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  De! 
Nistor Orsolya

Gyenge vagyok megtenni azt, 
Amire kérnek, vagy amit elvárnak. 
Nincs elég akaratom valóra 
Váltani a dolgokat. 
A fennebb lévők elnyomásában élek, 
És az idegeimen táncol
Az a sok kérés, elvárás, 
Az a sok szidás, amelyeket nem érdemelek. 
Nyugalmamat csak a zenében 
És a magamba szállásban találom.
De! Egyszer majd más lesz. 
Felnőtt leszek, s a magam útját járom. 
De még akkor is visszahúz nem egy, 
És nem két kar. Mostani 
Nézőpontomban a felnőttek
Csak rohannak, aggodalmaskodnak
Apró dolgokon, de néha
Még mi is. Nem vagyunk képesek
Megállni, észrevenni a kis, 
Boldog pillanatokat. 
És a sok aggodalmaskodásban
Megöregszünk. Gyermekeink, 
Unokáink felénk se néznek, 
Csak, ha kell nekik valami. 
Akkor eltöprengünk, hogy hol
Szúrtuk el az egészet, de 
Mire rájövünk… már késő lesz. 
De hátha egy új életben jobb lesz.

(A múlt év végén a Városi Könyvtár által 
meghirdetett pályázatra beérkezett vers, 
amely a szakmai zsűri véleményezése alapján 
került díjazásra.)

folytatás az 2. oldalon...

	 Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről

Bár világszerte tombol a koronavírus-jár-
vány, a tavasz töretlenül folytatja a maga út-
ját, virágba borítva maga körül a természetet. 
Így van ez Székelykeresztúr főtéri parkjában 
is, amit most tulipánok, jácintok, árvácskák 
és más tavaszi virágok sokasága vont díszbe. 
S mivel a kijárási korlátozás miatt nem sokan 
tudnak gyönyörködni bennük, itt most a virtu-
ális térben ezt is megtehetik. Vigyázzanak ma-
gukra, vigyázzunk egymásra!

 Á prilis v irágai

Április 30-án Székelykeresztúr város képvi-
selő testülete megtartotta rendes havi gyűlé-
sét, ez volt az első alkalom, hogy tekintettel a 
jelenlegi járvány miatt fennálló helyzetre, audio 
konferencia formájában zajlott a tanácsülés.

Összesen tizenkilenc napirendet tárgyaltunk.
Az első és második napirend a a március 12-i 

rendes havi gyűlés és az április 9-én tartott 
rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének elfoga-
dása volt.

Harmadik napirend alatt a város integrált 
fejlesztési stratégiáját fogadta el a testület a 
2021 és 2027 közötti időszakra, ezt megelőző-
en egy csíkszeredai cég készítette ezt el, volt 
találkozás az intézményvezetőkkel, a testület-
tel, a cégek vezetőivel, ezen kívül a lakosság 
is megtehette észrevételeit a hivatal honlapján 
(office@keresztur.ro). Erre azért volt szükség, 
mert meg kellett határozni a prioritást erre az 
időszakra, az uniós kiírások céljából kell, hogy 
a városnak legyen elfogadott stratégiája, elkép-
zelése, mindezek gazdasági, illetve környezet-
védelmi vonatkozásban.

Egy másik napirend a polgármester határo-
zattervezete volt egy utca elnevezésével kap-
csolatban, Betfalva és Székelykeresztúr közötti 
szakaszon. Erre azért volt szükség, mert egy-
részt lakhely és cégbejegyzéshez kell az elne-
vezés, az ott lakók és a Szilveszter cég közösen 
kérvényezték, hogy Nyikó sétány legyen az el-
nevezés. A kifüggesztés megtörtént, 30 napon 
keresztül és a testület egyhangúan elfogadta 
ezt a megnevezést.

Következő napirend egy forgalmi rend meg-
változtatásáról szólt a Varga Katalin utcában, 
ezt szintén a lakók kérelmezték, tekintettel 
arra, hogy elég keskeny az úttest, és az autók 
ráhajtottak a járdára, illetve a Gyár utca felő-

li szakaszon baleset is történt, mivel ott elég 
rossz a kilátás, és a lakók kérésére egyirányúvá 
vált a forgalom, tehát a Timafalvi útszakaszról 
behajtani tilos, illetve egyirányú utca a Gyár 
utca felől. Ezzel a rendőrség is egyet értett, vé-
leményezte, és a testület ezt elfogadta. 

Következő napirend a helyi adók és illetékek 
infláció szerint való módosítása volt a 2021-es 
évre, ez a cod fiscal értelmében április 30-ig 
meg kell történjen a következő évre, a 2019-
es évi infláció 3,8% volt, ez szorzódik rá a helyi 
adókra és illetékekre és ezt fogadta el a testület.

Két másik napirend az AQUAINVEST MAROS 
Fejlesztési Egyesülethez kapcsolódik, egy te-
lepülés kérte, hogy belépjen a társulatba, egy 
másik pedig, hogy kilépjen a társulatból. Két 
maros megyei településről van szó. 

Következő napirend a 2020-as helyi költség-
vetés kiigazításáról szólt, két részben kaptunk 
a Hargita Megyei Tanácstól 50, illetve 100 ezer 
lejes nagyságrendben, tehát összesen 150 ezer 
lejt kapott a város a járvány kezelésére, illetve 
20 ezer lej osztódott vissza a jövedelmi adóból. 

