Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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2020. augusztus – 215. lapszám

Július 31. – Petőfi megemlékezés

Petőfi Sándor

Véres napokról álmodom...
Véres napokról álmodom,
Mik a virágot romba döntik,
S az ó világnak romjain
Az új világot megteremtik.
Csak szólna már, csak szólna már
A harcok harsány trombitája!
A csatajelt, a csatajelt
Zajongó lelkem alig várja!
Örömmel vágom én magam
Föl paripámra a nyeregbe!
A bajnokok sorába én
Szilaj jókedvvel nyargalok be!

Évről évre július 31-én megelevenedik a székelykeresztúri Gyárfás-kúria kertje, szabadságharcunkra és Petőfi Sándorra emlékezünk.Idén
sem volt másként, bár a járvány okozta helyzet
miatt meghozott intézkedések kissé átrajzolták
az események megszokott összképét.
Az emlékezés azonban ezúttal is fenséges
volt, a legszebb érzésekkel és egészséges nemzeti büszkeséggel töltötte el a jelenlévőket.
Tikkasztó meleg volt, épp mint 171 évvel ezelőtt, amint azt a korabeli feljegyzésekből ismerjük. A körtefa lombjai hűs árnyékot vetet-

tek az alatta állóra, és az emléktáblát most is
elborították a virágok. Lelkesített az Atanackovič Natalija által művészi színvonalon előadott
Petőfi-vers és a Polgári Fúvószenekar 1895 indulói csodálatosan csendültek fel a nyári pompájában zöldellő Gyárfás-kúria parkjában.
A vacsora, amely idén már negyedszer került
volna közös elfogyasztásra, sajnos elmaradt, de
hisszük, hogy jövőre az évtizedek óta megszokott hagyományos rend szerint még nagyobb
számban leszünk ezen az annyira sajátos székelykeresztúri megemlékezésen.

Beszámoló az augusztusi tanácsülésről

Augusztus 27-én tartotta Székelykeresztúr Város Önkormányzata az augusztusi rendes havi tanácsülését. Minden hónap második
csütörtökén szokta tartani az önkormányzat a
tanácsülést, de a vírus-időszak alatti vészhelyzet, illetve sürgősségi helyzet egy kissé felülírta ezt a gyakorlatot, átrendezte a szokásainkat
és on-line önkormányzati ülésekre került sor
az elmúlt 3-4 hónap során. Most az időpontot
is módosítottuk, így került sor a hónap utolsó
csütörtöki napján az ülésre.
Tizennégy napirendi pont szerepelt, amelyekből kettőt menet közben levettünk, és így
tizenkettőt vitatott meg a testület.
Első napirend alatt az előző ülés jegyzőkönyvét fogadták el a képviselők, majd fontossági sorrendet is tartva, elmondható, hogy
három olyan fontosabb napirendi pont volt,
amelyekről érdemes bővebben beszámolni,

akár hírértékük miatt a tájékoztatás érdekében. Nem mindennapos témákról lesz szó, és
akár mindannyiunk mindennapjait érinthetik a
következő időszakban.
Az egyik ilyen téma az, hogy az egyik székelyudvarhelyi nőgyógyász, aki nem szeretné
itt folytatni tovább a tevékenységét, a poliklinikán felmondta a kabinet működtetését. Ezzel szemben azt kell tudni, hogy a kórházban a
földszinten nagy átalakítások zajlanak, mindezt a székelyudvarhelyi kórház végezteti, és
ezen a szinten járóbeteg szakrendelést szeretnének kialakítani, székelyudvarhelyi orvosok
fognak lejárni, és reméljük, hogy rendezettebb
keretek közt, rendezettebb körülményekkel és
programmal a székelykeresztúriaknak is megadatik, hogy ne kelljen minden egyes vizsgálatért felmenni Székelyudvarhelyre.
folytatás a 2. oldalon..

Ha megvagdalják mellemet,
Fog lenni, aki bekötözze,
Fog lenni, aki sebemet
Csókbalzsammal forrasztja össze.
Ha rabbá tesznek, lesz aki
Homályos börtönömbe jő el,
S föl fogja azt deríteni
Fényes hajnalcsillag-szemével.
Ha meghalok, ha meghalok
A vérpadon vagy csatatéren,
Lesz, aki majd holttestemről
Könyűivel lemossa vérem!
Berkesz, 1846. november 6.
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ÖNKORMÁNY Z AT
Beszámoló az augusztusi tanácsülésről folytatás az 1. oldalról...

