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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

Polgármesteri beszámoló

A hónap gondolata
Higgy a sikerben, higgy a boldogsá gban!
Semmi sem vonzza ú gy a sikert, mint a
siker, semmi sem tesz olyan boldoggá , mint
a boldogsá g. (Lilian Whiting)

Faültetés adományból

A

z á prilis 22-i Fö ld napja alkalmá bó l a
Szé kely Fair-play Bizottsá g az egé szsé gé rt, a fair-play sporté let elveinek
é rvé nyesı́té sé é rt 22 é letfá t adomá nyozott
Csı́kszentkirá ly kö zsé gnek. A fá kat a ré gi
falukö zpont kö rnyé ké n ü ltetté k el.

Tavaszi tennivalók segítése
Székely Ernő polgármester

„Én mindig ájtatos kegyelettel emlékszem az ősökre. Áldom nyomaikat,
mert amit ők építettek, azzal az unokák életét alapozták meg s a székely
nemzet életének folytonosságát biztosították.”

T

ivai Nagy Imre ezen gondolatá val dolgoztunk é s fejlesztettü k
kö zsé gü nket, hogy az utó kornak az é leté t alapozzuk meg, é s egybe
biztosıt́suk a szé kely nemzet folytonossá gá t. A 2020-as idő szak
sem mú lt el esemé nytelenü l, sok minden tö rté nt a falu é leté ben, jelentő s
beruhá zá sokat sikerü lt befejezni, a meglevő ket fenntartani, mű kö dtetni,
rendezvé nyeket, kezdemé nyezé seket tá mogatni. Ugy a sikerek, mint a
sikertelensé gek, egy csapat munká já nak az eredmé nye, hiszen a polgá rmesteri hivatal alkalmazottai azon dolgoznak nap, mint nap, hogy a helyi
taná cs á ltal jó vá hagyott kö ltsé gveté si alapok az é rvé nyben levő adminisztratıv́ é s pé nzü gyi szabá lyozá s betartá sa mellett a megfelelő helyre
kerü ljenek. Fontosnak tartom kiemelni a helyi taná cs munká já t, melyet a
tenni akará s, egyeté rté s é s a kö zö s gondolkodá s jellemzett, nem parttalan
vitá kon, hanem é pı́tő jellegű tá rgyalá sokon szü lettek meg azok a
dö nté sek, amelyek eredmé nyeké nt lé trejö ttek a fejleszté sek.
(folytatás a következő oldalon)

Nagykorúsítás
Az elő ző é vekhez hasonló an idé n is megtartjuk a kö zsé gbeli iataljaink
nagykorú sıt́ó ü nnepsé gé t a jú nius 12-ei nagymisé vel egybekö tve.

A

tavaszi kerti tennivaló k segıt́é se é rdeké ben a Polgá rmesteri Hivatal felvá llalja a metszé sekbő l szá rmazó á gak
tá rolá sá t, illetve feldolgozá sá t, ú jrahasznosı-́
tá sá t. Tehá t azok a helyiek, akiknek nincs
szü ksé ge a fá k metszé sé bő l szá rmazó á gakra, azok ké t kijelö lt helyre szá llıt́hatjá k el
azokat – a poklondfalviak é s kincseszegiek a
homokbá nyá ba (a kulcs az alpolgá rmesterné l talá lható – 0741-418 437), mıǵ a kö vesutcaiak, tivaiak, templomutcaiak stb. a focipá lyá hoz vihetik a nyesedé ket. Az ö sszegyű lt
á gakat a hivatal hasznosıt́ja majd. Megké rü nk mindenkit, hogy a patakpartok, mező szé lek helyett a kijelö lt terü letekre szá llıt́sá k
a nyesedé ket, ezzel is elkerü lve a kö rnyezetszennyezé st.