A tizenkettes napirend a helyi tanács egyes 
határozatainak a visszavonásáról szólt, a kor-
mányhivatal észlelése folytán. A Nyugdíjas Ön-
segélyző Pénztár kért adómentesítést, illetve a 
fiatfalvi Ugron-kúria tulajdonosai is kérték az 
adókedvezményt, amelyet a tanács az előzőek-
ben elfogadott, de a kormányhivatal észlelt egy 
olyan formai hibát, hogy ez az adókedvezmény 
csak a jövő évtől alkalmazható, tehát ez évben 
nem, ezért kellett ezt a két határozatot vissza-
vonni és a következő évtől lép érvénybe.

A következő napirendi pont a város magán-
vagyonát tartalmazó lista módosításáról szólt.

Közvagyonba kerültek be egyes felújított ut-
cák, kerékpárút, illetve játszótér.

Május 3-án, anyák napján 
az édesanyákat köszöntöttük

 Áldás
Ahány virágszál van
Ott künn a határban,
Ahány fényes csillag
Nyári éjszakában,
Oly sok évig éljen
Anyám boldogságban.
Ahány madár dalol
A virágos réten,
Ahány jó ember van
Széles e világon
Édes jó anyámra
Annyi áldás szálljon.
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	 Beszámoló	az	áprilisi	tanácsülésről

50/2020-as HATÁROZAT a város Integrált 
Fejlesztési Stratégiája a 2021-2027-es idő-
szakra elnevezésű tanulmány elfogadásáról.

51/2020-as HATÁROZAT egy utca elnevezé-
séről.

52/2020-as HATÁROZAT a forgalmi rend 
megváltoztatásáról a Varga Katalin utcában.

53/2020-as HATÁROZAT a helyi adók és ille-
tékek inflációval való módosításáról a 2021-
es évre.

54/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 
136/2019-as számú, a helyi adók és illetékek 
elfogadásáról szóló Határozatának módosítá-
sáról.

55/2020-as HATÁROZAT egy közigazgatási 
egység csatlakozásáról az AQUAINVEST Fej-
lesztési Egyesülethez.

56/2020-as HATÁROZAT egy közigazgatási 
egység kilépéséről az AQUAINVEST Fejlesz-
tési Egyesületből.

57/2020-as HATÁROZAT a köztisztasági köz-
szolgáltatás megvalósítási leírásának elfoga-
dásáról.

58/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi 
helyi költségvetésének kiigazításáról.

59/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács 
egyes határozatainak visszavonásáról.

60/2020-as HATÁROZAT a város magánva-
gyonát tartalmazó lista módosításáról.

61/2020-as HATÁROZAT egy területnek a 
város magánvagyonából a közvagyonába 
való átminősítéséről.

62/2020-as HATÁROZAT egy betfalvi terület 
megvásárlásáról.

63/2020-as HATÁROZAT egyes területek el-
cseréléséről. 

64/2020-as HATÁROZAT a Hargita Fejlesz-
tési Egyesület megalakítását jóváhagyó ha-
tározat 1. számú mellékletének módosításá-
ról.

65/2020-as HATÁROZAT A felekezeti tevé-
kenységek támogatása Székelykeresztúron 
Program keretében a 2020-as évben kiutalt 
összegek elfogadásáról.

Székelykeresztúr, 2020. április 30.

HOTĂRÂREA nr. 50/2020 privind aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare Integrată al orașu-
lui Cristuru Secuiesc pentru perioada 2021-
2027.

HOTĂRÂREA nr. 51/2020 privind aprobarea 
denumirii unei străzi din orașul Cristuru Se-
cuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 52/2020 privind modifi-
carea sensului de circulaţie în strada Varga 
Katalin din orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 53/2020 privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale care constau în-
tr-o anumită sumă în lei, sau care sunt stabi-
lite pe baza unei anumite sume în lei, pentru 
anul 2021.

HOTĂRÂREA nr. 54/2020 privind modifica-
rea și completarea HCL nr. 136/2020 cu pri-
vire la aprobarea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA nr. 55/2020 privind aprobarea 
aderării unei unităţi administrativ teritoriale 

la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
INVEST MUREŞ”.

HOTĂRÂREA nr. 56/2020 privind aprobarea 
retragerii unei unităţi administrativ teritoriale 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
INVEST MUREŞ”.

HOTĂRÂREA nr. 57/2020 privind aprobarea 
Caietului de sarcini al serviciului  public de 
salubrizare  în orașul Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 58/2020 privind aprobarea 
rectificării bugetului local al orașului pe anul 
2020.

HOTĂRÂREA nr. 59/2020 privind revocarea 
unor hotărâri ale Consiliului Local al orașului 
Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 60/2020 privind modifica-
rea listei bunurilor aflate în domeniul privat 
al orașului Cristuru Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 61/2020 privind aprobarea 
trecerii a unui teren din proprietatea priva-
tă în proprietatea publică al orașului Cristuru 
Secuiesc.

HOTĂRÂREA nr. 62/2020 privind achiziţio-
narea unui teren în orașul Cristuru Secuiesc, 
sat. Betești Fn.

HOTĂRÂREA nr. 63/2020 privind aprobarea 
schimbării unui teren intravilan aflat în Cris-
turu Secuiesc Fn.

HOTĂRÂREA nr. 64/2020 privind modifica-
rea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 
al orașului Cristuru Secuiesc nr. /2009 pri-
vind participarea orașului Cristuru Secuiesc, 
în calitate de membru fondator, la constitui-
rea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Harghita”.

