede nyújt ösztöndíjtámogatást minden tanévben 15 székelykeresztúri diák részére
egyenként 100.000 Ft értékben. Köszönjük az
idei tanévben nyújtott támogatást a díjazott diákok nevében is!
Lezártuk a játszótereket
és fertőtlenítettünk

Pályázati ismertető
A korábbi évek gyakorlatával egyezően az
idén is meghirdette pályázati kiírásait Hargita
Megye Tanácsa civil szervezetek (alapítványok,
egyesületek) számára.
Ezzel kapcsolatban március 2-án a Molnár
István Múzeumban pályázati ismertetőt tartottak az érdekelteknek. A pályázatokkal kapcsolatos részletes információk közzé vannak téve
Hargita Megye Tanácsának honlapján (www.
hargitamegye.ro), beadási határidő: 2020. március 26.
Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Védőmaszkok az elárusítóknak
Az elárusítók és a vásárlók biztonsága érdekében a város kenyér- és élelmiszerüzleteiben
az elárusítók részére védőmaszkokat osztottunk szét. Kérjük a cégvezetőket, hogy kötelezzék az elárusítókat ezek használatára, úgy
ahogyan minden közegészségügyi ajánlásban
ezt szorgalmazzák.
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KULTÚRA
A múzeum születésnapja
A Molnár István Múzeum alapítólevelén
1946. március 18-i dátum szerepel. A 74. évforduló jeles napján tisztelettel adóztunk az alapító-igazgató, dr. Molnár István és segítő kollégái,
különösen Nagy Lajos rajztanár emléke előtt.
Csodálattal emlékezünk az akkori Unitárius
Gimnázium elöljáróságának céltudatos törekvésére, sokak nemes adakozására és az iskola
volt, lelkes diákságának odaadó gyűjtőmunkájára, amellyel közösen megvetették alapjait a
székelykeresztúri Molnár István Múzeumnak.
Köszönjük a sok születésnapi jókívánságot!
Ha túl leszünk e nehéz időszakon, szép rendezvényekkel várjuk újra látogatóinkat, és készülünk a jövő esztendőben, 2021-ben fennállása 75. évét töltő intézmény méltó köszöntésére.

Tavaszi munkák a múzeumban
Bár a múzeumban is szünetel a látogatás, az
élet nem áll meg! Ugyanazokat a háttérmunkákat végezzük, amelyeket különben mindig. A
szép tavaszi napsütést kihasználva időnket arra
fordítjuk, hogy a múzeum gazdasági udvarain
elvégezzük a tavaszi nagytakarítást, metszéseket, és az elkövetkezendő időszakban rendbe
tesszük a székelyházakat. A természetrajzi kiállításon szintén van tennivaló, hiszen ez a részleg a legkisebbek kedvence. Minden munkát
azzal a reménnyel végzünk, hogy amikor újból
megnyílhatnak kiállításaink a látogatók számára, egy takaros porta és a megszokott kellemes
látvány fogadja az ide betérőt.

Köny v tár és irodalom

A Székelykeresztúri Városi Könyvtár szervezésében 2020. február 26-án a Molnár István
Múzeumban került sor Albert Ildikó csíkszeredai író, pszichológus több könyvének bemutatására. Hogyan lesznek a mai gyermekekből a
holnap kiegyensúlyozott és boldog felnőttjei? A
szerző beszélgetőtársa Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője volt.
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája idén is megszervezte a Magyar Széppróza Napját. A Magyar Írószövetséggel, a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Petőfi Irodalmi Ügynökséggel
közösen szervezett esemény egyik állomása a
Székelykeresztúri Városi Könyvtár volt. Az itt
szervezett író-olvasó találkozó vendégei Balázs
K. Attila, Szakács István Péter és Zsidó Ferenc
írók voltak.

