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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

Szent Királyunk ünnepe
Szent István napját idén rendezvénymaratonnal ünnepelték Csíkszentkirályon. Az elmúlt hónapban 3 hétvégén és egy héten át tartó programkínálat
várta falunk apraját-nagyját.
Hosszú kihagyá st kö vető en az idé n augusztus első hé tvé gé jé n a falunapi
rendezvé nysorozat keretein belü l tartottá k meg az egynapos utcá k kö zö tti
futball-bajnoksá got, ahol ö sszesen 8 csapat mé rte ö ssze erejé t. A nyolc
csapatban kö zel 150 csık
́ szentkirá lyi – minden korosztá lybó l – ké pviselte
utcá já t. A bajnoksá gon Tiva é s Kincseszeg ké t-ké t csapattal, tová bbá
Poklondfalva, Kö ves utca, Kutyapiac é s Templomalja 1-1 csapattal
neveztek be.

A hónap gondolata

H

a az ü nnep elé rkezik é letedben, akkor ü nnepelj egé szen. (...) Tisztá lkodjá l belü lrő l é s kıv́ü lrő l. Felejts el
mindent, ami a kö znapok szertartá sa é s feladata. Az ü nnepet nemcsak a naptá rban ıŕjá k
piros betű kkel. Né zd a ré gieket, milyen á hıt́atosan, milyen felté tlenü l, milyen kö rü lmé nyesen, mennyi vad ö rö mmel ü nnepeltek! Az
ü nnep a kü lö nbö zé s. Az ü nnep a mé ly é s
vará zsos rendhagyá s. (Má rai Sá ndor)

Hirdetések
Tudomá sukra hozzuk, hogy szeptember
1-é n megtö rté nt a kö ves utcai já rda á tadá sa/á tvé tele. Felké rü nk mindenkit, hogy ne
parkoljanak a já rdá n. Hagyjuk szabadon a
já rdá t a gyalogosoknak, bicikliseknek é s a
babakocsisoknak!
Vető magtisztı́ t á st (triö rö zé st) vá llal
Gyö rgy Benedek. Erdeklő dni a 0749-878
436-os telefonszá mon lehet.

Az utcák közti focibajnokságon mintegy 150 helybéli küzdött a nyereségért
A bajnoksá gon mindenki mindenkivel ö sszemé rhette erejé t, a cé l a
győ zelmen tú l sokkal inká bb a kö zö ssé g megmozgatá sa volt. Minden
já té kost emlé klappal dıj́aztak, melyen sajá t csapatá nak fotó ja é s az utca
neve szerepelt. A napot kö zö s é neklé ssel é s vacsorá val zá rtá k a jelenlevő k.
Vlaicu Lajos, az esemé ny fő szervező je a kö vetkező alkalomra tová bbi
faluré szek, illetve utcá k jelentkezé sé t vá rja.

Roncsderbi – másodszor
A focibajnoksá got kö vető hé tvé gé n Csık
́ szentkirá ly hatá rá ban tartottá k a
má sodik roncsderbit. Idé n 17 fé r i versenyző á llt rajthoz az esemé ny
fé nypontjá nak szá mıt́ó ü tkö zé ses futamban. A reggeli regisztrá ció é s az
autó k á llapotá nak felmé ré se utá n rajtolt is a mező ny.
A teljes napon á t tartó esemé nyen a motorsport szerelmesei garantá ltan
megkaptá k az elegendő fü st é s dü bö rgő motormennyisé get.

Szeptember 30-á n 19 ó rá tó l elő adá st tart
az Imperial Cirkusz a csık
́ szentkirá lyi kultú rotthonban. A belé pő á ra 15 lej.
Szeptember 30-á n lejá r az adó k be izeté si
hatá rideje. Megké rjü k az adó izető ket, hogy
tegyenek eleget á llampolgá ri kö telezettsé gü knek, é s a jelzett dá tumig keressé k fel a
polgá rmesteri hivatal pé nztá rá t.