Támogatásigénylésről

F

elhıv́juk azon gazdá k igyelmé t, hogy
akik egysé ges mező gazdasá gi tá mogatá sukhoz (APIA) nem ké rté k mé g az
igazolá sokat, illetve nem á llı́tottá k ö ssze
igé nylé si csomagjukat, de ez szá ndé kukban
á ll, hogy ez ü gyben elő zetes idő pont-egyezteté sé rt hı́vjá k miné l hamarabb a 0747032963-as vagy a 0742-629 531-es telefonszá mot. Má jus 15-é n ugyanis lejá r a benyú jtá si hatá ridő , nem szeretné nk, ha az utolsó
napok miatti torló dá sok miatt valakinek
nem sikerü lne leadni a ké relmé t.
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(folytatás az első oldalról)
A tavalyi megvaló sı́tá sok, szolgá ltatá sok, tá mogatá sok
rö viden ö sszefoglalva:
1. egyhá zunk tá mogatá sa;
2. jé gpá lya megvilá gıt́á sa;
3. kis hidak é pıt́é se Poklondfalvá n, Tivá n, Pá ncé lok Hıd
́ ja,
Poklondfalvi nagy Olt-hıd
́ javıt́á sa;
4. buszmegá lló , szemetesek kö rnyé ké nek rendbeté tele
Bü dö sfü rdő n;
5. szé kelykapu á llıt́á s Bá rdudvarnokon;
6. szé kelykapu é s kert á llıt́á sa a Bü dö sfü rdő i menedé khá zná l;
7. testvé rtelepü lé si kapcsolatok á polá sa;
8. kamerá k felszerelé se kö zinté zmé nyekre;
9. a csatornahá ló zat bő vıt́é se;
10. mezei utak egyengeté se, karbantartá sa buldó zerrel, esetenké nt kö vezé se;
11. kö zsé gi utak leaszfaltozá sa;
12. Poklondfalvá ban, Kincseszegben já rdá k kié pıt́é se ré szben;
13. temető ben a sé tá nyok tervezé se é s kivitelezé se;
14. lefö dé s é pıt́é se a gé peknek;
15. udvar rendezé se a polgá rmesteri hivatalná l;
16. é letmű dıj́ á tadá sa Gyö rgy Gá bor fafaragó nak;
17. dıśzpolgá ri cım
́ adomá nyozá sa Domokos Lá szló mű vé sz
ú rnak;
18. emlé kplakett ké szıt́teté se Kristó Andrá s tiszteleté re;
19. Vadró zsa Né ptá nccsoport, Fú vó szenekar, Nyugdıj́as Klub
tá mogatá sa;
20. fú vó shangszerek é s egyenruhá k vá sá rlá sa a fú vó szenekar ré szé re;
21. alcsık
́ i é s megyei tű zoltó verseny megszervezé se;
22. lovasnapok megszervezé se;
23. Mikulá s já rá s megszervezé se;
24. 18 é vesek nagykorú sıt́á sa;
25. szabadidő kö zpont kialakıt́á sa;
26. derıt́ő bő l kifolyó vıź bekö té se az Oltba.

