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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

Fontos évforduló

A hónap gondolata

M

iné l tö bbet tudunk meg a „mi"-rő l
é s a „mié rt"-rő l, anná l kö nnyebbé
é s haté konyabbá vá lik a „hogyan".
(Joe Dispenza)

A

Pletykapadok
igényelhetők

hagyomá nyos falusi utcaké p szerves
ré szé t ké pezi a kapuk elő tti pletykapadokon ü lő idő sek ké pe. Ehhez szeretne az ö nkormá nyzat is hozzá já rulni, emiatt az ú jonnan aszfaltozott utcá kban é lő helyieknek lehető sé get biztosıt́ pletykapadok
igé nylé sé re. Idé n ö t darab pletykapad á ll a
rendelkezé sre, amit a polgá rmesteri hivatal
titká rsá gá n ké rhetnek az é rdeklő dő k augusztus 15-é ig.

A helyi fúvószenekar alakulásának évét bizonyítja a korabeli pecsét

1

37 é vvel ezelő tt, 1884. má rcius 28-á n alakult meg hivatalosan is a
Csık
́ szentkirá lyi Né pzenekar. Irá sos bizonyıt́é kké nt szolgá l ehhez a
zenetá rsulati egyezmé ny, amelyet ké t pé ldá nyban, ké zzel ıŕt meg
Hosszú Ferenc alapıt́ó -plé bá nos. A dokumentumot hivatalos egyesü leti
pecsé ttel is ellá ttá k, amelynek eredeti lenyomatá t a fenti ké pen lá thatjá k.
Az egyezmé ny teljes szö vege az alá bbiakban olvasható :
Zenetársulati egyezmény
Alulıŕott zenemű kö dő tagok alulıŕt napon 10, azaz tıź darab né v szerint:
Esz-klariné t; B clarinet; C Piston; C Bariton; C Flü gelhorn; 2 db. F Rivol; 2
db. F Trompita; Bombardon hangszereket á tvettü nk a zenetá rsulat
lé tesıt́é sé t biztosıt́va tagokkal, a kö vetkező felté telek mellett:
1szö r: Kö telezzü k magunkat, hogy a hangszerek á rá t, valamint a zenetanıt́ó nak adandó betanıt́á si dıj́at a ké ső bbi bevé telekbő l izetni fogjuk.
2szor: Az á tvett egyes hangszereké rt egyetemlegesen jó t á llunk, é s
valamely tagnak ö nhibá ja miatt a hangszeren ejtett sé rü lé sé rt
felelő ssé get vá llalunk a biztosıt́ó tá rsulattal szemben mindaddig, mıǵ a
hangszerek á ra teljesen tö rlesztve lesz.
(folytatás a következő oldalon)

Közel harmincan
oltakoztak helyben

K

ö zsé gü nkben jú lius 14-é n volt lehető sé g é lni a mozgó oltó kö zpont kın
́ á lta
lehető sé ggel, é s helyben beadatni a
koronavı́rus elleni oltá st. A megyei né pegé szsé gü gyi igazgató sá g é s a helyi ö nkormá nyzat á ltal kö zö sen megszervezett lehető sé ggel 29 csı́kszentkirá lyi lakó s é lt. Kö szö njü k mindazoknak, akik igé nyelté k a
helyszın
́ i immunizá lá st.

A

Utcák közti
focibajnokság

ugusztus 7-é n, szombaton szervezik
meg első alkalommal kö zsé gü nkben
az utcá k kö zti focibajnoksá got, amelyre vá rjá k az é rdeklő dő k jelentkezé sé t.
Csapatokkal regisztrá lni Vlaicu Lajosná l a
0747-513 795-ö s telefonszá mon lehet.
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(folytatás az előző oldalról)
A mű kö dő tagok ezennel zenetá rsulattá alakulnak é s a kö vetkező tö rvé nyesen kö telező pontoknak vetik magukat alá :
1szö r: A tá rsulat á ltal vá lasztandó vezető nek alá rendeljü k
magunkat.
2szor: A hely é s idő re vonatkozó lag, hol é s mikor tö rté njé k a
já tszá s, ugyanott, aznapon é s idő ben, a tá rsulat felett i jai
hatá roznak az elnö kkel egyetemben é s a hatá rozatnak a
tö bbi tagjá val magukat alá vetni kö telesek.
3szor: A kiá llá s a zenetá rsulatbó l okkal azon esetben
engedtetik meg, ha má s betanıt́ott tagot hagy maga helyé be,
ok né lkü l pedig é s tanıt́vá ny helyben hagyá sa né lkü l csakis
30 ft ká rté rıt́é s be izeté se utá n tö rté nhetik meg.

