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Tizennégy nagykorút köszöntöttek

A hónap gondolata

A

z é vszakok olyanok, mint az ember
é letú tjai. Mint erő tő l duzzadó i jú ,
ront be a tavasz. A forró izzadsá gban
megfü rö dve é s vihartó l megedzve já rja be a
nyá r a hegyeket é s gleccsereket. Meggondoltan é s lassan megy a lejtő n az ő sz lefelé .
(Bá nk Jó zsef)

Gyűjtést szerveznek

A

kö zsé gbeli Pap Ernő ó vodá s kis iá nak
gyű jté st szerveznek, mivel nehé z
mű té t elő tt á ll. Tehá t a kö vetkező
idő szakban felkeresik a helyieket, aki teheti,
segıt́sen anyagi tá mogatá sá val.

Földtulajdonosok
jelentkezését várják

Idén sem maradt el a nagykorúsítási ünnepség községünkben
Fotó: Benedek Gergő

J

ú nius kö zepé n kö szö ntö ttü k kö zsé gü nk nagykorú vá vá lt iataljait
ü nnepi szentmise kereté ben, melyet Marci atya celebrá lt. A mise vé gé n
Jurcsá k Levente a kö zsé gvezeté s nevé ben szó lt a iatal felnő ttekhez.
Mint beszé dé ben rá mutatott, „az ember é leté ben a 18-ik é leté v egy hatá rkő , mely elvá lasztja a gyermekkort a felnő ttkortó l, egy kapu melyen keresztü l é szrevé tlenü l á tlé ptek a gondatlan gyermekkorbó l a kihıv́á sokkal,
felelő ssé gekkel teli felnő ttkorba. Szıv́bő l kıv́á njuk, hogy felelő s dö nté seitekben é letetek sorá n szemé lyes meggyő ző dé setek é s lelkiismeretetek
vezé reljen. Azt szeretné nk, hogy Csık
́ szentkirá lyon mindenki jó l é rezze
magá t, tudja megtalá lni a lé tfenntartá shoz szü ksé ges forrá sokat”. Az elö ljá ró biztosıt́otta az i jakat, hogy szü lő falujuk mindig visszavá rja, majd
vé gezetü l a szü lő knek kö szö nte meg, hogy embersé gü k pé ldá já val felnevelté k gyermekeiket. Zá ró mozzanatké pp a tizenné gy 18 é vet betö ltö tt
iatalnak á tadtak egy-egy nagykorú sıt́á si diplomá t é s egy-egy szimbolikus ajá ndé kcsomagot.

M

ivel vé ge felé kö zeledik a birtoklevelek kiosztá sa felhıv́juk mindazon
szemé lyek igyelmé t, akik mé g nem
vetté k á t a jó vá hagyott terü letekre a birtokleveleket (titlu de proprietate) jelentkezzenek
a polgá rmesteri hivatal fö ldes irodá já ban.
Idő pont-egyezteté s é rdeké ben hı́v já k a
0742-629 531-es vagy a 0747-032 963-as
telefonszá mot.

Figyeljünk a sáncokra

K

ö zsé gü nk ö nkormá nyzata felké r
minden csık
́ szentkirá lyi lakost, hogy
fordı́ t son nagyobb igyelmet a
portá ik elő tti vıźelvezető á rkok, patakpartok
rendbetartá sá ra, hogy felhő szakadá sok,
viharok eseté n ne okozhasson jelentő s
ká rokat az á rkokbó l, medrekbő l kiszabaduló
vıźtö meg.

CSIKSZENTKIRALY KOZSEG POLGARMESTERI HIVATALA - 537265 Csık
́ szentkirá ly 522 szá m, Hargita megye
Tel.: +40 266 332 502, Tel./Fax: +40 266 332 741, www.csikszentkiraly.ro, e-mail: kozseghaza@csikszentkiraly.ro
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Megoldatlan otthoni beteggondozás

