ezelőtt indult be a délutáni óvodai program (fél 1-től 5 óráig), amely jól működik
és ahol Marton Erzsébet és Balogh Blanka óvónők foglalkoznak a gyerekekkel
(az érdeklődő szülők még beirathatják gyerekeiket). Kedden 14-15 óra között
furulyakört vezet Balogh Tünde, míg a néptáncot pénteken tanítják: az 1-4.
osztályosok a tanítónők felügyelete mellett járhatnak 12,30 és 14 óra között
táncolni, míg az 5-8. osztályosok 14-16 óra között Antal Ilka vezetésével. A
gyerek- és ifjúsági színjátszó csoport alkalmanként tartja a próbákat megbeszélt
időpontokban. Nemrég készült el a Kék madár című darab, amelyet az adventi
időszakban többször is előadnának, de egy mesejáték is készülőben van (oktatók
Balogh Tünde és Marton Erzsébet). A népdaléneklést Balogh Tünde és Balogh
Ottó vezeti, próbák alkalmanként, megbeszélt időpontokban. Az elmúlt
időszakban a tanító- és óvónők szüreti bálokat is rendeztek Jobbágyfalván,
Szentmártonban és Vadadban, míg a 7. osztályosok Csíkfalván. Az iskolai
tornacsarnokban aerobik program is indult, a gyerekekkel kedden és csütörtökön
16-17 óra között, a felnőttekkel pénteken 17-18 óra között foglalkozik Balogh
Blanka.

RÖVID HÍREK
 A helyi tanács dönt;se szerint az orvosi rendelő tetőzetéről leszedett
cserepeket eladják darabonkénti 50 banis áron. Az érdeklődők jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatalban.
 Köszönjük a község lakosainak, hogy éltek szavazói jogukkal és részt
vettek az államelnök-választásokon. Az első fordulóban a szavazópolgárok
43,29%-a vett részt, ekkor a magyar jelöltek közül Kelemen Hunor 69%-ot,
Szilágyi Zsolt 17%-ot kapott. A második fordulóban a szavazópolgárok 38%-a
járult az urnákhoz.
 A Polgármesteri Hivatal mindenkit felkér, hogy a tél beállta előtt
rendezzék a portáik előtti közterületek, sáncok állapotát.
 Hamarosan törvényszéki végrehajtó fog intézkedni az elmaradt adók
behajtása érdekében. Ezért felkérünk minden adóhátrálékost, hogy tartozását a
végrehajtó megjelenése előtt rendezze, különben többletet kell majd fizetnük.
 Csíkfalván a búzaházi utcában a Nyárád-híd mellékén ismeretlen
személyek állandóan háztartási szemetet és növényi maradványokat öntenek le. A
szomszédos háztuljadonos, Costea David többször is eltakarította a hulladékot,
nemrég pedig saját költségén videókamerát rögzített a közterületet szennyező
személy(ek) azonosítása végett.
 November 15-én Csíkfalván koszorúzással, Jobbágyfalván hét kórus
fellépésével emlékhangversenyt tartottak néhai Nagy Ferenc tiszteletére. A
rendezvényt a Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség erdélyi tagozata
szervezte a Megyei Tanács, a Tündér Ilona Vendégház, a helyi önkormányzat és
a jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar támogatásával. Szász Csaba Levente
köszönetet mond az egyéb támogatásért a következőknek is: a szeredai Simonfi
pékség, a jobbágyfalvi Lanka húsfeldolgozó és az ehedi Vicsai szikvíztöltőde.
 A törvény értelmében a kutyatulajdonosoknak kötelességük állataikat
mikrocsippel ellátni és veszettség elleni oltást végeztetni. Ezért az év végéig
sürgősen jelentkezzenek kutyáikkal a szentmártoni állatorvosi rendelőnél.
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Értékes Kulturális Napokat szerveztünk
Október utolsó hétvégéjén magyarországi testvértelepüléseink hivatalos
küldöttségei és kórusai részvételével került sor a Községi
Kulturális Napok című rendezvényünkre. Ennek keretében
Vadadban emlékmű avatására került sor a kollektivizálás
során 1950-ben meggyilkolt Kiss István tiszteletére, míg
Jobbágyfalván
felavatták
a
LEADER
program
támogatásával felújított, korszerűsített kultúrotthont.
Ugyanakkor Csíkfalván, Szentmártonban és Jobbágyfalván
az elesett hősök emlékműveinél tisztelegtünk az első
világháború kitörésének századik évfordulóján.
Az ünnepség keretében idén öt személynek nyújtotta át Balogh István
polgármester a Pro Csíkfalva Díjakat. Dr. Lovász Jámbor Zoltán 1972-ben
került Szentmártonba, itt tevékenykedett állatorvosként 1997-ig, nyugdíjba
vonulásáig. Teendőit lelkiismeretesen végezte, emellett részt vállalt a helyi
közigazgatásban, és megszerettette az itteniekkel a népi muzsikát is. Hegedülni,
brácsázni, bőgőzni, cimbalmozni tanította több generáció gyermekeit, a helyi
rendezvényeken fellépett a gyermekzenekarral, de felnőtt népi zenekart is
létesített. Székely-Benczédi Éva 1972-től 2006. évi nyugdíjazásáig és azt
követően még két évet a csíkfalvi iskolában dolgozott román szakos tanárként,
közismert szigorúsága mögött a felelősségérzet munkált. 1996 és 2006 között a
csíkfalvi iskola igazgatója volt.