Köszönetnyilvánítás
Sipos Tibor, a roncsderbi szervező je há lá s szıv́vel mond kö szö netet mindazoknak, akik bá rmilyen mó don segıt́etté k a rendezvé ny megvaló sıt́á sá t, hozzá já rultak annak sikeré hez.
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Női, fér i, láncos, gyorsasági, szerelői és ütközéses futamot is tartottak a roncsderbi
A nap programjá ban az apa- ia é s a csú csesemé nynek szá mıt́ó ü tkö zé ses futam mellett, az idé n a né ző k hö lgy piló tá ké rt is izgulhattak. De a programban szerepelt a lá ncos futam
is, ahol a legjobb idő t elé rő é s a leggyengé bben teljesıt́ő versenyző autó já t ö sszelá ncoltá k é s az nyert, aki a legtö bb kö rt
tudta megtenni ané lkü l, hogy elszakad a lá nc. Azutá n
tartottá k meg a gyorsasá gi é s szerelő i futamot is, hiszen a
roncsderbire felké szıt́ett autó kon hetekig dolgoztak, hogy
ö sszeszereljé k ő ket é s a piló tá k mellé egy-egy szerelő is
beü lt é s megmutatta, hogy nemcsak a gará zsban, de a kormá ny mö gö tt is tud bá nni a masiná val. A nap folyamá n tombolá t lehetett vá sá rolni, ahol a kü lö nbö ző csavarszettek é s
egyé b autó kiegé szıt́ő k mellett a fő dıj́ egy roncsderbiautó
volt, amelyet egy csık
́ csicsó i iatalember nyert meg, akit a
kö vetkező é vben esedé kes roncsderbire visszavá rnak.

A futamok győ ztesei:
Lá ncos futam: 1. Imre Ró bert é s Sá ndor Levente.
Idő mé rő : 1. Gá bor Mihá ly
Gyorsasá gi futam: 1. Csucsá k Andrá s, 2. Sipos Ervin, 3. Mc
Racing autó bontó .
Nő i futam: 1. Tó th Annamá ria, Olá h Eva é s Sá ndor Aranka
Szerelő futam: 1. Pui Tamá s 2. Doná t Lá szló 3. Grá ncsa Csaba
Utkö zé ses futam: 1. Imre Ró bert, 2. Sá ndor Levente, 3.
Prezsmer Levente

Sipos Tibor, az esemé ny egyik fő szervező je ö sszessé gé ben
elé gedett volt az idei roncsderbivel. – igyekeztü nk, miné l
jobban megszervezni, bá r akadtak, mint mindig kisebbnagyobb elakadá sok, idő csú szá sok, de ö sszessé gé ben ez
mindig benne van. Ugy lá ttam, jó l é rezte mindenki magá t,
versenyző k é s né ző k egyará nt – zá rta é rté kelő jé t Sipos
Tibor. A roncsderbin a kö rnyé k autó szerelő mű helyei kö zü l
szinte az ö sszes ké pviselte magá t egy-egy roncskocsival a
versenyen.

A roncsderbi hé tvé gé jé vel kezdeté t vette az egyhetes falunapi programsorozat is, melynek zö kkenő mentes lebonyolıt́á sá ban kö zremű kö dtek a falu elö ljá ró i, valamint a helyszın
́ é s egyebek biztosıt́á sá ban Papp Má rton helyi plé bá nos
is segıt́ett. Az egy hé tig tartó dé lutá ni programsorozaton az
é rdeklő dő k elő adá st hallgathattak Csık
́ vá rmegye Vilá ghá ború s emlé kmű veirő l Uz-vö lgye ilmvetıt́é ssel egybekö tve.
Kedden Vegyszermentes kerté szkedé s cım
́ mel hallgathattak elő adá st. Kilyé n Ferencz okleveles kerté szmé rnö k
hasznos informá ció kkal é s praktiká kkal szolgá lt, melyek
alapjá n há ztá ji vetemé nyesü nkben vagy gyü mö lcsö sü nkben vegyszermentes zö ldsé get é s gyü mö lcsö t termelhetü nk. Ezt kö vette a ,,Neked is kijá r!” a tisztelet, megbecsü lé s,
biztonsá g c. interaktıv́ elő adá s, Abrahá m Tü nde é s Benedek
Eva lelkigondozó k irá nyıt́á sá val. Szerdá n a plé bá nia udvará n fellé ptek a Rü gyecské k, Dajka Mihá ly, é s a Kokas banda
zenekara Ká rpá taljá ró l.

A helyszın
́ t a helyi ö nké ntes tű zoltó k csapata biztosıt́otta, ső t
a pá lya idő nké nti locsolá sá t is ő k vé gezté k. Idé n az ü tkö zé ses
futam fő dıj́a egy gará zsajtó volt. A ké t fő szervező , Sipos
Tibor é s Gö rbe Aron mellett szá mos bará tjuk segıt́ett az esemé ny lebonyolıt́á sá ban. A fő tá mogató k pedig Csık
́ szentkirá ly Onkormá nyzata, a csık
́ szentkirá lyi ö nké ntes tű zoltó k,
a Safety Bike, a Karpaten Door, az Ehrle, a MetalSan, a Kozszervice, Turbo Sun Solarium, Beauty Bar, Nails Kitty, Rolling
Green Car, Csık
́ i Csıp
́ sz, Szé pvıź FM, Mega Trade Safty Bike,
Mega Trade, Domahidi Vaszi Zalá n, Gá bor Mihá ly voltak.

