Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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Kivirágoztak a főtéri tulipánfák

2020. május – 212. lapszám

Glória

Reményik Sándor

Mint keskeny fénysarló, a holdnegyed
Megáll most sok-sok temető felett.
A névtelenség fedte sírokat
Simítva, fénybetűket irogat.
Fényjeleket egymástól egy araszra,
Fejfára, fűre, zörrenő harasztra.
Fényhimnuszt ír, akiknek nem jutott
Se nagyezüst, se babér, se dalok.
Kik dalolatlan pihennek a sírba
És nincs a keresztjökre mi sem írva.
Mint keskeny fénysarló, a holdnegyed
Megáll most sok-sok temető felett.
Engeszteli a sok-sok árva vért,
Ami kihullott s nem tudta: miért.
Engeszteli, akik mártírként haltak
S nem tudták: a halál mi mélyen altat.

2011-ben a városi kertészet munkatársai 20
tulipánfát ültettek ki a város köztereire (központi park, Gyárfás-kúria kertje, tanintézmények parkjai stb.) Meglepetésnek szánták, kevesen tudtak róla, de most lehull a lepel.
Kitartó gondoskodásuknak most érik be a
gyümölcse, a fák szépen fejlődtek azóta, és az
idén egyesek már virágba borultak.
A „tulipános pompafa” egy Erdély-szerte
ritkaságnak számító dísznövény, amely valódi élő kövületként ma is olyan, mint a jégkorszak előtt, amikor Európában igen elterjedt volt.
Május-júniusi virágzása idején a betfalvi Sebesi-kúria kertjében található „anya-fát” számos
kiváncsi látogató keresi fel. Ezután a város főterén is gyönyörködhetünk a pompás látványban.

Akiknek nem volt soha semmiök,
S kiknek reménye derékba törött.
Mint keskeny fénysarló, a holdnegyed
Mereng a puszta temetők felett.
Mintha tartozást kén’ lerónia
S milljó fej körül volna glória.

Hősök napja

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó
vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra
és civilekre emlékezve, akik Szent István király
óta az életüket áldozták a hazáért.
Az elesett magyar hősök emlékezetét először
az első világháború idején, 1917-ben iktatták
törvénybe. Az akkor megalakult Hősök Emlékét
Megörökítő Országos Bizottság feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt.A Hősök emlékünnepét 1924-ben
törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy
„minden esztendő május hónapjának utolsó
vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a
hősi halottak emlékének szenteli”.
Városunkban a Székely sirató főtéri szobor
méltó emlékműve Székelykeresztúr hőseinek,
akik az első és második világháborúban áldozták életüket a hazáért.
Évről évre itt helyeztük el az emlékezés virágait május utolsó vasárnapján, a hősök napján.
Dicsőség a hősöknek!
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Beszámoló a májusi tanácsülésről
Székelykeresztúr Város Önkormányzatának
testülete május 28-án tartotta e havi rendes
tanácsülését audiokonferencia formájában.
Tizennégy napirend szerepelt, a egyes pont
az előző havi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása volt.
Második napirendként a Petőfi Sándor Általános Iskolának a leírandó vagyontárgyak listáját fogadtuk el. Kis értékű vagyontárgyak és
állóeszközök kerültek leírásra, az iskolának és
a hozzátartozó Napsugár óvódának a leltárából
28 263 lej értékben.
Harmadik napirendként a 2020-as költségvetés kiigazítását fogadta el a testület. Egyik
fejezetből történt átcsoportosítás egy másik fejezetbe 4 000 lej értékben. Ez azért volt szükséges, mert a járvány kapcsán a pénztárba egy
pénzszámológépet kellett vásárolni, az említett
4 000 lej értékben.
Következő napirend a Dávid Ferenc és a Hargita utcákban lévő ANL-s lakások bérbeadási
szerződéseinek a meghosszabbítása volt. Eredetileg öt évre kötődik a bérleti szerződés, és
ennek lejártával évente szükséges a meghos�szabbítása, és ezt azon személyek élvezhetik,
akik napirenden vannak a bérrel, illetve a közköltséggel, valamint akiknek időközben nem
került a tulajdonukba más ingatlan. A 2097es kormányrendelet alapján van egy bizonyos
mértékű növekedés, ami közel 20%-os a régi
árhoz viszonyítva, és ehhez még hozzáadódik
az évi inflációs ráta, amit a statisztikai hivatal
közöl évente.
Következő napirendek alatt 5-12-ig, bérleti
díjak meghosszabbítását tárgyaltuk, a Bachus
cégnek és a a Szabadság téri Simple Bistrónak,
valamint a régi poliklinika épületében működő

