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Fontos a helyiekkel 

való kommunikáció 

Csíkcsicsó önkormány-

zata számára, emiatt 

idén sem mulasztották 

el a tavalyra vonatkozó 

beszámoló falugyűlésü-

ket megtartani. A statisz-

tikai adatokból kiderült, 

a községben 36 gyer-

mek született az elmúlt 

évben, ezzel szemben 

elhalálozás 26 volt.

Má s o d i k  a l k a l o m -
mal tartott évértéke-
lő falugyűlést a jelenleg 

tevékenykedő csíkcsicsói ön-
kormányzat vasárnap délután. 
A tavalyi év tevékenységi beszá-
molójára több helyi is kíváncsi 
volt, szép számmal jelentek meg 
a helyi kultúrotthonban, ahol el-
sőként a tavalyi statisztikai ada-
tokat ismertették velük.

Tudnivalók számokban

Mint kiderült, 2017-ben a köz-
ségben 36 gyermek született, 15 
pár kötött házasságot, emellett 
pedig 26-an hunytak el. A mező-
gazdasági adatok kapcsán egye-
bek mellett elhangzott, hogy 171 
lovat, 1830 szarvasmarhát, 2992 
juhot, 455 kecskét és 497 sertést 
tartanak a község gazdái. Terü-

letalapú támogatást 301 gazda 
igényelt 1796,58 hektár terület-
re, állattenyésztési juttatásra pe-
dig 93-an nyújtottak be igénylést. 

Emellett elkészült a község gyep-
területeinek üzemterve is – 3328 
hektár kaszáló- és legelőterület-
re. Arra is kitértek, hogy a múlt 

évben 20 önkormányzati ülést 
tartottak, a kibocsátott rendele-
tek száma elérte a 232-őt, míg a 
tanácsi határozatoké a 137-et. 

A pályázatokról

A továbbiakban az önkor-
mányzat pályázatairól tud-
hattak meg többet a helyiek: a 
nyertes pályázatok közt szere-
pel a községi utak feljavítását, 
egy csaracsói műgyepes sport-
pálya létrehozását, egy óvoda 
építését, a közvilágítási hálózat 
korszerűsítését, illetve a köz-
ponti park felújítását célzó pá-
lyázat. Már leadták, de még 
elbírálás alatt van a csicsói mű-
velődési ház feljavítását, továb-
bi községi utak aszfaltozását, 
egy jelentős járdaszakasz kiépí-
tését, a csicsói iskola felújítását 
és bővítését, egy községi trá-
gyafeldolgozó létesítését, illetve 
a megújuló energiaforrások ki-
használását célzó pályázatuk. 
Összefoglalták a további tervei-
ket is, illetve a településen tevé-
kenykedő civil szervezetek által 
leadott kisebb pályázatokat is 
ismertették.

Számos rendezvényt tartottak

A részleteiben is ismertetett 
pályázatok után a Csíkcsicsóban 
2017 januárjától mindeddig tar-
tott eseményeket mutatták be, 
illetve azokat is, amelyeken az 
önkormányzati alkalmazottak 
más településen vettek részt. 
Az 55 esemény közül többről 
fényképes ízelítőt is kaptak a 
csicsóiak, majd szinten képek-
kel mutatták be az önkormány-
zat által önerőből, közmunkával 
végzett kisebb munkálatokat is 
– mint a hóeltakarítás, utcák, 
utak karbantartása. Végezetül 
pedig pár közérdekű informá-
ció hangzott el.

