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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

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)

Emlékeztető gazdáknak

F

elhıv́juk az á llattartó gazdá k igyelmé t,
hogy a legelteté sre vonatkozó 407/
2006–os tö rvé ny alapjá n december 6.
é s á prilis 24-e kö zö tt tilos a legelteté s, kivé telt csak a sajá t terü letek ké peznek.

Karácsony üzenete: Légy bölcs!
Számomra, akinek most valami szívhez szólót kéne írnia a karácsonyi
ünnepekről, egyre inkább valamiféle veszteségérzés kapcsolódik ehhez az
ünnephez. Gondolom sokan vagyunk így. Nem csak az ad némi keserűséget
az ünnephez, hogy családunk, gyerekeink szerteszét szóródtak a nagyvilágban, és az ünnepi együttlét – ha van egyáltalán – sokszor mintha idegenekkel
telne, akiket már nem is ismerünk, hanem az is, hogy én sem tudom teljesen
kivonni magam a fogyasztói karácsony hatása alól.

B

eszerzé s, beszerzé s, beszerzé s. Sokan vé lik ú gy, hogy ez is csak egy
ü nnepnap a tö bbi kö zö tt, é s elké pedve olvasom, hogy a wellness
szá llodá k telt há zzal mű kö dnek, az emberek elutaznak, hogy ö nfeledt pancsolá ssal é s bulizá ssal ü nnepeljé k a ... nem is tudjá k, mit. Talá n
magukat - gondolom. Egyszerű en nem szeretnek otthon lenni. Unjá k. A
gö rcsö s unalom lengi be a vilá g „boldogabbik”, gazdag ré szé t, mely
unalmat csak a vé gtelen szó rakozá s oldja, ú gy ahogy.
Megint má sok abban lelik ö rö mü ket, hogy gyalá zzá k az ü nnepet obszcé n
szavakat kiá ltozva, hogy felhıv́já k magukra a igyelmet.A lelkü kben
fé szkelő hiá ny, a semmi teszi ezt velü k.

Kártyával is lehet izetni

A

z Ecken kö zmű ö rö mmel tudatja,
hogy december má sodiká tó l bankká rtyá val való izeté sre is lehető sé g
van a cé g szé khelyé n. Elni a lehető sé ggel
hé tfő n é s kedden a nyitvatartá si program
szerint lehet.

Segítséget nyújtanak

C

sık
́ szentkirá ly RMDSZ szervezete felajá nlja a segıt́sé gé t a magyarorszá gi
vá lasztá sokra vonatkozó ké rdé sek
tisztá zá sá val kapcsolatban. Bá rmilyen ké rdé sü k felmerü lne (pé ldá ul regisztrá ció ra,
adatok mó dosıt́á sá ra vonatkozó an), hıv́já k a
0741544735-ö s telefonszá mot.

(folytatás a következő oldalon)
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Karácsony üzenete: Légy bölcs!
(folytatás az előző oldalról)