4szer: A zenetanıt́ó nak a vonulá s é s tanıt́á s ideje alatt
mindenki engedelmessé ggel tartozik.
Kelt Csık
́ szentkirá lyon, 1884 má rcius 28-á n. Kristó Ferenc,
Benedek Dé nes, Gaá l Sá ndor, Gyö rgy Ferencz, Csiszé r
Istvá n, Benedek Antal, Balá zs Bé niá m, Gyö rgy Istvá n,
Simon Jó zsef, Lakatos Igná cz, Andrá s Istvá n, Balló Já nos,
Kristó Lá zá r, Mihá ly Andrá s.
Hogy ezen zenetá rsulati egyezmé ny az eredetivel szó ró l
szó ra megegyez minden té teleiben, bizonyı́ t juk. Az
elö ljá ró sá g: Hosszú Ferenc plé bá nos, Albert Bé niá m jegyző .
Ravasz Ákos

Nosztalgiakörút 4. rész
Az élet felpezsdült

S

orozatunk á ltal ezú ttal Pé ter Sá ndort kerestem fel. Csık
́ bá nkfalvi
hajlé ká ba lá togattam el, ugyanis
a hatvannyolcadik é leté vé ben já ró idő s
ember é s felesé ge há tuk mö gö tt hagytá k Csık
́ szentkirá lyt. Am soha nem felejtik el az itt tö ltö tt mozgalmas é veket.
Pé ter Sá ndorral a iatalok felkarolá sá ban vá llalt szerepé n kıv́ü l a hivatalban
eltö ltö tt idő szaká ró l is beszé lgettü nk.
A ’90-es évek előtt és alatt
A rendszervá ltá st kö vető idő szakban
Csı́kszentkirá lyon is nagyobb teret
nyertek a kö zö ssé gi esemé nyek é s mozgalmak, mondhatni felpezsdü lt a tá rsadalmi é s politikai é let egyará nt. Korá bban, a kilencvenes é veket megelő ző en,
mé g a Dongagyá r idejé n elkezdhetté k
egy szın
́ já tszó csoport mű kö dteté sé t,
ső t mé g tá nccsoportot is alakıt́ottak
abban az idő ben. Pé ter Sá ndor ezeknek
a csoportoknak volt a szervező je, kivette a ré szé t az utazá sokbó l é s a pró bá kbó l. Ugyanakkor a hamarosan 30-dik
é vforduló já hoz kö zeledő falubú csú , az
augusztus 20-i Szent Istvá n napi lovas
kikerü lé s is az ő nevé hez fű ző dik.
1983-ban egy á tszervezé snek kö szö nhető en Pé ter Sá ndort á thelyeztek a
csı́kszentkirá lyi hivatalba, mint polgá rmester helyettes, kulturá lis oktató nevelő tevé kenysé gé rt felelt. – Nehezen ment a dolog, fő leg kezdetben, ré vé n, hogy nem rendelkeztem semmilyen gyö ké rrel a falu é leté ben. Kissé
idegenkedtek a iatalok a velem való
kö zö s munká tó l, de aztá n vé gü l minden szé pen elrendező dö tt – emlé kezett vissza a kezdetekre Pé ter Sanyi