A Zeyk Domokos Technológia Líceum igazgatósága kérésének tettünk eleget egy, a Jézuskiáltó aljában található szőlőskertet adtunk át,
és építettünk egy présházat oda, és ahhoz ott
leltárilag is rendben tudják tartani ezeket, és
bevenni a könyvelésbe, a területet is át kellett
adni az iskola adminisztrálásába.
A szőlőskertet nagyon szépen gondozzák az
iskola diákjai és tanárai, illetve a városi kertészet segítségével ott komoly munka folyik és ezúton is gratulálok Hatos György tanár úrnak mint
főkertészünknek, de az egész Zeyk Domokos
Technológiai Líceum szaktanári testületének.
Két napirendben (8-9-es) az ivóvízhálózattal kapcsolatos rendetlenségek rendeződtek.
Voltak olyan egyéni bekötések, egyéni hálózatbővítések, amelyeket privát szektorban, akár
magánemberek végezték, ezeket bevettük a
közvagyonba és egy másik napirend alatt át is
adtuk a vízszolgáltatónak, a marosvásárhelyi
AQUASERV-nek.
Tizenegy-tizenkettes és tizenhármas napirendnél a vízfelületek nemzeti igazgatósága által végzett fejlesztéssel kapcsolatosan adtunk
zöld utat. Készül egy árvízvédelmi riasztórendeszer. Ez abból áll, hogy három helyszínen,
Betfalván, Székelykeresztúron, itt az önkormányzatnál, illetve a volt CIA-nál, ahol jelenleg
az APIA működik, ezen a három helyszínen szerelnének fel riasztó szirénákat és egy automatizált riasztórendszerbe kötnék be ezeket, amely
működne itt a Nagy-Küküllő felső folyásának a
területén. Tehát ha valahol vízszint-növekedés
van és árvízveszély, akkor ez a riasztórendszer
itt Székelykeresztúron már időben fogja jelezni
a veszélyt és a helyi katasztrófa elhárítási egységek, tűzoltóink akár, idejében tudják a lakosságot figyelmeztetni, és a lakosságot szükség
esetén kiköltöztetni. (Adja Isten, ennek ne kelljen bekövetkeznie!)

Egy következő napirendi pont kapcsán egy
didaktikai célú úszómedence megvalósításának
adtunk szintén zöld utat, ami azt jelenti, hogy
az önkormányzat elfogadta, hogy egy területet,
ahova tervezzük ezt a 25 méter hosszúságú

úszómedencét, adjunk át a Nemzeti Beruházási
Ügynökségnek (Compania Naţională de Investiţii), és ez azt jelenti, hogy ez a program működik és Székelykeresztúron – nem mondom,
hogy idén, jövőben – hanem azt mondom, hogy
egy tágabban értelmezhetően elkövetkező, de
belátható időszakban egy úszómedence fog
épülni. Ehhez a város a területet kell adja, és
a közműveket kell odavezesse, és akár a körülötte lévő terület rendezését is meg kell oldja,
parkírozók stb. kialakítása, és az építkezést a
nemzeti beruházási ügynökség végzi. Ez a befektetés, objektum a volt edzőpálya területére
van tervezve, és reméljük, hogy tényleg lesz
belőle valami, mert ez a program működik, a
Csíki medencében már vannak olyan nemcsak
városok, de nagyközségek is, ahol ezen már
dolgoznak, van ahol meg van már a licit, hogy
ki fogja kivitelezni, Csíkszentdomokos példáját
hozhatom fel, és ott vagyunk mi is a nemzeti
beruházási ügynökség listáján befutó helyen,
még csak egy-két adminisztratív lépés van,
hogy elkezdődhessen a szerződéskötés velük.

Egy örömhír a Zeyk Domokos Technológiai Líceumnak: uniós pályázatból tíz millió lejt
nyertünk, ami két és fél millió euró, ha odaszámítjuk az ÁFA-t és az önrészt, és ez az összeg
az épület statikai felújítására, a homlokzat felújítására, tetőcserére, szigetelésre és az iskola
számára különböző eszközök beszerzésére lesz
fordítva. Ez egy hosszas folyamat, egy évbe
telt, amíg elkészültek a tervek, aztán leadtuk,
elbírálták, azzal már két év telt el, de most már
folyamatban van a szerződéskötés.
Ez a három hír az önkormányzati ülés kiemelkedő pontjai voltak, ezért is fejtettem ki
bővebben, mindannyiunk életét, jólétét is érintik, ezért a jövőben is érdemes lesz ezekkel a
témákkal a tájékoztatás szintjén is foglalkozni.
Rafai Emil polgármester

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK
HATÁROZ ATAI
99/2020-as HATÁROZAT egy orvosi kabinet
bérbeadási szerződésének felbontásáról.
100/2020-as HATÁROZAT egy területnek a
Zeyk Domokos Szakközépiskola igazgatásába adásáról.
101/2020-as HATÁROZAT egy, a Hargita
utcában lévő 18 m2-es terület haszonbérbe
adásának átengedéséről.
102/2020-as HATÁROZAT egy, a Hargita
utcában lévő 23,5 m2-es terület haszonbérbe adásának átengedéséről.
103/2020-as HATÁROZAT egy, az Orbán
Balázs utcában lévő 20 m2-es terület haszonbérbe adásának átengedéséről.
104/2020-as HATÁROZAT az ivóvíz és kanalizálási rendszerhez kapcsolódó beruházásoknak a város közvagyonába vételéről.
105/2020-as HATÁROZAT a város közvagyonában lévő javak listájának módosításáról, amely az ivóvíz és kanalizálási szolgáltatás átengedésére vonatkozó szerződés 6.
mellékletét képezi.
106/2020-as HATÁROZAT a Vízfelületek
Nemzeti Igazgatósága által végzett „A vázfelületek integrált menedzsmentjének rendszere – II. szakasz” programhoz szükséges
terület rendelkezésre engedéséről.
107/2020-as HATÁROZAT a „Didaktikai célú
úszómedence” beruházáshoz szükséges terület átadásáról és a szükségletek biztosítása a Nemzeti Beruházási Ügynökség számára.
108/2020-as HATÁROZAT a „Zeyk Domokos Szakközépiskola felújítása, modernizálása, kiterjesztése és ellátása” beruházási
munkálat finanszírozási kérelmének és a
szükséges kiadások biztosításának elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2020. augusztus 14.

