a próbákon – mondták el Balogh Tünde és Marton Erzsébet felkészítő
pedagógusok.
A község pedagógusainak köszönhetően áprilisban ismét beindult a
néptáncoktatás a csíkfalvi iskolában, amiért köszönetet mondanak a
szülőknek is, akik gyerekeiket elengedik erre a tevékenységre, és az
önkormányzatnak is, amiért felvállalta ennek anyagi fenntartását. A heti
próbákra hetven gyerek jár az öt településről, és ígéretet kaptak, hogy az
önkormányzatnak köszönhetően a nyári jobbágytelki néptánctáborba is
eljuthatnak azok a gyerekek, akik nem hiányzanak az oktatásról.

Jobban megy a foci
Javuló formát mutat a csíkfalvi Millenium Sportegyesület labdarúgó
csapata, amely a megyei 6. liga (falusi bajnokság) 1. csopoprtjában a 7.
helyen áll három fordulóval a tavaszi bajnokság befejezése előtt, legutóbb
pedig 9-0-ra győzte le Kend csapatát.

Nem mindenki szereti a rendet
A Polgármesteri Hivatal az elmúlt héten felhívást intézett a lakossághoz,
hogy mindenki a háza előtti területet kaszálja le, tegye rendbe, a sáncot
pedig takarítsa ki. Hétfő reggelig a következő személyek nem tettek ennek
eleget: Szász Zoltán (Jobbágyfalva), Deutsch György, Demeter István,
Szász Erzsébet és Árpád (Csíkfalva), Szabó István (Szentmárton).

Felhívás
A Polgármesteri Hivatal felkéri a lakosságot, hogy mindenki tartsa a
kutyáját megkötve, ugyanis nagyon sok panasz érkezik, hogy szabadon
kószáló kutyák kárt tesznek a veteményes kertekben.

Vasárnap szavazás
Vasárnap, május 25-én Európai Parlamenti választásokat tartanak.
Az erdélyi magyarságnak nem mindegy, hogy hány képviselőt tud
bejuttatni a Brüsszeli parlamentbe, ezért nagyon fontos, hogy
mindannyian elmenjünk szavazni a magyar jelöltekre. A község területén
a jobbágyfalvi, csíkfalvi, vadadi iskolákban és a búzaházi kultúrotthonban
lehet szavazni, a szentmártoniak szokás szerint Csíkfalván fognak
szavazni. Mindenkinél legyen érvényes személyazonossági igazolvány
(buletin)!!! Szavazni reggel 7 és este 21 óra között lehet. Aki mozgóurnát
igényel, az jelezze a Polgármesteri Hivatalnál péntek reggelig.
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Sikeres tűzoltó napok
Május 9-11. között második alkalommal rendeztek Tűzoltó Napokat
Csíkfalván. Az idei rendezvény a tavalyinál gazdagabb és érdekesebb
programokat kínált. Pénteken mintegy kétszáz gyerekek ismerkedhetett meg a
tűzveszéllyel és tűzoltással, majd az elméleti oktatás után alkalmuk volt felülni a
tűzoltó autóra, magukra ölteni a sisakot, kabátot, kipróbálni a tömlőkezelést.
Szombaton délután hat csapat részévételével kispályás focibajnokság zajlott,
majd este a színpad előtt táncolhatott aki
még bírta erővel.
Vasárnap
délelőtt
a
községközpontban találkoztak a tűzoltó
versenyre jelentkezők: a házigazdák
mellett
Szováta,
Erdőszentgyörgy,
Nyárádköszvényes,
Nyárádremete,
Ákosfalva, Jedd és Székelykeresztúr
érkezett. Balogh István polgármester
üdvözlő beszédében az önkéntességet és
a
befektetett munkát méltatta, megköszönve a németekneka két autóhoz nyújtott
támogatást. Majd a közös fényképezés után mindenki autóba szállt és szirénaszó
mellett járták be a község öt települését, mindekit hívogatva a rendezvényre.
A csíkfalvi sportpályán délután a lánglovagok két versenyben mérhették
össze ügyességüket: az akadálypályán, majd a tűzoltóvonal kialakításával. Az
idén is a nyárádremeteiek bizonyultak a legjobbaknak, őt követték időben a
nyárádköszvényesiek és a házigazdák. A felnőttek mellett a gyerekek sem
szorultak háttérbe: Nyárádremetén már négy éve folyik oktatásuk, de Csíkfalván
is előtérbe került ez a kérdés. Így öt gyerekcsapat szállt be a számukra rendezett
versenybe, amelyet egyforma idővel a remetei Eloltjuk és a csíkfalvi Négyen
négy ellen csapatok nyertek, de a versenyeket megnyitó Picúrok mutatványait is
díjazták a szervezők, míg a székelykeresztúri csapat két hordággyal ajándékozta
meg a helyi alakulatot.
A nagyszámú éredeklődőt érdekességek is várták a rendezvényen:
sorsjegyekkel lehetett nyerni, de a nagyon élvezte mindenki a Fából vaskarika
nevű játékot. Ebbe a tűzoltók maguk készítette, nem állati erővel mozgatható,
úgynevezett „kőkorszaki tűzoltóautót” kellett készíteniük és egy meggyújtott
szalmabálát kellett eloltaniuk. A rendezvény végén a csíkfalvi tűzoltók
németországi barátai tartottak bemutatót feszítővágó használatáról.
Az önkormányzat is támogatta a rendezvényt szervezői munkával,
iskolabusszal, villanyszereléssel, reflektorral (4400lej), 5 l pálinkával, bográcsos
anyagának biztosításával és megfőzésével. A polgármester ezúton mond

köszönetet mindenkinek a rendezvény megszervezéséért. A rendezvény
bevételét a csíkfalvi tűzoltó garázs építésére fordítják a szervezők.