Hippó i Szent Agoston – a ma ismert kereszté nysé g atyja –
azt tanıt́otta, hogy miutá n Isten a semmibő l teremtette az
embert, maradt a lelkü kben egy kis ré sz ebbő l a semmibő l,
é s ez lett a gonosz magva. Erzik ő k, hogy valamiké ppen hiá nyosak, ezé rt kimaradnak, dü h ö nti el ő ket, é s má sok ö rö mé t is el akarjá k venni, ha má r nekik nem jutott. Ugyanez a
dü h akadá lyozza meg, hogy felismerjé k: elő szö r magukkal,
a lelkü kkel, ké ne megbé ké lni, hogy má sokkal is bé kessé gbe
legyenek. A cé ljaikkal ké ne tisztá ba jö nni, mert az ü res,
tartalom né lkü li szavak korá ntsem lehetnek cé lok, amint
való sá g elleni lá zadá s sem lehet az. Aki nem tudja merre
akar hajó zni, annak mindig rossz irá n
Tudom: unalmas vagyok, de a haló dó Ró ma tö rté neté t is
mindennapos zavargá sok szın
́ esıt́etté k. Az elé gedetlensé g
mindig valami egyedinek tű nő , konkré t „ok” miatt tö rt ki,
á m való já ban a plebsz, a „né p” nem tudta volna megmondani mi baja van. A való di, megvaló sıt́ható cé lok hiá nya,
pá rosulva a semmittevé s unalmá val, frusztrá lt dü hö t vá lt ki,
ami ú jra é s ú jra kitö r é s pusztıt́. Pedig nem ké ne ıǵy lennie.
Aki hosszú , sú lyos betegsé gen esik á t, vagy ö regsé gé re
egyedü l marad, tudja: szinte azonnal megvá ltozik minden
fontossá gi sorrend. Dolgaink, tá rgyaink, melyekre ú gy
vá gytunk, melyeké rt annyit kü szkö dtü nk, elveszıt́ik jelentő sé gü ket, annak lá tjuk ő ket, amik: halott dolgoknak, amilyenek mi is leszü nk nemsoká ra. Pusztá n emberek maradnak kö rü lö ttü nk. Oket vá rjuk, ő ket lessü k, mert csak a szavaik, gesztusaik ké pesek segıt́eni. Atok vagy ajá ndé k: csak
egymá s á ltal lé tezü nk.
Semmiké ppen sem szeretné k a szegé nysé g romantiká já nak bű vö leté be esni. Szegé nynek lenni rossz dolog, meg is
ké pes nyomorıt́ani az embert. Am arra is rá ké nyszerıt́i elszenvedő jé t, hogy – mivel má sa nincs – magá bó l adjon egy
darabot ajá ndé kba. Eltervezi, elké szıt́i azt, é s mikö zben ezzel foglalatoskodik, é letidejé nek ezt a ré szé t teljesen

Kalányos Ottó: Bölcsességet a karácsonyi ünnepekre
nekiadja a megajá ndé kozottnak. Az é letidő nkné l nagyobb
ajá ndé k pedig nincs, hiszen az nem visszaké rhető , é s azt
sem tudjuk ,való já ban mennyi van belő le.
Az ü nnep annak ideje, hogy ö nmagunkkal ajá ndé kozzuk
meg egymá st. Tudom: sokaknak mindez bosszantó , ü res
moralizá lá s. Nekik azt ajá nlom, hogy akkor keressenek
valami má st, talá ljá k ki ö nmaguk, mit tudná nak adni, aminek a má sik ö rü lni tud. Akik egyedü l tö ltik a kará csonyt,
má r tudjá k milyen furcsa, nem vá rt é rzé sek, gondolatok
lepik meg ő ket, é s mifé le sajá t maguk á ltal elkö vetett, az
egyedü llé thez vezető hibá kra emlé keznek. El ké ne ezt
kerü lni, mert „az okossá ggal pá rosult lelki alkatban nincs
felejté s” – ahogyan a Filozó fus tanıt́otta. Ez a „nincs felejté s”
pedig nem má s, mint maga a lelkiismeret. Es nincs az a wellness, nincs az a buli, ami ki tudná oltani a szavá t. Bö lcsessé get é s az ahhoz szü ksé ges á ldá st kıv́á nok mindenkinek.
Aldott Kará csonyi ü nnepeket kıv́á nok mindenkinek.
Kalányos Ottó

Jubilál a csíkszentkirályi betlehemes csoport

I

dé n decemberben ü nnepli fenná llá sá nak huszadik é vforduló já t a
jelenleg is mű kö dő kö zsé gi betlehemes csoport. Csı́kszentkirá lyon a
betlehemezé s nem ú j keletű , hiszen a
kilencvenes é vek elejé n Benkő Balá zs
é s lelkes csapata é veken á t já rta a falu
utcá it, felelevenıt́ve ezt a kará csonyhoz kö tő dő né pszoká st.
2001-ben tö rté nt egy szü ksé gszerű generá ció vá ltá s. Ebben az é vben kará csony elő tt ö zvegy Gá bor Gyö rgyné ,
Pó ra Katalin, a csoport „Kati né nije”
emlé kezetbő l lediktá lta az ő é desapjá tó l ö rö kö lt gyimesi betlehemest, é s
megtanıt́otta az é nekeket az ez irá nt
é rdeklő dő falubeli iataloknak. A pró bá k egyik-má sik tagná l zajlottak, a kellé keket, ruhá kat mindenki sajá t magá nak biztosıt́otta. Igy indult el a ma is
aktıv́ csoport ú tja. Tö bb é ven á t a faluban adtuk elő , a kará csony é s apró -

