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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

Vitéz Benedek Feri bácsit köszöntötték
A helyi polgármesteri hivatal szervezésében az október 24-ei ünnepi
szentmisén köszöntötték faluközösségünk legidősebb tagját, a 95 éves Vitéz
Benedek Feri bácsit.

A hónap gondolata

V

an egy nap, amikor kimegy a falu a
temető be, virá ggal é s fé nnyel, ami
elmú lik, é s bé ké vel, szeretettel, ami
nem mú lik el. Nincs má r ezen a napon fá jdalom, csak enyhe tá voli szomorú sá g ú szik a tá j
felett, mint maga az ő sz bá natos, kö dö s á lomra ké szü lő ragyogá sa. (Fekete Istvá n)

Összevont lapszám
rtesıt́jü k kedves olvasó inkat, hogy a kö vetkező november-decemberi ö sszevont lapszá munk december kö zepé n
jelenik meg.

E

Figyelni a közrendre
A legidősebb helybélit köszöntötték októberben
A rendezvé nyen ré szt vett é s kitü nteté st adott á t Farkas Balá zs konzul,
Magyarorszá g Csık
́ szeredai Fő konzulá tusá nak munkatá rsa, az Erdé lyi
Vité zi Rend ré szé rő l Vité z Szé kely Zsolt fő kapitá ny é s Vité z Benedek Pé ter
fő szé ktartó , tová bbá a helyi polgá rmesteri hivatal ké pviselő i é s az egyhá ztaná cs tagjai.
Mint Szé kely Ernő polgá rmester kö szö ntő beszé dé ben rá mutatott, „nekü nk kö zsé gi elö ljá ró knak a falunk fejlő dé se mellett nem szabad megfeledkeznü nk hagyomá nyainkró l, né pszoká sainkró l é s nem utolsó sorban a
szé pkorú akró l sem, akik elő ttü nk já rtak, dolgoztak é s egyengetté k
utjainkat, hogy nekü nk kö nnyebb legyen a já rá s rajta”. Ennek szellemé ben
szervezté k meg a legidő sebb helybé li kö szö nté sé t, amelyen Todor Edit
ö nkormá nyzati ké pviselő mé ltatta Feri bá csi é letú tjá t, Udvari Sá ra pedig
versé vel ö rvendeztette meg az ü nneplő kö zö ssé get. Isten é ltesse mé g
soká ig a helyiek kö ré ben Feri bá csit!

Bővült az apparátus
A sikeres versenyvizsgá t kö vető en ké t ú j kollé gá val bő vü lt a polgá rmesteri
hivatal munkakö zö ssé ge. Todor Ró bert a kö zö nsé gkapcsolati irodá ban
erő sıt́i csapatunkat, mıǵ Keresztes-Pap Imola Má ria a szociá lis osztá lyon
lá tja el feladatait. Jó munkát kívánunk számukra!

I

smé telten felhıv́juk a helyiek igyelmé t
arra, hogy gé pjá rmű veikkel ne parkoljanak a Kö ves utcai já rdá ra, ne akadá lyozzá k az ott kö zlekedő gyalogosok forgalmá t, ne veszé lyeztessé k biztonsá gukat.
Ugyanakkor felké rjü k a helyi gazdá kat arra,
hogy ne tartsá k portá ik elő tt – sem a fő ú t,
sem a mellé kutak menté n – mező gazdasá gi
gé peiket, mert azok nemcsak rontjá k a faluké pet, hanem esetenké nt a forgalmat, a biztonsá gos kö zlekedé st is akadá lyozzá k.

Honosítási lehetőség

T

ová bbra is segıt́sé get nyú jt a helyi ö nkormá nyzat az egyszerű sıt́ett honosıt́á si ké relmek leadá sá ban, ahogyan
a magyarorszá gi vá lasztá sokra való regisztrá lá sban is a kö zsé gbelieknek. Az é rdeklő dő k a polgá rmesteri hivatal titká rsá gá n vagy
a 0741-544 735-ö s telefonszá mon ké rhetnek segıt́sé get.