Csü tö rtö kö n BLS Maratont tartott a Hargita Megyei
Mentő szolgá lat a helyi sportcsarnokban, ahol a szakemberek az első segé lynyú jtá s alapjait mutattá k be. A jelenlevő k a
helyszı́nen gyakorolhattá k az elsajá tı́tott techniká kat.
Tová bbá a plé bá nia udvará n teakwondo-bemutató t tartottak, illetve fellé ptek a Bimbó cská k né ptá nccsoport, Vaszi
Levente é s Vrencsá n Anita. A hangulaté rt Lakatos Dé nes é s
Onika Botond felelt. A falunapi rendezvé nysorozat hé tkö zi
utolsó fellé pő i a krasznahorkai dalá rda é s a Vadró zsa né ptá nccsoport voltak.

A szervezés
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Lovassportok a középpontban
A Szent Istvá n ü nnepi programsorozat ré szeké nt szombaton lovasnapot is tartottak a futballpá lyá já n. A teljes napon
á t tartó rendezvé nyt az ö nké ntes tű zoltó k bemutató ja
indı́ totta, majd hatfé le versenyben tehetté k pró bá ra
tudá sukat a lovasok. Az esemé nyen a té rsé g valamennyi
lovardá ja, lovasiskolá ja ké pviselte magá t kisebb-nagyobb
ará nyban. A nap első szá ma az ü gyessé gi verseny volt, ahol a
ré sztvevő ket kü lö n pro i é s amatő r csoportokban é rté kelté k. Ezt kö vette a dıj́ugrató verseny, illetve az 1-es é s 2-es
fogathajtó szá mok, a napot a hintó s versenyszá mmal zá rtá k.

A térség mindegyik lovasiskolája bemutatkozott

Sok gyerek próbálta elkapni a malacot
A lovas versenyszá mok nyertesei:
Ugyessé gi verseny:
Pro i: 1. Barabá s Andrá s, 2. Soó s Noé mi, 3. Pá l Tım
́ ea.
Amatő r: 1. Ambrus Istvá n, 2. Hegedű s-Szé p Noé mi, 3.
Todorá n Tü nde-Má ria.
Dıj́ugratá s: 1. Kacsó Hanna, 2. Molnos Boglá rka, 3. Balá zs
Rebeka.
1-es fogathajtó : 1. André Balá zs é s Benedek Viktó ria, 2.
Urszuly Adá m é s Gerczuly Gé za, 3. Lakatos Hunor é s
Lakatos Tibor.
2-es fogathajtó : 1. I j. Ková cs Igná c é s Id. Ková cs Igná c, 2. Bartis
Szabolcs é s Seres Adá m, 3. Lakatos Imre é s Bartis Szilá rd.
Hintó : 1. Czirjá k Bé la, 2. I j. André Istvá n, 3. André Abel.

André Istvá n é s Czirjá k Bé la, az esemé ny szervező i elmondtá k, sem szemé ly, sem á llat nem sé rü lt a nap folyamá n é s ez
volt a legfontosabb a rendezvé ny alkalmá val. – Persze mindig van, amit tanulni, amibő l tanulsá got levonni, ezt igyekszü nk megtenni é s a kö vetkező versenyt annak tü kré ben
mé g jobbá tenni – mondta André Istvá n. – Szé p idő ben,
nagyon sok embert sikerü lt megmozgatnunk, nagyon ö rü lö k, hogy ilyen szé p szá mban ö sszegyű ltü nk lovas é s lovassportkedvelő emberek. Kü lö n kö szö nö m a segı́tsé get a
szervező tá rsaimnak is – zá rta rö vid é rté kelő jé t Czirjá k Bé la.
Az Előhágó Tour résztvevői
A falunapi rendezvé nysorozat vé gé n Csık
́ szentkirá ly ö nkormá nyzata nevé ben Szé kely Ernő polgá rmester kitü nteté sben ré szesıt́ette a telepü lé s né há ny szü lö ttjé t, akikre a
kö zö ssé g mé ltá n bü szke lehet.