szentek kö zö tti idő szakban, naponta
tıź-tizenhá rom helyen a felnő ttek é s
gyerekek nagy ö rö mé re.
2009-ben a csoport á tlé pte a falu hatá rait, Csık
́ szeredá bó l é rkezett meghı-́
vá s, amelynek eleget té ve a Mikó vá r
elő tti adventi vá sá r kereté ben elevenedett meg a betlehemesü nk. Errő l az
esemé nyrő l a Duna TV is tudó sıt́ott
egy kis videoriportban, ennek kö szö nhető en a vilá g magyarsá ga is tudomá st szerezhetett a csı́ k i kará csonyvá rá s ré szé t ké pező csık
́ szentkirá lyi betlehemesrő l. Ugyanebben az
é vben egy udvarhelyszé ki felké ré snek
eleget té ve, Nyikó malomfalvá ra is eljutott a csoport valamint a Fisá gmenté rő l is é rkeztek felké ré sek. 2011-ben
az orszá ghatá rt is á tlé pte a lelkes
csapat, a XXI. Nemzetkö zi Betlehemes
Talá lkozó ra Debrecenbe kapott meghıv
́ á st a Debreceni Mű velő dé si Kö z-

ponttó l. Ezen alkalomkor testvé rtelepü lé sü nk lakó i is lá thattá k a betlehemest: Bá rdudvarnokon, Berekfü rdő n,
Kaposvá ron valamint Hajdú ná ná son
é s Dombó vá ron lelkes kö zö nsé g vá rta
a csapatot.
2011 kará csonyá n a betlehemes csoport tıź é ves szü leté snapjá ra meghı-́
vá st kapott a falubó l minden olyan szemé ly, aki legalá bb egyszer szerepelt a
csoportban. Mé ltó mó don ü nnepeltü nk: fé nyké pvetı́té s, nosztalgiá zá s,
vacsora, jó buli é s hangulat.
Az é vek sorá n csatlakoztak ú j, iatalabb tagok is, volt aki maradt, volt aki
ment, volt akire minden é vben szá mı-́
tani lehetett, voltak, akik tizenö t é v
utá n té rtek vissza. Egy dolgot biztosan
megjegyezhetü nk, aki az é vek sorá n a
betlehemes tagja volt, az bü szke lehet
magá ra, hogy az idő tö lté snek ezt a nemesebb formá já t vá lasztotta, ami nem
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csak az illető szemé ly megıt́é lé sé nek tett jó t, hanem a kará csony benső sé gesebb megé lé sé t is magá val hozta.

Hokizz az egészségedért

A

jé gviszonyoktó l fü ggő en, szeretné nk
megrendezni 2022-ben a HOKIZZ AZ
EGESZSEGEDERT szentkirá lyi hokibajnoksá got. Ha szeretné d kipró bá lni magad, mint hokista, nincs má s dolgod, mint
hogy bará taiddal, ismerő seiddel jelentkezz a
szervező kné l, akik faluré szenké nt ıŕjá k ö ssze
a csapatokat. Vá rjuk minden tizedik é leté vé t
betö ltö tt hokikedvelő jelentkezé sé t. A
faluré szenké nti szervező k: Csucsá k Ferenc,
Kincseszeg – 0742-284491; Jakab Tibor, Poklondfalva – 0758-770015; Jurcsá k Levente,
Fő ú t, Gá lok, Pá ncá lok utca, Templomalja,
Duna – 0741-418437; Tő ke Agoston, Tiva –
0742-264898; Csiszer Jó zsef, Kö vesutca –
0743-289786.
Az amatőr hokicsapat nevében,
György Benedek
Idén húsz éves a csíkszentkirályi betlehemes csoport
Kö szö nettel tartozunk a mindenkori helyi plé bá nosoknak, akik mindig arra biztattá k a templomban a hıv́eket, hogy ne zá rt kapukkal fogadjanak.
Ezt a falu né pe meg is fontolta, hiszen mindig mindenü tt jó hiszemű en fogadtak, a sá ros idő ellené re is.
Nem felejthetjü k el i j. Gá bor Dé nes é rdemeit sem, hiszen az é vek sorá n
mindig ő volt a „szikra” a csoportban, az ő tü relmé nek é s szervező ké szsé gé nek kö szö nhető en volt é s van meg a folytonossá g a betlehemezé sben.
Ugy gondolom nagy megtisztelteté snek szá mıt́ az, ha valaki a betlehemes
csoport tagja lehet vagy lehetett, mert mé lyebben meg tudja é rteni, á té lni
a kará csony miszté riumá t, tesz arró l hogy ez a tradicioná lis erdé lyi magyar né pszoká s tová bb é ljen, valamint ö regbıt́i Csık
́ szentkirá ly kulturá lis
hıŕnevé t is.
Ravasz Ákos