HOTĂRÂREA nr. 65/2020 privind aprobarea 
sumelor acordate pentru proiecte depuse de 
cultele religioase din orașul Cristuru Secuiesc 
pe anul 2020.

Cristuru Secuiesc, 30. aprilie 2020.

ÖNKORMÁNYZAT

HOTĂRÂRILE	
CONSILIULUI	LOCAL
AL	ORAŞULUI	
CRISTURU	SECUIESC

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI

folytatás az 1. oldalról...

A számvevőszék észlelte, hogy ezeket be kell 
venni a közvagyonba, illetve történtek olyan 
beruházások, amelyek a város magánvagyo-
nába kerültek be, gondoljunk a városi könyvtár 
tetőszerkezeti felújítására, illetve a régi Küküllő 
szövetkezet megvásárolt épületén történt épü-
letfelújításra.

Szintén a számvevőszék észlelésére magán-
vagyonba került egy 1033 m2-es terület, a vá-
rosi szőlőskert.

A tizenötös napirend egy terület megvásárlá-
sáról szólt, ez betfalván található a vízmű mel-
lett, ahol folyamatos korszerűsítésre van szük-
ség, és az AQUASERV kérte, hogy biztosítson a 
város területet, az említett 2000 m2-es terület-
nek megtörtént a felértékelése, 650 euró/ár a 
megállapított érték, amelyen a város meg fogja 
vásárolni ezt a területet.

Következő napirend egy területnek az elcse-
réléséről szólt. A Dávid Ferenc lakónegyedben 
az unitárius egyháznak van egy olyan területe, 
amely a Küküllő felőli oldalon a bejárást bizto-
sítja párhuzamosan a Küküllővel. Ez szükséges 
lenne, hogy  a bejárást biztosítani tudja a város, 
a szennyvíz telep mellett. A városnak van egy 
területe és ez a terület elcserélődik a Dávid Fe-
renc lakónegyed melletti területtel, ezt a cserét 
szintén felértékelés alapján elfogadta a tanács.

Következő napirend alatt a Hargita Fejlesz-

tési Egyesületet megalapító jóváhagyott hatá-
rozat mellékletének módosítására került sor. Ez 
azért volt fontos, mert huszonnégy új tag lépett 
be az egyesületbe, és ezzel módosult a stat-
útum, illetve a turizmusnak a fejlesztése, va-
lamint bizonyos védett területek megőrzése és 
bővítése is bekerült, ezzel egészült ki az egyes 
számú melléklet, és Székelykeresztúr városnak 
mint alapító tagnak – már 2009-ben megalakult 
ez a társulat – mindezt el kellett fogadnia, és ez 
meg is történt.

Utolsó napirendként a felekezeti tevékenysé-
gek támogatása szerepelt, a székelykeresztúri 
unitárius egyház 20 000 lej értékű,  a fiatfalvi 
református egyház 15 000 lej értékű támoga-
tásban részesült. Különfélék nem lévén, ezek 
voltak az áprilisi tanácsülés napirendi pontjai.

Köblös Domokos alpolgármester

A kormány sürgösségi kormányrendelettel 
elfogadta a helyi adók első félévi befizetési ha-
táridejének meghosszabbítását. Június 30-ig 
lehet 7%-os kedvezménnyel az épület-, terü-
let-, gépkocsiadókat befizetni. A kedvezménnyel 
csak azok élhetnek, akik a teljes évre kiszabott 
adókat befizetik.

Az illetékek (tűzvédelmi, engedélyeztetési 
stb. illetékek) befizetési határideje nem válto-
zott.

Bankszámla tulajdonosok banki átutalással 
fizethetik helyi adójukat vagy internet bankin-
gen keresztül (a számlaszámok megtalálhatók 
a következő linken: http://keresztur.ro/…/he-
lyi-adok-es-illetekek/fizetesi-modok).

A magánszemélyeknek online befizetési 
rendszer működik (ghiseul.ro). A bankkártyával 
rendelkező személyek a regisztrációt követően 
megtekinthetik és kifizethetik a személyre sza-
bott helyi adó és illeték összegét.

	 HELYI	ADÓK	BEFIZETÉSE
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	 Anyakönyvi	hírek
 2020.03.15. – 2020.04.15. 

 Házasságkötések:
 2020.03.20
Jánosi Hunor és Lukácsi Noémi
 2020.03.20
Kinda Ferenc és Derzsi Brigitta

 Elhalálozások:
Józsa Rozália  2020.03.17
Fincziczki János 2020.03.22
Gagyi Gizella  2020.03.30
Kiss Péter  2020.04.01
Burszán Anna  2020.04.04
Ambrus Grigor  2020.04.07
Boros Julianna  2020.04.08
Kis Berta  2020.04.13
Kiss Mária  2020.04.12
Borbély Sámuel 2020.04.15
Kovács Irén  2020.04.19

Az elmúlt két hónap folyamán gyakran hangoz-
tattuk a fenti szavakat, hisz a járványveszély 
okozta körülmények olyan lépések megtételére 
ösztönztek és ösztönöznek bennünket, amelyek 
egy ilyen helyzetben ezt megkövetelik és a la-
kosság igényeként is megfogalmazódnak.

