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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

Az idei költségvetésről

I

smertetjü k a 2021-es é vi kö ltsé gveté s fő bb elemeit. Mint ismeretes
idé n 4,66 millió lej a tervezett bevé tele a kö zsé gnek, amely a kö vetkező ö sszegekbő l á ll:

• a tanü gy anyagi kö ltsé gé re az á llami kö ltsé gveté sbő l 150 ezer lej;
• ezen kıv́ü l a tanü gy kapott az á llami kö ltsé gveté sbő l a tanulá si nehé zsé gekkel kü zdő gyermekek ré szé re 39 ezer lejt, a sajá tos nevelé si igé nyű
gyermekek jogainak biztosıt́á sá ra, illetve ö sztö ndıj́ra 10-10 ezer lejt;
• szociá lis segé lyben ré szesü lő k fű té spó tlé ká ra 10 ezer lej, á llami szubvenció bó l 6 ezer lej
• mozgá skorlá tozottak gondozó inak izeté sé re 671 ezer lej;
• kö zö ssé gi egé szsé gü gyi asszisztens izeté sé re 63,85 ezer lej;
• a jö vedelem adó bó l (6%) visszaosztott ö sszegek a helyi kö ltsé gveté s
kiigazıt́á sá ra 68 ezer lej;
• az á llami kö ltsé gveté sbő l 205 ezer lej lett jó vá hagyva a helyi kö ltsé gveté s kiigazıt́á sá ra;
• a jö vedelmi adó bó l (63,00%) visszaosztott ö sszeg a helyi kö ltsé gveté s
kiigazıt́á sá ra 1761 ezer lej;
• az orszá gos telepü lé sfejleszté si programbó l (PNDL) 262,54 ezer lej;
• a kü lö nbö ző adó k é s illeté kekbő l 1404 ezer lej;
A kiadá si oldalon a kö ltsé gek 6,69 millió lejt tesznek ki, amelybő l mű kö dé si kö ltsé g 4,39 millió lej, fejleszté si kö ltsé g 2,3 millió lej.
A mű kö dé si kö ltsé g a kö vetkező ké pp oszlik fel:
• a hivatal fenntartá sá nak anyagi kö ltsé gé re 435 ezer lej, szemé lyi kö ltsé gre 1628 ezer lej;
• má s kö zigazgatá si tevé kenysé gre 20 ezer lej, tartalé kalap, katasztró fá k
eseté re 30 ezer lej;
• polgá r é s tű zvé delemre 102,50 ezer lej;
• kö zö ssé gi egé szsé gü gyi asszisztens izeté sé re 63,85 ezer lej, anyagkö ltsé gre 10 ezer lej;
• a tanü gy anyagkö ltsé geinek fedezé sé re 235,50 ezer lej, sajá tos nevelé si
igé nyű gyermekek jogainak biztosıt́á sá ra 10 ezer lej, tanulá si nehé zsé ggel
kü zdő gyermekek szá má ra 39 ezer lej, ö sztö ndıj́akra 11,50 ezer lej;
• a kultú rotthon fenntartá sá ra 39 ezer lej, a kö nyvtá rra 36 ezer lej, sporttevé kenysé gekre 98 ezer lej;
• má s kulturá lis tevé kenysé gekre 110 ezer lej;
• mozgá ssé rü ltek gondozá sá ra 763,10 ezer lej, fű té spó tlé kra 27 ezer lej,
gyermekvé delemre 8,40 ezer lej, csalá don belő li erő szak megelő zé sé re,
valamint segé lynyú jtá sá ra 5 ezer lej, rokkant szemé lyek foglalkoztatá sá ra
10 ezer lej;
• kö zsé ggazdá lkodá sra, kö zvilá gıt́á sra 110 ezer lej;
• szemé telszá llıt́á sra 90 ezer lej, fejleszté si programokra 40 ezer lej;
• utcá k, hidak karbantartá sá ra 370 ezer lej;
• má s gazdasá gi tevé kenysé gekre 49 ezer lej, turizmusra 57 ezer lej.
(folytatás a harmadik oldalon)

