Vásárral zárták az adventi időszakot
Hogy az iskolai zenekar bemutatkozását hangulatosabbá tegyék, adventi vásárt is
szerveztek erre a napra a csíkfalvi iskolában. Balogh Tünde igazgató elmondta: a
reál szakos tanárok ötlete volt a vásár, Oltyán Judit, Magyari Réka és Nyíri Enikő
kezdeményezték. Oltyán Judittól megtudtuk: sok ügyes gyerek van az iskolában,
volt akivel dolgozzanak, és aki tanórák után visszamaradt, az lekesen dolgozott.
Az ötlet már tavaly megszületett, most úgy vélték jónak, hogy vásár jelleget
kölcsönözzenek neki, és mások is megtekinthessék. A tanárok, osztályfőnökök is
bekapcsolódtak a szervezésbe, és sikerült bevonni a községhez tartozó falvakból
az óvó- és tanítónéket is.

Hangulatosan zárták az adventet
December 19-én a csíkfalvi általános iskola szervezésében tartottak adventi
szavalóversenyt. A hatodik alkalommal megtartott felső-nyárádmenti
rendezvényre 23 református gyerek jelent meg. Kerekes József csíkfalvi lelkész
köszönetet mondott a gyerekeknek, amiért közelebb hozzák és szebbé teszik a
felnőttek számára a karácsonyi ünnepet, míg Balogh Tünde iskolaigazgató,
szervező szerint mindenki nyertes azzal, hogy ezen a rendezvényen szaval,
énekel, dolgozik, és ha valaki díjat is kap, az csak ráadás.
A gyerekek két korcsoportban tolmácsolták a költők szavaival az
örömüzenetet, a szünetekben a csíkfalvi iskola zenekara játszott karácsonyi
dalokat, amelyet a résztvevők is megtanulhattak, a kisebbek Magyari Réka
tanárnő vezetésével kézműveskedtek. A községből a csíkfalvi Kiss Brigitta
harmadik, Kiss Nikoletta második díjat érdemeltek ki, míg az első díjat
megosztva kapta Szabó Erzsébet Zsófia.

Ülésezett a helyi tanács
December 9-én rendes ülést tartott a helyi tanács. Hiányoztak: Mihály Sándor, Nagy
Csaba, Molnár Endre, Márton Zoltán, Isztoica Mihály.
Napirendi pontok:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása. A jelenlevők egyetértenek.
2. A helyi költségvetés kiigazítása. Ambrus Jenő először elutasítja, majd
megszavazza a határozatot.
3. A szentmártoni, vadadi és búzaházi kultúrotthonok feljavítását célzó pojekt
dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyása. Öt tanácsos
megszavazza, Ambrus Jenő tartózkodik.
4. A szentmártoni, vadadi és búzaházi kultúrotthonok feljavítását célzó pojekt
megvalósításának jóváhagyása. Öt tanácsos megszavazza, Ambrus Jenő tartózkodik.
5. A 210-2103-as beruházási program költségeinek, valamint a Csíkfalva és
Székelyhodos községek integrált fejlesztése és a Mezőgazdasági utak korszerűsítése
Csíkfalva községben című projektek eredményeinek elérése érdekében tett más
finanszírozási lépések jóváhagyása. Öt tanácsos megszavazza, Ambrus Jenő tartózkodik.
6. A polgármester munkaszervezetébe tartozó köztisztviselők és szerződéses
személyzet felmentése a Számvevőszék által megjelölt bérezési összegek visszafizetési
kötelezettsége alól. Mindenki jóváhagyja.