orvosi rendelőknek. Ugyszintén két szolgálati
lakásnak is egy-egy évre meghosszabbítottuk a
bérleti szerződését, ezekhez is hozzájön a statisztikai hivatal által közölt inflációs ráta.
Tizenhármas napirend az iskolai orvosi rendelők szervezési és működési szabályzatának
elfogadása volt. Az egészségügyi minisztérium
által közölt rendeletek, törvények, határozatok
alapján volt ez felállítva, jogilag megalapozva,
ez a működési szabályzat taglalja az egészségügyi személyzet feladatkörét és kötelezettségeit. Jelenleg négy asszisztens van alkalmazásban, kiknek a tevékenységét dr. Bibó Melinda
koordinálja, a bejegyzés az Orbán Balázs 23.
szám alá szól, dr. Bibó Melinda rendelője tehát
a székhely. Az Orbán Balázs Gimnáziumnál és a
Zeyk Domokos Technológiai Líceumnál van egy
asszisztens, Mesevárnál is egy, Petőfi Sándor
Általános Iskolánál és a hozzá tartozó Napsugár
napközinél is egy asszisztens és a Berde Mózes
Unitárius Gimnáziumnál is egy személy.
A fizetések, az orvosi kellékek, gyógyszerek,
szükségletek finanszírozása helyi, illetve állami
költségvetésből történik, és a Hargita Megyei Közegészségügyi Hivatal (DSP) biztosítja az alapot.
Tizennégyes napirend alatt a taxi és bérautóval való szállítás szervezési és működési
szabályzat módosítását fogadta el a testület. A
113/2018-as tanácsi határozat alapján 35 taxi
látja el a szolgáltatást városszinten, és ez a cikkely, amely bejött, arról szól, hogy amennyiben
eladódik egy autó, és 60 napon belül nem kéri
az illető szállítási cég egy másik, a régit helyettesítő autóra az átírást, abban az esetben az
engedély érvényét veszti, és a beérkező igénylések alapján más cég kapja meg az engedélyt.
Köblös Domokos alpolgármester

Ügyfélfogadás új rendje
a polgármesteri hivatalban

Élelmiszercsomagok hátrányos
helyzetű személyeknek
A készenléti állapot beálltával változtak a
szabályok, így napi 30 lej értékű élelmiszercsomagok vásárlását hagyta jóvá a kormány
mindazok számára, akik a járvány miatt házi
elkülönítésbe kerültek és fokozottan hátrányos
helyzetűek.
Napirenden ezt a feladatot is ellátják önkormányzatunk szociális osztályának munkatársai
és a közösségi asszisztensek.

Május 15-e után újraindult a személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban. A koronavírussal való fertőzés veszélye azonban még
nem múlt el, ezért néhány szabályt a hivatalba
látogató ügyfeleknek is be kell tartani:
- Belépéskor a maszk viselése kötelező.
- Belépéskor lázat mérünk, akik betegségre
utaló tüneteket mutatnak, azoknak tilos a belépés.
- A belépés egyenként történik az ügyosztályokra a kapus engedélyével, a belépésre várakozni a bejárat előtt kell a szociális távolság (1,5
m) betartásával
- A bejáratnál kéz és lábfertőtlenítő pontok
vannak kialakítva, kérjük ezeket használni.
Mindezek ellenére továbbra is ajánljuk, hogy
ahol lehetséges éljenek továbbra is az on-line
ügyintézés lehetőségével.
Saját maguk és mások egészségének biztonsága érdekében legyenek óvatosak, kérjük tartsák be a szabályokat és a személyzet utasításait!

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 67/2020 privind aprobarea
listei mijloacelor fixe şi obiecte de inventar
propuse pentru casare aflate în inventarul
Şcolii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.
HOTĂRÂREA nr. 68/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului pe
anul 2020.
HOTĂRÂREA nr. 69/2020 privind aprobarea
prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în cart. Dávid Ferenc nr. 1,
Bl. 1 A-B , şi Bl. 2 A-B, şi în strada Harghitei.
HOTĂRÂREA nr. 70/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
3809/2017.
HOTĂRÂREA nr. 71/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
4897/2019.
HOTĂRÂREA nr. 72/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
1864/2019.
HOTĂRÂREA nr. 73/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
559/2017.
HOTĂRÂREA nr. 74/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
3559/2013.
HOTĂRÂREA nr. 75/2020 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
1325/2005.
HOTĂRÂREA nr. 76/2020 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere pentru
apartamentul de serviciu situat în str. Harghitei, Bl. P5 ap. 12.
HOTĂRÂREA nr. 77/2020 privind aprobarea
prelungirii contractului de concesiune nr.
2545/2005.
HOTĂRÂREA nr. 78/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cabinetelor medicale şcolare din orașul
Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 79/2020 privind aprobarea
modificării Regulamentului de organizare şi
executare a transportului în regim de taxi
sau transportul în regim de închiriere în
orașul Cristuru Secuiesc.
Cristuru Secuiesc, 29. mai 2020.

Anyaköny vi hírek

2020.04.15. – 2020.05.15.
Elhalálozások:
Balázs József		
Deák Sándor		
Putz László		
Crisan Gheorghe

2020.05.05
2020.05.05
2020.05.10
2020.05.11

A koronavírus-járvány nem múlt el,
továbbra is óvatosnak kell lennünk.
Tartsunk távolságot,
mossunk gyakran kezet,
hordjunk maszkot zárt nyilvános helyeken.
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Új gyermekvédelmi beruházás Székelykeresztúron
Jobb körülmények között nevelkedhetnek a gyermekvédelmi rendszerben élők
Ennek a nagyszerű hírnek a hallatán több
okunk is van örülni és távlatokba tekinteni.
A terv megvalósulása egyrészt megfelelőbb
körülményeket biztosít majd a Gyárfás-kúriában jelenleg elhelyezett és gondozott gyerekek számára, valamint a szakemberek munkájához is jobb feltételeket teremt. Másrészt a
Gyárfás-kúria és kertje, mint történelmi és Petőfi-emlékhely, teljességében visszakerülhet a
város turisztikai vonzerejét jelentő látványosságok sorába, és az itt lakók kulturális, közösségi
igényeit szolgáló keresztúri létesítmények közé.
E nagyszabású terv kapcsán az érintettek
közül, a projektben ténylegesen és cselekvően
résztvevők fogalmazták meg gondolataikat:

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
67/2020-as HATÁROZAT a Petőfi Sándor
Általános Iskolánál leírandó vagyontárgyak
listájának elfogadásáról.
68/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as
évi helyi költségvetésének kiigazításáról.
69/2020-as HATÁROZAT a Dávid Ferenc és
a Hargita utcákban lévő, ANL által épített,
lakások bérbeadási szerződéseinek meghosszabbításáról.
70/2020-as HATÁROZAT a 3809/2017 számú
bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
71/2020-as HATÁROZAT a 4897/2019 számú
bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
72/2020-as HATÁROZAT a 1864/2019 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
73/2020-as HATÁROZAT a 559/2017 számú
bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
74/2020-as HATÁROZAT a 3559/2013 számú
bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
75/2020-as HATÁROZAT a 1326/2005 számú bérbeadási szerződés meghosszabbításáról.
76/2020-as HATÁROZAT a Hargita utca
P5/12 alatti szolgálati lakás bérbeadási
szerződésének meghosszabbításáról.
77/2020-as HATÁROZAT a 2545/2005
számú átengedéses bérbeadási szerződés
meghosszabbításáról.
78/2020-as HATÁROZAT az Iskolai orvosi
rendelők szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
79/2020-as HATÁROZAT a taxi és bérautóval való szállítás szervezési és működtetési
szabályzatának módosításáról.
Székelykeresztúr, 2020. május 28.

Feleki Ildikó központvezető,
Halmozottan Sérült Gyermekek Elhelyező Központja
A Gyárfás-kúria épületében egy elhelyező
központ működik súlyosan fogyatékos gyermekek számára.
Jelenleg huszonkilenc ellátottunk van, életkoruk 1 és 20 év között van.

Az épület egy régi kúria, amely a lakhatási
szabványoknak nem felel meg. Ugyanakkor a
szakemberek számára sem tudunk megfelelő
helyet és körülményeket biztosítani. Mivel műemléképület, építeni, bővíteni nem lehet, ezért
már régóta érlelődik bennünk ez az igény, hogy
a gyermekek egy olyan helyszínen és olyan családias körülmények között éljenek, amely megfelelő az ő számukra.
Két családi ház mellett fog működni egy tanácsadó központ, ahol rehabilitációt is kapnak
a gyermekek, szociális szolgáltatásban részesülnek, lesz pszichológus, gyógytornát kapnak,
egészségügyi ellátást, oktatást, mindez most is
működik, de ott majd megfelelőbb körülmények
között fog zajlani.
Rafai Emil,
Székelykeresztúr polgármestere:

Jó elsősorban a gyermekeknek, de jó a gyermekeket kiszolgáló szmélyzetnek is, az európai
uniós feltételek és a román előírások is száz százalékban tudnak teljesülni, ezért is támogattuk
egy 50 áras területtel ennek a megvalósítását.
A városnak azért lesz jó, mert felszabadul a
Gyárfás-kúria udvara, ahol tovább tudjuk erősíteni a Petőfi-kultuszt, a Gyárfás-kúriában töltötte Petőfi az utolsó estéjét, itt fogyasztotta
az utolsó vacsoráját a fehéregyházi csata előtt,
és a magyar kormánynak a Kárpát-medencei
kegyhelyeknek, történelmi helyszíneknek a kiépítéséhez szeretnénk ezt a mi helyszínünket is
besorolni, és szeretnénk, hogyha a Petőfi-kultusszal kapcsolatos erősebb turisztikai desztinációt adhatnánk a helyszínnel az idelátogató
turisták számára.
Bíró Barna Botond alelnök,
Hargita Megye Tanácsa
A gyermekvédelmi igazgatóságunk sikeresen
tudott pályázni két európai uniós forrásra, ki-

írásra, az egyik a regionális operatív programon
belül, a másik a humán erőforrás tengelyen, és
ebből a két nyertes pályázatból, amelynek az
összege közel 13 millió lej, Székelykeresztúron
fogunk építkezni, és nemcsak építkezni, hanem
a fenntartásban is segítség lesz.
Két megépítendő családi házba 12-12 gyereket fogunk elhelyezni, illetve egy olyan kezelőközpontot is létrehozunk, ahol a ház lakói
különböző gyógykezelésekben fognak részesülni, és nem csupán a két házból, hanem meg
fogjuk nyitni az egész város, illetve Keresztúr
Kistérség számára, mivel az ottani sérült gyermekeknek nincs lehetőségük jelen pillanatban
ilyen szolgáltatást igénybe venni.
Elekes Zoltán vezérigazgató,
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság:
Ennek a projektnek a lényege az, hogy a
gyermekek kisebb csoportokban legyenek elhelyezve és kevesebb emberrel érintkezzenek.
Ezután is minden szolgáltatást, amit most megkapnak, orvosi felügyelet, állandó asszisztensi
jelenlét, továbbra is kell biztosítsunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy ahol kisebb közösségben élnek ezek a gyermekek, ott a hangulat is
jobb, kevesebb stressz éri őket, és értelemszerűen jobban érzik magukat.
Borboly Csaba elnök,
Hargita Megye Tanácsa
Mindig az olyan beruházásoknak örvendek
a leginkább, amely nemcsak egy dolgot húz
meg, hanem többet visz előre, s ilyen szempontból egy többes sikerről beszélhetünk. Egyrészt azok a gyerekek, akik ellátásra szorulnak, nagyon jó körülmények között, komoly
fejlesztési lehetőségekkel kapnak esélyt, hogy
az élet, amit meg kell éljenek, az minél kényelmesebb és ha lehet, a fejlődésük szempontjából is segítség legyen.