A város lakossága tapasztalhatta, hogy a jár-
ványveszély csökkentése céljából rendszeresen 
és következetesen végeztük a város területén, 
a köztereken, az utcákban, a főtéren, a lakó-

negyedekben, a tömbházak lépcsőházaiban, a 
sűrűn lakott területeken a fertőtlenítést. A fer-
tőtlenítő csapat eljutott Zatába, Kárahegyre és 
Betfalván a „vízen túlra” is. Az elsődlegesen 
szükséges fertőtlenítési munkálatok minden 
egyes alkalmával klóros oldattal permeteztünk, 
és a lépcsőházak bejáratához kihelyezett láb-
törlőket is impregnáltuk a fertőtlenítőszerrel. 

Mindez bennünket is új helyzet elé állított, 
de mindenki, aki csak tehette, kivette belőle a 

részét. Elégtétel, hogy mindannyian átérezték 
a helyzet súlyosságát és a munka fontosságát.

Ha kalendarisztikusan jegyezzük fel ezeket 
a történéseket, akkor láthatjuk, hogy hetente 
kedden és csütörtökön zajlottak és zajlanak 
még jelenleg is ezek a fertőtlenítési munkála-
tok. A tömbházakban elvégzett fertőtlenítést 
követő egy órában kérjük, lehetőleg ne tar-
tózkodjanak a lépcsőházban, és óvakodjanak a 
permet beszívásától! 

Köszönet a fertőtlenítést végző csapatnak!

Április 14-én munkalátogatást tett intézmé-
nyünkben Ion Proca úr, Hargita megye prefek-
tusa, melynek során átbeszéltük a jelenlegi 
helyzetet és a következő időszakban ránk há-
ruló feladatokat. Tudatosult bennünk, hogy eb-
ben a válságos időszakban mennyire fontos az, 
hogy szóban és tettben kölcsönösen támogas-
suk egymást.

 Prefek tusi látogat ás
Még március végén a járvány olyan fázisba 

jutott, hogy a székelykeresztúri kórház ud-
varán a betegek előszűrésére katonai sátrat 
állítottak fel. Reméljük, hogy kisvárosunk a 
lehető legkevesebb esettel, vagy éppen a je-
lenlegi 0 esettel kerül ki ebből a járvány vész-
helyzetből. Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk 
egymásra!

Mivel Etéden is több koronavírussal fertőzött 
személyt jegyeztek, tekintettel a Siklódról és 
Küsmödről elszármazottakra, valamint a Maros 
megyébe átutazókra az önkormányzatunk tűz-
oltói és munkatársai az etédi polgármesteri hi-
vatal segítségére siettek a településen áthaladó 
főút és a fertőzésnek jobban kitett falurész fer-
tőtlenítése céljából. A munkálatokat több alka-
lommal is elvégeztük, és elégtétel számunkra, 
hogy segítő kezet nyújthattunk egy nehezebb 
körülmények közé került térségi településnek.

	 Fertőtlenítő	csapatunk	Etéden

	 Szűrősátor	a	kórháznál

 V igyáz zanak maguk ra ,v ig yáz zunk egymásra!
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A Petőfi Sándor Általános Iskola névadó 
ünnepségének 30 éves évfordulója keretén 
belül zajlott az idei tanévben az iskola más-
ként hét, amelynek a témája Petőfi nyomá-
ban volt. A jelenleg kialakult helyzet miatt az 
iskola másként hetünk csupán három napra 
korlátozódott, de ez a három nap is bővelke-
dett színes programokkal. Az elemi tagozatos 
tanulók tánctanulással kezdték a hetet, majd  
rajzolással merítkeztek el a gyermekkor alko-
tó szellemű, ötletdús világában. Hétfőn a fel-
ső tagozatosok Sándor-Zsigmond Ibolya nép-
rajzkutató, muzeológus előadásán vehettek 
részt, amelynek témája a legenda igazsága, 
a Petőfi-kultusz ápolása volt. A VIII. C osztály 
eközben a fehéregyházi Petőfi-emlékművet 
és Petőfi-múzeumot látogatta meg. Kedden 
a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb 
tagja, Marosán Csaba előadását tekinthették 
meg a diákok, aki Arany János és Petőfi Sán-
dor barátságát elevenítette fel, úgy vezetett 
végig bennünket Arany életútján, hogy egy 
eddig ismeretlenebb, derűsebb, humorosabb 
arcát mutatta meg a költőnek, kiegészítve ez-
zel az iskolai Arany-képet. Szerdán a tanulók 
a hét témájának megfelelően tárgyi produk-
tumokat készítettek. Minden kedves diákunk-
nak, szülőnek kitartást és jó egészséget kí-
vánunk a mielőbbi viszontlátás reményében.

Kacsó Anna 

Meglepetés Édesanyámnak
Anyák Napja közeledtével egy szívecskés 

üdvözlőlapot szeretnék bemutatni, amit nagy-
csoportos gyerekekkel elkészíthetünk. 

Anyagszükséglet: színes papír, piros 
karton, gyöngyszemek (a virág közepére és 
fülbevalónak), 2 db mozgó szemecske, 1 cm 
széles piros papírcsíkok quillinghez. 

Elkészítése: az előre elkészített sablonok 

segítségével kivágjuk a szívecskét, az anyát 
gyermekével, a hajukat és a virágot.
1. Ráragasztjuk a szívecskére az anyát a gye-

rekével. 
2. Az anyának és gyereknek hajat ragasztunk. 
3. Virágot teszünk az édesanya és a gyereke 

hajába.
4. Mozgó szemecskét ragasztunk az arcukra. 
5. Fülbevalót teszünk a fülükbe. 