 
KÖMÉNY KAMILLA

Falugyűlést tartott Csíkcsicsó község önkormányzata

Harminchat születés, huszonhat elhalálozás

Az önkormányzat elmúlt évi munkájába tekinthettek be a csicsóiak

Szóbeli az érettségin

Elkezdődtek az érettségi vizsgák 
szóbeli próbái tegnap, a román 
nyelv és irodalom-tudás felmé-
résével, az oktatási miniszter 
által jóváhagyott tanévrend 
szerint. A román nyelv és iroda-
lom próba holnap is zajlik, majd 
kedden és szerdán anyanyel-
vi ismeretekből vizsgáznak a 
tizenkettedikes diákok. Február 
16-án, 19-én és 20-án a tanulók 
számítógépes kompetenciáit 
tesztelik, majd február 21-én és 
22-én lesz az idegennyelv-szó-
beli – számol be az Agerpres. A 
tanévrend szerint az első írásbe-
li vizsga június 25-én lesz román 
nyelv és irodalomból, június 26-
án anyanyelvből, június 27-én 
a szakosodás szerinti kötelező 
tantárgyból, majd június 28-án 
a szaknak megfelelő választott 
tantárgyból kell vizsgázniuk a 
végzős diákoknak. Az óvások 
utáni végleges eredményeket 
július 9-én teszik közzé. A pót-
érettségi augusztus 20-a és 
augusztus 31-e között zajlik.

Idén tizedik alkalommal ren-
deznek felolvasómaratont a Ká-
joni János Megyei Könyvtárban 
– jelezte a könyvtár.

„Február 20-án, a 195 éve szü-
letett Petőfi Sándor műveit szó-
laltatjuk meg. Ez az év egyúttal 
Az apostol megírásának és az 
1848-as forradalomnak a 170 
éves évfordulója. Célunk ráirá-
nyítani a figyelmet magyar iro-
dalmunk egy-egy kiemelkedő 
személyiségének műveire és 
ezáltal az olvasás fontosságára, 
szépségére, arra, hogy olvasni 
jó. Szeretnénk, ha a pedagógu-
sok, diákok mellett minél töb-
ben csatlakoznának életkortól, 
foglalkozástól, nemzetiségtől 
függetlenül” – áll a Hargita Me-
gye Tanácsa alintézményeként 
működő Kájoni János Megyei 
Könyvtár felhívásában. Előző 
évekhez hasonlóan a helyszín 
lehet valamely iskola osztálya, 
díszterme, tornaterme, könyv-
tár a lehetőségekhez, körül-
ményekhez mérten vagy a  

Kájoni János Megyei Könyvtár 
előadóterme. A jelentkezés on-
line módon történik, február 13-
ig. A jelentkezési űrlap elérhető 

a Kájoni János Megyei Könyv-
tár honlapján. A jelentkezőket, 
intézmények,  iskolák eseté-
ben a kapcsolattartó személye-

ket, pedagógusokat arra kérik, 
hogy pontosan töltsék ki az on-
line űrlapot. A korábbi évekhez 
hasonlóan várjéj a rendezvény 
Facebook oldalán való rész-
vételt: Petőfi Sándorról szóló 
nehezebben hozzáférhető szö-
vegeket, fotókat, a készülődés-
sel kapcsolatos pillanatképeket 
vagy az erre az eseményre ké-
szített saját plakátok, rajzok 
posztolását, majd a visszajel-
zéseket, rövid beszámolókat a 
felolvasás élményéről, érdekes-
ségeiről pár fotó kíséretében.

Hargita Megye Tanácsa Ösz-
szetartozunk közösségépítő prog-
ramja révén a felolvasómaratonba 
szívesen várják a szórvány-
megyék magyarságának aktív 
részvételét is. Kapcsolattartó: 
Török Edit (telefonszáma: 0753-
073489). Az elmúlt években Be-
nedek Elek, Orbán Balázs, Jókai 
Mór, Arany János, Gárdonyi Gé-
za, Móricz Zsigmond, Kányádi 
Sándor, Tamási Áron és Szabó 
Magda műveiből olvastak fel.

Petőfi Sándor műveiből olvasnak fel

Évek óta egyre többen kapcsolódnak be a felolvasómaratonba

KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR

FORRÁS: PÉTER LUKÁCS