A

laptalannak é s rá galmazó nak tartja Csık
́ szentkirá ly Polgá rmesteri
Hivatala a Gyulafehé rvá ri Caritas á ltal a helyiekhez eljuttatott leveleket, amelyekben a kö zsé gbeli otthoni beteggondozó i szolgá ltatá suk felfü ggeszté sé rő l tá jé koztatjá k az é rintetteket. Azokban ugyanis a
Caritas a polgá rmesteri hivatalt teszi felelő ssé azé rt, hogy nem tudjá k
folytatni az eddigi munká jukat, mikö zben a hivatal sosem vonta meg teljesen tá mogatá sá t a szervezettő l.
Mint ismeretes, 2017-ben a vonatkozó jogszabá lyok (17/2000-es tö rvé ny)
é rtelmé ben taná cshatá rozattal szabá lyzatot fogadott el a helyi ö nkormá nyzati ké pviselő -testü let, amelyben a jö vedelem szerint hatá rozta meg
egy-egy rá szoruló szemé ly otthoni beteggondozó i dıj́á nak tá mogatá sá t.
Tehá t a korá bbi teljes kö rű inanszıŕozá st nem tudta vá llalni az ö nkormá nyzat – mivel arra a vonatkozó tö rvé nyek má r nem adtak lehető sé get –,
de a szabá lyzatban foglaltak alapjá n tová bbra is tá mogattá k volna a
tevé kenysé get.
Ezzel a lehető sé ggel nem é lt a Caritas, helyette folytattá k a munká jukat
azokná l a betegekné l, akik maguk is ki tudtá k izetni az otthoni gondozó i
dıj́at. Idé n má jus vé gé n viszont anyagi forrá sok hiá nyá ra hivatkozva
kö zö lté k, hogy jú niustó l felfü ggesztik otthoni beteggondozó i tevé kenysé gü ket Csık
́ szentkirá ly kö zsé gben.
A kö zsé gvezeté s fontosnak tartja hangsú lyozni, hogy a szabá lyzat
é rtelmé ben tudta volna, illetve a tová bbiakban is tudná tá mogatni a
Caritas alkalmazottainak tevé kenysé gé t, de mivel korá bban nem
é rtesıt́etté k fenti dö nté sü krő l a kö zinté zmé nyt, ıǵy nem tudtak ebben az
ü gyben megá llapodni sem. Azt is kiemelté k, hogy a kialakult helyzet
ellené re sem vontá k meg teljes tá mogatá sukat a Caritastó l, hiszen 50
szá zalé kos adó kedvezmé nyben ré szesü lt az elmú lt é vekben is.
Emiatt a kö zponti szervezettő l ké rni fogjá k, hogy tisztá zzá k az é rtesıt́é sben kikö zö lt vá dakat, mivel a polgá rmesteri hivatal nem é rzi jogosnak
azokat. Ugyanakkor bıźnak abban is, hogy egy jobb logisztiká val, szervezé ssel a gondozá s né lkü l maradt 15 beteg ellá tá sá t is meg tudjá k oldani a

Járdaépítés folyamatban

Jól halad az idei tervek
kivitelezése

A

mú lt havi lapszá mban kö zö ltü k a polgá rmesteri hivatal idei kö ltsé gveté si
terveit, abbó l is lá tszott, hogy szá mos
beruhá zá sra kerü lhet sor az idé n. Tö bbek kö zö tt elké szü l a Kö ves utcá ban a já rda az ú t
jobb oldalá n, ahogyan a Kincseszegi já rda is,
befejezik a Poklondfalvi já rdá t az ú t jobb oldalá n, mű gyepes pá lyá t lé tesıt́enek az iskola
udvará ra. Tová bbá befö dik a lotá ció s é pü letet, korszerű sıt́ik a kö zvilá gıt́á st, rendezik a
ré gi polgá rmesteri hivatal elő tti teret, ugyanakkor javıt́já k majd a mezei utakat, illetve a
bü dö sfü rdő i utakat is. Mindemellett az ö nkormá nyzat tervezi a focicsapat ú jraindıt́á sá t, Terü leti Rendezé si Terv ké szı́té sé t a
lotá ció s terü letre, tanuszoda lé tesıt́é sé t, é s
ké t derıt́ő lé trehozá sá t is. A felsoroltak kö zü l
má r tö bb munká lathoz, elké pzelé shez is
nekilá ttak – pé ldá ul a já rdaé pıt́é sekhez –, ıǵy
vá rható an a tervek tö bbsé ge való ban megvaló sulhat az é v vé gé re.

Összefogás a
bajbajutottakért

C

sık
́ szentkirá ly Polgá rmesteri Hivatala
az ö nké ntes tű zoltó k segı́tsé gé vel a
kincseszegi tű zká rosultak megsegıt́é sé re gyű jté st szervezett. A helyiek tö bbsé ge
lehető sé geihez mé rten segıt́eni pró bá lt a bajbajutottakon, ıǵy ö sszesen 13 959 lejt ajá nlottak fel az emlıt́ett cé lra. Ezú ton kö szö njü k
az adomá nyokat.

