augusztus 10-17. között pedig Kőrispatakon színjátszótábor lesz
szervezve. A csíkfalvi református egyház által szervezett gyerektáborra az
idén szeptember első hetében kerül sor. Az érdekeltek minden esetben a
szervezőknél jelentkezhetnek, illetve irathatják be gyerekeiket a
foglalkozásokra.

Javítottak a sportolók
Az
idény
végére
javítottak
szereplésükön a csíkfalvi labdarúgók: több
mérkőzést is megnyerve végül a 7. helyen
zártak a 14 csapatos mezőnyben 38 ponttal.
A 2013-2014-es bajnokságban összesen 26
mérkőzést
játszodtak,
ebből
11-et
megnyertek, 10-et elveszítettek, 5 pedig döntetlenül ért véget.

Köszönetnyilvánítás
Ezúttal szeretném megköszönni mindazon személyek jóindulatát és
fáradságát, akik a május 25-iki EU-választásokon vették a fáradtságot és
éltek szavazati jogukkal. Fontos volt mindannyiunk számára, hogy
elmentek szavazni, hiszen így sikerült két erdélyi magyar EU parlamenti
képviselőt Brüsszelbe küldeni, így biztosítani tudjuk a magyarság
képviseletét az Európai Unióban a következő évekre (ahol többek között
éppen a kisebbségi kérdésekről, a helyi autonómiákról és egyéb minket
érintő kérdésekről is döntést hoznak), és nem utolsó sorban így teljesíteni
tudtuk a velünk szemben megfogalmazott elvárásokat. Az elért eredményt
megvizsgálva kiderül, hogy még lettek volna olyan személyek, akik
elmehettek volna szavazni, de különböző okokból nem tették azt meg.
Tőlük a következőket kérdezném: gondolják-e, hogy azzal, hogy nem
mentek el szavazni, jobb lett a helyzet számukra és a magyarság
számára, illetve mivel lett volna rosszab az ők helyzetük, ha elmentek
volna szavazni?
Balogh István, polgármester

SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSA
Jobbágyfalva, Csíkfalva: július 14. válogatott, június 30., július 28.
háztartási.
Szentmárton, Búzaháza, Vadad: július 16. válogatott, július 2., 30.
háztartási.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa. Szerkeszti Gligor Róbert László
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Elballagtak a nyolcadikosok
Mivel a községben hamarosan elkezdődnek az iskolák bővítési és
korszerűsítési munkálatai, idén egy héttel hamarabb kezdődött a vakáció
minden diáknak.
Pénteken, június 13-án szólalt
meg az utolsó csengőszó a tizenhat
nyolcadik osztályos tanuló számára
is. Az elballagási ünnepséget Kerekes
József református lelkész imája
nyitotta meg, majd Sándor Éva
igazgatónő fejtette ki, hogy a minket
elkísérő utaknak értelme van, de az
út értelmét, a tanulás, próbatételek
lényegét csak közvetlenül a cél előtt ismerjük meg, valamint azt, hogy a
sikerért meg kell dolgozni.
Balogh István polgármester szerint az ünneplő iskola
maradandósága ott rejlik minden nemzedék emlékezetében, nemzetiségi
létünk öntudatlan villanásaiban. Ünnepi köszöntőjében arra intette a
végzősökjet, hogy azzal a felismeréssel induljanak a jövő felé, hogy
szüleik, tanáraik türelmének, megértésének fölénye segített eddig eljutni,
és a továbbiakban csak a tehetségnek lehet rangja, a becsületes tanulásnak
értéke és a személyes jótulajdonságoknak tekintélye.
Tanévértékelőjében az intézményvezető rámutatott: sikerekben
gazdag időszak van mögöttük, tanulóik eredményesen szerepeltek
versenyeken, az iskolában színjátszó-, néptánc- és furulyakör is működik.
A tanulmányok tekintetében a felső tagozaton a legjobb tanuló a 7.
osztályos Kerekes Ágnes színtízes általánossal, az 5. osztályban Májai
Evódia Júlia 9,84-es, a 6. osztályban Pál Délia, Szabó Erzsébet és Török
Zalán 9,88-as, míg a 8. osztályban Sándor Mátyás és Kovrig Péter 9,75-ös
általánossal bizonyultak a legjobbaknak. A színjátszó csoportban kifejtett
nyolc éves tevékenységéért elismerésben részesült a végzősök közül
Kodok Roland, Marton Endre és Kovács Kriszta.
Az alsó tagozaton az előkészítő osztályban mindenki jól tanult, a 2.
osztályban Isztojka Katalin, Kerekes Dorottya és Csalóka Debora, a 3.
osztályban Költe Zoltán, Mihály Szilvia és Török Balázs, a 4. osztályban
Gábor Lajos és Szabó Lajos Szabolcs érték el a legjobb eredményeket.