Második, aminek örvendek, hogy ennek a beruházásnak a költsége nagy részét nem a Hargita megyei emberek pénzéből, nem a Hargita
Megyei Tanács költségvetéséből, hanem az európai unió támogatásával fogjuk megvalósítani.
Harmadik pozitív dolog, hogy Székelykeresztúr város – és itt külön gratulálok Rafai
Emil polgármester úrnak, hisz az ő javaslata
volt, hogy találjunk helyet és segített is ebben,
hogy az új székhelynek területet biztosítson, –
Petőfi körtefájának az udvara, a Gyárfás-kúria
újra visszakerül a műemlékek, a kulturális élet,
a történelmünknek a látogatható fejezetébe.
Forrás:
https://www.facebook.com/borbolycsaba
Székelykeresztúr Város
Polgármesteri Hivatala
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A 2020. április 22–24. között szervezett iskolahéten a Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból 10 tanuló nevezett be a
ROBO.NEXTLAB.TECH elnevezésű robotprogramozó versenybe. Az online felkészítőket követően 6 tanuló sikeresen teljesítette a román
nyelven zajló robotverseny online feladványait. Az országos fordulóra hat tanuló jutott tovább, ezzel egyben esély nyílt arra, hogy a
versenyzők egy felépíthető és programozható
robotot nyerjenek. A meghirdetett versenyben 500 robotot osztanak ki országos szinten.
A maximum elnyerhető 130 pontból a diákok a
következő pontszámokat teljesítettek: Szász

Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG

Az Orbán Balázs Gimnáziumban május 4–8.
között került sor az Iskola másként hét megszervezésére. Nem kis kihívás volt diáknak,
tanárnak egyaránt, hisz lassan két hónapja
az oktatás amúgy is másként zajlott. Jó alka-

Magor (VI. o.) 108 pont; Dombi Zalán (VII. o.)
106 pont; Vári István (VII. o.) 105 pont; Szász
József (VII. o.) 105 pont; Fazakas Mihály (VII.
o.) 105 pont; Fodor Ervin (VII. o.) 85 pont. A
6 továbbjutó tanulónk 3628 továbbjutó diák
közé kvalifikálta magát. Gratulálunk a szép
teljesítményhez! Felkészítőjük: Csiszér-Rajti
Tibor-Sándor, informatika szakos tanár.
A tizennyolcadik Fától fáig, verstől versig
Kányádi Sándor versmondó verseny a különleges helyzetre való tekintettel rendhagyó
formát öltött. A szervezők online versmondásra ösztönözték a diákokat és a pedagógusokat egyaránt. A vers az, amit mondani kell
‒ válaszolta egykor egy találkozón Kányádi

Sándor kérdésére egy kisdiák. Ennek a gondolatnak a szellemében jelentkeztek kedvenc
Kányádi-verseik elmondására az előkíszítő-VIII. osztályos tanulók, a világháló kínálta
lehetőséggel nemzetközivé tágult versenyen.
A felhívásra több mint ötszáz videó érkezett,
melyek között ott volt iskolánk két diákjának:
Bölöni Orsolya I. osztályos, illetve Czire Boróka-Eszter V. osztályos tanulónak a versmondását rögzítő felvétele is. Nagy örömünkre az
V-VI. osztályosok versenyében Boróka II. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez és ahhoz, hogy tanulóink válaszoltak a
versenyfelhívására!
Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

lom volt viszont ez a hét arra, hogy egy kicsit
kikapcsolódjunk az online oktatás rutinjából,
hogy a megváltozott körülmények között,
amikor megszűnik a közvetlen kapcsolat az
osztálytársakkal, a távolabb lakó barátokkal,
újraéljük az együttműködés élményét, átértékeljük kapcsolatainkat egymással, és felfedezzük azt, ami ebben a kényszerhelyzetben
összefog és összetart mindannyiunkat: a közös játék, a megismerés, az alkotás örömét.
Tagozatonként, osztályonként érdekes,
kreatív projektek születtek és valósultak
meg. Napköziseink a mesék birodalmában
barangoltak:
meseképeket
színezhettek,
bábjátékokat nézhettek, lehetőségük volt
kedvenc meséskönyvük bemutatására, lerajzolhatták kedvenc meséjüket, mesehősüket,
mesevárakat barkácsolhattak, bábozhattak
és elmondhatták kedvenc meséjüket.
Elemi tagozatos diákjaink legendákkal ismerkedtek, verset, mesét, éneket adtak elő,
palacsintát sütöttek, sportoltak és kézműves
tevékenységekbe kapcsolódtak be, melyek
nyomán tavaszt varázsoltak otthonaikba.
Gimnáziumi tagozatunk tanulói szűkebb,
illetve tágabb szülőföldünk értékeivel ismerkedtek, természetvédelemmel, turizmussal

kapcsolatos információkat gyűjtöttek, naplót
írtak, plakátot készítettek, családi költségvetést állítottak össze, a háztartásban megtalálható anyagokkal kísérleteztek, hangszereket,
használati tárgyakat, műalkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagokból, változatos
technikákkal.
A líceumi tagozat diákjai virtuális múzeumlátogatáson vettek részt, festményeket
azonosítottak, illetve személyesítettek meg,
Leonardo da Vinci munkásságával ismerkedtek, többnyelvű digitális szakácskönyvet
állítottak össze, utazásokat terveztek, családtörténettel foglalkoztak, régi szakmákat
mutattak be, film- és könyvismertetőket
tartottak, barkácsoltak, stresszlabdát, egyedi maszkokat készítettek.
Bízunk abban, hogy ebben a testet-lelket
próbára tevő helyzetben sikerült megtalálnunk azt, ami erőt és reményt ad a folytatáshoz mindannyiunknak. Köszönjük pedagógusainknak, diákjainknak és azok szüleinek e
frissítő, izgalmas, nagyszerű kalandot.
Iskolánk életéről itt tájékozódhatnak:
obg.ro, facebook.com/obg.szekelykeresztur
Nemes Enikő