Nem múlt el a veszély
A Sürgősségi Helyzetek Székelykeresztúri Bizottságának 1/2020 sz. határozata:
1. A zöldségpiacon 2020. 08. 17-től kezdődően
kötelező lesz mindenki számára a maszk
viselése.
2. Nyitnak a játszóterek, de a következő szabályokat be kell tartani:
- a felnőttek számára kötelező a maszk
viselése
- belépéskor/kilépéskor kötelező a kezeket
fertőtleníteni
- egy játszótéri elemet egyidőben max. 2
gyerek használhat
- több mint 10 személy egyidőben nem tartózkodhat a játszótér területén
- kötelező a távolságtartás, minimálisan 4
m2/fő
Kérjük tartsák be a fenti szabályokat, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
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Felhívás

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 99/2020 privind aprobarea
încetării contractului de închiriere a cabinetului medical de obstetrică-ginecologie.
HOTĂRÂREA nr. 100/2020 privind darea în
administrare către Liceul Tehnologic Zeyk
Domokos a unui teren extravilan situat în
zona Városi szőlős.
HOTĂRÂREA nr. 101/2020 privind aprobarea cedării dreptului de concesiune a unui
teren de 18 mp în str. Harghitei.
HOTĂRÂREA nr. 102/2020 privind aprobarea cedării dreptului de concesiune a unui
teren de 23,5 mp în str. Harghitei.
HOTĂRÂREA nr. 103/2020 privind aprobarea cedării dreptului de concesiune a unui
teren de 20 mp în str. Orbán Balázs
HOTĂRÂREA nr. 104/2020 privind aprobarea trecerii în proprietatea publică al oraşului a sistemului de apă potabilă şi canalizare
a localităţii Cristuru Secuiesc, finanţate din
surse bugetare proprii şi alte surse
HOTĂRÂREA nr. 105/2020 privind modificarea inventarului bunurilor proprietate publică al oraşului Cristuru Secuiesc, cuprinse
în anexa nr. 6 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă potabilă şi canalizare
HOTĂRÂREA nr. 106/2020 privind punerea
la dispoziţia proiectului „Sistem informaţional
pentru managementul integrat al apelor, etapa
II”, dezvoltat de către Administraţia Naţională
„Apele Române” a terenului pentru construcţia/
extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii.
HOTĂRÂREA nr. 107/2020 privind predarea
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei prin Compania Naţională de
Investiţii, a amplasamentului şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării obiectului de
investiţii „Bazin de înot didactic”.
HOTĂRÂREA nr. 108/2020 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor
aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din oraşul
Cristuru Secuiesc”.
Cristuru Secuiesc, 27. august 2020.

Anyaköny vi hírek

2020.03.15. – 2020.08.15
Születések:
Szommer Laura		
Barabás Kemal			
Sándor Dániel			
Dula Annamária		
Kinda Lehel			
Ambrus Márk			
Nyisztor-Bakos Sára		
Barabás Lara			
Farkas Emil			
Demeter Kristóf		
Vas Nórbert			
Szécsi Dóra			
Somorai Angyalka-Emőke
Barabás Enikő			

2020.03.20
2020.03.21
2020.03.25
2020.03.25
2020.04.03
2020.06.07
2020.08.14.
2020.08.11.
2020.07.26..
2020.07.27.
2020.07.21.
2020.07.01.
2020.06.27.
2020.06.14.