A búcsúzások sorát az iskola
néptánccsoportjának előadása zárta, majd
délután a kisikolások és óvodások évzáró
műsorára került sor.
Júnuis 15-én a község iskolásainak
egy csoportja Erdősztentgyörgyön vett
részt népdaléneklő versenyen, a csíkfalvi
iskolát Fülöp Antónia, Szabó Lajos Szabolcs, Kónya Beáta, Béres Éva és
Kiss Nikoletta, a jobbágyfalvi iskolát Nagy Laura, Nagy Krisztina és
Szabó Erika képviselte. Kiss Nikoletta díjjal térhetett haza.

felügyelet nélkül ne engedjenek ki az utcára játszani. Tisztelt autóvezetők
és motorbiciklisek! Kérjük, tartsák be a közlekedési szabályokat,
figyeljenek a balesetek elkerülésére és egymás testi épségére, életére.

Csináljunk rendet!

Meleg ebéd igényelhető

Egy rendezett falukép kialakítása érdekében a Polgármesteri Hivatal
ismételten felkéri a lakosságot a porták előtti sáncok kitakarítására és a
terület lekaszálására. Határidő: június 30.

A Polgármesteri Hivatal szervezésével és a Caritas segítségével a
községben új szolgáltatás indult: a Caritas otthoni gondozás keretében
meleg ebédet is szállítanak az igénylőknek. Egyelőre öt személyhez jut el
az engedélyezett helyről érkező ennivaló, de bárki igényelheti, főleg a
Caritas gondozottjai közüli idősek, betegek, mozgásképtelen, magukat
ellátni képtelen személyek. Egy ebéd ára 9 lej, az összeget a hónap végén
kell kifizetni. Az ennivaló a hét minden napjára megrendelhető, a
vasárnapi adagot már szombaton megkapják az igénylők. Érdeklődni,
jelentkezni Kiss Margitnál a 0734-888378 telefonszámon.

Hibaigazítás
A Hírlevél 47. számában közölt Nem mindenki szereti a rendet című anyagban téves
információ jelent meg: nem a csíkfalvi, hanem a szentmártoni Szabó Istvánról (Gágá)
van szó. Az érintett csíkfalvi lakos szíves elnézését kérjük.

Épül a csíkfalvi halottasház
Közel 8 ezer lej gyűlt össze a csíkfalvi
adakozóktól a halottasház javára. Ebből kb.
5,5 ezer lej felhasználásával Kilyén Csaba
vállalkozó és csapata felépítette a falakat és
a koszorút. A lakosság javaslata az volt,
hogy a tetőzet új faanyagból épüljön, ezért
az ősszel újabb gyűjtést szerveznek, hogy kb. 7 ezer lejből a tél beállta
előtt befedjék az épületet. Amennyiben szükséges, a cserepet a
Polgármesteri Hivatal biztosítja az orvosi rendelőtől és az iskolától
felszabaduló anyagmennyiségből. Falugyűlés keretében Kilyén Csaba
beszámolt az építkezésről, a jelenlevők pedig úgy döntöttek, hogy aki nem
adományoz, de mégis használni akarja a ravatalozót, az az adománynak
kétszeresét kell kifizesse.

Vigyázzunk a közutakon!
A korszerűsített utakon megnövekedett a forgalom, illetve a járművek
sebessége. Ezért felkérünk mindenkit, hogy a három falut átszelő megyei
úton, a Vadadot és Búzaházát kiszolgáló községi utakon, valamint a
jobbágyfalvi Belső utcában óvatosan közlekedjenek járművel, gyerekeket

Épül a tűzoltó garázs
Az adományokból befolyt összegek felhasználásával és önkéntes
munkával folytatódott a tűzoltó garázs építése Csíkfalván. A
szakmunka végzését Ambrus Jenő, Ambrus Csaba és Mihály József
kőművesek vállalták önkéntesen.

Gyűjtés a bukovinai székelyekért
Magyarországi testvértelepülésünk, Kakasd lakosságának jelentős
része bukovinai székely származású, akiknek ősei a madéfalvi veszedelem
(1764?) után menekültek Bukovinába, onnan később a Bácskába
telepedtek át, majd a második világháború után telepítették őket a Tolna
megyei faluba. Bukovinában ma is öt településen őrzik székely őseik
emlékét, tervük az, hogy ezekben a falvakban a temetőkben összegyűjtik a
székely sírköveket és emlékművet állítanak. Két emlékművet sikerült már
felállítani, de a további munkákhoz pénzadományra van szükségük. Ezért
kérjük a lakosságot, hogy aki teheti, segítse őket. Pénzt forintban lehet
utalni az Öt volt bukovinai székely falu temetőjének megóvása
alapítvány részére az 1174036-20040091 magyarországi OTP-s
bankszámlára, vagy lejben a csíkfalvi Polgármesteri Hivatalban.

Következnek a nyári táborok
Értesítjük a szülőket, hogy a nyári vakáció idején is van lehetőség,
hogy gyerekeik gyakoroljanak, készségeiket fejlesszék: július 13-20.
között Jobbágytelkén néptánctábor, Szászrégenben augusztus utolsó
hetében citera- és furulyatábor,
►►►►