Beruházások
Tö bb munká lat is zajlott az elmú lt 12 hó napban kö zsé gü nkben, tö bbek kö zö tt dolgoztak helyi utak aszfaltozá sá val,
já rdá k kié pıt́é sé vel az 578-as euró pai ú t mellett a Kincseszegi é s Poklondfalvi faluré szen, a sé tá nyok kialakıt́á sá val a
temető ben. Tová bbá megé pıt́etté k a kifolyó vezeté ket a
szennyvıźtisztıt́ó hoz, megtö rté nt a gá zbekö té s a Borsá ros
fü rdő hö z, foglalkoztak a Csık
́ szentkirá ly é s Olasztelek kö zö tti erdei ú t modernizá lá sá nak tervezé sé vel, ahogyan a
Kö ves utca já rdaé pıt́é si tervei is elké szü ltek. Megvaló sult
tová bbá tö bb kö zsé gi ú t javıt́á sa , a mezei é s erdei utak javı-́
tá sa, illetve egy rendezvé nysá tor beszerzé se.
Más megvalósítások
Az é v folyamá n szá mos tennivaló t vé gzett el az ö nkormá nyzat, tö bbek kö zö tt az ivó vıź- é s csatornarendszer fenntartá sá t é s mű kö dteté sé t az Ecken Kö zmű szolgá ltató á ltal, a
kö zé pü letek mű kö dteté sé t, ahogyan karban tartotta a kultú rotthont, sportcsarnokot, i ihá zat, faluhá zat, tű zoltó szertá rat é s szé khá zat. Tová bbá a bü dö sfü rdő i menedé khá z é s
Borsá ros-fü rdő ü zemelteté se, a kö zvilá gıt́á s biztosıt́á sa, a
temető karbantartá sa, a kö zsé gi erdő gazdá lkodá s, a kö zterü letek karbantartá sa, a sá ncok é s zö ldö vezetek karbantartá sa is az ö nkormá nyzat feladata volt.
Ezú ton kö szö netemet fejezem ki a kö zsé gü nk fejleszté sé ért
nyú jtott tá mogatá sé rt é s segıt́sé gé ért Hargita Megye Taná csá nak, Borboly Csaba elnö k ú rnak, Tá nczos Barna szená tor ú rnak.
Beszá moló m vé gé n szeretné m megkö szö nni mindenkinek
a munká já t, hozzá á llá sá t, aki valamit is tett a kö zsé gé rt, a
kö zö ssé gé rt, kıv
́ á nva az é v há tralevő idő szaká ra erő t,
egé szsé get é s sok sikert az é let minden terü leté n!
Székely Ernő polgármester

Visszatekintő az elmúlt évre
Mé g a koronavıŕus-já rvá ny ellené re is mozgalmas é vet tudunk magunk mö gö tt, é s hogy mennyire, arró l beszé ljenek inká bb
a szá mok, a tettek. Az alá bbiakban az ö nkormá nyzaton belü l mű kö dő osztá lyok szá molnak be a 2020-as kö zé rdekű ,
szá mszerű sıt́ett megvaló sıt́á saikró l.
Gazdaság

Jegyzői tevékenység

A gazdasá gi regiszterben 2020-ban 1198 csık
́ szentkirá lyi
termé szetes szemé ly é s 542 kü lbirtokos termé szetes
szemé lyek szerepelt, helyi jogi szemé ly pedig 60 szerepelt,
mıǵ terü lettulajdonos 9 jogi szemé ly. A regiszter alapjá n az
é v sorá n 2587 igazolá st bocsá tottak ki, 83 bé rleti szerző dé s
kerü lt ellenő rzé sre é s beiktatá sra, illetve 12 termelé si
kö nyvet bocsá tottak ki, valamint 36 engedé lyt sá rga szá mtá blá ra.

Az elmú lt é vben, kö zsé gü nkben 200 polgá rmesteri rendelet szü letett, valamint 75 helyi taná cshatá rozat, emellett
27 peres ü gy volt folyamatban, amelybő l 22 befejező dö tt.
Tová bbá 15 szemé lyi asszisztens alkalmazott az ö nkormá nyzat beteg emberek gondozá sá ra, illetve 9 szemé ly
ré szesü lt betegjuttatá sban.

Pénzügyek

2020-ban 21é pıt́kezé si engedé lyt adtak ki, ebbő l: 6 lakó há z, 5 gá zbekö té s, 4 kö zterü let beruhá zá saira kiadott engedé ly volt, a tö bbi mellé ké pü letekre, javıt́á sokra, ipari jellegű é pü letekre vonatkozott. Urbanisztikai bizonylatot
ö sszesen 109-et á llıt́ottak ki, ebbő l lakó há z é pıt́é sé re 6-ot,
má s é pıt́kezé sre pedig 34-et (javıt́á sra, felú jıt́á sra, bő vı-́
té sre gazdasá gi é pü letek, hé tvé gi há zak, ipari é s gazdasá gi
é pü letek eseté ben). Emellett kö zjegyző i mű veletekre 29-et,
bontá sra 6-ot, gá zbekö té sre 15-ö t, engedé ly né lkü li é pü let
tö rvé nyesı́té sé re 14-et á llı́tottak ki, tová bbá ö t darabot
kö zterü letek eseté ben beruhá zá sokra.