A közösségépítésben kiemelt szerepet vállalt Sanyi bácsi

bá csi. Majd folytatta – Nem volt egyszerű abban az idő ben sem, mert a
pé nz sok felé kellett, focicsapat é s
iskola mű kö dteté sé re, de mindig azon
voltam, hogy a szın
́ já tszó knak is kiharcoljak né mi elő nyö ket, eljá rhassunk
fellé pé sekre é s alkalomadtá n legalá bb
é vi egy kirá ndulá sra legyen lehető sé gü nk. Nos, ezeket az elő nyö ket sikerü lt
is kiharcolnom.
A hivatali életről
Pé ter Sá ndort egy apró cska „cselnek”
kö szö nhető en á thelyezté k a hivatalba,
pedig korá bban vilá gosan leszö gezte,
hogy nem szeretne szerepet vá llalni.
Azonban a Dongagyá r igazgató ja ja-

vaslatá ra, aki elő zetesen felhıv́atta irodá já ba é s megké rdezte nincs-e kedve
egy apró cska pá rtfeladatot vá llalni.
Kezdetben Sanyi bá csi azt hitte, hogy
kiá llı́ t á s-szervezé s lesz a feladata.
Csak má snap a hivatalban tudta meg,
hogy alpolgá rmesterké nt szá molnak
vele. – Pró bá ltam minden tő lem telhető t megtenni, de nem volt egyszerű ,
ső t volt egy olyan é vem, amikor minden feladat rá m há rult, mert az akkori
polgá rmesternő nem tudta ellá tni
tisztsé gé t. A jelenlegi Vitos Mó zes Altalá nos Iskola, az „ú j” iskola legelső
alapkö vé t é n tettem le a nyolcvanas
é vek tá jé ká n – mondta Pé ter Sá ndor.
A rendszervá ltá st kö vető en demokratikus vá lasztá s ú tjá n megvá lasztottá k
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a falu é lé re polgá rmesternek. – Ezt a
vá lasztá st megnyertem, nem volt egyszerű perió dus, a kollektıv́et is kezdté k
rá ngatni jobbra-balra. Gyakorlatilag
ebben az idő szakban zajlott a privatizá ció , megdő lt a kommunista-diktatú ra é s ennek kö vetkezté ben elkezdő dö tt a kollektıv́ rendszernek a felszá molá sa. Sok vitá ban é s nehé zsé gben
volt ré szem, akadtak rosszakaró k is,
fő leg, hogy jö vevé nynek szá mıt́ottam,
é s az sem sokat segıt́ett a dolgon, hogy
korá bban tizenvalahá ny é vet, valamint tová bbra is foglalkoztam a iatalokkal – mondta el az akkori nehé zsé gekkel kapcsolatban meglá tá sait
Sanyi bá csi.

A iatalsá gra visszaté rve, ré szben a
megvá lasztá sá t is nekik kö szö nhette,
de egy enné l is lé nyegesebb dologra
hıv́ta fel a igyelmemet. – Fontos megemlı́tenem a falunapi kikerü lé st, ez
egyedü lá lló nak szá mı́tott a kö rnyé ken. A kikerü lé skor a kirá lyi ö ltö zet
mellett volt magyar, szé kely é s alfö ldi
viselet egyará nt, sajnos ezek elvesztek
az é vek sorá n. A koroná t is é n ké szıt́ettem, a felvonulá st hintó sok é s lovasok
alkottá k, a faluban való kikerü lé s utá n
a iatalok szentmisé n vettek ré szt, ahol
a plé bá nos megá ldotta a kenyeret, ezzel pá rhuzamosan ké zmű ves kiá llıt́á st
is szerveztem Szent Istvá n napjá ra –
elevenıt́ette fel a kikerü lé st é rintő dol-