7. Egyéb: a polgármester a monográfia helyzetét és a közeljövő egyes
intézkedéseit mutatja be.
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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. Gondolok itt
elsősorban a közösségi összefogásra, a közmunkákra, a közadakozásra.
Közmunkával építették a csíkfalvi ravatalozó házat és a szentmártoni
ravatalozó teraszát, közmunkával önkéntesen működik a tűzoltóalakulat,
önkéntesen szervezték meg a tűzoltó találkozót és a helyi sportcsapat is
önkéntesen működik. Nem utolsósorban a fiatal házasok önkéntesen szervezték
meg Jobbágyfalván a harmadik szüreti bált, önkéntesen szervezik az iskolában a
gyerek színjátszócsoportot és a tánccsoport, önkéntesen működik a jobbágyfalvi
Nagy Ferenc férfikar és önkéntes fellépéseivel gazdagítja közösségi ünnepeinket.
De gondolok a testvérkapcsolati küldöttségek fogadására és a
kapcsolattartásra, hagyományos és nemhagyományos 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, a fiatal házasoknak, a kórus
tagjainak és Ferencz Csaba karvezetőnek.
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden lakosnak, aki pozitívan
állt a helyi kezdeményezések mellé: komolyan vették a szelektív hulladékgyűjtést,
idejében kifizették az adót, tiszteletben tartották a köztisztaságot, résztvettek a
közmunkákon, a közösségi eseményeken, stb.
Fontosnak tartom megköszönni a francia Bourgogne, a belga Hoolsbeck, a
magyarországi Kakasd testvértelepülések adományait is.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Balogh István, polgármester
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AZ ISKOLA HÍREI
Mikulás járt a község iskoláiban és óvodáiban a helyi polgármesteri
hivatal jóvoltából.
Jobbágyfalván adventi készülődést tartott Balogh Blanka óvónéni,
Kocsis Annamária és Varga Ágota tanítónénik a szülőknek és gyerekeknek,
amikor betoppant a Mikulás. A gyerekek nagyon örvendtek. Verset mondtak és
énekeltek neki, így megkaphatták az ajándékokat.
Hasonló tevékenységeket végeztek Szentmártonban is Marton Erzsébet
óvónéni, valamint Hajdu Sára tanítónéni. Csíkfalván ünnepi műsorral várták a
gyerekek a Mikulást Mihály Ilona óvónéni és Kilyén Éva tanító nénikkel.
Vadaba és Búzházára is ellátogatott a Mikulás, hiába vannak kicsit messzebb
ezek a települések, Vadadban Ács Ilike tanítónéni és Nyulas Gabriella óvónéni,
Búzaházán Kolozsvári Timea óvónéni és Szász Denisz tanítónéni tanítottak a
gyerekeknek verseket, énekeket, hogy a Mikulás ajándékokat osztogasson.
Az V-VIII osztályokban már nagyosan, de hálásan fogadták a gyerekek
a Mikulás ajándékait.
Köszönet a pedagógusoknak a szép munkákért és a Polgármesteri
Hivatalnak a támogatásért!
A tevékenységek, versenyek is folyamatosan folytatódnak:
Folytatódik a néptáncoktatás két csoportban Chiricuta Péterfi Adrien és
Nagy Tamás oktatókkal.
A Csizmáskandúr című meseelőadást nézhettük meg november végén a
celldömölki Soltis Lajos Színház előadásában a jobbágyfalvi kultúrotthonban.
Több mint 200 gyerek vett részt az előadáson a községünkből és a környező
településekről.
Jurta bemutatót és foglalkozásokat tartottak a Kalibáskő pedagógusai
gyerekeinknek. A csíkfalvi tanulók mellett részt vettek a jobbágytelki és
nyárádremetei diákok is. A tevékenységet Sándor Éva tanárnő szervezte meg.
A román kommunikációs órák is folytatódnak. Sőt, a VI. osztályos
tanulók nemrégiben román nyelven színdaraboltak. A D-l. Goe című történetet
Pálfi Erika román szakos tanárnővel.
Fizika felkészítőket tart Németh Balázs tanár úr minden hétfőn a
nagyobbaknak.
Varga Ágota és Hajdu Sára tanító nénik anyanyelvi vetélkedőre vittek
december 12-én a negyedikes gyerekeket. Összesen 9 tanulót. Egyik csapat:
Kerekes Dorottya, Fülöp Blanka és Csont Andrea különdíjjal érkeztek haza.
Gratulálunk nekik és a felkészítő pedagógusoknak, valamint a színjátszásnak,
amely olyan alapot ad a gyerekeknek, hogy ilyenkor mindig kimagaslóan
teljesítenek. Hajrá színjátszósok, fellépések és színitáborok!!!!
A télre, karácsonyra is készültünk nagy izgalommal. Karácsonyi
vásárra került sor december 17-én, csütörtökön, adventi szavalóversenyre
december 19-én, szombaton, valamint karácsonyi délutánra kerül sor december
20-án délután 17 órai kezdettel a Nagy Ferenc Férfikarral közösen, a
Jobbágyfalvi Kultúrotthonban. Felléptek a kórus mellett a jobbágyfalvi óvodások,
kisiskolások és az iskola zenekara.

„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, és meg is fogja szépíteni a
világot. Egy pillanatnyi béke megmentheti, és meg is fogja menteni a világot. Egy
pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, és tökéletessé is fogja tenni a világot.” (Sri
Chinmoy)
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok szeretettel a község
minden lakosának!
Balogh Tünde, iskolaigazgató

Karácsonyi Koncert
Az adventi várakozás jegyében szervezte meg a jobbágyfalvi Nagy Ferenc
Férfikar a karácsonyi koncertjét december 20-án a jobbágyfalvi kultúrotthonban.
Felemelő érzés volt hallgatni a plébános és a tiszteletes urak ünnepi gondolatait,
majd színpadra lépett a csíkfalvi általános iskola zenekara Balogh Tünde
igazgatónő vezetésével. Ők karácsonyi énekeket adtak elő, majd következtek a
jobbágyfalvi 1-4. osztályos iskolások és a kis
ovisok, akik szívet szorongató kitartással
szavaltak és énekeltek. Ne feledkezzünk meg
Mózes Istvánról sem, aki gitárkísérettel
gyönyörű énekeket adott elő, a legvégén a
jobbágyfalvi kórus és zenekara lépett
színpadra, karácsonyi dalokkal örvendeztették
meg a közönséget. Úgy gondolom, hogy a
nagyszámú közönség nélkül nem lett volna advent negyedik vasárnapja ilyen
ünnepélyes. A kórus nevében községünk minden lakójának Áldott Ünnepeket
kívánunk.
Szász Csaba Levente, a kórus vezetője

Iskolai zenekar alakult Csíkfalván
December 17én mutatkozott be a csíkfalvi általános iskola zenkara. Balogh
Tünde igazgató elmondta: hosszú évek óta készülődtek egy zenekar létrehozására,
furulyáztak, gitároztak, zongoráztak a diákok, majd közösen is dolgoztak, így
határozta el a csapat megalakítását, ahol a gyerekek bemutathatják tehetségüket.
A karácsony közeledtével öszegyűjtötte a gyerekeket és újakat is bevonva
karácsonyi koncertet állítottak össze és mutattak be. A hosszú és kitartó munka
mellett a gyerekek tehetségére és a szülők segítőkész hozzállására is szükség volt,
amit mindenkinek ezúton is köszön, így
Szekeres Levente tanárnak is, aki
csatlakozott hozzájuk, gazdagítva a
csoportot és megkönnyítve munkájukat
– mondta el az igazgató.
A csapat a diákok, szülők előtt mutatta
be koncertjét, egyházi és istendicsítő
dalok mellett Zorán és a Nox dalaiból is
felcsendült egy-egy szám.