A

A hónap gondolata

zé rt szeretek gyermekek kö zt lenni,
mert ő k mé g olyan á rtatlanok, nem
akarjá k magukat megjá tszani, ú gy
é lnek, ahogy a felnő ttek má r sohasem fognak. (Papp Csilla)

Ingyenes a gázbekötés

M

á rcius 17-é n a 264-es szá mú Hivatalos kö zlö nyben megjelent a
18/2021 szá mú ANRDE rendelet,
amely a fö ldgá zelosztó rendszerhez való
csatlakozá sró l szó l, é s eltö rli a 178/2020-as
rendeletet. Annak é rtelmé ben bá rki leteheti
a ké ré st a fö ldgá zelosztó (distribuitor) felé ,
hogy igé nyli a gá zszolgá ltatá st, a szolgá ltató nak pedig 45 napon belü l vá laszolnia kell a
ké ré sre, amelyben kikü ldenek egy szerző dé smintá t. Abban leı́ r já k milyen kö rü lmé nyek kö zö tt lehet bevezetni a laká sba a
gá zhá ló zatot, mennyibe kerü l é s a ké ré sek
fü ggvé nyé ben mikor lehetsé ges a bekö té s/beruhá zá s. Ha a ké relmező elfogadja a
felté teleket, akkor a bekö té st elvé gezteti a
fö ldgá zelosztó a sajá t pé nzé n licit alapjá n
egy ANRE engedé llyel rendelkező cé ggel. Az
ú j rendelet szerint a fö ldgá zelosztó felajá nlhatja a ké relmező nek, hogyha a felté telek
nem felelnek meg (ké ső re lesz a munká lat
elvé gezve), hogy a ké relmező vé geztesse el a
bekö té st egy ANRE engedé llyel rendelkező
cé ggel, é s a szerző dé sbe foglalt ö sszeget a
fö ldgá zelosztó 5 é ven belü l vissza izeti é ves
leosztá sban az é rintetteknek.

Több mint 200 igénylés

L

ezá rul az egysé ges mező gazdasá gi
tá mogatá sok igé nylé si idő szaka, a
helyi gazdá k kö zü l 233-an fordultak
segı́tsé gé rt a helyi polgá rmesteri hivatal
munkatá rsaihoz a ké relmezé si iratcsomó
ö sszeá llıt́á sa vé gett.
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Nosztalgiakörút 2. rész
A diákság szolgálatában

N

osztalgiakö rutunk má sodik
alkalmá val a 83. é leté vé ben já ró Bucur Anna, Erdemes tanı-́
tó i kitü nteté ssel mé ltatott nyugalmazott tanıt́ó né nihez té rtem be. Anna
né nivel a tanıt́ó i pá lyafutá sa mellett
szó t ejtettü nk a korá bbiakban a falukö zö ssé g é rdeké ben vá llalt egyé b é rté kteremtő munká já ró l is. Né há ny szó ban
beszé lt elhunyt fé rje, Bucur Já nos egykori né ptaná cselnö k munká ssá gá ró l is.
Bucur Anná t az idő sebb generá ció
tagjainak nem szü ksé ges bemutatni,
fő leg azok szá má ra ismerő s, akik a
hetvenes-nyolcvanas é vekben tanultak meg ıŕni, olvasni é s szá molni. A
jelenleg nyugdıj́as é veit é lő , 83. é vé ben
já ró idő s asszony beszé lt nagy vonalakban az iskolai tevé kenysé gé rő l é s a
kö zö ssé g é rdeké ben vá llalt munká já ró l. „Né gyen vagyunk testvé rek, egyik
orvos, má sik tanıt́ó é s a harmadik otthon maradt a szü lő i há zná l, Szentkatolná n. Jó magam 1955-ben jö ttem el a
szü lő i há zbó l, azó ta ezen a kö rnyé ken
dolgoztam, fé rjhez mentem, ké t leá nyom szü letett, van há rom unoká m, itt
é lek most is. Akkoriban sem volt
kö nnyű , dolgozni kellett, voltak a
rendszerben hibá k, de ennek ellené re
nagyon szerettem tanıt́ani” – mesé lte a
szé pkort megé rt asszony. 17 é vesen
kezdtem el tanıt́ani, 21 é vet Csık
́ szentimré n tanıt́ottam, majd amiutá n 1974ben a fé rjemmel Csı́kszentkirá lyra
kö ltö ztü nk, 1976-tó l tová bbi 14 é vet a
kö zsé gben dolgoztam tanıt́ó né niké nt.
Innen jö ttem el nyugdıj́ba 1989-ben –
szá molt be Anna né ni.
A pedagógusi pályáról
– Az iskolá ban a gyerekek nem egyformá k, volt, aki jó é szjá rá sú , é s akadt
olyan is, aki kevé sbé , akinek nehé zkesen ment a tanulá s, azonban egyvalami biztos volt, hogy mindenkit meg
kellett tanıt́ani a tehetsé gé nek megfelelő mé rté kben – mondta a nyugalmazott tanıt́ó nő . A gyermekek azonkıv́ü l
kö telező en ré szt kellett vegyenek a
politikai pá rtok elő alakı́tá sá ban, há -