Adókedvezmény

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy
az önkormányzati testület úgy döntött, hogy
alkalmazza a 2020/69-os számú Sürgősségi
Kormányrendelet által kínált lehetőségeket és
elfogadott egy erre vonatkozó határozatot.
A szükségállapot idejére 50%-os adókedvezményben részesülnek azok a jogi és természetes személyek, akik gazdasági rendeltetésű
épülettel rendelkeznek, ha a szükségállapot
alatt a jogi korlátozások miatt meg kellett szakítsák a tevékenységüket, illetve azok is, akik
gazdasági rendeltetésű épületüket bérbe adták, ha a bérlők meg kellett szakítsák a tevékenységüket és a tulajdonos legalább 50%-os
engedményt adott a bérleti díj értékéből.
Az érintettek a Polgármesteri Hivatal adóés illetékosztályán érdeklődhetnek a kedvezmény megadásának feltételeiről. A kérések és
az igazoló dokumentumok leadási határideje
2020. szeptember 15.
Késedelmi kamat kifizetése alól mentesül
az, aki a 2020. március 31-éig felhalmozott
adótartozásait befizeti legkésőbb december
15-éig. Az eljárás feltételekhez kötött, csak
akkor törölhető el a késedelmi kamat, ha az
érintett magánszemély vagy cég az idei évre
szóló adót is kifizeti a kamatokkal együtt, illetve a városháza felé való mindennemű tartozását rendezi – legyen az bírság, illeték vagy
haszonbér.
Az érintettek a Polgármesteri Hivatal adóés illetékosztályán egy formanyomtatvány kitöltésével tudják jelezni szándékukat, miszerint vállalják, hogy december 15-éig kifizetik
tartozásukat, ezt követően a hivatal kiszámolja, hogy mennyit kell kifizetni és mennyi késedelmi kamat törlődik el.
Házasságkötések:
2020.07.17
András Zsolt és Lőrinczi Tünde
2020.07.17
Ráduly Csongor és Pap Andrea
2020.07.18
Molnár Ferenc-Lehel és Balogh Emőke
2020.07.18
Petres László és Novák Ildikó-Zsuzsánna
2020.07.20
Györgypál Attila és Ungurean Melinda
2020.07.24
Farkas Árpád-Zsolt és Palkó Kinga
2020.07.31
Vajda Csaba és Pásztor Renata
2020.07.31
Marosi Zsolt és Gergely Izabella
2020.08.01
Szabó Zsolt és Simófi Beáta

Székelykeresztúr Város Polgármesteri Hivatala felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy a
133/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében megkezdik a jogosultak névsorának
összeállítását.
Szociális jegyeket kaphatnak kártya formában (Tichete sociale pe suport electronic)
500 lej értékben a hátrányos helyzetben élő
gyermekek, akik be vannak íratva napközibe,
I-IV. osztályba, V-VIII. osztályba, tanszer vásárlásra, valamint ruházati cikkek vásárlására
iskolakezdéshez.
Ennek érdekében kérjük az érintett családok
jelentkezését a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyosztályán, akiknek a júliusi hónapban egy
főre eső nettó jövedelme nem haladja meg az
1115 lejt.
Szükséges iratok:
- Személyi igazolvány másolata szülőknek,
gyermekeknek is, ha van, keresztlevél másolat
a családot alkotó többi gyermeknek
- Jövedelmet igazoló iratok: fizetésigazolás,
nyugdíjszelvény, utódlási nyugdíj, rokkantsági
támogatás, terület alapú támogatás stb.
- Igazolás a tanintézetből, ahová be van íratva a gyermek
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 10.
Rafai Emil polgármester

Újabb feljelentést kaptunk

Újabb feljelentésnek és támadásnak van kitéve helyi közösségünk, a „hivatásos feljelentőt” ezúttal a város Facebook-oldala zavarja!
A feljelentés szövegében olvasható:
Sajnálatos, hogy a székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal Facebook-oldala, amelyen
keresztül a hivatal a lakosággal kommunikál,
kizárólag magyar nyelvű, ami diszkriminációt
jelent a város románajkú polgárai számára,
akik nem ismerik a magyar nyelvet.
A szövegből az is kiderül, hogy mintegy harminc oldalnyi bizonyító dokumentumot csatoltak a feljelentéshez, alátámasztandó ezt a
vétséget.
2020.08.08
Szélyes Szabolcs és Fenyédi Bernadett
2020.08.09
György István-Csaba és Sebestyén Blanka
2020.08.14
Szász Attila és Simon Enikő
2020.08.14
Kubánek Hunor és Buzogány Judit
Elhalálozások:
Ughy-Temesvari Zsolt		
Fazakas Lajos			
Andrási Anna			
Salamon Béla			
Benke Margareta		
Barabás Irma			
Kádár Béla			

2020.07.22
2020.07.25
2020.07.26
2020.07.27
2020.07.28
2020.08.09
2020.08.11
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Orbán Balázs Gimnázium

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
A 2019-2020-as iskolai
év versenyeken elért eredmények
szempontjából
ígéretesen indult, mind helyi, mind körzeti, megyei,
országos és nemzetközi
szinten. Iskolánk számos
helyi és körzeti verseny
házigazdája is volt egyben.
Az új iskolai év kezdete előtt tekintsük át elért
eredményeinket:
Októberben, a tizenegyedszer megrendezett országos Őszirózsa népdalvetélkedőn,
Újszentesen, Györgyi Hajnal Csillag II. helyezést ért el, Biró Csenge különdíjban részesült.
Novemberben a Kriza János Országos Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó
Versenyen iskolánkat a mesemondó kategóriában Tamás Bernadett (XI. A), a megyei verseny első helyezettje képviselte. A balladaéneklő kategóriában Biró Csenge (VIII. o.)
dicséretben részesült, Györgyi Hajnal Csillag
(VII. o.) pedig II. helyezést ért el.
Több 11-12. osztályos diákunk is részt vett
a Sapientia ‒ EMTE Csíkszeredai Humán tudományok tanszéke által novemberben megszervezett Gúzsba kötve táncolni fordítóversenyen, melynek a 2019. december 14-én
megrendezett döntő szakaszán román-magyar kategóriában Pap Tímea (XI. A) I. helyezést, míg Atanackovič Natalija (XI. A) II. helyezést ért el. Az angol-magyar kategóriában
Lőrinczi Anetta (XII. A) dicséretben részesült.
2020. február 1-jén a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny
V-VIII. osztályosok számára rendezett körzeti szakaszáról Czire Boróka-Eszter (V.o.) és
Kincses Ilka-Mária (VII. o.) I. helyezettekként
jutottak tovább a megyei szakaszra. Itt isko-