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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Aktív nyugdíjasok

A

csık
́ szentkirá lyi Ezü s Hajak Nyugdıj́as Klub tagjai mozgalmas
idő szakot tudnak maguk mö gö tt, ugyanis miutá n kö zö s kirá ndulá son vettek ré szt Berekfü rdő testvé rtelepü lé sü nkö n, a Csık
́ szentimré n októ ber 8-á n megszervezett nyugdıj́asok talá lkozó já ba is bekapcsoló dtak.
A helyi nyugdıj́as klub tagjai kö szö netü ket fejezik ki Jurcsá k Levente alpolgá rmesternek, hogy megtisztelte jelenlé té vel a fenti rendezvé nyt.

Felújított mezei utak

T

ö bb mezei ú tszakaszon is feljavıt́á si
munká latokat vé gzett idé n a helyi polgá rmesteri hivatal, ennek oká n felké rnek minden gazdá t, hogy igyeljenek oda
azok á llapotá ra, eső s, sá ros idő ben ne terheljé k azokat, az ő szi szá ntá sok alkalmá val
pedig ne szá ntsanak bele az utakba. Emellett
felszó lıt́anak minden helybé lit, hogy a szemetet ne hordjá k ki a mező re, a rendszeres
szá llıt́á s á ltal a kapu elő l viszik el a há ztartá si
hulladé kot, ahogyan a szelektıv́ szemetet is
(mű anyag, fé m, ü veg), mıǵ a lebomló nö vé nyi
maradvá nyokat komposztlá dá kba tá roljá k
inká bb. Az é pıt́kezé si hulladé kot a polgá rmesteri hivatal a mezei utak feltö lté sé re felhaszná lja, ıǵy annak is megvan a helye, tilos
illegá lis helyekre ü rıt́eni. Azokat, akiket illegá lis szemetelé sen kapnak, a tö rvé ny é rtelmé ben bıŕsá gra szá mıt́hat.

Fontos a kéményseprés
A nyugdíjasok találkozóján részt vettek községünk idősei is

Halottak napja

M

indenszentek napjá n, november 1-jé n ü nneplik a katolikusok az
ö sszes szentet, vagyis valamennyi megdicső ü lt lelket, november
2-á n, halottak napjá n pedig megemlé keznek minden elhunytró l,
kü lö nö sen a tisztıt́ó tű zben szenvedő lelkekrő l. Ez alkalombó l sokan gyertyá t, mé csest gyú jtanak elhunyt szeretteik emlé ké re é s felkeresik a temető kben hozzá tartozó ik sıŕjá t.
A szeretteikrő l kö zsé gü nkben is megemlé kező ket arra ké rjü k, hogy halottak napja utá n a kié gett mé cseseket, gyertyacsonkokat a kihelyezett szemetesekbe dobjá k, mıǵ az é pıt́ett szemé ttá roló kba a virá g- é s nö vé nyi
hulladé kok kerü ljenek. Felké rü nk ugyanakkor minden é rintettet, hogy a
temető be nagy autó kkal ne hajtsanak be, ne okozzanak ká rt a frissen
kialakıt́ott sé tá nyokban, a temető kapujá ban. A sıŕok elké szıt́é sé hez szü ksé ges alapanyagot kis szeké rrel, talicská val lehet behordani a szü ksé ges
helyre. Megé rté sü ket kö szö njü k.

F

elhıv́juk a helyiek igyelmé t, hogy tű zbiztonsá gi okokbó l mindenki ellenő rizze a lakó há zaik ké mé nyeinek á llapotá t, é s amennyiben szü ksé ges, tisztıt́tassá k ki azokat egy esetleges tű zeset elkerü lé se é rdeké ben.

Koszorúzás Kaposváron

C

sı́kszentkirá ly kü ldö ttsé ge koszorú t
helyezett el októ ber 2-á n Kaposvá ron,
az egy é vvel korá bban á tadott Má rton
Aron-szoborná l.

Kerüljük el a bajt

A

z Ecken Kö zmű felké ri minden fogyasztó já t, hogy ne dobjanak nedves tö rlő kendő ket a wc-be, azok ugyanis dugulá st okoznak, ká rosıt́já k a pumpá kat. A problé má k megoldá sa, az eszkö zö k javıt́á sa nö veli
a kö ltsé geket, ami a vıź á rá nak drá gulá sá hoz vezethet. Mint ismeretes, legutó bb Poklondfalvá n hasonló okbó l kellett javıt́á si munká latokat eszkö zö lni.

