Székely Zsuzsanna, Kilyén Éva tanító nénik, míg a vadadi óvodások és 0-4.
osztályosok Imreh Melinda óvó néni, Ács Ilona tanító néni vezetésével készültek.
A községi önkormányzat támogatásával a Mikulás minden faluba eljutott és
ajándékokat osztogatott. Akik nem a községben járnak óvodába vagy iskolába, a
saját falujukban a tanintézetben átvehetik a csomagot, ha eddig nem tették meg.
Adventi műsort adott elő az iskola Tündérkert színjátszó csapata Balogh
Tünde vezetésével. A kék madár című darabot Károly Bálint rendezte.
Szentmártonban és Jobbágyfalván a kultúrotthonban advent 3. vasárnapján
mutatták be, Csíkfalván a tornateremben dec. 18-án a gyerekek számára, ahol
minden ott lévő gyerek részesül a kakasdiak által hozott édességekből, teákból.
A vadadi óvodások és kisiskolások Ács Ilona és Imreh Melinda
vezetésével karácsonyi műsort készítettek elő, de minden településen készülnek
az iskolások és óvodások karácsonyi előadással. Karácsonyi ajándékokat és
üdvözlő lapokat készítettek az 5-8. osztályosok Oltyán Judit és Balogh Irma
tanárnőkkel azoknak, akiknek segítségüket és szeretetüket meg szeretné köszönni
az iskola karácsony előtt. Ugyanerre a célra énekeket, köszöntőket tanított Balogh
Tünde tanító néni.
Fürkész helyesírási versenyen vettek részt az 1-4. osztályosok Vadadból
Ács Ilona tanító néni, Jobbágyfalváról Kocsis Annamária, Varga Ágota tanító
nénik, Szentmártonból Hajdu Sára tanító néni, Csíkfalváról Kilyén Éva, Székely
Zsuzsanna tanító nénik és Sándor Éva magyar szakos tanárnő irányításával. A
gyerekek nagyon jól szerepeltek, tovább is jutott a megyei versenyre Csíkfalváról
Gábor Lili 1. osztályos és két 5. osztályos tanuló.
Anyanyelvi vetélkedőn vett részt Vadadból három gyerek december 13án Nyárádmagyaróson Ács Ilona tanító néni vezetésével és nagyon jól
szerepeltek. Sándor Éva tanárnő a zsűri tagja volt.
Sportversenyen vettek részt 5-8. osztályos fiúk és lányok Szekeres
Levente tanár úr vezetésével.
Töklámpa és adventi koszorú készítő estet tartott a szülőknek és
gyerekeknek Szentmártonban Marton Erzsébet óvó néni.
A néptáncosok Gegesben vettek részt egy kétnapos táncházas eseményen
Antal Ilka tanárnővel.
A tornatermet, könyvtárat és más egyéb lehetőséget folyamatosan
igyekszünk kihasználni a gyerekek fejlődése érdekében.
Nyílt órák voltak Szentmártonban Marton Erzsébetnél, Jobbágyfalván
Kocsis Annamáriánál. Mindkét helyen nagyon sikeres és hasznos tevékenység
volt.
Erasmus plus pályázatíró képzésen, tanfolyamon vett részt Antal Ilka
tanárnő Csíkszeredában. Nagyon hasznos lehet az iskola számára a jövőben ez a
néhány napos felkészítés.
Székely Zsuzsanna tanítónő „cipősdoboz” gyűjtési akciót kezdeményezett
a gyerekek körében, hogy megérezzük: az adás öröme sokkal nagyobb, mint a
kapásé. Az adományokat más közösségek szegény gyerekeihez juttatják el.
Német Balázs fizika szakos tanár minden héten igyenes felkészítőt tart a
diákoknak, de a vakáció idején is jelen lesz az iskolában.
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa. Szerkeszti Gligor Róbert László