Felhívás

I

smé telten felszó lıt́juk a Kö ves utca lakó it,
hogy ne parkoljanak, é s ne hagyjá k
autó jukat az ú jonnan elké szü lt já rdá n,
mivel falutá rsaik é leté t nehezıt́ik. Az iskolá ba
igyekvő gyerekeket, idő seket, kisgyerekes
anyuká kat é s mindenki má st veszé lyeztetnek,
mert a gé pjá rmű vek miatt ké nytelenek az
ú ttesten kö zlekedni a já rda helyett. Abban az
esetben, ha januá r elsejé ig nem tö rté nik vá ltozá s a parkolá ssal kapcsolatban, ké nytelenek leszü nk jelezni a szabá lytalansá got a
rendő rsé gnek.

Nosztalgiakörút
40 éves a Lengőhíd

H

allomá sbó l talá n mindenki tudja, ré gen, mé g a magyar vilá g idejé n, a falu ké t ré szé t a jelenlegi lengő hıd
́ helyé n vasbó l ké szü lt hıd
́ kö tö tte ö ssze. A vashidat a vilá gé gé s idejé n a visszavonuló né met katoná k felrobbantottá k, hiá nyá t egy ideig fá bó l ké szü lt hıd
́ dal igyekeztek
megoldani. Egé szen addig, amıǵ a jelenleg a nagy forgalmat
bonyolıt́ó Csık
́ szentimre irá nyá ba vezető nagy hıd
́ é s a
Borsá rost ketté szelő ú t elké szü lt. A Poklondfalvá tó l a falu
kö zpontja felé vezető ú t kialakıt́á sá hoz kellett Csık
́ szentkirá ly hajdani elkö telezett ö nké ntes fogatosainak az ö sszefogá sa is, akik nagyban hozzá já rultak az ú t alapjá ul szolgá ló
fö ldtö lté shez. Az utat kezdetben „macskakő ” fö dte, amıǵ a
ké tezres é vekben aszfaltburkolatot nem kapott. Az ú j hıd
́
á tadá sá t kö vető en, a fahıd
́ is enyé szetnek indult, derü lt ki a
Vitos Dé nessel folytatott beszé lgeté sü nkbő l.
A 40 é ve é pü lt lengő hı́d Csı́kszentkirá ly lakossá gá nak
ö sszetartá sá t jelzi. Ugyanis a lengő hıd
́ 1981-ben kö zmunká bó l szü letett. A hıd
́ é pıt́é sé hez a szolgá latké sz emberek
mellett hozzá já rult né hai Szabó Gé za gyá rigazgató – a né gy
oszloppal –, valamint a helyi né ptaná cs, aki a deszká kat biz-

A magyar világ idején használt hídhoz hasonló készül rövidesen
tosı́totta. – Grá ncsa Antal, ková cs lé vé n elké szı́tette az
ö sszekö tő vasakat. En ké szıt́ettem a spannoló csavarokat. A
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hıd
́ é pıt́é sné l Lé styá n Pé ter é s Lé styá n Igná c, illetve Antal
Vilmos é s ia Zoltá n – aki akkor mé g gyermek volt – is kö zremű kö dtek. Ferencz Lajos hegesztette a vaselemeket – hıv́ta
fel a igyelmem Vitos Dé nes. A hıd
́ elké szü lte utá n Lé styá n
Pé tert bıźtá k meg annak karbantartá sá val, a deszkacseré vel. A szü ksé ges huzalokat a kö zeli erdő kitermelé sben dolgozó któ l szerezté k be, ső t a huzalok kifeszı́té se is a
favontató gé p segıt́sé gé vel tö rté nt. – Ennek má r negyven
é ve, gyorsan szalad az idő – jegyezte meg Vitos Dé nes beszé lgeté sü nk vé gé n. A lengő hıd
́ né hai Lé styá n Pé ter bá csi