Idén is várjuk a Mikulást

A

z elő ző é vekhez hasonló an december 5-é n dé lutá n há rom é s ö t ó ra
kö zö tt a tivai Mikulá s kö rbejá rja kö zsé gü nket, hogy megö rvendeztesse a legapró bbakat. Emiatt ké rjü k, minden olyan gyerek, aki mé g
hisz a jó sá gos ajá ndé kosztó ban legyen a kapuk elő tt.

Csoportkép Márton Áron szobra előtt
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Vadrózsa a néptánctalálkozón

A

csık
́ szentkirá lyi Vadró zsa Né ptá nccsoport is ré szt vett az októ ber
17-é n megszervezett 5. Alcsık
́ i Né ptá nctalá lkozó n Csık
́ bá nkfalvá n,
amelyen ö sszesen 15 gyermek é s i jú sá gi né ptá nccsoport lé pett fel.

Igényelhető a
fűtéstámogatás

N

ovember elsejé tő l fogadja a helyi polgá rmesteri hivatal szociá lis osztá lya
a fű té s é s energiaellá tá si ké ré seket
az arra vonatkozó jogszabá ly é rtelmé ben.
Azok a csalá dok é s/vagy szemé lyek ré szesü lnek a tá mogatá sban, ahol az egy fő re eső jö vedelem nem haladja meg az 1386 lejt/szemé ly, vagy egyedü lá lló szemé lyek eseté n a
2053 lejt. Az igé nylő k nem rendelkezhetnek
az alá bbi javakkal: 1-né l tö bb lakó há z, nyaraló ; 20 á rná l nagyobb beltelek (kert+udvar);
10 é vné l iatalabb já rmű vagy ké t 10 é vné l
idő sebb szemé lygé pkocsi/motorbicikli,
pó tkocsi, kisbusz, traktor, arató -csé plő gé p,
faferdolgozó gé pek; 3000 lejné l nagyobb
bankbeté t. Az igé nylé s meneté rő l, az ahhoz
szü ksé ges iratokró l ré szletesebben tá jé kozó dhatnak a kö zsé g honlapjá n vagy telefonon a polgá rmesteri hivatal szociá lis osztá lyá nak munkatá rsaitó l.

A csíkszentkirályi néptáncosok is megmutatták tudásukat Bánkfalván
A program ü nnepi szentmisé vel kezdő dö tt a csık
́ szentgyö rgyi vá rtemplomban, amely utá n a ré sztvevő k levonultak a csık
́ bá nkfalvi kultú rotthon
udvará ra, ahol ü nnepi beszé det mondott Ré ti Zsó ia Csık
́ szentgyö rgy polgá rmestere, Borboly Csaba Hargita Megye Taná csá nak elnö ke, valamint
fő tisztelendő Pá l Vilmos-Barna alcsık
́ -ká szoni fő esperes, csık
́ szentgyö rgyi
plé bá nos. Bartalis Hajnalka csık
́ szentgyö rgyi iatal né pdalé nekes elő adá sa
utá n pedig a né ptá nccsoportok fellé pé sei kö vetkeztek, majd kö zö s tá nccal,
tá nchá zzal zá rult a program.

Felkészülni a télre

A

polgá rmesteri hivatal megké r minden
helybé lit, hogy portá ja elő tt takarıt́sa
ki a vıźelvezető á rkot, hogy havazá s,
illetve a tavaszi hó olvadá s eseté n ne okozzon
gondot a hó lé elfolyá sa, esetleges á radá sa.

Becsengettek, de vajon meddig?

M

int minden é vben, szeptember 13-á n ú jra megnyitotta
kapuit az iskola. Bizonytalansá gokkal, de remé nnyel tele elejé t
vette a 2021-2022-es tané v.
Csı́kszentkirá lyon 85 ó vodá s korú
gyermek kezdte meg a napkö zit szeptemberben. Idé n vé gre sok é vi pró bá lkozá s utá n bő vü lt az ó vodai oktatá sunk, ıǵy ú jabb csoporttal indulhattunk neki az ú j tané vnek. Ké t ú j ó vó nő vel, há rom napkö zis é s egy rö vid
programú ó vodai csoportban, jó l felszerelt é pü letben, egy helyen kezdhetté k meg gyerekeink az ú j tané vet.
Talá n egyetlen szomorú sá g a minket is
sú jtó vilá gjá rvá ny, ami kissé á ttervezte a mindennapi é letü nket. Mindezt
leszá mıt́va a kis apró sá gok boldogan
vetté k birtokukba az é pü letet, a já té kokat, az udvart. Szá mukra a izikai
jelenlé ten alapuló nevelé s minden kü lső kö rü lmé ny ellené re is biztosıt́ott.
Az iskola is szé pen kimeszelve, fertő t-