romé ves kortó l má sodik osztá lyos
korukig só lymok voltak, utá na pionı-́
rok é s tizenné gy é ves kortó l KISztagok. Az iskolá n kıv́ü l a só lymokkal
való foglalkozá s is az Anna né ni feladata volt, emellett ö t é vet volt a kö zponti pionı́ r szervezet delegá tusa,
illetve az orszá gos é s megyei taná cs
tagja. A kö zö ssé gi nevelé s volt az
első dleges cé l, é s mindez ó rá n kıv́ü li
tevé kenysé gnek szá mı́ t ott, mint
mondta, tá rsadalmi tevé kenysé gké nt
vé gezte a munka mellett. – Ezenkıv́ü l
mindig volt osztá lyom, é s az i jú sá gi
é letbő l is igyekeztem kivenni a ré szem, tö bb kollé gá mmal együ tt szın
́ já tszó csoportot é s tá nccsoportot mű kö dtettü nk. TV, de mé g csak rá dió sem

de a lé nyeg az, hogy jó emberek lettek.
Mindvé gig erre tö rekedtem a harmincö té ves tanı́tó i pá lyá m sorá n. A
munká mat a felső bb szervek is elismerté k é s é rté kelté k, az Erdemes tanı-́
tó i dı́jjal jutalmaztak, tü ntettek ki.
Tudomá som szerint egé sz Alcsı́kon
korá bban senki sem kapott ilyen dıj́at.
Férjéről, Bucur Jánosról
Az ö zvegy tanıt́ó né nivel felidé ztü k a
fé rje munká ssá gá t is, hiszen né hai
Bucur Já nos korá bban a falu é lé n, mint
né ptaná cselnö k teljesıt́ett szolgá latot.
– A hatvanas é vekben né ptaná cselnö k
volt, majd dolgozott a borvıźné l is. –
Elé g nehé z perió dusban volt né ptaná cselnö k, ugyanis abban az idő ben
mé g a falukat is ö sszevontá k, é s hé t
telepü lé sé rt kellett feleljen. Rengeteget dolgozott a kö zö ssé gé rt é s a falué rt,
tö bbek kö zö tt ezt a kultú rhá zat is ő
fejezte be, illetve a csık
́ szentimreit ő
é pıt́tette, elindıt́otta a Borsá ros-fü rdő t,
majd jö ttek az iskolá k rendbeté telei.
Sok minden van, amit nem tudok, ıǵy
keveset mondhatok, mert a munká já ba
nem szó ltam bele, de nagyon sokat
dolgozott.
További élmények

Bucur Anna, nyugalmazott tanító néni
mindenhol volt akkoriban, de az é let
folyt. Infrastrukturá lisan sem a mai
á llapotok uralkodtak az iskolá ban, de
kellett vé gezni a dolgunkat. Gyermekeimmel – diá kjaimmal – meg vagyok
elé gedve, hiszen mikor lá tom talá lkozó k alkalmá val, hogy mindegyikbő l
rendes é s becsü letes ember vá lt, jó é rzé s szá momra. Vannak, akik egyetemet vé geztek, é s vannak olyanok, akik
szakmunká ské nt keresik betevő jü ket,