Fiatalok, örömhozók

K

ö zsé gü nk iataljai sajá t kezdemé nyezé sü kre, ö nerő bő l tartottá k meg december 5-é n a Mikulá snapi
lovaglá st, sok gyermek nagy ö rö mé re. Dicsé retes a
szervező k kezdemé nyezé se, emiatt arra bá torıt́unk minden kisebb-nagyobb kö zö ssé get, bá tran merjenek hasonló
ö tleteket megvaló sıt́ani, a kö zö ssé gü nké rt ö nzetlenü l tenni. Kö szö net a kezdemé nyező knek, Benedek Viktó riá nak,
Cseke Mó niká nak é s André Balá zsnak.

halá la utá n nagyon rossz, é letveszé lyes á llapotba kerü lt. A
ké tezres é vekben a polgá rmesteri hivatal é lé n Szé kely Ernő
polgá rmesterrel a hidat feljavıt́otta, ső t kö zepé re erő sıt́é s
gyaná nt alá tá masztá st is helyeztek. Az ö nkormá nyzat azó ta
is vigyá z a hıd
́ á llapotá ra. Szü ksé g eseté n azonnal javıt́já k. A
tervek szerint a lengő hidat nemsoká ra elbontjá k, é s helyé re az egykori magyar vilá g idejé n haszná lt hıd
́ hoz hasonló t
lé tesıt́enek, az ú j hıd
́ kivitelezé se jelenleg folyamatban van
– mondta Szé kely Ernő .
Vlaicu Lajos

Megörvendeztetett gyerekek

I

dé n is hintó n já rtá k kö rbe kö zsé gü nket a tivai Mikulá sok, hogy megö rvendeztessé k a legkisebbeket ajá ndé kaikkal. Kö szö net az ö reg ajá ndé kosztó tá mogató inak:
Hargita Gyö ngye Rt-nek, a Vera boltnak, Salamon Lá szló nak, a helyi taná csosoknak, Izsá k Elemé rnek é s Bors
Iloná nak.

Kapuik előtt találkozhattak a Mikulással a gyerekek

Köszönetnyilvánítás
André Balázs és Benedek Viktória

Elhalálozás
november 2.
Balog-Pál Ádám - é lt 36 é vet
november 4.
Ladányi Margit - é lt 84 é vet
november 6.
Bozan Maté Ferenc - é lt 78 é vet
Ft. Ferencz Imre - é lt 73 é vet
november 10.
André András - é lt 45 é vet
november 17.
Gerczuly Erzsebet - é lt 83 é vet
november 18.
Sipos Julianna - é lt 83 é vet

CSÍKSZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
Felelő s kiadó : Szé kely Ernő
Szerkesztő : Kö mé ny Kamilla

A

z Educatio Gentis Egyesü let há lá já t fejezi ki Hargita
Megye Taná csa szá má ra a kapott anyagi tá mogatá sé rt, amellyel pá lyá zatukat megvaló sıt́hattá k, ahogyan
a Csık
́ szentkirá lyi Ró mai Katolikus Plé bá niá nak é s Csık
́ szentkirá ly Polgá rmesteri Hivatalá nak, hogy hozzá já rulá sukkal elő adá sokat, tevé kenysé geket szervezhettek, illetve
eszkö zö ket vá sá rolhattak a baba-mama klub szá má ra.

A

Tiva Tá rsasá g kö szö neté t fejezi ki azoknak, akik az
elő ző é vekhez hasonló an idé n is tá mogattá k a
gyerekek megö rvendezteté sé t: a Mikulá soknak – Gá l
Koppá nynak é s Andrá s Elő dnek –, a fogatosoknak – Caszó
Já nosnak é s André Istvá nnak –, illetve segıt́ő jü knek Todor
Ró bertnek.

A

helyi kö zö ssé g há lá s a csık
́ szentkirá lyi plé bá nosnak,
Pap Má rtonnak, hogy az adventi idő szakban tö bb
esemé nyt is szervezett az ü nnepekre való lelki
felké szü lé s elő segıt́é se é rdeké ben. Kö szö njü k a szervező knek, hogy a kö zsé gü nk adventi vá rakozá sá t szebbé tetté k.
Lapterv, nyomdai munká latok:
United Graphic Arts Kft. - Csık
́ szentkirá ly, tel.: 0745 092 163
Megjelent 850 pé ldá nyban.

