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Csíkszentkirály Önkormányzatának havi tájékoztatója

Szüreti mulatság boristennel
Az idei szü reti bá lt é s felvonulá st 11 pá r helyi 2002-2003-ban szü letett
iatal szervezte meg, a cső szbıŕó Simon Elő d, a bıŕó né Balá zs Dzsesszika
volt. A cső szö k a helyi plé bá niatemplomban kapott á ldá s utá n vonultak fel
a kö zsé g utcá in, tá ncoltak Kincseszegben, Poklondfalvá n é s a Kutyapiacon.
Este kilenc ó rá tó l kezdő dö tt a tá ncos mulatsá g, a ré sztvevő k szó rakoztatá sá ban kiemelkedő szerepet vá llalt Lakatos Lá szló a boristen szerepé ben. A
bá l a hagyomá nyos cső sztá nc utá n zá rult.

A hónap gondolata

A

z ó vodá inknak, iskolá inknak nem bajnokké pző tanfolyamoknak kellene
lenniü k, nem hiszem, hogy egy iskola
versenyistá lló kellene legyen, ahol egyetlen
dolog szá mıt́, az individuá lis eredmé nyek, a
sikerek, hanem az é letre felké szıt́ő , az é letnek szerves ré szé t alkotó terek, ahol egy reá lis vilá gba kilé pé sre ké szıt́jü k fel a gyermekeinket. (Bö jte Csaba)

Felhívás

F

elhıv
́ juk a lakosok igyelmé t, hogy
szeptember 30-á n lejá rt a kamatmentes adó k izeté si hatá rideje.
Megké rjü k az adó izető ket, hogy tegyenek
eleget á llampolgá ri kö telezettsé geiknek, izessé k be elmaradá saikat.

Folyamatos a
járdaépítési munkálat
Csőszök a templomban. Idén nem maradt el a szüreti bál sem

Felhívás
Kö zsé gü nk lakó inak tudomá sá ra hozzuk, hogy
2021. októ ber 1-tő l ú j vezető sé ge van az Ecken
Kö zmű (vı́z- é s csatornaszolgá ltató ) cé gnek,
Udvari Istvá n szemé lyé ben. Ugyancsak vá ltozik
a nyitvatartá si program a ré gi szé khelyen: hé tfő n 8–14 ó ra kö zö tt, kedden pedig 16–18 ó ra
kö zö tt van lehető sé g a be izeté sre, mıǵ szerdá n,
csü tö rtö kö n é s pé nteken a vıźfogyasztá si dıj́akat há zná l fogjá k begyű jteni. Vá rjuk javaslataikat, é szrevé teleiket, meglá tá saikat a cé g jobb é s
haté konyabb mű kö dé se cé ljá bó l. Tová bbi informá ció a kö vetkező telefonszá mokon ké rhető : Udvari Istvá n 0742-629531; Czirjá k Gyö ngyvé r 0757679871.

B

efejezté k a já rdaé pı́té si munká latot
a Kö ves utcá ban, a 900 ezer lej
é rté kű munká lat sorá n kö zel egy
kilomé ternyi hosszú sá gban fedté k be a
vı́zelvezető á rkot, hogy biztonsá gos kö zlekedé si felü letet biztosı́thassanak ezá ltal
a gyalogosoknak.
Mint ismeretes, a bü dö sfü rdő i ú t felú jı́tá sa
utá n jelentő sen megnö vekedett az autó s
forgalom az emlı́tett szakaszon, ı́gy a gyalog kö zlekedő k testi é psé ge miatt fontos
volt megfelelő já rda kialakı́tá sa.
Szinté n sikerü lt a vé gé re é rni a poklondfalvi
já rdaé pıt́é si munká latnak, amelyet helyi é s a
megyei ö nkormá nyzat kö ltsé gveté sé bő l inanszıŕoztak. Ugyanakkor folytató dik a kincseszegi já rda kié pıt́é se.
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Megtisztították az Olt-partját

Köszönetnyilvánítás

Nagyszabá sú szemé tszedé si akció t hirdettek idé n szeptember 11-é re,
amikor is az Olt forrá sá tó l a Brassó megye hatá rá ig tartó partszakasz egy
idő ben tö rté nő tisztı́tá sá ra tettek pró bá t. Ebbe a kezdemé nyezé sbe
bekapcsoló dott Csık
́ szentkirá ly is, amely ré vé n 50 zsá k szemetet gyű jtö ttek ö ssze a folyó partró l. Kö szö net minden olyan helybé linek, aki fontosnak
tartotta é s idejé bő l szá nt kö rnyezetü nk tisztá ntartá sá ra is.