Focistatoborzó

A

helyi polgá rmesteri hivatal kö zö sen a
csı́kszentkirá lyi i jú sá ggal szeretné
elindıt́ani az ő szi szezonban a Borsá ros futballcsapatot a kö rzeti bajnoksá gban.
A focizni vá gyó , illetve szerető iatalok jelentkezhetnek Vlaicu Lajosná l a 0747-513 795ö s telefonszá mon.

Cserekirándulás
Berekfürdőre

A

E

lkezdő dö tt a Kö ves utcai, 123D jelzé sű megyei ú t melletti já rda kié pıt́é se Hargita Megye Taná csá nak anyagi segıt́sé gé vel. Ez a beruhá zá s is – hasonló an az aszfaltozá si é s korá bbi já rdaé pıt́é si munká latokhoz – hozzá já rul a lakosok biztonsá gosabb kö zlekedé sé hez, kö zsé gü nk é lhető bbé té telé hez.

Berekfü rdő testvé rtelepü lé ssel kö tö tt
megegyezé s alapjá n ú jraindul a kö lcsö nö s, kedvezmé nyes cserekirá ndulá s. A kedvezmé nyes kirá ndulá son ré szt
vehetnek a csık
́ szentkirá lyiak szezonon kıv́ü l
(má jus 1. elő tt, valamint szeptember 30.
utá n) oltá si igazolá ssal, valamint a helyi polgá rmesteri hivatal ajá nlá sá val – lehető leg
csoportosan. Kapcsolattartó szemé ly: Sző ke
Melinda; telefonszá m: 0740-205 343. Emellett termé szetesen szezonban kedvezmé ny
né lkü l lehet Berekfü rdő re utazni.
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Helyben megszervezett műszaki vizsga Megtisztították
Büdösfürdőt

H

atvan zsá k szemé ttel zá rta a harmincö t ö nké ntes ré sztvevő az idei szemé tszedé si akció t Bü dö sfü rdő n. Az első
spontá n szemé tszedé st ké t é vvel ezelő tt
tartottá k, tavaly a já rvá nyhelyzet miatt elmaradt az akció , azonban jú niusban lelkes
iatalok ismé t kitakarıt́ottá k az ü dü lő helyet.

Oltási lehetőség
községünkben
A mezőgazdálkodók segítése volt a cél ezzel a lehetőséggel

A

Gé pjá rmű Nyilvá ntartó Hivatal (RAR) szakembereinek kö zremű kö dé sé vel kö zsé gü nkben is lehető sé ge nyıĺt a gazdá lkodó knak,
hogy helyben vé geztessé k el mező gazdasá gi gé peik idő szakos
mű szaki vizsgá já t, illetve tö rzskö nyvet á llı́tsanak ki azoknak. Jú nius
kö zepé n 27 gazda é lt a lehető sé ggel é s RAR-oztatta traktorá t.

C

sık
́ szentkirá ly Polgá rmesteri Hivatala
é s a Hargita Megyei Katasztró favé delmi
Bizottsá g kö zö sen mozgó oltá skö zpontot biztosıt́ a lakosok szá má ra a helyi kultú rotthonban jú lius 14-é n 9 é s 17 ó ra kö zö tt. A
koronavıŕus elleni oltá s irá nt é rdeklő dő k a
polgá rmesteri hivatalná l vagy a 0742-907 012
telefonszá mon iratkozhatnak fel. Arra ké rjü k
a lakosokat, hogy é ljenek ezzel lehető sé ggel.

Furcsa, de eredményes tanévet zártak

J

ú nius 25-é n vé get é rt a 2020-2021-es furcsa tané v a
csık
́ szentkirá lyi Vitos Mó zes Altalá nos Iskola 155 tanuló ja szá má ra is. Annak ellené re, hogy a tané v nagy ré szé ben ú gynevezett online oktatá s folyt iskolá nkban, mindenki igyekezett legjobb tudá sá hoz mé rten kihozni a legtö bbet,
jó l teljesıt́eni.
Tanulmá nyi szempontbó l kö zepesnek mondható az é v,
szü lettek nagyon jó é s kevé sbé jó eredmé nyek is. Iskolá nk
szın
́ tıźes tanuló ja Vitos Viktó ria, mellette pedig hú sz tanuló
é rt el 9-esen felü li á tlagot. Az é vzá ró utá n a legjobbak jutalomkö nyveket é s okleveleket vihettek haza, azok pedig,
akiknek az első fé lé vben legalá bb 9-es volt az á tlaga,
ö sztö ndıj́ban ré szesü ltek.

