Községi

ISKOLAI BESZÁMOLÓ
Magyarországon turnézott a színjátszó csoport
Május közepén nemzetközi színjátszó versenyen vettek részt a csíkfalvi iskolás
gyerekek Celldömölkön (Magyarország). Sikeres fellépésükkel megnyerték a második
helyezést jelentő Csodalámpa-díjat. Mindez bizonyítja, hogy tehetséges gyerekeink
vannak, akik színvonalas előadásokat képesek játszani. A szakmai zsűri mindamellett,
hogy méltatta a Kék madár mesejátékukat, amelyet Bálint Károly szombathelyi színész
tanított be, nagyra értékelte a gyerekek kitartó munkáját és tapasztalatát, amelyet csak így,
hosszú távon lehet megszerezni. Látszik, hogy sok év munkája van a hátuk mögött, hisz
úgy mozognak a színpadon, mint a profi színészek – jegyezték meg az értékelők.
Szorgoskodnak a diákok
A Csíkfalvi Általános Iskola diákjai a tanulás területén is kiemelkednek: Kerekes
Ágnes 8. osztályos tanuló Maros megye tíz legjobb diákja között szerepel. Színtízes
általánost ért el három éven át, tantárgyversenyek országos szakaszain szerepelt és
kitartóan részt vett az iskolán kívüli tevékenységekben. Ezért kitüntetésben részesült a
megye legjobb diákjai között. Büszkék vagyunk rá, gratulálunk neki és kitartást kívánunk
a továbbiakban is!
Számos rendezvényen is részt vettek az iskolás gyerekek: együtt ünnepeltük a
farsangot, március 15-én közösen emlékeztünk a hősökre a község falvaiban, minden diák
tűzoltó napon vehetett részt, sokan részt vettek a jobbágytelki iskolanapokon, a
szentmártoniak megszervezték a madarak és fák világnapját, ahol részt vehettek a csíkfalvi
elemi iskolások és napközisek is, minden osztály és csoport év végi kiránduláson vesz
részt.
Nagyon jól működik a napközi, valamint a könyvtár.
Délutáni oktatás indulna
Ősztől az 1-4. osztályos tanulóknak szeretnénk indítani délutáni oktatást Csíkfalván.
A FAER és a helyi tanács által finanszírozott programban24 tanuló vehet részt, ahol két
tanítónő fog egyidőben foglalkozni a gyerekekkel, és az iskolabusz be-, illetve
hazaszállítja majd a gyerekeket. A szülők 30 lejjel kell majd hozzájáruljanak a
tevékenységhez.
A 2014-2015-ös tanévben a diákok számos tantárgy- és más versenyen vettek részt, az
elért eredményekről a következő lapszámban számolunk be.
Balogh Tünde, igazgató
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI PROGRAM
JOBBÁGYFALVA, CSÍKFALVA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: június 15., július 13.
Háztartási hulladék: június 29., július 27.
SZENTMÁRTON, VADAD, BÚZAHÁZA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: június 17., július 15.
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Dolgoztak a halottasházaknál
Az utóbbi hónapokban sikerült újabb munkálatokat végezni a községben
épülő halottasházaknál. Így csíkfalván három autó követ szállítottunk a helyszínre
és földgyaluval bejáró utat képeztünk ki az épületig, a lakosok közmunkáztak az
épületnél. Jobbágyfalván Molnár Levente önkéntes munkája révén megvalósult
az épület belső villanyszerelése, az anyagot a helyiektől összegyűlt pénzből
vásároltuk.
Szentmártonban
az
önkormányzat
által
biztosított
faanyag,
beton
és
fedőcserép
felhasználásával, közadakozás és közmunka révén
sikerült felépíteni a fedett teraszt. Köszönet illeti
mindazokat, akik adományok és/vagy munka révén
segítették a szervezést és a kivitelezést az említett
falvakban.
Szentmártonban sikerült a szociális munkások révén kitakarítani és
fölgyaluval elegyengetni a temető előtti teret, ahová parkolóhelyeket számítunk
kialakítani a jövőben, továbbá az ott levő kútból vizet vezetni a ravatalozó
épülethez.
A tavasz folyamán elkezdődött a községi köztemetők kaszálása. Arra kérjük
a lakosságot, hogy mindenki a hozzátartozói sírja körüli helyet takarítsa ki, tartsa
rendben.

