Szabadidős tevékenységek
Jelenleg 33 gyerek jár néptáncoktatásra a községben, hetente egyszer,
péntek délután 3 órától. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy még mindig várunk
gyerekeket az oktatásra. A résztvevőket iskolabusz szállítja Csíkfalvára és haza.
Az érdeklődők jelentkezzenek a központi iskolában.
Mivel a községi futballcsapattól különböző okok miatt többen más
falvakhoz igazoltak, az egyesület a vártnál gyengébben szerepel a 14 csapatos
falusi bajnokságban, mindössze a 12. helyen áll, bár az anyagi feltételek teljesítve
vannak.

Ülésezett a helyi tanács
Október 16-án tartotta legutóbbi ülését a helyi tanács. Hiányzott M.E., M.S.
Napirend:
1. Az elmúlt ülés jegyzőkönyvének bemutatása. Mindenki elfogadta.
2. A helyi költségvetés módosítása a közterek javítási munkálatainak
kifizetése és a sportegyesület támogatása érdekében. Mindenki elfogadta.
3. A költségvetési mutatók ismertetése. Mindenki elfogadta.
4. A község küldöttének kijelölése a megyei hulladékkezelési egyesület, az
Ecolect közgyűlésébe. A küldött a mindenkori polgármester. Mindenki elfogadta.
5. Különleges illeték meghatározása. Mivel a törvény kötelezi a községet,
hogy parcelláris térképekkel rendelkezzen, két éve elkezdődött ez a munkálat, a
gazdák bevallásai alapján készülnek a vázlatok. Ezek alapján egy topográfus
szakember elkészíti a dűlők parcelláris térképét, majd a helyszínen átadja a
gazdának. Ennek ára 15 lej+ÁFA parcellánként, amit a földtulajdonos fizet ki a
helyszínen a parcella átadáskor. A. J. kivételével mindenki elfogadta.
6. Az ifjúsági ház lebontása és anyagának hasznosítása. M.Z. ellenezte, a
többeik támogatták.
7. Ismertető a nyárádszeredai SMURD egység helyzetéről.
8. A Gondor Security kéri, hogy emeljék a községi őrzési díjat, mivel a
minimálbér is emelkedett. Erre csak a következő évben kerülhet sor.
9. Különfélék.
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Községi Kulturális Nap volt Csíkfalván
Magyarországi, felvidéki, német és belga települések képviselőit hívták
meg Csíkfalvára, ahol október 12-én az Európai Bizottság Európa a polgárokért
programja támogatásával szerveztek találkozót. Nemcsak elméleti oldalról
közelítették meg a közös és európai értékek kérdését, hanem ízelítőt is nyújtottak
mindabból, ami ebben a községben fellelhető. Csíkfalva, mint a közösségi
értékek prizmája című projekt révén a házigazdák kiemelt figyelmet fordítottak
az emberi, közösségi és kulturális értékek bemutatására.
Nagy Ferencre emlékeztek
Délelőtt a helyi iskolánál emlékoszlopot lepleztek le a néhai zenetanár és
karnagy, Nagy Ferenc (1930-2008) emlékére. A jobbágyfalvi dalárda egykori
vezetője, a csíkfalvi iskola tanára és igazgatója, a Magyar Kultúra Lovagja,
Bartók Béla-díj tulajdonosa, a Seprődi János
Nemzetközi Kórusszövetség létrehozója és vezetője
volt, akinek sikerül elérni azt a zene révén, amit a
politikusoknak nem: egyesíteni a szétszakadt magyar
nemzetet. Az emlékművet volt barátja, tisztelője,
Szakács-Mátyási Endre álmodta meg, kivetelezésében
is ő vállalta az oroszlánrészt. A talapzat nem
szokványos márvány, hanem a szétszabdalt nemzetet
jelképező öt sziklakő, amelyet kottarészlet fut körül,
jelezve, hogy a zene összefog minket. A
nyárádszeredai Bíró János mester által faragott
oszlopot körülfogó fémszerkezeten ott találjuk a fehér
lovat, csodaszarvast is, míg az oszlop azt fejezi ki, milyen volt Nagy Ferenc: nagy
tudású magyar férfi. Az oszlop elkeskenyedő, égre törő csúcsán ott a griffmadár,
csőrében nem más, mint a karmesteri pálca, ami egyrészt az ősiséget, másrészt a
mindannyiunkban meglévő, magasra törő érzést fejezi ki.
Kitüntetések sora
Az ünnepség keretében újabb testvértelepülési szerződést kötött Csíkfalva,
ezúttal a magyarországi Kakasddal. Az aláírás után nemcsak Balogh István és
Bányai Károly méltatták ennek fontosságát, hanem a Bukovinai Székelyek
Magyarországi Szövetségének elnöke, Bonyhád város polgármestere, a magyar
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Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának
elnöke, Potápi Árpád János is levélben üdvözölte ezt a
gesztust.
Mindezek után a község önkormányzata
kitüntetéseket, elismeréseket nyújtott át mindazoknak,
akik az elmúlt években, évtizedekben a közösség
érdekében tevékenykedtek vagy a község nevét ismertebbé tették. Így post
mortem Nagy Ferencet és dr. Székely Mihályt, továbbá Kilyén Domokos volt
polgármestert, Fazakas Ella tanítónőt, Kilyén Árpád festőművészt és Tuba Pál
volt rábakecöli polgármestert tüntették ki Pro Csíkfalva Díjjal.
Érdemokleveleket nyújtottak át a községi gyermek és felnőtt színjátszó
csoportoknak, a sportklubnak, az önkéntes tűzoltóknak, az iskola
néptánccsoportjának, Tuba Erik rábakecöli polgármesternek, a községbeli
felekezetek lelkészeinek, valamint a jobbágyfalvi László Ágotának és Májai
Katinkának.
Ezt követően kulturális műsorra került sor, amelyen fellépett a rábakecöli
katolikus férfikar, a nyárádszeredai Bocskai István Dalkör, a marosvásárhelyi
Cantuale énekegyüttes és a most már hivatalosan is nevet kapott jobbágyfalvi
Nagy Ferenc férfikar, továbbá dr. Gagyi József, a Sapeintia EMTE tanára
bemutatta könyvét, amelyet a jobbágyfalvi Balogh Pállal készült beszélgetések
nyomán állított össze a tavaly.
Az emberek barátja volt
Az ünnepség zárópillanataként az ünneplő helyiek és vendégeik az orvosi
rendelőhöz vonultak, ahol márványtáblát leplezett le dr. Székely Mihály (19332009) emlékére családja. A nyomáti születésű, 1961-1983 között Csíkfalván
szolgáló orvos volt az, aki a helyi szervek és a lakosság támogatásával 1967-re
tágas, korszerű orvosi rendelőt épített a községnek. Orvosi munkáját 1967-ben és
1976-ban is Kitüntetett Orvos címmel ismerte el a minisztérium. 1983-ban az
egyre romló gazdasági és nemzetiségi helyzet nyomására családjával Debrecenbe
települt át, de a nyárádmentieket sosem felejtette el. Az emlékezés során
felszólaló Kocsis József dr. Székely Mihályt nemcsak mint orvost méltatta,
hanem főleg mint az egyszerű, tisztességes magyar emberek barátját.
A községi ünnep a fiatal házasok szüreti báljával zárult, akik jövőben is
szeretettel várnak mindenkit. A Polgármesteri Hivatal gratulál a fiataloknak, hogy
energiát fektetnek be és színesebbé teszik a község kulturális életét.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki a jobbágyfalvi férfikórus tagjainak a kopjafa talapzatának
építéséért, Szakács Endrének az ötletért, faanyagért és a tervező munkáért, Gábor
Csaba kovácsnak a munkáért, az iskola vezetőségének és munkatársainak a
hozzáállásért, a Nagy családnak a hozzájárulásért, a szovátai He-Ba Cons kft-nek a
sziklakő és kavics adoményért, a társadalmi segélyeseknek a munkáért, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak a munkáért, a kórusoknak a jelenlétért, a Pro
Regio Consulting kft-nek a szervezésért, és a helyieknek a részvételért, bár sokkal több
lakos jelenlétére számítottunk.
»»»»»»»»»