V. Jancsó Benedek történelmi
emlékverseny

A

z V. Jancsó Benedek tö rté nelmi emlé kverseny a magyarorszá gi
Jancsó Alapıt́vá ny é s a Romá niai Magyar Pedagó gusok Szö vetsé ge
á ltal meghirdetett tö rté nelmi verseny, amely ké t forduló bó l á ll.
Ebben az é vben a verseny té má ja az 1848-49-es forradalom é s szabadsá gharc Magyarorszá gon é s Erdé lyben volt.
Csık
́ szentkirá ly csapatá t Csiszer Viktó ria, Nagy Anett, Vitos Viktó ria é s
felké szıt́ő taná runk: Todor Edit alkotta. Mindké t forduló feladatait sikeresen teljesıt́ettü k, ezá ltal pedig bekerü ltü nk a Ká rpá t-medence 10 legjobb
csapata kö zé . A verseny dıj́azá sá t Szová tá n, a Teleki Oktatá si Kö zpontban
tartottá k, amelyet egy tá borké nt szervetek meg, ıǵy eltö lthettü nk ott pá r
napot jú lius 1-4. kö zö tt.
Az első nap dé lelő ttje a csapatok é rkezé sé vel telt el, majd dé lutá n volt a
dıj́azá s, ahol csapatunk 4. helyezé st é rt el, é s nagyon é rté kes kö nyvajá ndé kokban ré szesü ltü nk. A má sodik nap dé lelő ttjé t a Medve-tó ná l tö ltö ttü nk,
dé lutá n pedig felfedeztü k Szová tá t é s megné ztü k a csapatok á ltal a versenyre bekü ldö tt videó kat. A kö vetkező napon dé lelő tt elmentü nk a
parajdi só bá nyá ba, ahol akinek kedve volt, kipró bá lhatta a kalandparkot
is. Dé lutá n vá rosné zé sen vettü nk ré szt, é s sor kerü lt a csocsó - illetve asztalitenisz-bajnoksá gra. Az utolsó nap reggeli utá n mindenki ö sszepakolt,
é s nekivá gtunk a hazaú tnak.
A verseny é s a tá bor sorá n rengeteg é lmé nyt é s tapasztalatot szereztü nk,
é s arra bıźtatjuk a minket kö vető nemzedé ket, hogy bá tran vá gjanak bele
ilyen jellegű feladatba, hiszen megismerni é s tová bbadni tö rté nelmü nket
igazá n nemes feladat.
Csíkszentkirály csapata

Szentkirályiak találkoznak

A

Szent Kirá ly Szö vetsé g tavaly ugyan nem tudta megtartani é ves
talá lkozó já t a já rvá nyhelyzet miatt, idé n viszont ú jra talá lkoznak a
Hargita megyei Szé kelyszentkirá lyon augusztus 7-10. kö zö tt.
Kö zsé gü nket Szé kely Ernő polgá rmester ké pviseli a kö zgyű lé sen. A talá lkozó programjá ra mindenkit vá rnak, a kulturá lis elő adá sok ré szeké nt
szombaton dé lutá n né gy ó rá tó l fellé p kö zsé gü nk ké pviseleté ben a Vadró zsa Né ptá nccsoport is.

Búcsú Büdösfürdőn
Augusztus 29-é n vá rjá k a hıv́eket a Bü dö sfü rdő i bú csú s szentmisé re.

gokat Sanyi bá csi. A tizennyolc é vesek
nagykorú sıt́á sa a kö zsé g é leté ben mindig az anyá k napjá n tö rté nt, vagyis má jus első vasá rnapjá n, ahol a tizennyolc
é vesek kö szö nté se mellett, minden
iatal verssel kö szö ntö tte é desanyjá t.
Termé szetesen, né há ny hó nappal korá bban megkezdte a iatalokkal a felké szü lé st veresek é s tá nc betanulá sá val. Egy idő utá n á ttetté k aztá n
szombatra, mivel mindig bá l kö vette a
nagykorú sıt́á si ü nnepé lyt, az emberek
ne legyenek fá radtak hé tfő n – tudtam
meg a vá ltá s oká t a nagykorú sıt́á st illető en Pé ter Sá ndortó l, hatvannyolcadik
é leté vé ben já ró falunk egykoron tevé keny elö ljá ró já tó l.
Vlaicu Lajos