Épül a tisztítóállomás
Elkezdődtek a szennyvíztisztító állomás építési
munkálatai Jobbágyfalván, a Jobbágyfalvát,
Csíkfalvát és Szentmártont kiszolgáló községi
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését célzó projekt
keretében. A gerincvezetékeket nagyrészt lefektették
(már csak a csíkfalvi Állomás utca maradt hátra), de a vezetékeket minden porta
kerítéséig is kiépítik a projekt keretében, innen tovább már az illető család
feladata és költsége lesz a rendszerre való rácsatlakozás. A munkálatokat az idén
be kellene fejezze a kivitelező.

Újra használható a könyvtár

Háztartási hulladék: július 1., 29.
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa. Szerkeszti Gligor Róbert László

Az önkormányzat új helyet biztosított a községi könyvtár állományának,
ezért az elmúlt időszakban a könyveket átszállították a községháza emeleti (kis)
tanácstermébe. Eddig a községi könyvtár a csíkfalvi iskola műhelyében székelt

nem megfelelő körülmények között, ahová az orvosi rendelő melletti önkormányzati
ingatlanból költöztették el, amikor annak állaga megromlott.
Ezúttal felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a könyvtár ismét használható, az
érdekeltek Dénes Sára Máriát keressék ezügyben a községházán, csütörtökönként délután
4 és 6 óra között.

Traktorkezelőt alkalmaztak
Másodszorra szervezett versenyvizsgát az önkormányzat, a tulajdonában levő
munkagép (traktor) kezelésére keresve alkalmazottat. A június 5-én tartott vizsga
eredményeként a vadadi Szakács Levente fogja betölteni a szakképzett munkás állást.

Hasznos a LEADER program
Rövid időn belül megkapja az önkormányzat azt a homlokrakódó kupát,
amellyel a munkagép (traktor) eszköztára bővülni fog. Erre egy harmadik
LEADER pályázaton nyert támogatást a község, továbbá 300 darab szék
beszerzése is lehetővé válik, ezeket is hamarosan leszállítják a községnek. Ezt
megelőzően már kétszer pályázott sikeresen a LEADER programon az
önkormányzat: első alkalommal a jobbágyfalvi kultúrotthont javította fel, majd
munkagépet (traktort) vásárolt. E két projekt kivitelezésére felvett banki kölcsönt
már sikerült visszafizetni a Gyulafehérvárról megkapott pályázati pénzből,
hátramaradt még 80 ezer lej, amelyet az elkövetkező hónapokban törleszt a
község.

Idén is emlékeztünk nemzeti hőseinkre
A 167 évvel ezelőtti szabadságharc eszméire idén március 15-ike alkalmából
is megemlékeztünk a község több településén. Az istentiszteletek után
Jobbágyfalván, Csíkfalván és Nyárádszentmártonban a hősök emlékműveinél,
Vadadban Kiss István emlékoszlopánál ünnepltek a közösségek, illetve helyezték
el az emlékezés és kegyelet koszorúit. Minden helyszínen az ünnepi műsort a
jobbágyfalvi férfikar és a község diákjai
biztosították, Szentmártonban pedig az óvodások is
kis előadással lepték meg az ünneplőket, sőt
koszorúztak is az emlékműnél. Balogh István
polgármester ünnepi gondolatai során elmondta:
1848. március 15-ike faggat bennünket nemzeti
létünkről, sorsunkról, a jövőről, a megmaradásról,
az ünnep mibenlétéről is: akarunk-e magyar életet?
Akarunk-e jövendőt abban a bizonytalan masszában és szellemi-lelki káoszban,
amely bennünket, magyar nemzeti közösséget körülvesz? “Haza ott van, ahol
sok-sok emeberöltő óta ugyanazon a nyelven szólítjuk meg egymást. Ahol
magyarul meséljük a mesét, magyarul eljük a mindennapot, magyarul, makacsul
ragaszkodunk a tájhoz. Ezt a hazát nem lehet lecserélni, kiosztani, elárulni vagy
félbevágni, hiába is rajzolják át akárhányszor a határokat. Szeretnünk kell
magyar nemzetünket, és tennünk kell érte, hogy mindannyiunkank, minden
magyar embernek biztonságos és erős otthona legyen egy európai színvonalú
Nyárádmente” – buzdította az ünneplőket az elöljáró.
Köszönet az együttműködésért a lelkészeknek, pedagógusoknak,
tanácsosoknak és a kórusnak.