– Bizony, sok konzultá ció t tartottam a
gyermekeknek, fő leg amelyiknek beszé dhibá ja volt, vagy nehezen ment az
ıŕá s. Sokszor meg kellett fogni a kezé t a
gyermeknek, de megé rte az ö rö mü ket
é s fejlő dé sü ket lá tva, az minden pé nzné l tö bbet é rt. S ké ső bb is, amikor
talá lkozó kon jö nnek é s megkö szö nik a
fá radozá st, bizony jó é rzé s, ső t – tette
hozzá elé rzé kenyü lve az idő s tanı́tó
né ni – a mai napig az ú ton is, hogyha
meglá tnak, kö szö nnek, é s ú gy é rzem,
megbecsü lnek. A mindennapokban
má r egyre kevesebbet teszek-veszek,
ú jsá got olvasgatok, vagy keresztrejtvé nyt fejtek, má r eltelt az idő … – zá rta
beszé lgeté sü nket Bucur Anna, nyugalmazott tanıt́ó né ni.
Vlaicu Lajos

Programajánló

J

ú nius 4-é n 15 ó rá tó l tartjá k meg kö zsé gü nkben az idei
Trianoni megemlé kező ü nnepsé get a ré gi polgá rmesteri hivatal elő tt.

J

ú nius 12-é n az elő ző é vekhez hasonló an idé n is megtartjá k
a kö zsé gbeli iataljaink nagykorú sı́ t ó ü nnepsé gé t a
nagymisé vel egybekö tve.

2021. május

Az idei költségvetésről
(folytatás az első oldalról)
A bü dzsé fejleszté si ré sz (ebbe tartoznak a helyi beruhá zá sok, fejleszté si munká latok) a kö vetkező kbő l á ll: 262,54
ezer lej pá lyá zati pé nz a csatornabő vı́té si beruhá zá s
munká lataira, 2,037 millió lej az elő ző é vekbő l megtakarıt́ott ö sszeg.
Az elő ző é vekbő l megtakarı́tott ö sszeget a kö vetkező
té telekre szá njá k:
• csatornabő vıt́é si beruhá zá s munká lataira 273,54 ezer lej;
• kultú rotthon modernizá lá sá ra (FEADR/PNDR program)
560 ezer lej;
• Kö ves utca já rdaé pıt́é si munká lataira 10 ezer lej;
• a Fő ú t, a 123A jelzé sű megyei ú t melletti já rda tervezé sé re
48 ezer lej;

• a Kincseszegi já rda munká lataira 105 ezer lej;
• a Poklondfalvi já rda munká lataira 105 ezer lej;
• a vıźtisztıt́ó berendezé s tervezé sé re (Menedé khá z, Borsá ros) 60 ezer lej;
• a vıźcsatorna tervezé sé re Bü dö sfű rdő n 100 ezer lej;
• a helyi utcá k aszfaltozá sainak folytatá sá ra 410 ezer lej;
• a mű fü ves pá lya tervezé sé re, munká lataira 318 ezer lej;
• az iskola szigetelé sé nek tervezé sé re 42 ezer lej;
• a kö zsé g fejleszté si tervé re 12 ezer lej;
• a CNI-s uszoda engedé lyeinek beszerzé sé re 18,67 ezer lej;
• a Hıd
́ ú jjá é pıt́é sé nek engedé lyeire 10 ezer lej;
• a derıt́ő á llomá s szennyvıźé nek az Oltba való bevezeté si
munká lataira 50 ezer lej;
• é pü letvá sá rlá sra 158 ezer lej, egyé b fejleszté sekre 20 ezer lej.