lánkat mellettük 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.
A székelykeresztúri Városi Könyvtár által
meghirdetett versíró pályázatra tanulóink
közül heten nyújtottak be pályamunkát. Gui
Lara (V. o.), Imre Tímea (V. o.), Barabás Anna
(VI. o.) oklevelet és könyvjutalmat kaptak,
Fodor Harmat (V. o.) és Naghi Kincső (XI.
A) a könyvtárosok különdíját kapták, Bende
Tas-Hunor (IX. B) II. helyezést ért el, Nistor
Orsolya (IX. B) I. helyezett lett.
A nemzeti kisebbségek számára szervezett
román nyelv és irodalom tantárgyverseny
megyei szakaszán Fodor-Árus Lilla (VIII. o)
III. helyezést ért el.
2020. február 15-én iskolánkban került
megszervezésre az angol tantárgyverseny
körzeti szakasza, melynek eredményei alapján a Csíkszeredában zajló megyei versenyen
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.
2020. február 29-én, a társadalomtudományi tantárgyak megyei versenyén állampolgári nevelésből Kiss Lóránt és Máté-Derzsi Dávid
(VIII. o) csapatot alkotva versenyeztek és III.
helyezésben részesültek.
Iskolánk szervezésében 2020. február 28án harmadik alkalommal került sor a Fúdd el
jó szél, fúdd el... kisrégiós népdalvetélkedőre, melynek következő állomásai az Őszirózsa
népdalvetélkedő országos szakasza, valamint
a X. Székelyföldi népdalvetélkedő regionális
szakasza.

Bejelentkeztünk a Csíki Székely Múzeum
által meghirdetett, a Hargita megyei magyar
V-VIII. osztályos tanulóknak szóló Elit alakulat 2.0 történeti vetélkedőre, melyre 2020.
március 4-én került sor. A versenyen 8 csapatunk vett részt.
A 2020. április 22–24. között szervezett
iskolahéten 10 tanuló nevezett be a ROBO.
NEXTLAB.TECH elnevezésű robot programozó
versenybe. Az online felkészítőket követően 6
tanuló sikeresen teljesítette a román nyelven
zajló robotverseny online feladványait. Az országos fordulóra továbbjutottak: Szász Magor
(VI. o), Dombi Zalán, Vári István, Szász József, Fazakas Mihály, Fodor Ervin (VII.o.).
A 2020-as esztendő márciustól sok mindent átírt a versenyek tekintetében is. Elmaradtak azok döntő szakaszai, sok megmérettetés pedig online formát öltött, mint a
nagygalambfalvi általános iskola által rendezett Fától fáig, verstől versig versmondó verseny, az Agora Alapítvány és a Kájoni János
Megyei Könyvtár Költészet Napja alkalmából
szervezett szavalóversenye, vagy a Verselő
Kárpát-medence elnevezésű verseny. A Fától
fáig, verstől versig elnevezésű versenyre Bölöni Orsolya (I. o.) és Czire Boróka-Eszter (V.
o.) tanulóink neveztek be, ahol Boróka II. helyezést ért el. Az Agora Alapítvány és a Kájoni
János Megyei Könyvtár Költészet Napja alkalmából szervezett szavalóversenyének elődöntőjéből Czire Boróka-Eszter, Naghi Kincső,
Tamás Bernadett (XI.A) jutottak tovább. A
Verselő Kárpát-medence elnevezésű versenyen Tamás Bernadett arany minősítésben és
különdíjban részesült.
Köszönjük a munkát minden diáknak és felkészítő tanárnak!
Összeállította: Székely Tiboldi Anikó

Ballagás 2020
Idén, rendhagyó módon, július 31-én ballagtak el végzőseink. A 44 diák szűk körben,
de annál meghittebb hangulatban vett búcsút

tanáraitól, iskolájától, az őket követő nemzedéktől. Sok minden megváltozott az elmúlt
hónapokban, de abban bízunk, hogy OBG-s
diákként mindenki olyan útravalót kapott,

amelyet magával vihet, amiből építkezhet.
A négy év alatt megszerzett tudás mellett, barátságok alakultak ki,
erkölcsre,
hitre
neveltek
tanáraitok.
Szívből jövő tanácsunk, hogy legyetek jók,
dolgozzatok céljaitokért, mert amiért megdolgoztok, azt tudjátok igazán értékelni.
Keressétek meg saját utatokat, közben ne felejtsétek el, hogy honnan indultatok. Mi büszkék vagyunk rátok, bízunk bennetek, és kívánjuk, hogy valóra váljanak álmaitok.
Őrizzzétek meg ifjúságotok lendületét, s ne
feledjétek, az OBG mindig visszavár.
www.obg.ro
www.facebook.com/obg.szekelykeresztur
Nemes Enikő

