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Mindszentek találkozója
2018. július első hétvégé-

jén Csíkmindszent láthatta vendé-
gül a Magyarország területén
megtalálható Mindszent elő- és
utónevű települések polgármeste-
reit, alpolgármestereit és képvise-
lőit. Képviseltette magát
Mindszent város, Pér-Mindszent-
puszta, Mindszentkálla, Csehi-
mindszent, Csonkamindszent és
Mátramindszent. 

Pénteken, július 6-án egy
díszközgyűlésre került sor, amelynek keretében megújították a Csongrád megyei
Mindszent város és Csíkmindszent közötti testvértelepülési kapcsolatot. A pol-
gármesterek köszöntőiben elhangzott, hogy a két település közötti  jó együttmű-

ködésnek a kulcsa  az egymás
kultúrájának megismerése és
ápolása, a települések lakos-
sága közötti újabb barátságok
kialakítása, különös figyelmet
fordítva az ifjúság és a diákok
cserelátogatásának szervezé-
sére. 

A közgyűlést követően fel-
avatták a Mindszentek fáját,
amely a sportcsarnok előtti
téren kapott helyet és amely a
Magyar Kormány és a Bethlen
Gábor Alap támogatásával ké-
szülhetett el. Az emlékoszlopra
minden jelenlévő polgármester
feltűzött egy szalagot az össze-
tartozás jelképeként. Az avatón
közreműködött Nagy Henrietta,
a csíkmindszenti Nagy István
Általános Iskola volt tanulója és
fellépett a Fürgölő néptánc-
együttes.



Eljött a várva-várt vakáció. A gye-
rekek nagyon kifáradtak a hosszú, tanulás-
sal töltött hónapok alatt, megérdemlik a
pihenést, a nyaralást, az önfeledt játsza-
dozást.

A vakáció az úszásprogram befe-
jezését is jelentette a vidéki iskolákban. A
2017-2018-as tanév második felében elin-
dított Kori&úszás programot a csíki vidéki
iskolák számára azért kezdeményeztem,
hogy a falun élő
gyerekeknek is
legyen lehetősé-
gük szervezett
formában, iskolai
program kereté-
ben úszásokta-
tásra járni, a
városi társaikhoz
hasonló körülmé-
nyek között. A
program beveze-
tésével azt sze-
retnénk elérni,
hogy minden csíki gyerek elmondhassa
felnőttként, hogy harmadikos korában
megtanult úszni! 

visszatekintve az eltelt időszakra
úgy látom, hogy úgy az önkormányzatok,
a kistérségi fejlesztési társulások, mint az
iskolák és a szülők értik, érzik ennek a fon-
tosságát, mely pénzben nem mérhető
ugyan, de annál értékesebb: egy olyan
készség elsajátítása ez, mely egy életre
szól! Megéri ennek felvállalni az anyagi
terhét, annak ellenére, hogy nem könnyű
manapság sem előteremteni a szükséges
anyagiakat.

Tavalyhoz hasonlóan, most is
úszóversennyel zártuk az évadot, és erre
2018. június 16-án szombaton 12,00 órától
került sor a Csíki Csobbanóban. Minden
település iskolai csoportjából a legjobban
teljesítő lány és fiú vett részt a versenyen,

így Kászonoktól Balánbányáig minden te-
lepülés képviselve volt. 

Csíkszentlélekről Barabás Tamás
és Csíkmindszentről Nagy Annamária vett
részt ezen a versenyen. Öröm volt látni,
hogy küzdöttek kivétel nélkül azért, hogy a
leghamarabb érjenek a célba. Nem any-
nyira a verseny volt a fontos, hanem a
részvétel, mert minden kis versenyző fel-
mérhette saját teljesítményét a többi isko-

lák tanulóihoz
képest. 
Az a közel 600
gyerek, akik részt
vettek idén az
úszásprogram-
ban, ha nyaralá-
suk alkalmával
víz közelben
lesznek, biztosan
büszkén mutatják
meg szüleiknek
„úszótudományu-
kat”. Ahogyan

minden megszerzett tudás, elsajátított
készség úgy ez is segíti önbizalmuk meg-
erősödését. Tegyünk azért, hogy ennek a
programnak hosszú évekig folytatása le-
gyen, hiszek abban, hogy közösen megta-
láljuk rá a forrásokat.

Az úszásprogrammal párhuzamo-
san ismét indítottuk októbertől Alcsíkon és
Középcsíkon a KoRI - korcsolya oktatás
programot is, mely nem iskolai program-
ként a csíkszeredai Molnár lajos műjég-
pályán valósult meg. Ennek keretében
szakemberek tanították a kicsiket korcso-
lyázni, heti egy órában. 