Községi
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Csíkfalva község Tisztelt lakói!
Ismét itt a karácsony, ismét elmúlt egy esztendő és kezdődik egy újabb.
Most, karácsony előtt, a várakozás, a karácsonyra való felkészülés időszakában
szeretnék említést tenni néhány dologról, ami a záruló évben történt.
Sok olyan tevékenység volt az idén is, amelynek megszervezésében
támaszkodni tudtunk nagyon sok jóérzésű, segítőkész lakosra. Gondolok itt
elsősorban a közösségi összefogásra, a közmunkákra, a közadakozásra.
Közmunkával építettük a vadadi emlékművet Kiss István emlékére, önkéntesen
működik a tűzoltóalakulat és a sportcsapat, önkéntesen szervezték meg a
szántóversenyt, önkéntesen szervezik a színjátszócsoportot és önkéntesen működik
a jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar is. Önkéntes munkával került sor a
Kulturális Napok lebonyolítására közösen az iskolákkal, pedagógusokkal,
vállalkozó szellemű asszonyokkal, férfiakkal, fiatalokkal, egyházakkal. Kiemelten
szeretnék köszönetet mondani a pedagógusoknak, akik foglalkoztak a
gyerekekkel, és évek óta nem látott, nagyon színes és tartalmas előadást tartottak.
De gondolok a testvérkapcsolati küldöttségek fogadására és a kapcsolattartásra,
hagyományos és nem hagyományos tevékenységekre, egyházi és iskolai
szervezésekre is. Ezúton is szeretném megköszönni segítségüket, munkájukat,
hozzáállásukat a tűzoltóknak, a sportcsapatnak, néptáncoktatóknak, a
néptáncoktatáson résztvevőknek, a színjátszóknak, a tantestületnek, az
egyházaknak, a kórus tagjainak és Ferencz Csaba karvezetőnek, továbbá a
gyerekek számára végzett fitnessz-, furulya és táncoktatást is.
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden lakosnak, aki pozitívan
állt a helyi kezdeményezések mellé, komolyan vette a szelektív hulladékgyűjtést,
idejében kifizette az adót, aki tiszteletben tartja a köztisztaságot, részt vett a
közmunkákon és rendezvényeinken.
Fontosnak tartom megköszönni a francia Bourgogne, a belga Holsbeeck
testvértelepülések adományát, valamint Kakasd adományát a csíkfalvi iskola
részére.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Balogh István, polgármester
Az elmúlt évi együttműködést, közös munkát
megköszönve kívánok Csíkfalva község és
testvértelepüléseink, Bourgogne, Holsbeeck,
Rábakecöl, Kakasd minden lakosának Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új
Évet.

Elfogadták a község címerét
A kormány idei 996. számú határozatával több
Maros megyei község címertervezetét is jóváhagyta,
többek között Csíkfalváét is. A helyi közösség által
elfogadott, majd a megyei és regionális bizottságok által
is jóváhagyott tervezetet az országos címertani bizottság
rábólintása után terjesztették a kormány elé. Csíkfalva
kék mezejű címerét a Nyárádot jelképező ezüst
hullámvonal osztja ketté. Felső felében a község nevére
utaló csíkhal látható, alsó részén öt aranykalász, utalva
Búzaháza nevére is, de a községhez tartozó települések számára is.
Divatos szóval élve a címer egy brend, de ugyanakkor egy identitást is ad a
helyieknek, kifejezi a néveredetet, a vidéki jelleget és a folyó melletti
elhelyezkedést – véli Balogh István polgármester. A községi címert Szekeres
Attila elismert hazai heraldikus készítette és komoly tanulmányon alapszik.
Elkészítésének folyamata lassan tíz évre nyúlik vissza, hiszen az első változatot
elutasították, ezért egy teljesen újat készítettek, ezt sikerült most elfogadtatni.
Ezután szerepelni fog a hivatalos átiratokon is, és a jövőben engedélyeztetendő
községi zászlón is.

Nem maradt el az ajándékozás
Az önkormányzat idén is figyelmet fordított
a decemberi ajándékozásra. Így a Miulás 320
gyermek számára hozott egyenként 10 lej értékű
édességcsomagot, de a karácsonyi ünnep előtt
további 108 személy is kap egyenként 15 lej értékű
csomagot, 80 évnél idősebbek és/vagy fogyatékkal élők.