A tanulás mindig fontos volt az emberiség
történetében. Bármilyen korban történt ez,
a körülmények határozták meg, milyen tudásra volt szükség, milyen jártasságokat,

készségeket kellett elsajátítani ahhoz, hogy
az adott társadalomba sikeresen tudjon beilleszkedni valaki. Most is így van ez, mégis
rácsodálkozunk a helyzetre, pedig csak haladunk a korral.
Néhány hónappal ezelőtt alig használtuk a
digitális eszközöket, ma már a mindennapok
részévé vált, kitárult előttünk a virtuális világ, rájöttünk arra, mennyire fel lehet pörgetni a tanulást, az ismeretszerzést.
A vakáció mindenkit visszahúzott a régi,
kedves, szórakoztató életformába: játék,
játék, játék. Otthon, a kertben, az erdőn,
a mezőn a víz partján, a nagyszülőknél ‒
mindenhol, ahol csak lehet. Feledve a megpróbáltatásokat, nehézségeket, azt, hogy a

tanév végén nem egymás mellett örültünk a
sikereknek.
A vakáció lassan véget ér, egyre többet
gondolunk az iskolára, óvodára, a mikéntre,
a találkozásra. A Petőfi Sándor Általános Iskolában már elkezdődtek az előkészületek,
az oly sokáig üresen álló épületben nagy a
sürgés-forgás: tankönyvek előkészítése, tervek megírása, új módszerek, lehetőségek
keresése, padok rendezése, takarítá. Mármár hallatszik is az érkező gyerekek zsibongása az iskola, óvoda falai közt.
Készülünk a tanulásra, a tanításra itt és
most, szeretettel várva a találkozást!
Jakab Enikő
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ATA Nyári Foglalkoztató Tábor – 2020

Az Erdélyi Ifjúsági Egyesület több éve szervezi nyári foglalkoztató táborát, melyet az idén
sem akart elmulasztani, még akkor sem, hogy
sok minden ellene szólt. A gyerekek várták,
a szülők folyamatosan érdeklődtek, mi pedig
helyi önkénteseinkkel örömet szerettünk volna szerezni. Szóval úgy döntöttünk, hogy mivel még Hargita Megye Tanácsa is támogatta,
megszervezzük a 2020-as ATA Nyári Foglalkoz-

tató Tábort.
Idén is, ahogy minden évben 25 helyet hirdettünk meg, a helyek száma egy nap alatt
betelt, sőt túl is csordult, összesen 30 gyermekkel indítottuk a tábort augusztus 3-án az
ATA székhelyének udvarán. A tábor egyik koncepciója, hogy a gyerekek megismerjék közelebbről városunk különböző pontjait, ezért
több helyszínre szerveztük a tevékenységeket.

Családi Nap Székelykeresztúron – 2020
Volt egyszer egy családi nap! Sőt, volt már
háromszor is!
2018-ban szerveztük meg először a Családi
Napot, melyet akkor is, ahogy most is Hargita
Megye Tanácsa is támogatott.
Az akkori érdeklődésre és örömre alapozva
szerveztük meg 2019-ben és az ide évben is,
augusztus 7-én. A mostani esemény rendhagyó
volt, hiszen igyekeztünk megfelelni azoknak az

Felelősségvállalási
nyilatkozat

Szeptember 14-től csak akkor mehetnek a
gyerekek iskolába, ha előzőleg a szüleik egy
felelősségvállalási nyilatkozatot töltenek ki az
egészségi állapotukról, amit leadnak tanévkezdéskor. Egyebek mellett ezt is előírja az oktatási intézményekben alkalmazandó egészségügyi
szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezete. A jogszabály tartalmazza a nyilatkozat formanyomtatványát is.
E szerint a szülőknek arról kell nyilatkozniuk,
hogy az elmúlt 14 napban gyermekükön nem
mutatkoztak a Covid–19-betegség tünetei, nem
diagnosztizálták ezzel a kórral és nem is érintkezett koronavírus-fertőzött személyekkel. Mint
korábban írtuk, az iskolákban órák alatt is kötelező lesz a maszkviselés a diákok számára is. A
gyerekek nem érintkezhetnek egymással, nem
adhatnak át tárgyakat egymásnak, és be kell
tartaniuk az 1 méteres biztonsági távolságot.

elvárásoknak, amelyeket most diktál a rendszer
a jelenlegi helyzetre hivatkozva, így 50 embert
tudtunk egy időben fogadni.
Természetesen korlátozni kellett a létszámot, de a célunk, hogy a családok jól érezzék
magukat, megmaradt. Igyekeztünk olyan tevékenységeket, programokat kitalálni, melyben a
gyerekek szüleikkel jól érzik magukat, együtt
tudnak játszani, kutakodni, kézműveskedni.