Tavaly a pé nzü gyi osztá ly 750 felszó lıt́ó levelet kü ldö tt ki az
adó izeté ssel kapcsolatosan, tová bbá hat esetben nyugdıj́ é s
izeté sletiltá st alkalmaztak. Mindeddig a 2020-as adó k
92,5%-á t tudtá k begyű jteni. A já rvá nyü gyi helyzet miatt
korlá tozott volt az ü gyfé lfogadá s, ıǵy a be izeté si hatá ridő
meghosszabbıt́á sa ellené re is sokkal kevesebben izettek az
é v első felé ben, mint a korá bbi é vekben. Mivel a bıŕsá gok kö zmunká vá való á talakıt́á sá t (tö bbnyire romá k az é rintettek)
is leá llıt́ottá k, nagyon sok bü nteté s rendezetlen maradt.

Urbanisztika
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Közbeszerzés és pályázatok

Szociális ügyek

Tavaly 126 kö zbeszerzé s volt lebonyolıt́va elektronikusan,
egy á rveré ssel kö nnyıt́ett eljá rá ssal, mıǵ 125 darab direkt
vá sá rlá ssal. Ami a pá lyá zatokat illeti, sikerü lt a szennyvıźhá ló zat bő vıt́é sé re á llami pá lyá zatot lehıv́ni az Orszá gos
Helyi Fejleszté si Program (PNDL) ré vé n, ez a beruhá zá s
kivitelezé s alatt van, é rté ke 1 271 815 lej. Az Orszá gos Vidé kfejleszté si Program (PNDR) ré vé n pedig a kultú rotthon
korszerű sıt́é se is megvaló sulhat – ez a pá lyá zat engedé lyezé s alatt van, é rté ke 1 198 152 lej.

A mú lt é vben szociá lis segé lyben 32-en ré szesü ltek, ebbő l
31-en munkakö telesek voltak, akik a kö zé pü letek kö rnyé ké nek, valamint a temető , sportpá lya é s buszmegá lló k tisztá ntartá sa, hó talanı́tá sa a feladatuk. Csalá di pó tlé k é s
szociá lis segé lyre 43 dosszié t á llıt́ottak ö ssze, fű té spó tlé kra
21-et, ó vodá sjegyre 11-et. Gyereknevelé s é s gyerekpé nz
igé nylé sre 43 esetben kerü lt sor, kü lfö ldö n dolgozó szü lő k
kö zü l 13 jelentkeztek az ö nkormá nyzatná l, egy gyereket helyeztek el nevelő szü lő khö z. Osszesen 217 kö rnyezettanulmá nyt ké szıt́ettek a kollé gá k, 34-en igé nyeltek 500 lejes
tanszersegé lyt, emellett 204 é lelmezé si é s higié niai csomagot osztottak ki ké t alkalommal, é s nyolc szemé lynek adtak
ki melegé tel-jegyeket. Mindezek mellett 17 szemé ly volt
beteggondozó , 10-en pedig beteggondozó i já rulé kban is
ré szesü ltek. Az é v sorá n 125 szociá lis vonatkozá sú rendelet
szü letett.

Anyakönyv
Tavaly 16 há zassá got kö tö ttek kö zsé gü nkben, 24 halá lesetet
anyakö nyveztek é s ké t kü lfö ldö n szü letett gyermeket ıŕtak
á t a romá n anyakö nyvbe. Emellett 352 dokumentum kerü lt
iktatá sra, ami magá ba foglalja a szü leté seket, há zassá gokat
é s halá leseti bejegyzé seket is, illetve azokat a beszá moló kat,
amelyeket hivatalos szervekhez tová bbıt́ottak.