Laura Ház Székelykeresztúron
„A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el./ Ha van elég szív, az sokat segít,
mert úgysem adjuk fel./Köztünk minden ember
más, különös és sokfajta szokás./ De hogy éjjel
mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig,/ Ebben egyformák!”
2020. március 4-én, abban az örömben volt
részünk, hogy egy barátindító vendégségbe fogadhattuk a Laura Ház diákjait és vezető pedagógusait, Cseresznyés Emíliát és Deák Izoldát.
A nagy találkozásról már évekkel korábban szó
esett, de végre az idő is megérett a tervek/álmok valóra váltására. Köszönjük az ötletet és
a közbenjárást a Gondviselés Segélyszervezet
Háromszéki Fiókszervezetének, külön köszönet
Pájer György munkatársunknak.
„A zene az kell…” mottóval megálmodtunk
egy nagy, közös zenélést. Ám ezt megelőzte
néhány játék, amelyek keretében alkalmunk
volt kicsit megismerni egymást. Ezt követően
különböző hangszereket készítettünk, mint pl.
esőbotokat, csörgő, zörgő hangszereket, nyeles
dobokat. A munka közben volt alkalmunk kisebb
szünetek címszó alatt tovább ismerkedni, barátságokat szőni, beszélgetni egymással finom tea
és kalács mellett. Miután mindenki bemutatta,
hogy milyen hangszereket készített a délelőtt
folyamán, egy nagy, közös zenélésbe kezdtünk,
ahol 22 sérült fiatal játszott együtt. Megindító
volt. Olyannyira megalapozta a színes kis társaság hangulatát, hogy közös éneklésbe, táncba
kezdtünk. A tevékenységek lebonyolításában
az Erdélyi Ifjúsági Egyesület (ATA) önkéntesei

segédkezték, melyet ez úton is köszönünk nekik. A találkozást egy finom, közös ebéd zárta
a Berde Mózes Unitárius Gimnázium kantinjában. A tevékenységeinknek a Székelykeresztúri
Unitárius Egyházközség adott otthont, mint sok
más alkalommal, amit hálásan köszönünk.
„Reméljük, hogy ezek, a bimbózásnak indult barátságok, hamarosan kivirágoznak és
egy újabb baróti, illetve további kölcsönös látogatások alkalmával, egy egész nagy csokorba
kapcsolódhatnak az elkövetkezőkben” – írta a
találkozót követően beszámolójában Demeter
Zoltán, a Háromszéki Fiókszervezet erdővidéki
önkéntese.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a Laura Háznak a sok derűt, mosolyt, szeretetet,
melyet hoztak nekünk. Ugyanakkor köszönjük a
meghívást, melynek reményeink szerint hamarosan eleget tehetünk.
Deák Réka

Élő múzeum Székelykeresztúron – Tanulni a múltból
Március 4-én sokan voltak kíváncsiak a Molnár István Múzeumban megszervezett Élő múzeum nevet viselő interaktív kiállításra.
Korábban is hallhattunk erről a kiállításról,
ugyanis még novemberben az Erdélyi Ifjúsági
Egyesület felnőtt önkéntesei összegyűltek és a
Learning from the past, azaz Tanulni a múltból
Erasmus+ projekt keretein belül bemutatták
kutatásaikat. Olyan történeteket, melyek a két
világháború között és alatt történtek. A felkutatott történetek főszereplői valamilyen módon
kapcsolódnak Székelykeresztúrhoz, illetve Erdélyhez. Ekkor kezdték el tervezgetni a történetek művészi alkotásokba való adaptálását.
Március 4-én az eredményt tekinthettük meg.
A múzeumi rendezvény a két világháború
alatti és közötti időszakhoz kapcsolódó ismereteket igyekezett közvetíteni a kutatásban résztvevő Szabó Busch Lea, Nemes Anetta, Simófi
Levente, a Vadrózsák Néptánccsoport, Szász
Edina a művészetek segítségével feldolgozott
történetein keresztül. Az interaktív kiállításra
sokan, több, mint 150-en voltak kíváncsiak, kicsiktől a nagyokig. A látogatók különböző módokon ismerkedhettek meg a történetekkel:

fényképek, kisfilm, plakátok és tánc formájában. A hangulat fokozására fényjátékot is használtak.
A teljes kutatásban mások is részt vettek:
Sándor-Zsigmond Ibolya, Nagy Edit, Ozsváth
Ilona, Varró Szabolcs, Györgyi Tamás Zoltán és
Miklós Attila, kiknek történeteit el lehet olvasni
a következő oldalon: http://learningfromthepast.net/europe-map/.
A kisfilm és az eseményről készült videók,
képek is megtekinthetőek az Erdélyi Ifjúsági
Egyesület oldalán.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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FELHŐTLENÜL
Nőnapi operett-előadás

2020. március 8-án telt házzal várta és
vastapssal jutalmazta Székelykeresztúr női
közönsége a közkedvelt Kolozsvári Operettissimo társulat művészeinek előadását a városi
kultúrotthonban.
Isten éltesse városunk összes hölgyét!