Vetélkedők eredményeiről
A já rvá nyhelyzet miatt elmaradtak a szoká sos versenyek,
veté lkedő k, mé gis sikerü lt – az online té rben meghirdetett –
né há ny versenyre benevezni. A magyarorszá gi Jancsó Alapıt́vá ny idé n szervezte meg az V. Jancsó Benedek tö rté nelmi
emlé kversenyt, melyen iskolá nk csapata bejutott a dö ntő be.
Eredmé nyhirdeté s jú lius 1-é n lesz Szová tá n, ahol a 10 dö ntő s csapat jutalomnyaralá son vesz ré szt. Ugyanakkor szeptember elejé n ré szt veszü nk egy magyarorszá gi parlamenti
lá togatá son, melyre Kö vé r Lá szló há zelnö k hıv́ta meg a dö ntő be jutott csapatokat. Csapattagok: Csiszer Viktó ria, Nagy
Anett, Vitos Viktó ria (valamennyien nyolcadikos tanuló k);
felké szıt́ő taná r: Todor Edit.
Emellett Vitos Viktó ria VIII. osztá lyos tanuló ré szt vett é s
dö ntő be jutott a Magyar Termé szettudomá nyi Tá rsulat
(Budapest) á ltal szervezett I. Ká rpá t- medencei KindlerLá ng fenntartható fejlő dé s tanulmá nyi versenyen. Felké szıt́ő
taná r: Albert Eva.

Elbúcsúztak iskolájuktól, kisebb társaiktól a végzős diákok

Iskolá nk ké t tanuló ja, a VII-es Csiszé r Anita é s a VIII-os Vitos
Viktó ria ré szt vettek az Arany Ló gyermekei elnevezé sű
meseıŕó pá lyá zaton, az á ltaluk ıŕt mesé kkel nyertek, a pá lyamunká kat kiadjá k kö nyv formá já ban, megjelené se decemberre vá rható . Felké szıt́ő taná r: Menyhá rt Emő ke- Erzsé bet.

Kikapcsolódásra is volt lehetőség
Bá r az idei tané vben elmaradtak a szoká sos kirá ndulá sok is,
mé gis sikerü lt sort kerıt́eni egy gyá rlá togatá sra a Csık
́ i
Csipsz gyá rná l, melyen ré szt vettek az iskolá sok é s az
ó vó dá sok egyará nt. Tová bbá jú nius 21-é n az iskolá sokkal
tartottunk egy sü tö gető s, toká nyfő ző s pikniket, amelyet a
gyerekek nagyon é lveztek, jó l esett mindenkinek a sok
bezá rtsá g utá n eltö lteni egy kis idő t a szabadban.
Annak remé nyé ben zá rtuk a tané vet, hogy az ő sszel kezdő dő
jobb lesz, addig is minden kis é s nagy diá knak, kollé gá knak
tartalmas, pihentető vaká ció t kıv́á nunk!
Todor Edit
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Kiskertész élményeim

2

Köszönetnyilvánítás

018 tavaszá n elő szö r kaptam lehető sé get, hogy ré szt vegyek a
Kiskerté sz Programban. A program cé lja, hogy megismertesse a
gyerekekkel a zö ldsé gtermeszté s forté lyait, é s azt, hogy milyen
ö rö met okoz a sajá t magunk á ltal termesztett alapanyagok fogyasztá sa,
felhaszná lá sa a mindennapi é letben. En is megismerhettem ezt a vilá got,
é s annyira megszerettem, hogy 3 é ven á t ré szese voltam a kiskerté szek
birodalmá nak. A benevezé st kö vető en megkaptam a zö ldsé gmagokat, é s
elkezdtem a kertem „bené pesıt́é sé t”. Lassanké nt beletanultam abba, hogy
mit milyen folyamat kö vet, é s arra is rá jö ttem, hogy a zö ldsé gtermeszté s
bizony sok oda igyelé st, tö rő dé st é s gondozá st igé nyel. Az elejé n nem
voltam elé g motivá lt, ugyanis nem tudtam elő re, hogy mi lesz a munká m
eredmé nye. Vé gü l belá ttam, hogy a kitartó munka meghozza gyü mö lcsé t,
é s nem szabad feladni. Amikor megjelentek az első zö ldsé gek a kertben,
é s má r tudtuk fogyasztani, nagyon jó é rzé s tö ltö tt el, mert tudtam, hogy ez
az é n munká m eredmé nye, ezé rt é n dolgoztam.
A zö ldsé geket a lehető legtö bb formá ban felhaszná ltuk, mint é tel, sü temé ny é s kozmetikum is, illetve amit nem tudtunk elfogyasztani azt té lire
elraktá roztuk savanyú sá g formá já ban. A zö ldsé gtermeszté s alatt ú jra
bebizonyosodott, hogy mennyire fontos a vegyszermentes zö ldsé gek
fogyasztá sa az egé szsé gü nk megő rzé se é rdeké ben, illetve, hogy milyen
ö rö met okoz az á ltalunk termesztett é s nem a boltban megvá sá rolt termé kek fogyasztá sa.
A folyamatró l fé nyké pes beszá moló t ké szıt́ettem, amellyel mind a há rom
é vben dobogó s helyezé st é rtem el, é s munká mat é rté kes ajá ndé kokkal
jutalmaztá k.
Vitos Viktória, 8. osztály