Többek közt megfordultunk a Gyárfás-kúria
kertjében, a Molnár István Múzeumban és a
Szitás Legény Kútjánál is, ahonnan később egy
árnyékos helyet kiválasztva ismerkedtünk meg
a természet legszebb kincseivel.
Köszönjük a gyerekek lelkesedését, a szülők
bizalmát és az önkéntesek örök segítségét!
Erdélyi Ifjúsági Egyesület

Volt kincskeresés, akadálypálya, a régi zsákba ugrás, célba lövés, gyöngyfűzés, és sok más
egyéb mozgalmas és szórakoztató játék.
A helyszínt a Molnár István Múzeum biztosította, ami tökéletes volt úgy a tevékenységek,
mint a családok számára!
Köszönjük szépen a résztvevőknek, az önkénteseknek és a múzeumnak!
Erdélyi Ifjúsági Egyesület

Gyermekeink biztonsága és szellemi fejlődése a legfontosabb!
Gyermekeink biztonsága és szellemi fejlődése fontos számunkra!
Sok megválaszolásra váró kérdés van még a
tanévkezdéssel kapcsolatosan - augusztus 31-

én erről folytattunk véleménycserét városunk
tanintézeteinek vezetőivel.
Egy dolog azonban biztos: minden tőlünk
telhető támogatást megadunk az akadálymentes iskolakezdés érdekében.
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ÖNKORMÁNY Z AT
Házunk tája – továbbra is jól haladnak a közérdekű munkálatok
Sétányok aszfaltozása
a Hargita negyedben
Végre új aszfalszőnyeg kerülhetett arra a
két Hargita lakónegyedbeli összekötő sétányra,
amelyek állapota igazán indokolttá tette felújításukat.
Reméljük ezáltal a közlekedés a Hargita lakónegyedben gördülékenyebbé és kellemesebbé
válik az ott lakók számára!

Parkolóhelyek kifestése
A biztonságos parkolás és a parkolóhelyek
ésszerű kihasználása érdekében az önkormányzat munkatársai felújították az útburkolati
jeleket a központi parkolóban.
Kérjük parkoljanak szabályosan, gondoljanak
arra, hogy másoknak is szükségük van parkolóhelyekre!

Gyalogátjárók festése
A gyalogosforgalom biztonsága érdekében
nem csupán a forgalmas nemzeti úton kerültek
újrafestésre a gyalogátjárók, hanem városunk
többi utcáiban is. A munkálatot a városgazdálkodási osztályunk munkatársai végzik.
Figyelünk a biztonságra, figyeljünk egymásra!

Javítási munkálatok
a művelődési háznál
Bár szépen felújított, a 21. század elvárásaihoz igazodó kultúrotthonnal büszkélkedhet városunk, néha-néha karbantartási munkálatokat
is kell napirendre tűzni.
Jelenleg a városi önkormányzat munkatársai
a bejárati lépcső és a feljárat burkolatának fellazult elemeinek helyreállításán dolgoznak.

A betfalvi Belső utca
Nem kell többet porban, sárban járniuk a
betfalvi Belső utca lakóinak sem, ugyanis befejezéshez közelednek az utca felújítási munkálatai. Reméljük, örömmel tölti el az ott élőket és
mindazokat, akik arra járnak.
Kérjük, használják jó egészséggel sokáig,
rendeltetésszerűen!
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ÖNKORMÁNY Z AT
Megnyíltak a városi játszóterek

Néhány alapvető, kötelező szabály betartásával megnyitottuk városunk játszótereit.
Reméljük, a hosszú és kényszerű szünet
után igazi felüdülés lesz a játszóterek és játszó elemek újbóli birtokba vétele, és nemcsak
a legkisebbek, de szüleik, nagyszüleik örömére
is szolgál majd a nyitás. A szabadidő kellemes
eltöltése, a szabadban való tartózkodás és a
mozgásigény kielégítése mellett a játszóterek
az előírt szabályok mellett is biztonságban üzemelnek mindannyiunk hasznára és örömére.
Az alábbi szabályok betartandók:

Kóbor ebek befogása
A kóbor kutyák témája folyamatosan napirenden van. Folytatva a múlt havi akciót, az elmúlt napokban is hét gazdátlan ebet fogattunk
be törvényesen, de az akció 3395 lejjel csapolta
meg költségvetésünket!

- a felnőttek számára kötelező a maszk
viselése
- belépéskor/kilépéskor kötelező a kezeket
fertőtleníteni
- egy játszótéri elemet egyidőben max. 2
gyerek használhat
- több mint 10 személy egyidőben nem tartózkodhat a játszótér területén
- kötelező a távolságtartás, minimálisan
4 m2/fő
Kérjük tartsák be a fenti szabályokat,
vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Javítási munkálatok
a sóskúti tükörfürdőnél
Egy pár éve jó az iránya a Horváth Sándor
Közbirtokosság közösségi szerepét betöltő akcióinak. Tudunk szót érteni, közérdeket szolgálni
közösen.
Gratulálunk minden tagjának és a vezetőségnek.
Úgyszintén gratulálunk Lőrincz Zsuzsa hivatali kolléganőnknek, akinek szívügye a sóskúti
tükörfürdő és minden évben (nem csak 4 évente), oroszlánrészt vállal a karbantartásában.