lenıt́ve é s feldıśzıt́ve vá rta a tanuló kat.
Elkezdő dö tt a folytonos é s kö telessé gszerű felelő ssé g, a mindennapi elkö telezettsé g, a rendszeres é s kitartó tanulá s 151 tanuló val. Az ú j rendelkezé sek
é rtelmé ben izikai jelenlé ttel kezdtü nk, é s ú gy né z ki, csak nagyon sú lyos
esetben fogjá k elrendelni az inté zmé ny karanté nban való helyezé sé t.
Minden tantá rgyat jó l ké pzett pedagó gusok oktatnak, é s aká r csak a tavalyi
tané vben, amelyet kitű nő vizsgaeredmé nyekkel zá rtunk, kö zö s erő vel idé n
is megpró bá ljuk magasan tartani a
szintet. Nyilvá n ehhez szü ksé g lesz
mindannyiunkra, gyerekekre, pedagó gusokra, szü lő kre egyará nt.
A hıŕekben é s nyilatkozatokban kiszá mıt́ható bb tané vet ıǵé rtek, bá r ú gy lenne, de a kö rü lmé nyek egyre romlanak,
folyamatos gazdasá gi, energia é s egé szsé gü gyi, illetve politikai krıźisek
rengetik meg a vilá gunkat. Nem egyedü l ettő l a tané vtő l, hanem minden ezt

kö vető tő l is leginká bb kiszá mıt́ható sá got remé lü nk. Jó volna, ha arra felé
tartaná nk, hogy biztosak lehessü nk az
oktatá si folyamatok szervezé si rendszeré ben, a inanszıŕozá si rendszerben, a tö rvé nykezé sben. Ezek né lkü l
sajnos sok minden elé ggé kiszá mıt́hatatlanná vá lik.
Mindezek ellené re bıźom benne, hogy
a szü lő k, az ó voda é s az iskola, valamint az ö nkormá nyzat egyet akarva,
egymá st segıt́ve való sıt́juk meg kö zö s
elké pzelé seinket. A mindennapi munká hoz sok ö rö met, jó egé szsé get, a
gyermekekben a lehető sé gek birodalmá nak felfedezé sé t, a szü lő kben igaz
segıt́ő tá rsakat, velü k együ tt elé rt é s
megé lt sikereket, optimizmust, az ó voda é s pedagó gustá rsakkal együ tt pedig jó csapatmunká t kıv́á nok!
Szabó-M. László,
iskolaigazgató
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Újraalakult Csíkszentkirály focicsapata

S

zé kely Ernő polgá rmester korá bban megbıźott a helyi futballcsapat ú jraszervezé sé vel, kezdemé nyezé sü nkre volt
igé ny, hiszen az idei é vet megelő ző en má r há rom é ve szü netelt a faluban a futballcsapat. Ez idő alatt a csık
́ szentkirá lyi
iatalok, akik szeretik a futballt, a kö rnyező telepü lé sek csapataiban rú gtá k a bő rt.

Idé n ő sszel kezdeté t vette a csapat é pıt́é se.
Fontos megjegyeznem, hogy tavasszal mé g
minden té ren lemaradá saink voltak. Ső t a
já rvá ny miatt a mai napig sem szerepel a csapat hivatalos bajnoksá gban, á m hé trő l-hé tre
bará tsá gos mé rkő zé seket szervezü nk, hogy
majd egy esetleges bajnoksá g kezdé se eseté n
felké szü ltek legyü nk. A cé l szá momra egyé rtelmű : Csık
́ szentkirá lynak legyen egy olyan
csapata, amely mé ltó ké ppen ké pviseli a falut.
Az elvá rá sok egyike pedig, hogy tö bbsé gé ben
csık
́ szentkirá lyi iatalok alkossá k a futballcsapatot, mellettü k pedig sikerü lt há rom-né gy
vá rosi já té kost is elhıv́ni, akik tudá sukkal é s
fociszeretetü kkel pé ldá t mutatnak a helyieknek. A csapat jelenleg 25 tagbó l á ll. A nyá r
kö zepé tő l rendszeresen já tszunk a kö rnyé k
csapataival. Mindeddig ö sszesen 8 mé rkő zé st
tudhatunk magunk mö gö tt, amelyek mutató ja 44 rú gott é s 9 kapott gó l.