2020. március 15. – másképp

Bár a koronavírus okozta sürgősségi helyzet
miatt a március 15-i nemzeti ünnepünket az
idén nem tudtuk szokásos felvonulással és közösségi programokkal megünnepelni, Székelykeresztúr Város Önkormányzata és az RMDSz
önkormányzati képviselői koszorúzással és

néma főhajtással adóztak az 1848-as szabadságharc hőseinek emléke és a magyar szabadság eszmeisége előtt.
Reméljük, hogy az elkövetkező években nem
lesz akadálya a szokásos közösségi ünnepélyünk megtartásának!

Márciusi emlékezés Ipó lászló festőművész halála évfordulóján

Isten hozott
Székelykeresztúron!

2020 januárjában kilenc székelykeresztúri
kisbaba született, öt fiú és négy lány. Isten
éltessen benneteket Jónás Béla Kevin, Fazakas Zsolt, Ötves Nóra, Pitó Laura, Farkas
Sándor, Boldizsár Ervin, Bokor Aliz, Koncz
Zete-Hunor, Kövecsi Dorka!

29 éve, 1991. március 22-én hunyt el Ipó
László, Székelykeresztúr hűséges festője.
Termékeny alkotó, sokoldalú tehetség volt.
Elsősorban mint portréfestő, tájfestő és az ötvenes évek korhangulatát rögzítő dokumentumfestő dolgozott, gazdag hagyatékot testálva
ránk. 1981-ben Székelykeresztúrnak ajándékozta 26 olajfestményét egy, a nevét viselő galéria létrehozása céljából. Hagyatékának gondozása, művészetének népszerűsítése az Ipó
László Alapítvány nemes vállalkozása.
Az Ipó László állandó tárlatot 2017. november 3-án nyitottuk meg a Molnár István Múzeumban, folyamatosan lehetőséget adva arra,
hogy az idelátogatók megismerkedjenek neves
művészünk hagyatéka jelentős részével.
Talán sokan nem tudják, de Ipó László halála előtt egy Petőfi Sándor költőnket ábrázoló
kompozíción dolgozott, ez maradt az állványon
1991-ben. „... Ma, számomra, azt üzeni ez a
kép, hogy a forradalmat vérbe lehet ugyan folytani, a testet meg lehet ölni, de a lelket, a szellemiséget, az életet NEM! Ezt bizonyítja minden
március, hogy a zsenge, törékeny hajtásokban
ott rejlik az erő, az élet ereje, mely újra és újra
győzedelmeskedik szabadon, lázadón, gyönyörűn! Meghalt vagy fogságba esett, mégis, a
maga 26 esztendejével, ami eddig ismert számunkra, Petőfi Sándor képes volt örökre beköl-

tözni a magyar kollektív- és köztudatba! Lángoló lelke nem csak a márciusi ifjakat tudta annak
idején csatába szólítani! Tüzet csihol ma is ott,
ahol nemcsak kenyérrel táplálkoznak az emberek. S bár élnünk kell a hazáért, legalább ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, mit kezdünk
az Isten adta szabadságunkkal? Mit kezdünk
ezzel a drága, felbecsülhetetlen értékű kinc�csel, melyért őseink annyiszor képesek voltak
meghalni, ha kellett!”– olvashatjuk Ipó Ildikó
Imola, az Ipó László Alapítvány elnökének többszörösen időszerű, márciusi sorait. Köszönjük,
hogy megosztotta velünk a művész utolsó képe
történetének kapcsán!
Sándor-Zsigmond Ibolya
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