Vége felé járnak a Berde Mózes Unitárius Gimnázium napközi otthonának építési munkálatai
A munkálatok Magyarország kormányprogramjának finanszírozásával valósulnak meg a
Magyar Unitárius Egyház megbízásából és köz-

vetett módon a helyi önkormányzat is mindent
elkövetett annak érdekében, hogy ennek a tanintézménynek is lehessen iskola előtti oktatási

tagozata.
Sok sikert kívánunk az új oktatási hajlékban
kifejtendő áldásos munkájukhoz!
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DIÁKVIL ÁG
„Dübörög” az online oktatás
Iskolánkban is „dübörög” az online oktatás.
Egyik napról a másikra kellett átállnia tanárnak és diáknak a szemtől szembeni oktatásról az online oktatásra. Az átállás gyorsan és
spontán történt, nem állt rendelkezésünkre
módszertan, útbaigazítás, „oktatási stratégia koronavírus idejére”, a kezdetekkor csak
egy utasítást kaptunk, ONLINE KELL TANÍTANUNK. Az elején kézenfekvő volt, hogy a már
létrehozott Facebook-csoportokon keresztül
fog zajlani az oktatás, de hamar rá kellett
jönnünk, hogy a Fb-csoportokat nem erre találták ki. A kezdeti bizonytalan lépéseket már
valamivel megfontoltabb lépések követték,
iskolánk úgy döntött, az osztályokat Google
classroomba „költözteti”. Létrejöttek az virtuális osztálytermek, itt a diákok már rendezetten, tematikusan megtalálhatták a különböző
tantárgyakhoz tartozó anyagokat, teszteket,
előadásokat és gyakorlatokat.

A tantestület is fokozatosan fejlődött, a
kollégák autodidakta módon és egymást segítve képezték magukat, lépésről lépésre. Az
anyagfeltöltögetések mellett a tanárok oktatási videókat készítenek, élő tanórákat tartanak, és online teszteket szerkesztenek.
A diákok többsége is aktív, lassan ők is
megtanulták a különböző online alkalmazások használatát. Nehézséget okoz számunkra,
hogy a diákjaink többsége csak okos telefonnal rendelkezik, amelynek az alkalmazhatósága behatárolt (csak gondoljunk a szövegszerkesztésre). Diákjaink 75% vidéken él, ahol
nem mindenhol van internet, de még mobilhálózat sem. Van olyan diákunk, aki minden nap
kimegy a közeli dombra, hogy mobilneten keresztül hozzáférjen az online tananyagokhoz.
Remélem, ebből a jelenlegi helyzetből az
ország tanul, és azt a hatalmas tapasztalatmennyiséget, ami most felhalmozódott, a
későbbiekben kiaknázzák, és a tanügyi rend-

Védőmaszkok az iskoláknak

Az előrejelzések szerint május 15-től kötelező
lesz a védőmaszkok használata bizonyos esetekben és bizonyos köztéri helyszíneken.
Annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány
derékba törte az idei tanévet, mégis úgy gondol-

juk, hogy úgy a diákoknak mint az iskola személyzetének (didaktikai és adminisztratív egyaránt)
hasznos lesz, ha van kézügyben védőmaszk.
A mai napon városunk tanintézményeibe
összesen 2150 db mosható, textil alapú arc-

szer megreformálására használják.
Remélem, a tanári társadalom megbecsülése is növekszik, hisz az online oktatás révén
a szülök közvetlenül betekintést nyerhettek
az oktatás menetébe.
Végezetül, remélem, hogy mihamarabb
véget ér ez a jelenlegi helyzet, és személyesen találkozhatunk a diákokkal.
Balázs Mihály

maszkot (gyerek és felnőtt méretben egyaránt) adtunk át ingyenesen a tanintézmények
vezetőinek, akikkel abban egyeztünk meg,
hogy a osztálynevelők bevonásával kellő időben megszervezik ezek szétosztását a diákoknak.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

A bölcsőde alkalmazottai a múzeumban is segítettek

A bölcsődés munkatársnőink nehéz időszakot élnek, de szerencsére nem maradtak „munka nélkül”. Ahogy a szükség kívánja, úgy és ott
hasznosítják munkaidejüket. Teszik jó szívvel,
mert tudják, ez átmeneti állapot, és legjobb közös reményeink szerint ősszel minden a rendes
kerékvágásba kerül.
Segítettek a könyvtárban, a városi irattárban, a Sóskúti szálló takarításában, egyszóval mindenből kivették a részüket. Köszönjük
helytállásukat, és hogy példát mutatnak, bármit bevállalnak, mert tudják: a munka érték.

