 Sok utánajárás után a napokban végre elindulhat a gázfűtéses
melegítés a csíkfalvi tornateremben, így ezután civilizált körülmények
között lehet télen is tornaórákat tartani, sportolni.
 A Polgármesteri Hivatal által meghirdetett munkási állás
versenyvizsgájára két személy jelentkezett decemberben, egyikük nem
felelt meg a követelményeknek. A másik sikeresen teljesített a január 9-iki
vizsgán, így február elsejétől az iszlói Nagy Lajos-Attila munkába állhat a
községházánál.
 A jobbágyfalvi kultúrotthon új leltári értékét három egymást
követő próbálkozás után sem tudta megállapítani a Helyi Tanács a
szükséges 2/3-os kvórum hiányában, ugyanis egyes tanácsosok többször is
hiányzanak az ülésről.
 Tekintettel a minimálbér növekedésére, a kistérségi
hulladékgazdálkodási szolgáltató kénytelen volt 12%-kal növelni a
szemétszállításért fizetett illetéket. Így 2015-ben a félcsaládok az eddigi
58 lej helyett 65 lejt, az egész családok pedig 116 lej helyett 130 lejt kell
fizessenek.
 A 2014. évre kirótt adókat és illetékeket 81%-ban sikerült
behajtani, de ez nem tartalmazza az előző évekről elmaradott összegeket.
Ezeket törvényszéki végrehajtó fogja begyűjteni az adósoktól.
 A Polgármesteri Hivatal arra kér minden lakost, hogy március 31ig fizesse ki az idei évi adó felét, szeptember 30-ig a másik felét, hogy ne
számoljanak fel késedelmi kamatot. Abban az esetben, ha valaki március
31-ig kifizeti a teljes évi adót, 10%-os kedvezményben részesül a ház-,
jármű-, kül- és belterület adójából, ha azok egyenkénti értéke meghaladja
az 50 lejt.

....................................................................
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI PROGRAM
JOBBÁGYFALVA, CSÍKFALVA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: január 26., február
23., március 23., április 20., május 18., június 15.
Háztartási hulladék: február 9., március 9., április 6., május
4., június 1.
Szentmárton, Vadad, Búzaháza
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: január 28., február
25., március 25., április 22., május 20., június 17.
Háztartási hulladék: február 11., március 11., április 8.,
május 6., június 3.
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa. Szerkeszti Gligor Róbert László
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Ismét emlékeztünk a doni áldozatokra
Január 10-11-én második alkalommal adott helyet a csíkfalvi
önkormányzat az EMKE és a vásárhelyi 23. határvadász hagyományőrző
csoport által szervezett doni emléktúrának. Vasárnap délelőtt
hagyományörző világháborús
katonák, honvéd huszárok és
lófő székelyek vonultak fel
Nyárádszentmártonba, ahol a
világháborús
hősök
emlékművénél hajtottak fejet
azok előtt, akik az életüket is
odaadták a magyar hazáért.
Az unitárius templomban
tartott ünnepi istentisztelet
keretében Kiss Sándor lelkész
az emlékezésről szólt, hisz
emlékezés nélkül magunkat is elveszítjük, gyökér nélküli fa, forrás nélküli
patak leszünk. Az ünnepség keretében Benkő József történész a 2. magyar
hadsereg helyzetéről, a doni hadmozdulatok és visszavonulás
szervezetlenségéről és a kegyetlen fagyhalálról szólt, míg Benkő Zsolt a
marosvásárhelyi 23. határvadász hagyományörző csoportot mutatta be.
Miholcsa József huszár alezredes a mai hagyományörzőkről szólt, akik a
semmiből is előkotorják a haza- és családszeretet parazsait és
jelenlétükkel lánngá varázsolják azt.
A doni emléktúrákat azért szervezik, hogy egyrészt az identitástudatot
megőrizze, erősítse fiatalokban, emlékeztessen a magyar történelem
egyik legsúlyosabb veszteségére, amikor 1943 januárjában az orosz
fronton, a Don-kanyari csatákban és az azt követő visszavonulás során
megsemmisült a mintegy kétszázezer katonát számláló 2. magyar
hadsereg.