Dolgoztak a községi utakon
A megyei tanács 50 ezer lejt osztott le a községnek a megyei utak
karbantartására. Ebből Vadad és Búzaháza felé vezető utak mellett lekaszálták a
padkákat, a fölösleges, lerakódott földet eltávolították, hogy a víz lefolyhasson az
úttestről. Kézi és gépi erővel patakásást és -takarítást végeztek, továbbá áteresz
épült Búzaházán a malommal szemben, a tavasszal pedig a szentmártoni temetőn
kívül is készül egy.

Folytatták a hidakat
Az idei év végére ismét pénzt utalt a kormány a községi hidak építésére.
Ezért folytatódott a búzaházi hídnál a munkálat, sikerült elhelyezni a kővel töltött
kosarakat a partvédelem érdekében, ez mintegy 120 ezer lejt tesz ki, de a
vállalkozó sajnos nem tudta folytatni idén a munkálatokat. Az elmaradt teendőket
és a jobbágyfalvi palló építését reményeink szerint a következő évben végzik el,
amennyiben a kormány kiutalja a hiányzó összegeket. A szentmártoni palló
használható állapotban van, ott csupán apró munkálatokat kell végezni.

Elkezdenék az iskolák javítását
Mivel a szentmártoni iskolát ki kellett venni a korszerűsítési tervből, a
vállalkozóval való ügyvitel is nagyon elhúzódott. Ezért még mindig nem
kezdődhetett el a várt felújítás a csíkfalvi, vadadi és búzaházi iskoláknál, de
remények szerint hamarosan eldől a projekt és a munkálat sorsa.

Támogat a LEADER program
Befejeződött a jobbágyfalvi kultúrotthon felújítása, amelyet a LEADER
program 62 ezer euróval támogatott. Kisebb munkálatok maradtak hátra, az
akadálymentes működéshez szükséges munkálatokat megpróbálja önerőből
elvégezni a község.
Egy harmadik, 38 ezer euró értékű pályázatot is benyújtott az
önkormányzat a LEADER programra, ebből utánfutót és homlokrakódót
vásárolnának a községi traktorhoz, valamint 300 darab széket a kultúrotthonok
számára. Ez a jövő év folyamán valósulna meg.

További jó hírek
Az ősz folyamán sikerült lefesteni az orvosi rendelő kerítését, jelenleg
folyik az épületben a régi vízvezetékek cseréje. Reményeink szerint napokon
belül a tornateremben is beindul a fűtésrendszer, jelenleg a gázengedélyeket és a
vezetékek megnyitását várjuk.
Befejeződött az őszi idény a falusi labdarúgó bajnokságban. Csíkfalva
község csapata a 6. helyen végzett, a 13 mérkőzésből 7 győzelmet, 1 döntetlent és
5 vereséget könyvelt el, 22 pontot szerezve.

Álláshirdetés
Csíkfalva község önkormányzata versenyvizsgát hirdet egy traktorkezelői
szakképzett munkás állásra a Polgármesteri Hivatalhoz. A versenyvizsgán
résztvevőknek meg kell felelniük az alábbi feltételek mindenikének: érettségi
vizsgával elvégzett szakmai tanulmányok autószerelői szakon, 5 év régiség a
munka mezején és legalább 2 év a szakmában, legalább 5 éve megszerzett hajtási
engedély C+E kategóriában vagy közúti traktoron.
A versenyvizsga a Polgármesteri Hivatalban lesz 2015. január 9-én.
Jelentkezési iratcsomó leadása 2014.12.29-én 14 óráig a a Polgármesteri Hivatal
titkárságán. Kapcsolattartó: Marinescu Ilona, tel. 0265-588112, 0762-200498.

Aktívak az iskolások
November és december folyamán is sok tanórán kívüli tevékenységben
vettek részt a község iskolásai.
Mikulás műsort készítettek elő és mutattak be a gyerekek: a jobbágyfalvi
óvodások Balogh Blanka vezetésével, szülői esttel, karácsonyi készülődéssel
egybekötve. A csíkfalvi óvodában Mihály Ilona óvó néni, a 0-4. osztályosok ►