Május utolsó hetében volt alkalmuk betekinteni a múzeumi munkákba, ugyanis a múzeumi
textilneműeket frissítettük fel, a mosást-vasalást végezték, tapasztalatunk szerint örömmel.
Ideiglenes, rendhagyó kiállításnak is tekinthettük, amint az újabb, ép és jó megtartású
textilek, csipkék, az emeleti kiállítótermünkben
száradtak. Noha a látogatók csak virtuálisan
gyönyörködhettek a látványban, pazar és ritka
„kiállítás” volt, amely a bölcsődés munkatársak
közreműködésével valósult meg.
Köszönet a szorgos kezeknek!

Érettségi vizsgák , 2020
Június 3-10.: beiratkozás
Június 11-17.: nyelvi és digitális kompetenciák
elismertetése
Június 22.: román nyelv és irodalom írásbeli
vizsga
Június 23.: magyar nyelv és irodalom írásbeli
vizsga
Június 24.: matematika (XII. A) és történelem
(XII. B) írásbeli vizsga
Június 25.: írásbeli vizsga a választott tantárgyból
Június 30.: eredmények kifüggesztése
Június 30-július 1.: fellebbezési időszak
Július 5.: végleges eredmények kifüggesztéseSok sikert kívánunk mindenkinek!
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Házunk tája a jár vány veszély idején – jól haladnak a közérdekű munkálatok
Karbantartási munkálatok
a városi piacnál
Már több mint 6 éve szolgálja közösségünket
a termelői zöldségpiac, lehetőséget teremtve a
helyi termékek forgalmazására.
Annak ellenére, hogy bevásárlóközpontok és
multinacionális vállalatok termékeiben is válogathatunk, mi értékeljük és megbecsüljük a
helyi terméket. Más a színe, más az íze és a
miénk.
De mivel az idő vasfoga mindent kikezd, időközben karbantartási és felújítási munkálatok
váltak szükségessé a piacon, ezért szezonkezdés előtt ezekkel is foglalkoztunk a szükségállapot ideje alatt.

Villanyhálózat az Ady Endre utcában
Végre sikerült csatlakoztatni az elektromos
hálózatra az új utcarészt az Ady Endre utcában.
Már odakerültünk, hogy az önkormányzat
kezdett szégyenkezni az áramszolgáltató helyett, mert annak ellenére, hogy már két éve
elindítottuk az elektromos áram bekötésének
folyamatát (amit teljes mértékben intézményünk finanszíroz) mégis két évbe telt, amíg a
tervezet az Electrica minden akadálypályáján
átjutott.
Megértését és elnézését kérjük az ott lakóknak és az ott építkezőknek a késésért, de őszintén örülünk, hogy végre elkészült.

A sóskúti diákszálló
Magyarország kormányának támogatásával
elkészült a sóskúti diákszálló.
A munkálatok során többször bemutattuk a
haladás mértékét, az átalakítás lépéseit, de így
kitakarítva, átadás előtt egy kissé részletesebben a benti részeket is láthatják.
Annak ellenére, hogy a turizmus jelenleg
stagnál, reméljük, hogy hamarosan ez a létesítmény is az elképzelt rendeltésének megfelelően használatba kerül.
Köszönjük az elismerő kommenteket. Kollégáim is sokat dolgoztak a befektetési és urbanisztikai osztályról, hogy a kivitelező sarkába
állva a legjobbat hozzuk ki abból az épületből.
Menetközben az eredeti terven is kellett az előre nem látható dolgok miatt igazítani, de a kivitelező is igyekezett.
Az egyik alternatíva a „tájba nem illő épületre” a lebontás volt. De jobb, hogy így sikerült.
Valami olyasmi volt, mint az a bizonyos szilva
esete „ha nem főzi ki apám szilvapálinkának,
majd elteszi édesanyám szilvakompótnak”.
Ki-ki a maga értékrendje és kiértékelése
szerint eldöntheti, hogy mi lett volna a jobb.
A Sóskúttal kapcsolatos lépések folytatódnak.
Ezidáig köszönöm mindenkinek a türelmét
megértését, és a Felelős Magyar Kormány és
névszerint Varga Mihály pénzügyminiszter úr
támogatását.

Fontos fejlesztések
Sok esetben bizonyos munkálatok előkészítése, terveztetése és engedélyeztetése hos�szabb folyamat mint maga a kivitelezés. De
sajnos ezeket a kötelező lépéseket nem lehet
kihagyni.
Jelenleg tervezési és engedélyezési fázisban
van két fejlesztési tervezetünk, amelyek megvalósítására pénzügyi fedezettel is rendelkezünk:
1. A sóskúti diákszálló körüli terület rendezése, ahol parkolóhelyek, játszótér, szabadtéri
színpad és park lesz kialakítva.
2. Egy rekreációs felület felnőttek és gyerekek számára a Dávid Ferenc lakótelepen.
Mindkét fejlesztés Önökért készül, Önöknek,
helyi forrásokból, és nagyon szeretnénk, ha az
idén nem csupán elkezdődnének a kivitelezési
munkálatok, hanem be is fejeződnének.
Van remény rá!
Villanyhálózat a Sóskúton
Egyetlen objektív akadálya maradt még a
felújított sóskúti diákszálló átadásának, éspedig a villanyhálózatra való csatlakoztatás, ami
500 m új vezeték lefektetését feltételezte.
Sajnos jelenleg az egyik legbürokratikusabb
szabályozások szerint működő vállalkozás éppen az elektromos áramszolgáltató, ezért több
akadályba ütköztünk, amíg végre sikerült a bekötés, ezért késtünk meg az átadással.
De immár most minden akadály elhárult és
az épület készen áll az átadásra.