Mikor ezeket felragasztottuk, megfordítjuk 
a szívecskét és kitöltjük a quilling technikával 
elkészített korongokkal.

 Nagy szeretettel egy kis vers kíséretében 
átadjuk szeretett édesanyánknak a kis aján-
dékunkat.

Anyának
   Móra Ferenc

Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

Csáki Rozália

A hagyomá-
nyos tanulási te-
vékenység márci-
usi felfüggesztése 
óta iskolánk fo-
lyamatosan pró-
bálja megtalálni 
a diákokkal való 
kapcsolattartás 
legmegfelelőbb 
módjait, annak 
érdekében, hogy 
az otthonmara-
dás mellett mű-

ködtetni tudjuk az otthontanulás rendszerét, 
illetve hogy diákságunk érezze a közösség-
hez való tartozás biztonságát, a személyes 
együttlétek hiánya ellenére is. 

Az iskola informatikusa, Csiszér-Rajti Ti-
bor Sándor munkájának köszönhetően, az 
ADMA webalkalmazás használatával kiala-
kult egy olyan belső online rendszer, ame-
lyen keresztül pedagógusaink sikeresen meg 
tudták  szervezni az oktatást a Google Tan-
terem használatával. A cél az volt, hogy a leg-
fontosabb feladat, a napi tanulás-tanítás ne 
maradjon abba. Ezzel a tevékenységgel nem 
szerettük volna sem a gyermekeket, sem a 
szülőket feleslegesen terhelni és a számító-
géphez kötni, viszont a diákoknak jó érzést/
jó élményt kívántunk nyújtani, motiválni őket 

arra, hogy kibontakozhassanak, aktívak le-
gyenek és kapcsolatban maradjanak a társa-
ikkal és a pedagógusokkal. 

Ugyanezt az összekötő szerepet tölti be az 
online iskolai áhítat is, mely hétfőről hétfőre 
összegyűjti, közös éneklésben és imádkozás-
ban, lelkiekben összefogja a közösséget. Far-
kas Orsolya iskolalelkész és Lakatos Sándor 
lelkész-vallástanár az áhítati alkalmakon túl is 
a diákok és pedagógusok rendelkezésére áll-
nak a világháló csatornáin és telefonos úton, 
lelki gondozói szolgálatot betöltve.

Az április 23-25. között megtartott Iskola 
másként héten nem tudtunk ténylegesen ösz-
szegyűlni, csak interneten keresztül találkoz-
hattunk, így valóban „másként” zajlott ez a 
tevékenységsorozat, mely érdekes, izgalmas 
online feladatokat kínált a diákoknak. Az 5–7. 
és a 9–11. osztályok számára megadott fel-
adatlapok alapján tematikus napok zajlottak. 
A három nap témái: virtuális kirándulás; házi-
munka/háztáji tevékenység; otthon a művé-
szetek világában. A témagazdák Demeter An-
nabella, Pál Izabella és Lakatos Sándor voltak. 

A végzős osztályok számára a vizsgákra 
való felkészülés volt az Iskola másként héten 
is az elsődleges cél, ezért ők előre meghatá-
rozott órarend szerint online felkészítő prog-
ramokon vettek részt tanáraik irányításával. 

Az eltelt és a még előttünk álló időszak 
rendkívüli helytállást, türelmet, alázatot kí-

vánt és kíván mindannyiunktól. Bár sokunk 
hétköznapi élete lelassult, vannak körülöttünk 
olyanok, akik nap mint nap az élvonalban 
küzdenek azért, hogy mi biztonságban lehes-
sünk. Ezért készültek el a Berde-szívek, mi 
általuk szeretnénk kifejezni hálánkat és nagy-
rabecsülésünket munkájukért. 

Reméljük, hogy beszámolónk bebizonyítot-
ta: bár fizikai értelemben távol vagyunk egy-
mástól, de iskolai közösségünk él és működik, 
a berdés szív dobog!

Összeállította: Székely-Tiboldi Anikó
Forrás: az intézmény Facebook-oldala
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A koronavírus-járvány következtében meg-
változott élethelyzetünk új kihívások elé állí-
totta iskolánkat is. A március 16-án kihirde-
tett szükségállapot óta az oktatás – az ország 
többi iskolájához hasonlóan ‒ nem a megszo-
kott keretek közt zajlik. Pedagógusok, szülők, 
diákok közös erőfeszítéseire volt szükség ah-
hoz, hogy a megváltozott körülmények között 
ne veszítsük el egymással a kapcsolatot, hogy 
leküzdjük a személyes találkozások hiányából 
adódó hátrányokat, és ne menjen veszendő-
be a tanév során befektetett munka. 

Igyekeztünk olyan megoldást találni, 
amely tanárnak, diáknak egyaránt hozzáfér-

hető, ezért választottuk oktatási felületként 
a Google Tanterem alkalmazást, amely le-
hetővé teszi a tananyag rendszerben törté-
nő feldolgozását és megfelelő kommunikáci-
ós csatornákat biztosít az oktatási folyamat 
résztvevői között. 