Van aki eldobja, míg más összeszedi a szemetet az Olt partjáról

Válasz temetőügyben
A Szé kelyhon napilap SMS-rovatá ban megjelent ü zenetre
reagá lva szeretné nk leszö gezni kedves Má ria, hogy a helyi
polgá rmesteri hivatalnak nem kö telessé ge kaszá ltatni a
temető ben. Ennek ellené re é vrő l é vre felvá llalja az
inté zmé ny, hogy a helyi kö zö ssé gé rt megteszi azt. Ahogy

C

sık
́ szentkirá ly polgá rmestere kö szö neté t fejezi ki a Csık
́ szentkirá lyi Falunapok szervezé sé ben nyú jtott segıt́sé gé rt
minden tá mogató nak, ré sztvevő nek, szervező nek, munká juk á ltal ugyanis minden
korosztá lynak sikerü lt tartalmas kikapcsoló dá si lehető sé get nyú jtani. Há la ezé rt a helyi
taná csosoknak – Balogh Kinga, Bartha Lá szló ,
Benedek Zoltá n, Biró Attila-Jó zsef, Jurcsá k
Levente, Russu Bors Tibor, Sipos Tibor,
Szé kely Arpá d- Levente, Todor Edit, Tő ke
Tibor, Vlaicu Lajos –, a polgá rmesteri hivatal
alkalmazottainak, a helyi plé bá niá nak, a helyi
kö zbirtokossá gnak, illetve a Hargita Gyö ngyé nek, a Corect Team Kft-nek, a Vegarom Kftnek, Izsá k Elemé rnek, Ravasz Ernő nek,
Darvas Bé lá nak, Csiszer Endré nek, Gá bor
Mihá lynak, Pá l Jakabnak. Tová bbá kö szö net
já r a Roncsderbi szervező inek – Sipos Tibor,
Gö rbe Aron é s segıt́sé gei –; a focibajnoksá g
szervező inek – Vlaicu Lajos é s csapata –; az
Elő há gó Tour szervező inek – Benedek Zoltá n
é s csapata –; a Lovasnapok szervező inek –
Czirjá k Bé la, André Istvá n, André Abel, André
Lá szló , Benedek Eva, André Ildikó , Pé ter
Erzsé bet, Czirjá k Gyö ngyvé r, André Kinga,
Seres Bé la, Gyö rgy Benedek, Pé ter Gyö rgy, Gá l
Má ria, André Tamá s, André Balá zs, André
Istvá n, Gyö rgy Zsolt –; a Gasztronó mia
verseny ré sztvevő inek – Ravasz Akos é s
csapata, Tá nczos Tamá s é s csapata, Tá nczos
Sá ndor é s csapata, Tankó Csaba é s csapata.

eddig, ú gy ezt kö vető en is el tudjuk dö nteni, hogy mikor kell
az emlıt́ett munká latot elvé gezni: októ berben szinté n hozzá lá tunk a munká hoz, hogy november elsejé re a temető nk
teljes dıśzben fogadja a szeretteikre emlé kező ket. Ezú ton
ké rjü k Má riá t, hogy mutassa meg, melyik sıŕjá ra hull rá
mindig a fű , hogy ezú ttal a kaszá lá ssal elkerü lhessü k azt,
nem okozva tö bb fejtö ré st szá má ra.

Kiemelkedő tanulmányi- és sportteljesıt́ményeikért dıj́azták

Izsák Réka

Gecse Hugó és Gecse Olivér

Bors Huba-Ferenc

Vitos Viktória

2021. szeptember

A hála szavai

M

indenekelő tt: há lá s vagyok azé rt, hogy Isten első szolgá lati helyemké nt Csık
́ szentkirá lyt adta. A cigá nypasztorá ció csak akkor
tud haladni, ha lehető sé get adunk fejlő dé sé re.
Kijelenthetem, hogy a tavalyi é vben legfő bb tá mogató ja a pasztorá ció s
munká nak a helyi ö nkormá nyzat volt. Há lá s vagyok Szé kely Ernő polgá rmester ú rnak é s csapatá nak ö nzetlen tá mogatá suké rt.