Rézhangszerek Csíkszentkirálynak 1884-ből

H

osszas levé ltá ri é s kö nyvtá ri kutatá s sorá n ú jabb
é rté kes é s é rdekes adat, informá ció birtoká ba jutottam a csık
́ szentkirá lyi fú vó szenekar tö rté neté t illető en. Lassan feldolgozá sra kerü l a teljes á ttanulmá nyozott
levé ltá ri anyag, kiegé szıt́ve egy-ké t é rdekes szemé lyismertető vel vagy a té má hoz kö thető fontos adattal, tö rté nettel.
Az elő ző ö sszeá llıt́á sban az alapıt́ó Hosszú Ferenc esperes
portré ja elevenedett meg, a mostaniban pedig a fú vó shangszerek gyá rtó já nak, szá llıt́ó já nak é letrajzá val, valamint az 1884ben megkö ttetett ü zlet ré szleteivel ismerkedhetü nk meg.
Tö rté nt ugyanis, hogy 1884 januá rjá ban az alapıt́ó helyi plé bá nos megrendelt tizenké t hangszert Budapestrő l, Schunda Vencel Jó zsef hangszergyá rostó l. Erdemes nyomon
kö vetni é letú tjá t hiszen nem aká rkirő l van szó . Schunda
Jó zsef 1845-ben szü letett egy csehorszá gi kis faluban,
Dubecben. 1856-ban telepedett á t Budapestre az ugyancsak hangszergyá rtó nagybá tyja hıv́á sá ra. A kor szoká sainak megfelelő en nyugaton szerzett tapasztalatokat majd
1868-ban visszaté rt a magyar fő vá rosba, é s bá tyja visszavonulá sa utá n á tvette a csalá di hangszerü zem irá nyıt́á sá t.
Tevé kenysé ge folytá n az ü zem gyarapodott, olyannyira,
hogy a szá zadforduló n má r kö zel ö tven munká st foglalkoztatott. Figyelme első sorban a cimbalom felé irá nyult majd
ké ső bb a tá rogató felé , amelyeknek modernebb, tö ké letesı-́
tett vá ltozatait szabadalmaztatta, de mindezek mellett
folyamatosan a ré zfú vó s hangszerek gyá rtá sa is folyt. A
bevé tel nagyobb ré sze a monarchiá ban virá gkorukat é lő
katonazenekarok megrendelé seibő l szá rmazott. Andrá ssy
Gyula kü lü gyminiszter is felkarolta a né pszerű sıt́é sé t, ıǵy
lett tö bb nyugat-euró pai orszá gban piacvezető hangszerá rú s, valamint a csá szá ri é s kirá lyi udvar hangszergyá rtó ja.
Való sá gos szaktekinté llyé nő tte ki magá t, vilá gkiá llıt́á sokon vett ré szt, ahol rendszeresen a zsű ribizottsá g tagja volt.
Jelentő s kö zé leti szereplő , mecé ná s, zeneszerző k tá mogató ja, koncertek, hangszerbemutató k lelkes szervező je.
Az 1884 februá rjá ban a Csık
́ szentkirá lyi Zene Egyesü let é s
Schunda Vencel Jó zsef kö zö tt lé trejö tt hangszervá sá rró l
ıŕá sos bizonyıt́é k van, mé gpedig egy ké zzel ıŕott szá mla,
amely á rjegyzé ket é s felelő ssé gvá llalá st tartalmaz a szá llıt́ó
ré szé rő l. Erdekes ré szlet, hogy a gyá rtó vá llalja a szá llıt́á s
kö ltsé geit is Budapest é s Agostonfalva kö zö tt. Azé rt Agostonfalvá ig, mert ekkor mé g a szé kely kö rvasú t csı́ k i
szakasza nem volt megé pü lve (1897-ben adjá k á t), tehá t
Csık
́ szentkirá lyra vasú ton nem juthatott el a hangszerszá l-

lıt́má ny. Agostonfalva Erdő vidé k kapuja pá r kiló mé terre
Mikló svá rtó l, ahol Hosszú Ferenc szolgá lt Csık
́ szentkirá lyra való á thelyezé se elő tt, ıǵy já rtasnak szá mıt́hatott a kö rnyé ken. Lehet nem vé letlen, hogy é ppen erre az á llomá sra
é rkezett a szá llıt́má ny.
Vé gezetü l á lljon itt a szerző dé s, szá mla, amely Nagy Lajos,
mint a Csı́kszentkirá lyi Zene Egyesü let megbı́zottja é s
Schunda Vencel Jó zsef budapesti hangszergyá ros kö zö tt
kö ttetett.
Ravasz Ákos