Köszönet illeti e tekintetben az iskola in-
formatikusait, akiktől szakszerű segítséget 
kaptunk az alkalmazás működtetésében. Az 
elemi tagozaton, ahol minderre nem volt le-
hetőség, a tanítók által léterhozott Facebook 
csoportokban zajlik az online foglalkoztatás. 
Mindemellett, segítségünkre szolgálnak az 
Oktatásügyi Minisztérium, a Hargita Megye 

Tanfelügyelősége és a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége által készített lecke-
sorozatok, amelyek tévés közvetítés révén 
jutnak el a diákokhoz. 

Hisszük, hogy a személyes jelenlét, a kar-
nyújtásnyi közelség nem pótolható, ám min-
den nehézség ellenére, hasznos és érdekes 
tapasztalatok birtokába jutottunk mindannyi-
an, amelyeket majd ‒ reméljük, minél előbb 
– a normális oktatási folyamat során is kama-
toztathatunk. 

www.obg.ro / www.facebook.com/obg.sze-
kelykeresztur

Nemes Enikő

Újra asztalos diák 
a Szakma Sztár versenyen
Magyarország Miniszterelnöksége a 2019-

2020-as tanévben is bekapcsolódást biztosí-
tott a határon túli diákok számára a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara kiválósági ver-
senyére, a Szakma Sztárra, amelyet a szak-
iskolák és szakközépiskolák különböző szakon 
tanuló  végzős diákjai számára szerveznek 
meg. A verseny célkitűzése a szakmakínálat 
és szakoktatás népszerűsítése, valamint a 
szakmák társadalmi presztízsének és vonze-
rejének növelése. 

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség 
felhívása nyomán iskolánkból öt tanuló (há-
rom textil és két asztalos szakon tanuló diák) 
nevezett be erre a versenyre. A 2020. január 
20-án sorra kerülő erdélyi elődöntő elméleti 
ismereteket felmérő szakaszán elért pontszá-
mok alapján a verseny középdöntőjébe Va-
dász Norbert asztalos szakon tanuló diák 
jutott tovább.  

A verseny összetett követelményeire felké-
szülni, igen komoly hozzáállást, kitartó mun-
kát, szakmai tudást és felkészülést igényelt. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben a tanév-
ben is kizáró jellegű követelmény volt (még 
itthon kellett megvalósítani) egy úgynevezett  
„versenyremek” tervezése, elkészítése, vala-
mint a termék műszaki dokumentációjának 

összeállítása és beküldése megadott határ- 
időre. Így készítettük el versenyremekünket 
az összecsukható intarziás széket. 

A középdöntőre március 9-án került sor 
Budapesten a Budapesti Komplex SzC Kaesz 
Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközép-
iskolában. 

Az ünnepi megnyitót munkavédelmi felké-
szítő, gyakorlati versenytevékenység, vala-
mint szóbeli vizsga követett. Az iskola faipari 
tanműhelyében prototípus és műszaki rajz 
alapján faipari kisgépek és kéziszerszámok 
használatával fali polcot kellett elkészíteni a 
versenyzőknek, amelyet a szakmai bizottság 
megadott szempontok szerint értékelt. 

Norbi becsülettel képviselte iskolánkat (s 
Erdélyt), bejutott a Szakma Sztár verseny or-
szágos döntőjére, mely április 20-22. között 
került volna megrendezésre Budapesten, de a 
versenybizottság már jelezte, hogy a korona-
vírus járvány miatt a verseny e szakasza nem 
kerül megszervezésre.

Gratulálunk Norbinak az elért szép ered-
ményéhez! 

 Vass Ibolya

A koronavírus-járvány terjedése ellen elren-
delt szükségállapot május 15-i megszűnése után 
sem nyitják meg az iskolákat és az egyetemeket. 
A diákok online tanulnak tovább, a tanévet befe-
jezik, és a jelenlegi jegyek alapján lezárják őket. 

Úgy tűnik, hogy közel sem vagyunk még a 
járvány végén. A döntés meghozói figyelembe 
vették, hogy a többi európai uniós tagállamban 
hogyan állnak az iskolák újranyitásához, és vé-
gül úgy határoztak, hogy az óvodákat, iskolákat 
és egyetemeket nem nyitják már meg ebben 

a tanévben. Egy franciaországi tartományban 
például fertőzési góccá váltak az újra megnyílt 
iskolák, ugyanakkor sokfelé már döntést hoztak 
arról, hogy így zárják le a tanévet. 

Az oktatás nem áll meg, a diákok online ta-
nulnak tovább pedagógusaik segítségével, de 
a jelenlegi jegyek/minősítések alapján zárják 
le a tanulókat.

A nyolcadikosok cikluszáró vizsgáját, miként 
az érettségit is meg fogják szervezni, a szük-
séges óvintézkedések meghozatalával és be-

tartásával. Intézkedéseket hoznak, amelyek 
értelmében a vizsgára érkező diákok testhő-
mérsékletét megmérik majd, mielőtt belép-
nek a vizsgák helyszínére. A vizsgákra készü-
lő nyolcadikos és tizenkettedikes diákok június 
2–12. között visszatérhetnek az iskolákba, hogy 
gyakoroljanak, de tíznél többen nem tartóz-
kodhatnak majd egy tanteremben. A felkészí-
tők legtöbb két-három órát tartanak majd. Az 
érettségi és a képességvizsgákat az eredeti 
menetrend szerint kell megtartani, de a távol-
ságtartási szabályok szigorú betartásával. 

A tanév egyébként június 12-én ér véget.