Történelmi esemény zajlott Büdösfürdőn szeptemberben
A szeptember 17-19-ei hé tvé gé n tö rté nelmi esemé nynek lehettek szemé s fü ltanú i a csık
́ szentkirá lyi hıv́ek, hiszen pé nteken 17. Ková cs Gergely
é rsek atya lá togatott el Bü dö sfü rdő re, ahol az alcsık
́ i cigá nypasztorá ció
ö nké ntes munkatá rsainak szervezett tá bor nyitó szentmisé jé t celebrá lta.
Tudtommal korá bban nem volt é rseki mise Bü dö sfü rdő n. E há rom nap legfő bb tá mogató ja a helyi ö nkormá nyzat volt. Há la é s kö szö net.
Bízom benne, hogy a továbbiakban is együtt tudunk szolgálni Isten legnagyobb dicsőségére.
Kalányos Ottó

Szentkirályi lovas siker

Felülmúlták a teljes mezőnyt a szentkirályi lovasok

Gratulálunk Czirják Bélának és André Ábelnek, akik a szeptemberben
megszervezett IV. Kászoni Fogathajtó Napon első helyen végeztek.

Csíkmadarasi többcélú
Központ működtetése

A

Gyulafehé rvá ri Caritas Egyesü let –
Egé szsé gü gyi é s Szociá lis Gondozá s a
Csı́k LEADER Egyesü lettel partnersé gben megkezdte a Csık
́ madarasi tö bbcé lú
Kö zpont mű kö dteté se elnevezé sű projekt
megvaló sıt́á sá t. A pá lyá zatot az Euró pai Unió
tá mogatja a Humá nerő forrá s 2014-2020
Operatıv́ Programja ré vé n.
A pá lyá zat cé lja a tá rsadalmi befogadá s elő mozdı́ t á sa, kü zdelem a szegé nysé g é s a
megkü lö nbö zteté s minden formá ja ellen. A
projekt idő futama: 33 hó nap 2021.04.01. é s
2023.12.31 kö zö tt. Tervezett tevé kenysé gek:
tá jé koztatá s é s szakmai taná csadá s a munkaerő piaci elhelyezkedé s vagy munkahely megtartá sa cé ljá bó l; idő s vagy fogyaté kkal é lő szemé ly é letkö rü lmé nyeinek é s é letszın
́ vonalá nak javıt́á sa; idő s szemé lyek nappali foglalkoztatá sa a Generá ció kon á tıv́elő kö zpont
kereté ben; munkané lkü li/á llá skereső felnő ttek izikai é s egé szsé gü gyi á llapotá nak felmé ré se; szakké pzé s munkané lkü li/á llá skereső felnő tteknek otthoni idő sgondozá s,
gyermekgondozá s, á poló szakterü leteken;
szakké pzé s vá llalkozó i ké szsé gek nö velé se
teré n; 4 kezdő vá llalkozá s tá mogatá sa há trá nyos helyzetű ek szá má ra; idő s vagy szegé nysé g/tá rsadalmi kirekeszté s á ltal veszé lyeztetett, vagy fogyaté kossá ggal é lő szemé lyek
tá jé koztatá sa a szemé lyi okmá nyok, a vagyon, a csalá di á llapot szabá lyozá sá hoz,
illetve a juttatá sokhoz való jogokhoz kapcsoló dó jogi segıt́sé gnyú jtá s ré vé n.
A pá lyá zat kiterjed a Csık
́ LEADER egyesü let
teljes terü leté re: Balá nbá nya, Tusná dfü rdő ,
Csık
́ csicsó , Csık
́ dá nfalva, Csık
́ karcfalva, Csık
́ kozmá s, Csı́kmadaras, Csı́kpá lfalva, Csı́krá kos, Csık
́ szentdomokos, Csık
́ szentgyö rgy,
Csık
́ szentimre, Csık
́ szentkirá ly, Csık
́ szentlé lek, Csık
́ szentmá rton, Csık
́ szentmihá ly, Csık
́ szentsimon, Csı́kszenttamá s, Gyimesfelső lok, Gyimeskö zé plok, Ká szonaltı́z, Madé falva, Szé pvıź, Tusná d.
Bő vebb informá ció é rt keresse meg a Gyulafehé rvá ri Caritas Egyesü letet az Egé szsé gü gyi é s Szociá lis Gondozá s telefonszá ma:
0724327941, 0266 315 763, 0266313101, email-cı́me: homecare. of ice@caritas-ab.ro,
honlap: www.caritas-ab.ro/pocu.
A Csı́k LEADER Egyesü let telefonszá ma:
0266 379 045, 0745 654 922, 0757070135,
e-mail-cı́m: of ice@csikleader.ro, honlap:
www.csikleader.ro/pocu.