Fotó: Ravasz Ákos
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Befejezték az aszfaltozást

Kicserélt tetőcsatornák

M

ostanra kö zsé gü nk minden egyes mellé k- é s zsá kutcá já t is
aszfaltburkolat borı́tja, befejezté k ugyanis a tavaly é v vé gi
fagyok beá llta miatt fé lbeszakadt aszfaltozá si munká latokat.
Osszesen mintegy tizenhá rom utcá ban aszfaltoztak, ami á ltal 1300
mé ternyi ú tszakaszra kerü lt aszfaltburkolat.

S

ajá t kö ltsé gveté sé bő l cseré ltette ki a
helyi ö nkormá nyzat a ré gi polgá rmesteri hivatal, né piskola é s iskola tető csatorná it. Az é pü let á llagmegő rzé se miatt volt
elengedhetetlen ez a beavatkozá s.

Járdaépítés zajlik

H

ozzá fogtak a Kö ves utca jobb oldalá n a
já rdakié pı́té si munká latoknak, az
ö nkormá nyzat ehhez ké ri az é rintett
lakó k, az ott kö zlekedő k megé rté sé t, az esetleges kö zlekedé si fennakadá sok miatt a
tü relmü ket.

Beltéri strandolás
Befejezték a félbeszakított aszfaltozási munkálatokat
Fotó: Veres Nándor

Lovas zarándoklatra bízott imaszándék

A

csık
́ somlyó i pü nkö sdi bú csú alkalmá val szervezett IV. Pü nkö sdi
Lovas Zará ndoklat Potá pi Arpá d Já nos, a magyarorszá gi Miniszterelnö ksé g nemzetpolitiká é rt felelő s á llamtitká r ré szvé telé vel kö zsé gü nkö n is á thaladt. A plé bá niatemplom elő tti té ren á tvetté k a csık
́ szentkirá lyiak imaszá ndé ká t is Marci-atya, Szé kely Ernő polgá rmester é s Tá nczos Barna kö rnyezetvé delmi, vıźü gyi é s erdé szeti miniszter jelenlé té ben.

J

ú nius 15-é tő l ú jra haszná lható a Borsá rosfü rdő belté ri strandja, elő jegyzé sé rt Darvas
Agota hıv́ható a 0751-081 620-as telefonszá mon, hé tkö znaponké nt 8 é s 16 ó ra kö zö tt.

Köszönetnyilvánítás

H

argita Megye Szociá lis é s Gyermekvé delmi Igazgató sá gá nak csık
́ szentkirá lyi há zá ban nevelkedő gyerekek,
há lá s kö szö netü ket fejezik ki kö zsé gü nk taná csosainak az ü nnepi asztalukra megteremtett hú své ti bá rá nyé rt.

Házasságkötés
Má jus 29.
Kovács Szabolcs - Csiszér Orsolya

Elhalálozás
Má jus 2.
Vitos Lujza – é lt 75 é vet
Má jus 7.
Máthé István – é lt 76 é vet
Má jus 12.
Kristó Ilona – é lt 76 é vet
Előljáróink fogadták a településünkön áthaladó Lovas Zarándoklatot

Felszólítás

Má jus 19.
Székely Ilona – é lt 86 é vet

I

smé telten felhıv́juk a kö zsé gbeliek igyelmé t, hogy a portá k elő tti vıźelvezető á rkok, patakpartok tisztá n tartá sa,
rendszeres kaszá lá sa a lakó k felelő ssé ge. Emiatt a polgá rmesteri hivatal felszó lıt́ minden é rintettet, hogy aki mé g nem
tette meg, vé gezze el mihamarabb a takarıt́á st, kaszá lá st.
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United Graphic Arts Kft. - Csık
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