Tevékeny volt a jobbágyfalvi férfikar
A jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar december 28-án otthon mutatta
be karácsonyi műsorát, de az eddigiektől eltérően nem a falu három

templomában, hanem a kultúrotthonban. A közel egyórás programban
karácsonyi énekek és betlehemes dalok szerepeltek, de a férfiak mellett
énekekkel és szavalatokkal helyi iskolás fiatalok is kedveskedtek a
közönségnek. A kórus két tagja, Szász Csaba Levente és Kocsis József
karácsonyi köszöntőkkel, a helyi Mózes István pedig gitáron kísért
dalokkal tette emlékezetesebbé az ünnepi alkalmat, amelynek végén
nemcsak szeretetvendégség fogadta azokat, akik
megtisztelték jelenlétükkel a kórust, hanem közös
éneklés
is
volt,
a
közönség a férfikarral
együtt tanulta és fújta:
„Hogyha béke és szeretet/
minden
embert
jóra
vezet,/
Boldogságunk
ünnepe
lesz/
szép
karácsony este”.
A tíz énekest és öt
népi muzsikust felvonultató, hangszerkísérettel megszólaló férfikar három
éve alakult, azóta számos fellépésük volt. Idén tizennyolc alkalommal
álltak közönség elé, nemcsak Csíkfalva község településein, hanem
Nyárádszeredában, Bözödön, Jobbágytelkén, Székelytompán, a partiumi
Bihardiószegen és a magyarországi testvértelepülésen, Kakasdon is. Faluvagy egyházi ünnepségeken, szüreti mulatságokon, megemlékezéseken és
kórustalákozókon állandó fellépő volt a nyárádszeredai Ferencz Csaba
nyugalmazott zenetanár, karnagy által irányított csapat.

Iskolai beszámoló
A Csíkfalvi Általános Iskola a 2014-es évre 74.000 lejt kapott az
államtól (a pedagógusok bérén felül) a működésre, valamint kisebb anyagi
javak megvásárlására. Ez az összeg nagyon kevés. A Helyi Tanács emellé
123.000 lejt juttatott az iskolának. Mindez bizonyítja, hogy az
önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a községi oktatásra, az oktatás
minőségének biztosítására. A magam nevében ezennel köszönöm.
Ennek köszönhetően 2014-2015-ös tanévben néhány dolgot meg
tudott valósítani az iskola.
Néptáncoktatást folytathatunk községszinten, amelyen közel 80 diák
vesz részt. Az iskolabusz költségeit és az oktatók szinte teljes bérét ki
tudjuk fizetni. Az V-VIII. osztályos tanulók havi 5 lejjel járulnak hozzá a
néptáncoktatáshoz, amit szülői értekezleten határoztunk meg közösen a
jelenlevő szülőkkel. A színjátszó csoportnak is jut évente 1000 lej, amit
táborozásra szoktunk költeni a színjátszó gyerekek számára.

Napközit működtethetünk a Helyi Tanács havi 500 lejes segítségével.
Vásároltunk a napközi működéséhez szükséges eszközöket is: sötétítők,
abroszok, tányérok, evőeszközök stb.
A Csíkfalvi Általános Iskola mosdóiba új wc tetőket vásároltunk,
megjavítottuk az eltörteket, wc papírt, szappant, minden napra tiszta
törülközőket biztosítunk, hogy a tanulók civilizált körülmények között
használhassák a mosdókat.
A napköziben használandó abroszok, törülközők, függönyök
rendbentartása céljából mosógépet, vasalót, vasaló-asztalt, ruhaszárítót
vásároltunk decemberben, továbbá egy új porszívót, ami egyben
szőnyegtisztító is, és más eszközöket, amelyek szintén az iskola
tisztántartására szolgálnak.
Jobbágyfalván a régi iskola épületében levő osztály átköltözött az új
óvoda épületébe, ennek érdekében átalakítási munkálatokat végeztek a
helyi óvó- és tanítónénik kezdeményezésére, a szülők, a takarítónő és
férje segítségével, ehhez szintén a Helyi Tanács biztosított anyagi javakat.
A vadadi iskolához új wc-t készítettünk és minden iskolában kisebb
javításokat végeztünk.
Ezúton felhívjuk a figyelmet, hogy szülői kérésre logopédiai
foglalkozásokat szervezünk. Bármelyik faluban biztosítjuk az iskola
épületét és van erre a célra vállalkozó logopédus. A szülőket kérjük, hogy
igényeiket jelezzék a tanító- és óvónéniknél vagy az igazgatóságon.
Segítünk felvenni a kapcsolatot a logopédussal és közös döntés szerint
folynak majd a foglalkozások. Egyszeri foglalkozásra legtöbb 1-4
gyereket fogadnak.
Balogh Tünde igazgató

Javítások az orvosi rendelőnél
December folyamán sikerült az orvosi rendelőnél javításokat
eszközölni a fűtésrendszeren: kicserélték a falban húzódó
vezetékeket, továbbá a fűtőtesteket, csapokat. Mindezekre azért volt
szükség, mert az előzőek elavultak, megrepedeztek, az egész
rendszer működésképtelenné vált. A munkálat értéke 5400 lej volt,
amelyet a helyi költségvetésből fedeztek.
RÖVID HÍREK
 A Polgármesteri Hivatal február 21-én negyedik alkalommal
rendezi meg a községi asztalitenisz (ping-pong) bajnokságot, ezúttal a
csíkfalvi tornateremben. Érdeklődni Varga Ervinnél (tel. 0745356440)
►►►