Amatőr és pro i lovasok is versenyeztek
A nap folyamá n a kisebbek szá má ra malacfogó versenyt is
szerveztek, amihez nem kellett má st tenni, mint a fü rge
malacot megfogni. A győ ztes hazavihette az elkapott malacot. Tová bbá folyamatos sé tavonatozá s, illetve napkö zben
helyben ké szü lt fotó kkal vá rtá k az esemé nyre kilá togató kat.
Ső t bará ti tá rsasá gok egé sz nap fő ztek, illetve szombaton
Benedek Zoltá n szervezé sé ben Elő há gó Tour bicikliversenyen is kipró bá lhattá k magukat az é rdeklő dő k.

Életműdíjat vehetett át Mihály Edit
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Elismerték Bucur Anna nyugalmazott tanítónéni életpályáját is
Az ü nnepi szentmise vé gé n é letmű dıj́jal tü ntetté k ki
Mihá ly Editet, Bucur Anná t é s Dajka Mihá lyt.
A iatalokat kiemelkedő tanulmá nyi é s sportban elé rt
teljesı́ t mé nyeiké rt dı́ j aztá k: Izsá k Ré ka é s Vitos
Viktó ria, valamint Gecse Hugó , Gecse Olivé r é s Bors
Huba-Ferenc ré szesü ltek dıj́ban.
A falu esemé nyeit rendszeresen tá mogató é s szolgá ló

Dajka Mihály prímást, tárógatóművészt is díjazták
szemé lyekrő l sem feledkeztek meg. Oklevelet vehetett
á t Salamon Lá szló , Bors Ferenc, Varga Attila é s Csıśzer
Erzsé bet.
Az idé n Csık
́ szentkirá ly dıśzpolgá ri cım
́ é t Sebestyé nVitos Katalin, falunk szü lö ttje kapta meg. Az ü nnepi
„bú csú s” szentmise kö zel tı́ z napos rendezvé nysorozatot zá rt.
Vlaicu Lajos

Két díszpolgári címet vehettek át idén

A

já rvá nyhelyzet miatt tavaly nem tudta á tvenni dıśzpolgá ri cım
́ é t
Domokos Lá szló szı́nmű vé sz Csı́kszentkirá ly kö zsé gtő l, emiatt
idé n adtá k á t szá má ra az elismerő dı́jat. Mint laudá ció já ban
elhangzott a brassó i szü leté sű magyar szın
́ é sz é desanyja szü lő falujá t,
Csı́kszentkirá lyt tekinti első dleges szü lő fö ldjé nek, ahol gyermeké vei
szü nidő it tö ltö tte. Tehetsé ge ré vé n besegıt́ kü lö nbö ző kulturá lis mű sorok,
fú vó skoncert, a né pi zenekar elő adá sa, egyhá zi mű sorok é s a falunapok
szervezé sé be is. Vendé gszereteté t é s segıt́ő ké szsé gé t tö bb Budapesten
á tutazó csık
́ szentkirá lyi megtapasztalhatta.
Az idei dıśzpolgá ri cım
́ et Sebestyé n-Vitos Katalin nyugdıj́as szü lé sznő
vehette á t. A csık
́ szentkirá lyi szü leté sű iatalon vá lasztotta ezt a szakmá t,
amit nyugdıj́azá sá ig lelkiismeretesen vé gzett nemcsak sajá t kö zö ssé ge
javá ra. A munká ja irá nti szeretet é s termé szeté bő l fakadó segıt́ő ké szsé ge
indıt́otta a sokszor nagy terhek elviselé sé re ké nyszerıt́ő szolgá lat elvé gzé sé re - mutattak rá a dıj́ á tadá sa elő tt elhangzott laudá ció ban. A mé ltatá sban az is elhangzott, hogy a 42 á tdolgozott munkaé vé t nem a nehé z é jszaká k kialvatlansá ga, a megé lt fá jdalmak keserű sé ge vagy a fé lelmek hatá roztá k meg, hanem a szeretetben, egysé gben vé gzett kollegiá lis munka
sokszori ö rö me.

Elhalálozás
augusztus 1. Darvas Ágnes – élt 89 évet
augusztus 5. Donát István – élt 56 évet
augusztus 20. Tánczos Bence – élt 59 évet

Sebestyén-Vitos Katalin
a díszpolgári cím átvételekor

Házasságkötés
Augusztus 6.
Vitos Arnold és Patiu Szilvia
Máthé Róbert és Miklós Boróka

augusztus 25. Sinka Margit – élt 53 évet
CSÍKSZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
Felelő s kiadó : Szé kely Ernő
Szerkesztő : Kö mé ny Kamilla

Lapterv, nyomdai munká latok:
United Graphic Arts Kft. - Csık
́ szentkirá ly, tel.: 0745 092 163
Megjelent 850 pé ldá nyban.