Megyei út karbantartási munkálatai
A város adminisztratív területén több helyszínen is útkarbantartási munkálatok folynak,
így a Betfalván áthaladó megyei úton Hargita
Megye Tanácsának megbízásából, a városi utakon pedig Székelykeresztúr Város Önkormányzata felkérésére.
Számítunk megértésükre a munkálatok
okozta esetleges kellemetlenségekért, hisz
Önökért, az Önök közlekedési körülményeinek
javításáért végeztetjük!
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Teljes utcafelújítás kezdődött el
a Dávid Ferenc utcában
Kérésünk és sorozatos közbenjárásunk
eredményeképpen 2019-ben teljes utcafelújítás kezdődött el a Dávid Ferenc utcában a
román Fejlesztési Minisztérium által kiírt program keretében.
Elkészült az esővíz csatornahálózat, jelenleg
járdák, parkolók és az útfelület kiépítése folyik.
Az építő cég vállalásával és a szerződéses feltételekkel összhangban az év végéig ez a munkálat is be kellene fejeződjön.
74 tömbázbeli lakrész és több mint 40 magánház/telek lakóinak mindennapjait fogja élhetőbbé tenni ez a nem kis értékű munkálat.
A munkálatok okozta esetleges kellemetlenségekért türelmüket és szíves megértésüket
kérjük!

A Szitás legény kútja
Tudva azt, hogy Székelykeresztúr több tömbházlakója a Küküllő-parti Szitás legény kútja
elnevezésű forrásból hordja az ivóvizet egész
nyáron át, s látva, hogy mekkora gondot jelent,
ha csak egy fél napig is szünetel a vezetékes
vízszolgáltatás, most a koronavírus járvány ideje alatt fontosnak tartottuk elvégezni a tavaszi
forrás-takarítást, mint ahogyan azt egykor elődeink is tették a mezei források esetében.

Szitás leány kútja
Azért, hogy a köztéri sétákat kellemesebbé
tegyük idősek és fiatalok számára egyaránt, a
kijárási tilalom lejártával újraindítottuk a Szitás
leány kútja szökőkutat a városi parkban.
A készenléti állapot szabályait kérjük, tartsák be a szabadban is:
- 2 m távolságtartás másoktól
- maszk viselése ajánlott

Zöld hulladék elszállítása
Minden tavasszal és összel a lakosság segítségére próbálunk lenni azzal, hogy a lebomló
növényi hulladékot (ágak, kerti zöldhulladék)
ingyenesen elszállítjuk.
A világméretű járvány ellenére kissé megkésve, de így történt ez az idén tavasszal is.

A Henter utca felújítása
Folyamatban van a Henter utca felújítása. Ez
az utca is egyike annak az öt kis utcának, amelyek felújítására a városi önkormányzat még a
2019. év végén szerződést kötött.
Éppen ideje volt már, hogy ennek az utcának
a lakói is elfeledjék a sáros utat meg a port és
21. századhoz méltó környezetet élvezzenek.
A munkálatokat önerőből, az Önök adóiból és
Önökért végeztetjük.
Becsüljék meg, használják sokáig jó egészséggel!

Útjavítás
Önerőből a városgazdálkodás gépparkjával és személyzetével útjavításokat végeztünk
olyan köves útszakaszokon, ahol ez indokolt
volt (pl. a Szilasi temetőhöz és a szennyvíztisztító-állomáshoz vezető utak, az új utcaszakasz
a Ady Endre utcában).

Szemeteskukák javítása
Az elmúlt időszakban a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos foglalatosságaink mellett
időt tudtunk szakítani olyan időszerű karbantartási munkálatok elvégzésére is mint például
a köztéri szemeteskukák újrafestése

Újabb védőfelszerelések a családorvosok számára a megyei tanácstól
A koronavírus járvány kapcsán Hargita Megye Tanácsától ismét kaptunk egészségügyi
védőfelszereléseket, amelyeket a szociális osztály munkatársai és közösségi asszisztensei
kiosztottak a családorvosoknak, hozzájárulva
ezáltal városunk lakóinak biztonságos egészségügyi ellátásához.
Köszönjük szépen Hargita Megye Tanácsának az adományt!
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A Gyárfás-kúria egykori lakóiról – röviden

Az egykori keresztúrfalvi telken már a középkorban udvarház állt. A Gyárfás-kúriát a főlépcső
fölött elhelyezett kőtábla tanúsága szerint három
szakaszban építették: 1728, 1746 és 1788-ban.
A XIX. század első felében a ház Kemény-kúriaként volt ismert. Báró Wesselényi
Farkasné Bethlen Julianna 1805-ös elhunytát
követő birtokmegosztás révén szállott ennek
leányára Wesselényi Julianna férjezett báró
Kemény Lajosnéra. Így került a magyargyerőmonostori előnevet viselő Kemény család tulajdonába. Báró Kemény Lajos és Wesselényi
Julianna fia volt Kemény Pál (1793-1855), akit
Marosvásárhelyen 1848. november 5-én az
osztrákok elfogtak és túszként Szebenbe hur-