Hosszú Ferenc, a fúvószenekar-alapító
(folytatá s az elő ző lapszá mbó l)
Hosszú Ferenc 1896-ban a magyar nemzet fenná llá sá nak
ezer é ves centená riumá n az iskola é s a templom elő tt
juhar- é s kő risfá kat ü ltettetett, né melyikü k mé g mindig
meghatá rozó eleme a falu kö zpontjá nak. 1897 augusztusá ban ké szıt́tette a Szent Erzsé bet mellé koltá rt, amelyet
a szent ü nnepnapjá n, november 19-é n szentelt fel az
alcsık
́ i fő esperes, Bú zá s Mihá ly korá bbi csık
́ szentkirá lyi
plé bá nos. Ugyancsak ebben az é vben gró f Majlá th Gusztá v
Ká roly pü spö k elő bb espereskerü leti jegyző nek majd
ké ső bb szentszé ki ü lnö knek nevezte ki. 1898-ban a
polgá ri vezeté ssel karö ltve é s annak tá mogatá sá t é lvezve
bő vıt́etté k é s bekerıt́etté k az ú j temető t, amelyet folyó é v
novemberé ben fel is szenteltek.
Hogy az ú j szá zad első é vé t Csık
́ szentkirá lyon maradandó ,
ö rö k emlé k hirdesse, egy ú j templomi ká polna é pıt́é sé t
szorgalmazta 1901-ben, hogy a templombelső tá gasabb é s
nagy ü nnepekkor a zsú foltsá g elkerü lhető legyen. Az
é pı́tkezé st mé g abban az é vben befejezté k. Ev vé gé n
Majlá th pü spö k alesperesnek nevezte ki, é s egyben rá bıźta
a kerü let vezeté sé t is.
1904. má rcius 8-á n alcsık
́ -ká szoni fő esperesnek nevezté k
ki. Emlé kü l a kinevezé snek é s a hosszú csık
́ szentkirá lyi
szolgá latnak, sajá t kö ltsé gé n kibő vı́ t tette a plé bá nia
é pü leté t a verandá val. Az esperesi avatá sró l a Csık
́ i Lapok
1904. augusztus 24-i szá ma szá mol be: „Bú csú fő esperesi
instellá czió val ö sszekö tve. (...) Zsú folva volt a szé pen
restaurá lt templom ez alkalommal is, midő n a bú csú val egy
szé p aktus á llott kapcsolatban, Hosszú Ferenc odavaló
plé bá nos, kö zelebbrő l kinevezett kerü leti fő esperesnek ily
minő sé gé ben való hivatalos felavatá sa, mihez hasonló
té nykedé s ebben az egyhá zkö zsé gben aligha hosszú
fenná llá sa ó ta egyszer is elő fordult, lé vé n az esperesi
szé khelyek tö bbnyire a nagyobb né pessé gü Szentgyö rgy é s
Szentmá rton egyhá zkö zsé gekkel ö sszekö tve. Ugy de a jelen
alkalommal, amint lá tszik, a fő pá sztor elő tt nem az eklé zsia
nagysá ga volt irá nyadó a fő esperes kinevezé sé né l, hanem
az é rdem, mely a kinevezett fő esperesnek a mú ltban
kifejtett sikeres plé bá nosi mű kö dé sé hez fű ző dik. (...)”
Az első vilá ghá ború idejé n, 1916 augusztusá ban ké nytelen
volt elhagyni hıv́eivel együ tt a falut, az erdei kaszá ló kon