	 A	szükségállapotot	követően	is	zárva	maradnak	az	iskolák
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A DN13C nemzeti út rendbetétele
Elkezdődött a városon átvezető DN13C nem-

zeti út rendbetétele. Első lépésben a közműak-
nák cseréjére és szintre emelésére került sor. 
Második lépésben megtörténik a megrongáló-
dott aszfaltréteg felmarása. Végül sor kerül az 
új aszfaltburkolat lerakására az út teljes hosz-
szában és szélességében a városon át (az alsó-
boldogfalvi vasútátjárótól a rugonfalvi eltérőig). 

Betfalvi utcák felújítása
A tavasz beálltával gőzerővel folytatódik 

a betfalvi Belső és az Iskola utcák teljeskörű 
felújítása – gondoljuk úgy a betfalvi érintettek 
mint a mi örömünkre.

A munkálatok okozta esetleges kellemet-
lenségekért szíves megértésüket és elnézé-
süket kérjük.

Védőkorlát a timafalvi iskola előtt
Városunk 2020. évi költségvetésében pénz-

forrást különítettünk el arra a céla, hogy a 
Petőfi Sándor Általános Iskola elemi tagozata 
Timafalvi utcai épületének bejárata elé védő-
korlát kerüljön, fedett sáncot alakítsunk ki és 
felújítsuk a járdafelületet.

A fejlesztést az iskola vezetősége már meg is 
valósította, biztosítva ezáltal nem csupán az in-
tézmény környezetének esztétikusabb kinéze-
tét, hanem a gyerekek valamint a gépkocsival 
való ideiglenes megállás biztonságát is.

Fiatfalvi utcák felújítása
Jól halad a fiatfalvi Malom és Kismező utcák 

felújítása.
Fiatfalva a fejlesztések szempontjából meg-

érdemelten kiemelt figyelemben részesült az 
utóbbi időszakban, lassan elfogynak a még fel-
újításra váró mellékutcák is.

Ez a kedvező helyzet az összetartó, erős 
faluközösség és a közösségi képviselet ered-
ményes munkájának és együttműködésének 
köszönhető, s a városvezetés örömére szolgál, 
hogy sikerült betartanunk a falu lakóinak tett 
ígéreteinket.

A térségi kisvágóhíd 
Jól haladnak a térségi kisvágóhíd építési 

munkálatai, reméljük, hogy az év végéig telje-
sen elkészül.

Jól ráérzett a megyei tanács vezetősége 
arra, hogy milyen irányba kell fejlesztéseket 
eszközölni ahhoz, hogy minél szélesebb körben 
biztosítsuk a helyi gazdák megélhetését és ez-
által az itthonmaradásukat. 

Fokozottan igaz ez a mostani válsághely-
zetben, amikor egyre szükségesebbé válik az, 
hogy enyhítsük az élelmiszer-függőségünket 
más vidékek és országok piacaitól.

Öntözőrendszer kiépítése
2019 őszén a Jézuskiáltó oldalába elültetett 

„Székelykeresztúr” feliratú élősövény köré még 
az idei rügyfakadás előtt öntözőrendszert épí-
tettünk ki. 

Reméljük, hogy ezáltal gyorsabb és látvá-
nyosabb lesz a fák növekedése a városlakók és 
az átutazók gyönyörűségére.
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Esővíz elvezetése
Az elmúlt napokban tervezési hiányosság ki-

javítására került sor (mert sajnos ilyen is elő-
fordul), ugyanis az új fiatfalvi járda mentén a 
felgyűlő esővíznek az elvezetése nem volt meg-
oldva. Ezt korrigáltuk a fiatfalviak kérésére. 

Munkálatok az Erzsébetkútnál
Habár már régóta tervezzük, csak most sike-

rült sort kerítenünk az Erzsébetkúti forrás hely-
színének rendezésére és kiépítésére.

Ez a munkálat ugyancsak indokolttá vált, hi-
szen nagyon sok betfalvi, galambfalvi és szé-
kelykeresztúri lakos rendszeresen innen hordja 
az ivóvizet.

Becsüljük meg természeti értékeinket és vi-
gyázzunk környezetünkre!

Az új ANL-s tömbház építése
Nem maradt a szóbeli ígéret szintjén annak a 

30 lakrészes tömbháznak az építése, amit már 
két évvel ezelőtt vállaltunk, hogy megvalósí-
tunk. Látványosan halad a munka – immár a 
föld felszíne felett!

Ezek a lakások kapóra jöhetnek olyan fiatal 
házasoknak is, akik akár a most kialakult vírus-
helyzet miatt úgy döntenek, hogy hazaköltöz-
nek Székelykeresztúrra.

Ajánljuk minden igénylőnek, hogy mihama-
rabb nyújtsák be kéréseiket!

Munkálatok a városi vízhálózaton
A sorozatos vízvezeték felújítás és bővítés 

ellenére a Kriza János utcában, illetve a Hen-
ter utcában még mindig volt néhány olyan ház, 
amely vagy nem volt csatlakoztatva a városi 
vízhálózatra vagy pedig a vezetékek működés-
képtelen rossz állapotba jutottak.

Ezt a helyzetet orvosoltuk az ott lakók ké-
résére.

Marin Preda utca felújitása
Régi kérésük-vágyuk teljesül a Marin Preda 

utca lakóinak, ugyanis ez az utca az egyik abból 
az ötből, amelyek felújítására még 2019-ben 
szerződést kötöttünk. 