coltak, ahonnan csak akkor szabadult és tért
haza, amikor Bem tábornok Szebent bevette.
Gróf Teleky Rákhellel (1794-1868) kötött frigyéből született számos gyermekei közül Kemény
Polixénia Gyárfás Domokosné (1821-1886) örökölte a kúriát. Polixénia egyik nővére, Kemény
Julianna Zeyk Domokos felesége volt. Így az
1849. július 30-án az udvarházba Petőfivel érkező és itt is éjszakázó Zeyk Domokos rokoni
kapcsolata révén máskor is megfordult a hajlékban. A Kemény lányoknak unokatestvérük
volt az író Kemény Zsigmond, aki Polixéniát feleségül is kérte, de Polixénia helyette a háromszéki lécfalvi Gyárfás Domokosnak nyújtotta a
kezét. Két gyermekük volt: Endre (1853-1920)
és Malvin (1843-1915). Gyárfás Endre az 1890es években országgyűlési képviselő volt.
1849-ben Varga Zsigmond bérlő és családja
látja vacsoravendégül Zeyk Domokos honvédszázadossal együtt a Keresztúrra érkező Petőfi
Sándort. A Gyárfás család nem tartózkodott folyamatosan Székelykeresztúron.
Gyárfás Malvin 1915-ig élt Keresztúron, sosem ment férjhez. Gyárfás Endre Sárosmagyarberkeszi Katona Ilonát vette feleségül.
Gyermekeik: Pál, Anna és Aladár. Anna 1904ben Kabós Ferenchez ment feleségül, Aladár, a

pesti Ludovika Akadémia kadétja 1908-ban, 22
éves korában meghalt.
A Gyárfás-kúria utolsó lakói dr. Gyárfás
Pál és felesége, Fejérváry Judit voltak, akiket
1946-ban kilakoltattak őseik hajlékából.
Lécfalvi Gyárfás Domokos 1895-ben halt
meg, családja tagjaival összesen hatan pihennek a kúria sírkertjében.

A Gyárfás család 1860 körül

Miként kötődnek egymáshoz Arany János unokája és a Gyárfás-kúria lakói?

Szél Piroska

A Molnár István Múzeum fotótárában őrzött,
Gyárfás-féle fényképhagyatékban
három kép is arról
árulkodik, hogy a
család valamely
nőtagjának közeli ismerőse, barátnője volt Széll
Piroska, az Arany
János unokája.
Arany
János
és Ercsey Julianna leánya, Juliska
1863-ban férjhez

ment Nagyszalontán Széll Kálmán nevű helyi református paphoz. Házasságukból egy leánygyermek született 1865. július 24-én, Széll
Piroska. Arany Juliska 1865. december 28-án
meghalt hátrahagyva a féléves Piroskát. Szeretett leányának váratlan halála mélyen megrendítette Arany Jánost, olyannyira, hogy a tragédia hatására több mint egy évtizedre a költő is
elhallgatott benne. 1868-tól Aranyék nevelték
Juliska kislányát, Piroskát.
Hogy hogyan kerülhetett kapcsolatba a keresztúri Gyárfás család hölgytagja, legvalószerűbben Gyárfás Endréné Magyargyerőmonostori Katona Ilona és Széll Piroska? Írásos nyoma
nincs, de valószínű, hogy az akkori idők szokása
szerint, lánynevelő-intézetben tanultak, és ott
találkozhattak. Ezt erősítheti az is, hogy az egyik

képen Piroskával egy másik lány is látható, a képet újévi köszöntésként küldték 1882-ben.
Tragikus, hogy 1886-ban a 21 éves Piroska
is, akárcsak édesanyja, tüdőbajban meghalt.
Arany Jánosnak nem kellett ezt a veszteséget
is megszenvednie, négy évvel korábban, 1882ben meghalt.
A fehér ruhás Piroskát ábrázoló kép hátoldalán Gyárfás Endréné megemlékezik Piroska
korai haláláról. „Széll Piroska, az Arany János
unokája, meghalt 1886-ban.”
Szerencsés, amikor a régi képek hátoldalán
azonosítva vannak a személyek. Ez a kis helytörténeti-irodalomtörténeti adalék sem került
volna másként napvilágra.

Az első keresztúri polgári házasság 125. évfordulója

Hivatalosan
125 évvel ezelőtt,
1895.
október
1-jén emelkedtek
törvényerőre
a
polgári házasságra és az egységes
állami anyakönyvezésre vonatkozó törvénycikkek.
Budapesten
még aznap, 1895.
október
1-jén
parádés
külsőségekkel és hatalmas érdeklődés mellett megtörtént az első
polgári esküvő – adta hírül a korabeli sajtó. Kolozsváron az első polgári házasságot egy héttel
a fővárosi után, 1895. október 8-án kötötték

meg. Székelykeresztúron egy nappal a kolozsvári előtt, október 7-én köttetett az első polgári
esküvő.
A székelykeresztúri anyakönyvi hivatalban
tehát 1895 óta zajlik a polgári anyakönyvezés.
A vőlegény Újvári Mihály, állami tanítóképzőintézeti igazgató-tanár, a menyasszony Szél Anna,
Szél Géza kereskedő lánya volt. A korabeli sajtó
(Székelyudvarhely) hírt adott az eseményről.
Az anyakönyvi hivatal az akkori városházán
(régi bútorgyár épülete) volt, tehát ott történt a
házasságkötés. Szél Géza kereskedőnek a főtéren volt kis vegyeskereskedése, amint az korabeli
képeslapokon látható és a helye beazonosítható.
Az Újvári házaspárnak két lánya volt, Gabriella és Elvira, a régi keresztúriak még emlékeznek rájuk, és a főtéri családi ház ablakán át kiszűrődő zongorajátékra, ugyanis zongoraórákat
adtak. Az 1980-as évekig éltek.
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