Javítják a jobbágyfalvi kultúrotthont
Jó ütemben haladnak a jobbágyfalvi
kultúrotthon javításával. A tetőfedém
kicserélése után elvégezték a külső
hőszigetelést, az ajtókat és ablakokat
kicserélték, felújították a villanyhálózatot, a
termeket kimeszelték, új lépcsőket, fel- és
átjárót építettek. A nagyteremben még a
padlózat lefektetése van hátra, a klubot, régi konyhát, előteret és a
lépcsőket padlócsempével kell burkolni. Továbbá az épület körül védelmi
járdát kell építeni, az udvart fel kell tölteni, parkosítani, padokat és
világítótesteket elhelyezni, járdát és kerítést építeni. A beruházást a
LEADER program révén támogatják európai pénzalapokból és nem a
helyi költségvetésből.

Folytatnák a ravatalozókat
A jobbágyfalvi ravatalozóépületet folytatni kellene, de amíg
adósságuk van, addig nem lehetséges: márpedig még 6600 lejre van
kifizetetlen számla. Ezért kérik a lakosságot, hogy fizessék be az évi
hozzájárulásokat, főleg azok, akik az elmúlt két évre nem törlesztették azt.
Csíkfalván is gyűjtést szerveztek az egyházak, mintegy 7000 lejt folyt be,
amiből Kilyén Csaba vállalkozó saját alkalmazottaival elkezdené az
építkezést. Mivel következik négy iskola feljavítása, az innen származó
faanyaggal, ajtóval, ablakkal támogatni tudja az önkormányzat a két
ingatlan folytatását, de juttatnak a szentmártoni halottasházhoz is.

Módosították a költségvetést
Legutóbbi ülésén a helyi tanács jóváhagyta a költségvetés
módosítási kérelmét, így a szociális gondozók számára 13, a sportra 6, az
orvosi rendelő apróbb javításaira 2, üzemanyagra (busz, traktor,
hótakarítás) 8, Natura 2000 tagságdíjra 2, iskolák fűtési és
villanyszámláira 10, parcelláris térképek készítésére 6, a sportterem
vízellátására 7, leltári tárgyakra 2 ezer lejt hagytak jóvá.

Kitüntették a polgármestert
Múlt héten elismerést vehetett át az RMDSZ-től Balogh István
polgármester. A Pályázó önkormányzat – fejlődő közösség díjat az

európai uniós pályázatok által sikeres településtfejlesztést végző
példaértékű munka elismeréseként adta a szövetség. A díjat Sógor Csaba
Európa Parlamenti képviselő és Barssai Zsombor, a megyei RMDSZ
elnöke nyújtotta át. „Ez megtisztelő számomra, és azt gondolom, hogy
munkám elismerése, amit tizennégy éve végzek, és irányt ad a jövőre
nézve is. Mindez nyilvánvalóvá teszi számomra és és remélem, mások
számára is, hogy érdemes volt belépni az Európai Unióba és pályázatokba
belevágni. Köszönet ugyanakkor a munkatársaknak is, akikkel együtt
tudtam a községért dolgozni” nyilatkozta
Balogh
István
polgármester. A község az EU-s
csatlakozás előtt a FRDS (40 ezer
dollár) és SAPARD (3.198.188 lej)
támogatásával javította fel, majd
aszfaltozta a Búzaházára és
Vadadba vezető községi utakat, az
elmúlt
években
uniós
támogatásokat
hívott
le
a
jobbágyfalvi kultúrotthon feljavítására (LEADER, 374.710 lej),
közterületkezelő multifunkcionális gép (traktor), valamint hangosító
berendezés, népviselet beszerzésére (LEADER, 333.877 lej), és
hamarosan elkezdik a csíkfalvi, búzaházi, szentmártoni és vadadi iskolák
bővítését és korszerűsítését (POR, 5.440.732 lej). Volt benyújtva pályázat
a mezőgazdasági utak feljavítására, de azt nem támogatták, és elkészült a
csíkfalvi iskola fűtésrendszerének korszerűsítési terve napenergia
használatával, de erre végül nem lehetett pályázni.

Nemcsak a tanórákon tanítanak
Nyolc éve működik iskolai színjátszó csoport Csíkfalván, a csapat
legutóbb áprilisban Szentmártonban adta elő a Csipkerózsika című
mesejátékot. Minden évben részt vesznek az amatőr színjátszók
erdőszentgyörgyi fesztiválján, ahonnan szinte mindig díjjal vagy a
tehetséges játékot dícsérő kiemeléssel
tértek haza. Az is látszik, hogy évek óta
ezek a gyerekek részt vesznek a nyári
színjátszó táborokban is, ahol jó
szakemberek dolgoznak velük. Az idei,
augusztus 17-24. közötti kőrispataki
táborra is készülnek már. Ezek a gyerekek
olyan kitartással és lendülettel játszanak,
hogy az egy felnőttnek is becsületére
válna: bátrak, magukat adják a deszkákon, kitűnően alakítják a szerepet
►►►►