»»»
Ugyanakkor sajnálatomat fejezem ki, hogy a meghívott belga Holsbeek és a
német Radibor települések küldöttségei, valamint a támogató német Reiskirchen
tűzoltói nem jöttek el, és Rábakecöl polgármestere sem lehetett jelen ünnepségünkön.
Balogh István, polgármester

Köztereket javítottak, szépítettek
Az elmúlt hetekben a község több
pontján javítási munkálatok folytak. Vadadban
utcakövezés, sáncásás történt, Szentmártonban
partvédelmi munkálat, kövezés, hídjavítás, míg
Csíkfalván átereszek épültek, utcát köveztek,
sáncot ástak és földet szállítottak el.
Ugyanakkor gépi kaszával lenyírták a
Vadadba és Búzaházára vezető községi utak
sáncmartjait, mivel ezek azutak még mindig a Sapard program megfigyelése alatt
állnak és az ellenőrök követelték ezt.

Épül a jobbágyfalvi halottasház
Jobbágyfalván lebontották a volt rendőrség, majd ifjúsági ház épületét,
hogy anyagát felhasználják a halottasház építésében. A falugyűlés döntése
alapján napszámosokat fogadtak: Csizmadia János mestert (120 lej/nap),
segédmunkásnak ifj. Báránka Mihályt (70 lej), Báránka Lajost (70 lej), ifj.
Báránka István (40 lej). A bontásból származó téglát sikerült kiszállítani és
elkezdték a falakat építeni, de kell még téglát vásárolni, és szeretnék befedni az
épületet még a tél beállta előtt. Jelenleg 14.000 lejes költségnél tartanak, mindezt
a helyi lakosság közadakozásából biztosították. Szükség lesz újabb gyűjtésre a
következő hetekben a helyi egyházakon keresztül, hogy az eddig felhasznált
anyagokat decemberig tudják kifizetni. Ezennel felkérik azokat is, akik eddig
nem adakoztak, hogy szíveskedjenek hozzájárulni az alaphoz, hisz a cél közös és
mindenkinek az érdekeit szolgálja.

Újra áll az emlékmű
Halottak napjára teljesen felújítva ismét áll a
világháborús hősök emlékműve Jobbágyfalván. Köszönet érte
a jobbágyfalvi közmunkázóknak, Török Levente sírköves
mesternek, édesapjának és alkalmazottainak az alapzat
újjáépítéséért és az emléktábla felújításáért, Mezei Jánosnak a
kerítés elkészítéséért. A munkálat összértéke 2500 lej.
A közmunkán továbbá megjelentek: Török Imre, id.
Varga Sándor, id. és ifj. Fazakas András, id. Mezei Károly, Csizmadia János, Mutka Emil,
Szász Árpád, Mezei János, Moldován Lajos, Moldován József, Moldován Ernő, László
László, László Levente, Szász Lóránt, Marton Ferenc, ifj. Balogh Pál, id. és ifj. Molnár
Zsigmond, Fazakas József, Szász M. Levente, ifj. Sütő József, ifj. Balogh István, Varga
Ervin, ifj. Szász András, László Szabolcs, Báránka Radu, Báránka Lajos, Tanászi Ferenc.