Ebben az időszakban épült Szentmártonban az iskola mellékhelyisége francia
finanszírozással. Felújította a kapcsolatot Csíkfalva belga testvértelepülésével,
ennek eredményeként épült fel a csíkfalvi iskola vécéblokkja és szerelték fel
számítógépekkel az iskola informatikai szaktermét. Dr. Lovász Jámbor Zoltán
népi zenekarának is aktív tagja lett. 2008 óta sem szűnt meg tenni a községért és
Szentmártonért. A belga és francia testvértelepülések kapcsolattartói bíztak
benne, ezért kért és kapott pénzügyi támogatást a szentmártoni iskola új
kerítésének és játszóterének megépítésére, az óvoda belső berendezésére, iskolai
bútorzat vásárlására, két tűzoltóautó vásárlására, az orvosi rendelő teljes
felújítására. A francia testvérkapcsolat állandó és lelkiismeretes fenntartója. Nagy
Berta 1961-től 1994-ig tanított a szentmártoni óvodában. Lelkiismeretesen
végezte munkáját, kivette részét a község kulturális és társadalmi életéből. Az
1960-70-es években a tanítás mellett a napközi otthon szervezésében és
vezetésében is részt vállalt. Kilyén Éva 1962-ben került a községünkbe,
Jobbágyfalván az elemi, majd Csíkfalván a felső tagozatos osztályokban tanított,
majd visszakerült Jobbágyfalvára az óvodába. Innen 1982-ben Szentmártonba
került az elemi osztályokba, itt fejezte be aktív tanítói pályafutását 1998-ban,
majd nyugdíjasként még két évet a csíkfalvi elemi osztályokban tanított. Nem
csupán oktatott, hanem nevelt is, foglalkozott a felnőttek képzésével is,
színdarabokat tanított, részt vett a közösség életében. Nagy Rozália 1966-ban
költözött férjével Csíkfalvára. A szentmártoni óvodában tanított 1985-ig, azután
nyugdíjazásáig, 1994-ig a csíkfalvi iskola alsó tagozatán dolgozott. Négy
gyermeke mellett lelkiismeretesen végezte munkáját, és kivette részét a
társadalmi és kulturális tevékenységekből, férje mellett a jobbágyfalvi dalárdában
szólamokat tanított.

Kakasdi adomány Csíkfalvának
November 14-én reggel kisbusznyi adománnyal érkezett a csíkfalvi
iskolához a magyarországi testvértelepülés küldöttsége. Bányai Károly kakasdi
polgármester és Elmauer József képviselő a helyi
hosszabbított programú óvoda számára 22
összecsukható ágyat, az iskolások számára
ruhaneműt, cipőt, könyvet, játékot, édességet és
élelmiszert tartalmazó dobozokat adott át a
csíkfalvi polgármesternek és iskolaigazgatónak.
Az adományszállítás előzménye, hogy a
Kulturális Napokra népes küldöttség érkezett
Kakasdról. Ekkor látogatták meg a községi
elöljárók a csíkfalvi délutáni óvodát, majd a vadadi ünnepség után néhány
kórustag a helyi iskolába és óvodába is betekintett. Az itteni szerény
körülményeket látva otthon felhívást intéztek egyik közösségi oldalon, a
gyűjtésből származó adományokat hozták el most Csíkfalva községbe. Köszönet
érette mindannyiuknak, az önzetlen adományozásért és szállításért.
Balogh Tünde igazgatótól megtudtuk: a játékok nagy részét a község
óvodái, a könyveket az elemi iskolák között osztották szét. A lisztet különböző
iskolai alkalmak, ünnepségek során sütemények, tészták készítésére használják
fel. Néhány értékesebb könyvet és játékot különböző versenyek alkalmával

