Jól szerepeltek a csíkfalviak
December elsején harmadik alkalommal került sor a felső- és
közép-nyárádmenti református egyházközségek gyerekei számára
rendezett adventi szavalóversenyre. Székelytompa és
Csíkfalva után idén Szentgericén került sor erre, amely
egyrészt ráhangol a karácsonyvárás időszakára, másrészt
lehetőséget is nyújt a gyerekeknek megbírkózni a nem
könnyű versmondással.
Az 1-4. osztályos korcsoportban 24, az 58.osztályosokból 17 gyerek állt a zsűri és a közönség elé,
köztük csíkfalvi is: Szabó Lajos Szabolcs, Kerekes Ágnes,
Kiss Nikoletta, Kiss Brigitta, Szabó Erzsébet Zsófia. Az elért eredmények
Balogh Tünde tanítónő és a Kerekes református lelkészcsalád munkáját
dícsérik: az elemi osztályosok között Szabó Lajos Szabolcs vitte el a
„pálmát”, míg a gimnazisták között Szabó Erzsébet Zsófia a harmadik
helyen végzett.

Műsort szerveznek
Csíkfalva község fiatal házaspárjai szabadtéri karácsonyi műsort
tartanak deceber 25-én délután 6 órától Csíkfalván, a polgármesteri
hivatal előtti téren. A szervezők forralt borral, meleg teával és sok
szeretettel várunk mindenkit.

Harcművészeti siker
A szovátai Medve-tó Sportklub Taekwondo szakosztálya jó ideje
Csíkfalva községben is edzéseket tart az iskolában. Máté Miklós edző
munkájának már megvan az első gyülömlcse is. A november 17-én
Marosvásárhelyen rendezett Barátság Kupán a jobbágyfalvi Szász Zsófia
az 55 kg alatti súlycsoport küzdelmeiben bronzérmet szerzett.
Gratulálunk érette!

Nem lesz szemételhordás
A hulladékszállítási szolgáltatás a jövő héten szünetel, ezért a
legközelebbi szemételszállítás csak január 3-án, csütörtökön lesz. Ekkor
majd az egész községet végigjárja a szemetes autó és az
újrahasznosítható hulladékot (papír, műanyag, üveg, stb) szállítja el.
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
Szerkeszti Gligor Róbert László
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Csíkfalva község Tisztelt lakói!
Ismét itt a karácsony, ismét elmúlt egy esztendő és kezdődik egy
újabb. Sok olyan tevékenység volt az idén is, amelynek megszervezésében
támaszkodni tudtunk nagyon sok jóérzésű, segítőkész lakosra a
községben. Gondolok itt a testvérkapcsolati küldöttségek fogadására és a
kapcsolattartásra, hagyományos és nem hagyományos tevékenységekre,
egyházi és iskolai szervezésekre. Ezúton is szeretném megköszönni
segítségüket, munkájukat, hozzáállásukat a tűzoltóknak, a sportcsapatnak,
a néptáncoktatáson résztvevőknek, a színjátszóknak, a tantestületnek, az
egyházaknak. Nem utolsó sorban a fiatal házasoknak is, akik a szüreti bál
és a téli ünnepség szervezésével kiveszik részüket kultúránk
megőrzésében.
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden lakosnak, aki
pozitívan állt a helyi kezdeményezések mellé, komolyan vették a szelektív
hulladékgyűjtést, idejében kifizették az adót, akik tiszteletben tartjták a
köztisztaságot.
Fontosnak tartom megköszönni a francia Bourgogne, a belga
Holsbeck és a svájci Arboldsville testvértelepülések adományát a
tűzoltócsapat számára, továbbá a magyarországi testvérkapcsolat,
Rábakecöl pénzügyi segítségét, amelyből ugyancsak a tűzoltáshoz
használatos felszerelésekre fordítunk. Ugyanakkor üdvözlöm az új
magyar testvértelepülés, Kakasd lakosságát és a kialakult kapcsolatokat.
Mivel az idei év a választásokról is szólt, köszönetemet fejezem ki
mindazoknak, akik komolyan vették ezeket és éltek a szavazás és választás
lehetőségével.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Balogh István, polgármester
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