XVI. évfolyam 9. szám - 2021. szeptember

Püspöki válaszlevél Csíkszentkirályra

A

zenekar jó á llapotban megő rző dö tt iratai kö zö tt talá lható egy vá laszlevé l, Lö nhart Ferenc gyulafehé rvá ri pü spö ktő l a csık
́ szentkirá lyi plé bá nosnak cım
́ ezve, 1884. november 3-i keltezé ssel.

Elismerés a
község szolgálatáért

A fú vó szenekar 1884 tavaszá n tö rté nt megalakulá sa utá n, a fenntartá si
kö ltsé gek enyhıt́é se é rdeké ben a zenetá rsulat elnö ke Hosszú Ferenc levelet inté zett Lö nhart erdé lyi pü spö khö z, anyagi tá mogatá s elnyeré se cé ljá val. Kö ztudott, hogy a pü spö k sokat adomá nyozott egyhá zmegyé je kö zmű velő dé si é s kö zoktatá si á llapotainak javıt́á sá ra. Szorgalmas munká já t
vé gezve Erdé ly egyik nagynevű pü spö ke lett, kinek mű kö dé se alatt, a
kiegyezé s (1867) utá n elkezdtek é pü lni Erdé ly ma is fenná lló iskolá i, egyhá zi inté zmé nyei. Szá mtalan feljegyzé s lé tezik arró l, hogy mekkora ö sszegeket adomá nyozott sajá t vagyoná bó l oktatá si, nevelé si cé lokra. A folytatá sban a levé l teljes szö vege olvasható .

A községért dolgozott Csiszer Erzsébet,
elismerték munkáját

Hosszú Ferencz csíkszentkirályi lelkésznek
D. a J.Kr.
Kedves iam!
A Csık
́ szentkirá ly kö zsé gben alakult né pzenekar tá rsulata, visszavá rá s mellett/alatt idezá rt folyamodvá nyá ban tá mogatá somat s kü lö nö sen anyagi segé lyezé semet ké ri. En a zené nek – ha ez kü lö nö sen az
isteni tisztelet emelé se tekinteté bő l á llıt́tatott fö l – kedvelő je vagyok,
ily buzgó tö rekvé st csak dicsé rnem lehet azon okbó l is, mert a zene az
é rzé seket nemesıt́i, a durva erkö lcsö ket szelidıt́i.
Minthogy azonban a folyamodvá ny á ltalam nincs alá ıŕva, azt azé rt kü ldö m vissza, hogy – ha kifogá sod nincs – azt Te is alá ıŕd é s egyszersmind tudasd velem: minő viszonyban á ll ezen zenetá rsulat az egyhá zhoz? há ny tagja van a tá rsulatnak? egyenké nt a tagok mit izetnek
a zene eszkö zö k beszerzé sé re, tanıt́ó jutalmazá saira? minő eszkö zö k
vá sá roltattak be? é s ki tanıt́ja ő ket, milyen vallá sú é s nemzetisé gű a
tanıt́ó ?
Egyé b irá nt á jtatos imá idba ajá nlottan vagyok
Ká rolyfehé rvá rt, 1884-ki November 3-á n

Varga Attilának is köszönetet mondtak

Elhalálozás
szeptember 18.
Szvitlák Erzsébet – élt 85 évet

jó akaró főpásztorod
+Ferencz

szeptember 23.
Gráncsa Olga – élt 61 évet
Ravasz Ákos

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

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