díjként osztanak ki, de játékból és édességből jut a gyermeknapra is. A
ruhaneműt, cipőt november 26-án (szerdán) d.u. 14-18 óra között a csíkfalvi
iskolában vásárolhatják meg 1 lejes darabonkénti áron kizárólag azok a szülők,
akiknek gyerekei a község iskoláiban, óvodáiban tanulnak, a bevételt pedig a
diákokra fordítják majd.

Köszönetnyilvánítás a Kulturális Napok után
Köszönet kakasdi és rábakecöli testvéreinknek, akik eljöttek hozzánk,
hogy együtt avathassunk emlékművet és kultúrotthont. Köszönet Sándor
Szilárd, Csüdör Imre és Kerekes József lelkészeknek, hogy sűrű
munkaprogramuk ellenére is jelen voltak és megáldották, felszentelték a
kultúrotthont és az emlékművet. Köszönet mindazoknak, akik magyarországi
vendégeinket fogadták: Szász Sándor, Csüdör Imre, Domó Mihály, Varga
Ervin, id. Balogh István, Szász Csaba Levente, ifj. Balogh István, Kilyén
Csaba, Fogarasi Zoltán, Kocsis József, Gligor Róbert László, Szász Lóránd,
Farkas István, Csizmadia János, Balogh Ilona, Tóth Gyula és családjaik.
Köszönet a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, továbbá Balogh Blankának
a konferálásért, Balogh Ottónak az ingyenes hangosítási és zenészi munkáért.
Tekintettel arra, hogy régen szervezett ilyen tartalmas és színvonalas műsort az
iskola, ezért köszönet jár Balogh Tünde igazgatónőnek a szervezésért és
tanításért, Balogh Irma tanárnőnek az őszi vásár ötletéért és megszervezéséért,
minden pedagógusnak a vásáron és a műsoron való részvételért, Sándor
Évának, Balogh Irmának, Kocsis Annamáriának és Varga Ágotának a műsor
betanításáért. Ugyanakkor fellépett az iskola furulya- és néptánccsoportja,
amiért hála és köszönet jár a szülőknek és gyerekeknek is. Üdvös dolog lenne,
ha a jövőben is közösen tudnánk megszervezni ünnepségeinket.
Köszönet továbbá mindazoknak a személyeknek, akik a jobbágyfalvi
ünnepi ebéd elkészítésében és/vagy a helyszín előkészítésében kivették
részüket: Fogarasi Erzsébet, Siklódi Ágnes, László Edina, Varga Emőke,
Farkas Éva, Farkas Imola, Domó Éva, Dobandi Ida, Désen Sára, Marton Anna,
Balogh Edit, Mezei Adél, Bereczki Margit, Szabó Mónika, Balogh Blanka,
Mózes Emese, Mózes István, Varga Ervin, Domó Mihály és a jobbágyfalvi
férfikar. Ugyanakkor köszönetet mondunk mindazoknak a vadadiaknak, akik
az emlékműállításban és/vagy az ünnepségen részt vettek, továbbá az emlékmű
munkálatainak levezetéséért Szakács Endrét, a vasmunkáért Gábor Csabát
illeti köszönet, az iskolásokat és Ács Ilona tanítónőt pedig a műsorért.
A Kulturális Napok teljes költségét az Európai Unió, az Európai
Bizottság egyik pályázatából finanszíroztuk, tehát az egyetlen lejjel sem
terhelte a község költségvetését.
Balogh István, polgármester

Programokat kínál az iskola
A csíkfalvi iskolában a tanulás mellett egyéb programokat is kínálnak a
diákoknak, de a felnőtteknek is.Az iskolakönyvtárban Sándor Éva hétfőn 12-15,
csütörtökön 14-15 óra között szolgálja ki a könyvek iránt érdeklődőket. Hat héttel