Kijavították a Belső utcát
A napokban kijavították a jobbágyfalvi Belső utca aszfaltburkolatát, ugyanis a az
elmúlt időszakban a csatornahálózat nyomvonalán több helyen
is megsüppedt a talaj és az úttest egyenetlenné vált. A 2012
végén befejezett korszerűsítési munkálatot két év jótállási
időszak után kellett volna véglegesen átvegye az önkormányzat,
de erre nem került sor mindaddig, amíg a kivitelező cég nem
volt hajlandó kijavítani az úttest hibáit.

Csíkfalván ünnepeltek a lánglovagok
Május 8-10. között zajlott az önkéntes tűzoltóknak harmadik alkalommal
megrendezett csíkfalvi rendezvény, amely érdekes és új látnivalókat kínált.
Mintegy félezer gyerek számára tartottak tűzvédelmi felkészítőket, de a tűzoltó
autóval, a felszereléssel, ruházattal és tömlőkkel is megismerkedhettek az
óvodások és iskolások. Szombaton került sor a felnőtt és gyerek tűzoltók
találkozójára,
amelyre
Szovátáról,
Erdőszentgyörgyről,
Ákosfalváról,
Nyárádköszvényesről, Nyárádremetéről, Farkaslakáról és Székelykeresztúrról
érkeztek csapatok. Az autós felvonulás után a sportpályát lepték el a tűzoltók és
az érdeklődő közönség, ahol kezdetben a házigazdák és a köszvényesiek két-két
picúrcsapata mérkőzött meg stafétaversenyben, majd a csíkfalvi, köszvényesi és
farkaslaki gyerekcsapatok igyekeztek mihamarbb kialakítani a tűzoltó vonalat.
A rendezvényen részt vettek Csíkfalva francia testvértelepüléséről,
Bourgogne-ból első alkalommal érkezett tűzoltók is. A találkozón a felnőtt
tűzoltók ezúttal nem stafétaversenyben vagy a tűzvonal kialakításában
versenyeztek, hanem ezúttal „éles” bevetésekben
vettek részt: autóbaleset sérültjét látták el és
emelték ki a feszítővágóval szétszedett autóból,
tarlótűzzel
bírkoztak
meg,
kigyulladt
gumiabroncsokat oltottak, égő háznál kellett
megfékezni
a
lángokat,
kihozni
és
ártalmatlanítani egy gázpalackot, de lángoló
szalmakazallal, szalmajurtával, deszkarakással
és autóval is bajlódni kellett. A bírálóbizottság döntése szerint idén az első helyet
megosztva a remeteiek és köszvényesiek foglalhatták el, a másodikat az
ákosfalviak és szentgyörgyiek, a harmadikat a szovátaiak.
A csíkfalvi csapat parancsnoka, Szabó Árpád úgy véli: a kezdethez képes
mind felszereltségben, mind felkészültség terén óriási lépésekkel haladnak, és
mindenhol felfigyelnek már a csíkfalvi csapatra. Az önkormányzat és a lakosság
is belátta, hogy ez hasznos tevékenység, ezért támogatások is kezdenek érkezni.
Az adományokat egy garázs építésére fordítják, hisz két autójuk egymástól távol
van, egy beavatkozás esetén pedig minden perc sokat számít. Örülnek, hogy
ügyüknek meg tudták nyerni Vízi Imrét, aki jótékonysági koncertet tartott. A
marosvásárhelyi zenész-énekes érdeklődésünkre elmondta: minden hasonló,
közösségi célú rendezvényt szívesen támogat, hiszen ha a román államtól nem is,
de önmaguktól, valamint francia és német barátaiktól segítséget várhattak
csíkfalviak is, s ehhez szereretett volna ő is hozzájárulni.
Az önkormányzat 1300 lejjel és üzemanyaggal támogatta a rendezvényt,
ezenkívül kirándulni vitte a francia tűzoltókat.