A korcsolyaoktatás Felcsíkon már
évek óta működik, most Alcsíkról valamint
Pálfalva, szépvíz, szentmihály községek-
ből több mint 350 előkészítős, elsős és
másodikos gyerek kezdte meg október kö-
zepétől a korcsolyaoktatást. A program a

Befejeződött a KORI&ÚSZÁS sportprogram



(FOlytatÁS aZ előZő OldalRól)

Mozgalmas és sikeres időszakot tudhat maga mögött a csíkmindszenti
Fürgölő néptánccsoport. Július 6-án, pénteken a Mindszentek fájának az ava-
tóján léptek fel, 7-én, szombaton az Ezer székely leány Napján vettek részt
és bemutatták a Xantus-völgyi ütközet című produkciót, 8-án, vasárnap pedig
az utánpótlás csoportokkal együtt évadzáró előadást tartottak a mindszenti
sportcsarnokban. 

Gratulálunk a sikeres előadáshoz szabó lászló és Júlia oktatóknak és
a csapat minden tagjának! Jó pihenést kívánunk a nyárra! Reméljük, hogy ősz-
szel újult erővel folytathatják a megkezdett munkát.

FüRgölő néptÁnccSOpORt

tavaszi vakációig tartott, és a jövőben is így
tervezzük, mivel a zöld fű megjelenésével
a gyerekek inkább a szabadba kívánkoz-
nak. 

A gyerekek szállítási költségeit
fele-fele arányban az Alcsík Kistérségi Fej-
lesztési Társuláson keresztül a helyi önkor-
mányzatok és a székelyföldi Jégkorong
Akadémia vállalták. A One Impex szállítási
vállalat végezte az alcsíki gyerekek nagy

többségének a szállítását, a többi telepü-
léseken iskolabusszal oldották meg a szál-
lítást. A szülőknek a jégdíjat kellett
fizetniük, az oktatókat ingyen biztosította
az Akadémia.

Jó vakációt, sok kalandot kívánok
minden kedves gyereknek, élménydús
nyaralást a családoknak, találkozzunk ősz-
szel a KoRI&úszÁs programokon.

Tánczos Barna szenátor

Örömmel vennénk Községünk, Csíkszentlélek - szentlélek, Mindszent,
Fitód - településeiről fotókat, archív felvételeket. 

Amennyiben megosztanák e kincseiket jelezzék felénk vagy küldjék el
e-mailen a csikszentlelek-kozseg@gmail.com címre.
.

Köszönettel, Csíkszentlélek Polgármesteri Hivatala

FelhíVÁS



A lapot szerkeszti és kiadja Csíkszentlélek község Polgármesteri Hivatala
Készült a csíkszeredai Tipographic nyomdában

Csíkszentlélek Község Polgármesteri Hivatala felhívja a község
lakosainak figyelmét a községen áthaladó úthálózat környezetének, illetve
a háztájék, udvar, kiváltképp az udvari bejárat és környéke tisztántartásá-
nak és rendezettségének fontosságára. Az élhető és rendezett
lakókörnyezet a település teljes lakosságának érdeke, ezért kérjük lako-
sainkat szíves együttműködésre. A 43/1997 számú (utólagos módosítá-
sokkal ellátott) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően Hargita
Megye Tanácsának felszólítására Csíkszentlélek Község Polgármesteri Hi-
vatala felhívja lakosainak figyelmét a következő tennivalókra: 

- a községen áthaladó út melleti zöldsáv karbantartása, kaszálása 
- az út melletti sáncok, hidak tisztítása 
- a közterületen lévő sáncok, átereszek tisztántartása a víz akadály-

talan elfolyásának biztosítása érdekében 
- az út biztonsági övezetében a növényzet kaszálása, eltakarítása 

A település általános jó képének megőrzése érdekében a 35/2010
számú Határozatban megszavazott helyi rendeletet a lakókörnyezet ren-
dezettségének biztosítását kéri a lakosságtól. A rendelet értelmében az
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, az út és a
kerítés közötti terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biz-
tosítása minden lakos törvényes kötelessége. 

Környezetünk megfelelő állapotának biztosítására az alábbiakat kér-
jük megtenni: 

- saját bejárat előtti járda- és útszakasz tisztítása és karbantartása
- az ingatlan előtti zöldsáv kaszálása
- az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítése
- saját bejárat előtti árkok és hídak tisztán tartása
- saját bejárat előtt a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biz-

tosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően, nyitott csatornák, átereszek
tisztán tartása

- a ház utcai frontjának tisztán tartása és időszakos karbantartása
vakolással, meszeléssel

- mindennemű hulladék megfelelő tárolása
- a  megkezdett építkezések az építkezési engedély adta határidő

szerinti befejezése 

Mindezek elmulasztása vagy figyelmen kívül hagyása esetenként
200-1000 lejes büntetést vonhat maga után.

tISZta pORta, RendeS hÁZ