Cél a döntőbeli
helytállás

A

z I. Ká rpá t-medencei Kindler Jó zsef –
Lá ng Istvá n fenntartható fejlő dé s tanulmá nyi verseny a 2020/2021-es
tané vben Magyar Termé szettudomá nyi Tá rsulat Kö rnyezettudomá nyi Szakosztá lya á ltal
7-8., illetve 9-10. osztá lyosoknak volt megszervezve.
„A 21. szá zad az emberisé g szá má ra szá mos
meglepeté st tartogat. Kö zü lü k né há ny ö sszefü gg a fenntartható fejlő dé ssel. Nyitott ké rdé s, hogy mit kezdü nk a jelenleg dú ló já rvá nnyal, de nyitott ké rdé s az is, hogy mik
lesznek a klı́mavá ltozá s kö vetkezmé nyei,
sikerü l-e megoldanunk a hulladé kproblé má t, ké pesek vagyunk-e megtanulni a termé szettő l, hogy nem szabad felelő tlenü l hulladé kot termelnü nk? A verseny az ilyen é s ehhez hasonló kihıv́á sokra segıt́ felké szıt́eni azt
a iatal nemzedé ket, amelyiknek való ban
kezé ben a jö vő nk!”
A verseny 3 forduló bó l á llt: az első forduló ban egy 2 oldalas dolgozatot kellett ıŕni „Csalá dunk hulladé kai” cı́mmel. A dolgozatok
kijavıt́á sa utá n a tová bbjutott tanuló k szá má ra sor kerü lt egy online forduló ra, ahol egy
feladatsort kellett kitö lteni a fenntartható
fejlő dé s é s a kö rnyezettudatossá g kapcsá n.
A 2. é s 3. forduló ra a szakma elismert ké pviselő i á ltal ıŕt kö nyv segıt́ett a felké szü lé sben
melynek cı́me Van jö vő nk! Fiataloknak a
fenntartható fejlő dé srő l. Mindké t forduló t
sikeresen teljesıt́ettem, ıǵy bejutottam a dö ntő be. A dö ntő t a tervek szerint szeptemberben fogjá k megtartani Tatá n, é s a dıj́azottak nagyon é rté kes ajá ndé kokban ré szesü lhetnek. A versenyre felké szı́tett Albert
Eva ké mia é s izika szakos taná rnő .
Vitos Viktória
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Kicsi csűrdöngölő

Szóvá kell tenni

I

dé n a já rvá nyhelyzet miatt ugyan nem tudtá k megszervezni a Csű rdö ngö lő – gyermek é s i jú sá gi né ptá nctalá lkozó t Csık
́ szeredá ban, de
Lá zá rfalvá n jú niusban tartottak egy Kicsi Csü rdö ngö lő t, amelyen
há rom tá nccsoport tá ncosai mutattá k meg tudá sukat, kö ztü k a szentkirá lyiak is. A talá lkozó n az ebé det a csık
́ szentkirá lyi ö nkormá nyzati ké pviselő -testü let tiszteletdıj́á bó l á lltá k, a inom falatoké rt Csucsá k Ferenc fő szaká cs felelt, ő t segıt́etté k a szentkirá lyi polgá rmesteri hivatal alkalmazottai é lü kö n a polgá rmesterrel.

A kö zsé gü nkben elké szü lt piknikező hely
á ltal kö zö ssé gü nk korszerű kö rü lmé nyek
kö zö tt tö ltheti el szabadidejé t, kapcsoló dhat
ki. Epp emiatt is sajná latos, hogy elloptak ké t
sü tő t az elmú lt hetekben, amelyek az egyedi
kivitelezé sü k miatt sajnos nem pó tolható k.
A Templomalja é s Balá zsok utcá já ban
elterıt́etté k a má sodik ré teg aszfaltot is, ezzel
egy idő ben pedig felemelté k az aknatető ket
is. Kö szö net illeti azt a Balá zs utcai, fehé r
furgonnal kö zlekedő lakó st, aki a kitű zö tt
jelzé seket lehajtogatta.

Falunapi sokadalom
augusztusban
Idé n ú jra megszervezi a helyi polgá rmesteri
hivatal a falunapokat augusztus 14-22. kö zö tt a mellé kelt program szerint, amelyre vá rnak minden kikapcsoló dni vá gyó t.

Elhalálozás
Jú nius 21.
Domokos Karolina – élt 94 évet

Három település táncosai mutatták meg tudásukat

A negyvenéveseket is köszöntötték

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

Házasságkötés
Jú lius 10.
Szőke Attila – Szabó Boglárka

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