Fúvósok ébresztették a falut május 1-jén

lé vő nyá ri szá llá sokon hú zta meg magá t, majd ké ső bb a
vá rmegyé t is el kellett hagynia az ellensé g elő renyomulá sa
miatt. 1916. októ ber 31-é n té rt vissza Csık
́ szentkirá lyra,
ahol a romá n katoná k á ltal kifosztott ü res plé bá nia é s
gazdasá gi é pü letek fogadtá k.
1921. szeptember 14-é n, 74 é ves korá ban hunyt el a
plé bá niá n. Utó dja Barabá s Má rton plé bá nos ıǵy emlé kezik
meg ró la a Domus Historiá ban: „Emlé kezetes é v 1921 a
csı́ k szentkirá lyiak é leté ben. Tavasszal kö szö ntik a
fő pá sztort, ő sszel temetik a lelkipá sztorukat, aki 38 é vig
hivatá sa magaslatá n á llva szolgá lta a lé lekmenté s szent
ü gyé t. Hosszú Ferenc, cım
́ zetes apá t, fő esperes-plé bá nos
má r a tavaszi bé rmaú t alkalmá val szinte pró fé tai ihlettel,
kö szö ntő beszé dé ben megmondotta Kegyelmes Pü spö k
Atyá nknak, hogy ő ú gy é rzi, hogy ez lesz szá má ra az utolsó
pü spö kfogadá s, s kö nnyes szemmel vett bú csú t szeretett jó
fő pá sztorá tó l. Elő é rzete bevá lt”.
Hosszú Ferenc szemé lyé ben olyan é rté kes embert rendelt a
Gondviselő Csık
́ szentkirá lyra, aki sokoldalú é rdemei á ltal
nyomaté kosan letette né vjegyé t a falukö zö ssé g ré gi idő k
ó ta ıŕó dó tö rté nelmé ben.
Ravasz Ákos
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C

Eredményes szemétgyűjtés

sık
́ szentkirá ly polgá rmesteri hivatala,
a Fö ld napja alkalmá val, a kö zsé gi taná csosokkal kö zö sen szemé tgyű jté si
akció t szervezett á prilis 24-é n. A kezdemé nyezé sbe 120 helybé li kapcsoló dott be minden korosztá lybó l - a legidő sebb ré sztvevő
78 é ves volt, mıǵ a leg iatalabb 6 esztendő s. A
bekapcsoló dó kat a helyi ö nkormá nyzati ké pviselő k taná csosi illeté kü kbő l vá sá rolt á svá nyvıźzel, sö rrel é s zsıŕos kenyé rrel kın
́ á ltá k meg a helyi nyugdıj́asok kö zremű kö dé sé vel. A kö zö ssé gi ö sszefogá s ré vé n ö sszesen
400 zsá k szemetet gyű jtö ttek ö ssze. Habá r jó
volt lá tni a tevé keny helyieket, mé gis ismé telten megké rü nk mindenkit, hogy ne
dobja el a szemetet, vigyá zzon kö rnyezetü nk
tisztasá gá ra!

Anyáknapi köszöntő

Kivehető telekkönyvek

M

arci-atya má jus má sodiká n a nagymisé n kö szö ntö tte az anyá kat,
akiknek megö rvendezteté sé re a helyi ó vodá sok ü nnepi mű sort
mutattak be.

A

zok a terü lettulajdonosok, akik mindeddig elmulasztottá k kivenni az ú jonnan elké szü lt telekkö nyveiket a polgá rmesteri hivatal mező gazdasá gi osztá lyá tó l, azok elő zetes idő pont-egyezteté s miatt
mihamarabb hıv́já k az alá bbi telefonszá mok
egyiké t 0747-032963, 0742-629 531.

Tilos az aljnövényzet
égetése

I

smé telten emlé keztetjü k a helyieket,
hogy tilos a tarló , a cserjé k é s a szá raz
aljnö vé nyzet, nö vé nyi hulladé kok é geté se a kö rnyezetvé delmi ható sá g engedé lye
é s az ö nké ntes tű zoltó -alakulatok é rtesıt́é se
né lkü l. Az elő ıŕá sokat megszegő k a vonatkozó jogszabá lyok é rtelmé ben 1000-2500 lej
kö zö tti pé nzbıŕsá ggal sú jtható k.

Házasságkötés
Aprilis 17.
Ruszuly Ervin és Kiss-Ferenczi Sára
Aprilis 21.
Salamon Arnold és Goga Melánia

Elhalálozás
Aprilis 9.
Vaszi Demeter – é lt 75 é vet
Aprilis 11.
Sipos Margit – é lt 88 é vet
Aprilis 12.
Ilyés Irén – é lt 88 é vet

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.