Az újraalakult csíkszentkirályi focicsapat

Fotó: Benedek Gergő

Az ellenfelek között voltak megyei és körzeti bajnokságokban részt vevő csapatok egyaránt. A lejátszott mérkőzések eredményei:
Gyimesbü kk – Csı́kszentkirá ly 2–4
Csık
́ szentkirá ly – Csık
́ szentmihá ly 8–0
Csık
́ szentimre – Csık
́ szentkirá ly 6–1
Csık
́ szentkirá ly – Gyimesbü kk 5–1

Csık
́ kozmá s – Csık
́ szentkirá ly 2–8
Csık
́ szentkirá ly – Madé falva 3–1
Csık
́ szentkirá ly – Csık
́ kozmá s 6–1
Madé falva – Csık
́ szentkirá ly 1–4

A kezdeti nehé zsé gek é s né mi mentalitá svá ltá s szü ksé gessé ge utá n az eredmé ny ö nmagá é rt beszé l. Kü lö n ö rö m,
hogy a csapatban minden segıt́sé get megkapok a helyiekbő l á lló alapemberektő l, de mindenki beleteszi a tő le
telhető t. Lelkes a csapat. Mivel szü ksé gü nk lenne az egyesü letre, amit eddig mé g nem sikerü lt á tvennü nk, bıźom
benne, hamarosan ez is megtö rté nik, mert szü ksé gü nk van
labdá kra, felszerelé sre. Remé ljü k, hogy az ö nkormá nyzat
é s a falu egyará nt tá mogat a tová bbiakban is. Fontos, hogy
folyamatosan lehető sé get adjuk a iatal já té kosoknak, hogy
a csapat á llandó sá gá t fenn tudjuk tartani.

Szeretné m, hogyha ezt a iatalos sportot é rté kteremtő vá llalkozá ssá , a falu bü szkesé gé vé tudná nk tenni. Nos, az első
lé pé seket, ú gy gondolom, megtettü k. Orö m szá momra,
hogy első sorban olyan kö zö ssé g formá ló dik, melynek té nyleg szıv́ü gye a futball é s a kö zö ssé gé rt való munka. Termé szetesen, mivel sportró l van szó idő nké nt lehetnek gyengé bb eredmé nyeink is, de remé lem, csapatké nt tudjuk majd
kezelni, mint tettü k ezt az eddigi sikerek é s kon liktusaink
alkalmá val is. Köszönöm a bizalmat!
Vlaicu Lajos

Elhalálozás
októ ber 2. – Sipos Dénes - é lt 86 é vet
októ ber 3. – Táncos Gizella - é lt 65 é vet
októ ber 11. – Nedelka Lina - é lt 78 é vet
októ ber 16. – Seres Erzsébet - é lt 63 é vet
Urszuly Gábor - é lt 85 é vet
októ ber 18. – Seres Rozália - é lt 86 é vet
októ ber 24. – Antal Vilmos - é lt 75 é vet
októ ber 24. – Szabó Géza - é lt 85 é vet
Péter Domokos - é lt 85 é vet
CSÍKSZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
Felelő s kiadó : Szé kely Ernő
Szerkesztő : Kö mé ny Kamilla

októ ber 25. – György Rozália - é lt 67 é vet
Udvari Mária - é lt 73 é vet
októ ber 26. – Simon András - é lt 65 é vet
októ ber 27. – Balog Pál Etus - é lt 66 é vet
októ ber 28. – Zajzon Bertalan - é lt 51 é vet
Boros Lajos - é lt 87 é vet
októ ber 29. – Máté Anna - é lt 74 é ve
októ ber 31. – Boros Magdolna - é lt 80 é vet

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