Remélhetőleg még az idén nyáron már új 
asztfalszőnyegen járhatnak e kis zsákutca szor-
gos, dolgos, gazdálkodó lakói.

Használják jó egészséggel!

A városunkban tevékenykedő családorvo-
soknak átadtuk azokat a védőfelszereléseket, 
amelyeket Hargita Megye Tanácsa küldött és 
biztosított egész megyeszerte a családorvosi 
rendelők számára. 

Ezeket a védőfelszereléseket, amelyek az 
egészségügyi személyzet és pácienseik biz-
tonságát hivatottak szolgálni, többnyire a me-
gyénkben működő vállalkozások készítették.

Védőfelszerelés	
a családorvosoknak

	 Védőeszközök	átadása
A székelykeresztúri kórháznál és a men-

tőszolgálatnál dolgozó orvosok javaslatai alap-
ján olyan védőeszközök, védőfelszerelések és 
egyéb kellékek beszerzésével siettünk a segít-
ségükre, amelyekre égető szükség van most 
ebben a járványos időszakban.

Elnézésüket kérjük, amiért erre csak most 
sikerült sort kerítenünk, sajnos a közbeszerzés 
során megbízhatatlan cégek hátráltatták a fo-
lyamatot.

Nagyra értékeljük a kórház és a mentőszol-
gálat személyzetének lelkes, odaadó munkáját, 
jó egészséget és kitartást kívánunk nekik mind-
annyiunk egészsége védelmében! 
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Jól döntöttünk a bölcsőde vezetőségével, 
amelynek nyomán több héten keresztül dol-
goztak a kolléganők a házi készítésű maszkok 
varrásával. Ezeket közösségi asszisztense-
ink szét is osztották, a nyilvántartásunkban 
szereplő több mint 1800 hatvanöt év feletti 
személy számára. Ugyanakkor a súlyos bete-
gek személyi gondozói számára is juttattunk 
hasonló egyéni védőfelszerelést. Reméljük, 
hogy mindenki kézhez vette ezeket a kis 
csomagokat és használják is a maszkokat és 
kesztyűket. A maszkokat ajánlott naponta 
kimosni, ecetes vízben fertőtleníteni, napfé-
nyen szárítani és forró vasalóval kivasalni. 
Plusz két óránként cserélni.

Köszönet a bölcsődéseknek és segítőiknek!
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FELHŐTLENÜL

Látogasson el a
Székely Kistermelők Piacára

SZÉKELYKERESZTÚRON,
minden szombaton!

Arra biztatunk mindenkit, hogy
vásároljon minél többi helyi, friss
terméket. Támogassuk a székely-

földi kistermelőket!

	 Virágok	helyett
Az elmúlt időszakban megfeszített tempót 

diktált a járvány miatt kialakult helyzet közös-
ségi asszisztenseink számára is.

Persze a kötelességüket teljesítették, a 
munkájukat végezték, ahogyan teszi az aszta-
los, a kertész, vagy a könyvelő. 

Mégis, az ők munkájuk ezekben az időkben 
nagyobb hangsúlyt kap, és talán több érzelmet 
kavar. Ők vették számba és tartják a kapcsola-
tot az idős, 65 év fölötti személyekkel, a hely-
színen tapasztalják a nehéz életkörülményeket, 
az elhagyatottságot, a magány nyomasztó lég-
körét. Az elmúlt időszakban utcáról utcára, ka-
puról kapura járva több ezer kis csomagot jut-
tattak célba, amelyek tartalmazták a bölcsődés 

dolgozók szorgos keze alól kikerülő maszkokat 
is, bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, tar-
tós élelmiszercsomagokat cipelnek a rászoru-
lóknak. Nem boldog családokat és újszülött 
kisbabákat látogatnak, mint máskor, hanem 
magukra maradt, segítségre váró időseket, be-
tegeket, nehézsorsúakat.

Teszik szívvel-lélekkel, a körülményekhez 
képest derűs lélekkel, mosolygó arccal.

Pedig nem könnyű.
Helyeztünk szívecskéket ablakainkba, kife-

jeztük elismerésünket, köszönetünket minden  
egészségügyi dolgozónak, de most ez alkalom-
mal csak a mieinkhez szólnak e sorok.

Köszönjük közösségi asszisztenseinknek a 
lelkes hozzáállást és a példás munkát, amit ki-
fejtettek! Jó egészséget kívánunk nekik!

	 Védőmaszkok	varrása	

Közösségi asszisztenseink az egyházak és 
más civil szervezetek konzultálásával széles-
körű felmérést végeztek a 65 évnél idősebbek 
korcsoportjában és 81 személyt azonosítottak, 
akik veszélyeztetett, szociálisan indokoltan tá-
mogatásra szoruló kategóriát képeznek. Ezek-
nek az elmúlt napokban tartós élelmiszerekből 
összeállított segélycsomagokat biztosítottunk, 
hogy segítségükre legyünk ebben a válságos 
időszakban.

Ezt azonban nem tehettük volna meg néhány 
cég és magánszemély nagylelkű adakozása 
nélkül, köszönjük mindenkinek a támogatást!

 Élelmis zercsomagok
Lelkes közösségi asszisztenseink a korona-

vírus járvány kezdete óta csaknem 100 egyén 
számára végeztek több alkalommal is bevásár-
lást és gyógyszer beszerzést a házi elkülönítés-
ben lévő személyek, illetve a támogatók nélküli 
idős emberek számára.

	 Segítség	a	bevásárlásban