Darázsfészek eltávolítása
Lakossági kérésre eltávolítottunk egy darázsfészket az Orbán Balázs negyedbeli játszótér közelében.
Apróságnak tűnik, de a gyerekeink biztonsága mindennél fontosabb.

Megrongálódott kerítés zsindelyezésének javítása a Molnár István Múzeumban
A székely házak és a gazdasági épületek, a
székely kapuk, illetve kerítések megrongálódott
zsindelyezésének kicserélése, javítása időnként

olyan elvégzendő feladat, amelynek a múzeumi
állagmegőrzés a célja, és erre a munkálatra került sor augusztus folyamán.

Múzeumi értékeink

A KÜSMÖDI BAKTERVILLA

Régen minden faluban volt bakter/éjjeliőr,
aki éjjel járta a falu utcáit, és kis verseket
mondva óránként kiáltotta az időt. A baktert
a község fogadta meg, „hatalmának” jelvénye
az alabárd vagy más védekező szerszám volt,
bérét évenként minden házból egy kenyér, kevés gabona s némi pénz képezte.
Múzeumunk gyújteményében őrzünk egy
ún. baktervillát, amely ennek a régi mesterségnek elfelejtett tárgyi emléke. Eredetileg
hosszú fanyele is volt. 1954-ben Küsmödről
gyűjtötte dr. Molnár István.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
Az udvarhelyszéki búzagyűjtési program befejező napjaként nem lehetett volna jobb választás augusztus 20-nál, a magyar állam alapításának ünnepnapjánál, amely a hagyomány
szerint az aratás befejezésének, az új kenyér
megáldásának vagy megszentelésének az ünnepe is egyben.
Székelykeresztúr kistérség igencsak kitett
magáért a Szentábrahámon megszervezett
magasztos eseményen, közel 5 tonna búzát
gyűjtöttek össze a térség gazdái a rászorulók
támogatására. Az eseményen részt vett Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke
és az RMDSZ elnökjelöltje, Raffai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Simó Dezső, helyi polgármester, Szilveszter Attila, Etéd község
polgármesterjelöltje, valamint Siménfalváról

Péter Zoltán, jelenlegi polgármester és Nagy
János, RMDSZ-es polgármesterjelölt.
„Székelykeresztúr önkormányzata is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyet a magyar
kormány és a magyar gazdaszervezetek kezdeményeztek, a tizenötmillió búzaszemet a nemzet kenyerébe. Székelykeresztúrról is kihoztuk
a mi tízezer búzaszemünket, a keresztúri három
városrésznek, Timafalvának, Keresztúrfalvának
és Keresztúr városnak, valamint a csatolt településeknek, Betfalvának és Fiatfalvának az
adományát. Köszönjük a felajánlásokat és meg
vagyok győződve, hogy akkor is, ha szimbolikus ez az akció, az összetartozásunkat erősíti.
Köszönöm a gazdáknak az adományt és nagyra
értékelem ezt a szép kezdeményezést – mondta a helyszínen Rafai Emil polgármester.

Javítás, meszelés
a múzeum skanzenjében
Úgy vagyunk, mint Örkény Tótékja, sosem
ülünk ölbetett kezekkel. Tóték dobozoltak,
volt, hogy mi is, de jelenleg a gazdasági épületek és székely házak javítása, meszelése, a
kövezett járdák rendbetétele, a tornácok, kapuk védőszerrel való lekenése zajlik.

A Székely földi búzaösszeöntés
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
program keretében első alkalommal tartottak augusztus 30-án, vasárnap Székelyföldön
ünnepi búzaösszeöntést a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének és Kovászna Megye
Tanácsa szervezésében. Az eseménynek a
csernátoni Haszmann Pál Múzeum kertje adott
otthont. A hagyományos székely székek, székelyföldi települések és magánszemélyek által

felajánlásra kerülő terményeket gyermekotthonoknak, jótékonysági szervezeteknek adományozzák.
A Székelyföldi búzaösszeöntés ünnepére
Székelykeresztúrról is elvittük a Keresztúr-fiúszéki gazdák adományát Csernátonba.
Köszönjük a föld művelőinek a mindennapi
életadó és értékteremtő munkájukat és adományukat.

Akikre büszkék lehetünk

A múzeum udvarát az utóbbi időkben számosan választják különböző filmek készítésének helyszínéül. Elsősorban néptánc, népzene,
népi mesterségek témájú filmeknek biztosítottunk hátteret. Örömmel nyugtázzuk, hogy a
Lelkes zenekar is múzeumunk udvarát választotta filmfelvétel helyszínéül, ugyanakkor gratulálunk a Lelkes zenekarnak, akik városunk
hírnevét öregbítik a TVR1-műsorában.
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