Idén is megemlékeztünk a
Trianon-évfordulóról

N

agy ö rö mmel é s há lá val mondok kö szö netet a helyi polgá rmesteri hivatalnak é s a polgá rmesternek, valamint az ö nkormá nyzati ké pviselő -testü letnek a Bü dö sfü rdő n megtartott ké pzé s szervezé sé ben nyú jtott segıt́sé gé rt, ugyanakkor
prın
́ cipá lisomnak is, Papp Má rton plé bá nos
ú rnak odaadó tá mogatá sá é rt. Segı́tsé gü k
á ltal sikerü lt ugyanis megszervezni az első
alcsık
́ i cigá nypasztorá ció s ké pzé st a bü dö sfü rdő i menedé khá zban. Kö zö s ö sszefogá snak ó riá si ereje van. Ezt tapasztaltam meg e
ké pzé s megszervezé se sorá n. Mé g egyszer
Isten izesse mindké t hivatal vezető inek a
fá radsá gos munká t é s tá mogatá st.

A

helyi tö mbhá z lakó kö zö ssé ge kö szö neté t fejezi ki Csık
́ szentkirá ly Polgá rmesteri Hivatala vezető sé gé nek az
udvar aszfaltozá sá é rt, amely á ltal a tová bbiakban má r eső s idő ben is ké nyelmesen lehet
kö zlekedni az é rintett szakaszon.

I

dé n elő szö r, jú nius elsejé n Papp Má rton
atya megszervezte a gyermeknapot a
csık
́ szentkirá lyi ó vó nő k segıt́sé gé vel. A
helyi polgá rmesteri hivatal nevé ben Szé kely
Ernő polgá rmester kö szö neté t fejezi ki a
gyermekeknek nyú jtott é lmé nyeké rt é s a
befektetett munká é rt. Ugyanakkor tová bbi
sok sikert kıv́á n munká jukhoz.

Házasságkötés
Jú nius 11.
Kovács Szilárd és Jakab Emese

Elhalálozás
Jú nius 17.
Vaslabán Károly – é lt 58 é vet

Köszönet
Tisztelt Székely Ernő Polgármester Úr!

E

zú ton szeretné nk kö szö netet mondani Onnek é s a
helyi Polgá rmesteri Hivatalnak, Onkormá nyzatnak,
hogy lehető sé g szerint segı́tetté k a Csű rdö ngö lő
nevű né ptá nctalá lkozó lé trejö tté t, amely Lá zá rfavá n volt
megszervezve jú nius 26-á n.
Azt kü lö n kö szö njü k, hogy a Polgá rmester Ur szemé lyesen
is eljö tt é s segıt́sé geivel együ tt lebonyolıt́otta az ebé d ké szı-́
té sé t é s felszolgá lá sá t.
CSÍKSZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
Felelő s kiadó : Szé kely Ernő
Szerkesztő : Kö mé ny Kamilla

Csık
́ szentkirá lyt 95 fellé pő gyermek é s iatal ké pviselte a
rendezvé nyen, né pviseletbe ö ltö zve.
Tová bbá azé rt is há lá sak vagyunk, hogy rendszeresen, kitartó an segıt́ik, ö sztö nzik é s inanszıŕozzá k a helyi né ptá nccsoportok mű kö dé sé t.
A mindennemű támogatást Isten izesse!
Kósa Gabriella és Kelemen Szilveszter
né ptá ncoktató k
Lapterv, nyomdai munká latok:
United Graphic Arts Kft. - Csık
́ szentkirá ly, tel.: 0745 092 163
Megjelent 850 pé ldá nyban.

