elindításához szükséges gáztervek elkészítéséért és a gázvezetési munkálatokért.

Várják a a tulajdonosok jelentkezését
Folyik a parcelláris térképek készítése, de még mindig szép számban
vannak olyan földtulajdonosok, akik nem jelentek meg a területek bevallása
végett. Ezúttal is arra kérik őket, hogy január első napjaiban sürgősen
jelentkezzenek a községházán előzetes telefonos egyeztetés alapján (0265588112). A térképek elkészítését a törvény írja elő, ezek nélkül nem lehet
birtoklevelet kibocsátani, hivatalosan eladni-vásárolni a földet, örökösödési
eljárást lefolytatni.
Elkészült a magántulajdonban levő erdők üzemterve, amelynek értéke 30
lej hektáronként. A munkáért még 3000 lejt kell fizetni a szakembernek, ezért
arra kérik azokat az erdőtulajdonosokat, akik eddig nem jelentkeztek, hogy
sürgősen jelenjenek meg a polgármesteri hivatalban és fizessék ki a részüket. Erre
kérjük azokat is, akiknek a jobbágyfalvi Akácosban van területük. Az erdészek
addig nem pecsételnek tűzifát senkinek, amíg az összes erdőtulajdonos nem
fizette ki a részét.

Megkapják a bérüket
Az önkormányzat a beteggondozók tudomására hozza, hogy a napokban
megkapják az elmaradt bérüket, ugyanis december 16-án a közpénzügyi hivatal
kiutalta az elmaradt összegeket.

Figyelmeztetnek a tűzoltók
A helyi tűzoltók felkérnek mindenkit, hogy az ünnepek alatt is őrizze meg
éberségét, hidegvérét, és a tűzveszély elkerülése érdekében fogadja meg a
következő jótanácsokat: ellenőrizze, hogy a padláson a kémények körül ne
tartson gyúlékony anyagokat (rongy, műanyag, fólia, stb), ugyanúgy a kályha
körül se; a kémény legyen megfelelően tiszta; ne használjon rögtönzött
villanyszereléseket; ne hagyjon felügyelet nélkül égő gyertyát, csillagszorót; a
tűzhely elé mindig tegyünk lemez- vagy fémtálcát! Ha tüzet észlelnek, azonnal
értesítsék a községi önkentes tűzoltó alakulatot, és sürgősen hívják az 112
országos segélyvonalat! Köszönjük!

Szünetel az ügyfélfogadás
Az ünnepek alatt keveset áll az ügyfelek rendelkezésére a Polgármesteri
Hivatal. December 25-29. és december 31-január 5. között hivatalos
munkaszüneti időszak van. Ügyfélfogadás december 23-24-én és 30-án van,
január 6-ától már a megszokott program szerint dolgoznak. Sürgősségi esetekben
személyesen keressék fel az illető kérdésben illetékes munkatársat.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
Szerkeszti Gligor Róbert László
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Csíkfalva község Tisztelt lakói!
Ismét itt a karácsony, ismét elmúlt egy esztendő és kezdődik egy újabb.
Most, karácsony előtt, a várakozás, a karácsonyra való felkészülés időszakában
csak pozitív dolgokról szeretnék említést tenni.
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 építettük újjá a jobbágyfalvi háborús emlékművet, három egyház
által meghirdetett közadakozásból és közmunkával kezdtük el a jobbágyfalvi
ravatalozó ház építését, a jobbágyfalvi férfikórus közmunkával segített a csíkfalvi
iskola előtt Nagy Ferenc zenetanár emlékére megépített emlékkopjafa
létrehozásában, közmunkával önkéntesen működik a tűzoltóalakulat, önkéntesen
szervezték meg a tűzoltó találkozót, és a helyi sportcsapat is közmunkával végzett
munkálatokat a sportpályan, nem utolsósorban a fiatal házasok önkéntesen
szervezték meg Nyárádszentmártonban a második szüreti bált, önkéntesen
szervezik a gyerek és a felnőtt színjátszócsoportokat és önkéntesen működik a
jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar és önkéntes fellépéseivel gazdagítja közösségi
ünnepeinket. De gondolok a testvérkapcsolati küldöttségek fogadására és a
kapcsolattartásra, hagyományos és nem hagyományos tevékenységekre, egyházi
és iskolai szervezésekre is. 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 vette a szelektív hulladékgyűjtést,
idejében kifizette az adót, aki tiszteletben tartja a köztisztaságot, résztvett a
közmunkákon, stb.
Fontosnak tartom megköszönni a francia Bourgogne, a belga Holsbeeck
testvértelepülések adományát az orvosi rendelő ablakainak kicserélése és a
központi fűtés beszerelése érdekében.
Tisztelettel és üdvözlettel,
Balogh István, polgármester
Az elmúlt évi együttműködést, közös
munkát megköszönve kívánok Csíkfalva
község
és
testvértelepü-léseink
Bourgogne,
Holsbeeck,
Rábakecöl,
Kakasd és a felvidéki Deáki barátközség
minden lakosának Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet.

Idén is volt élelmiszersegély
December folyamán a Polgármesteri Hivatal kiosztotta az arra
jogosult 258 személynek (munkanélküliek, kisnyugdíjasok, fogyatékos
személyek, társadalmi segélyesek) az európai élelmiszertámogatásokat
(PEAD). Ez személyenként 18 kg búzalisztet, 10 kg kukoricalisztet, 3 kg
cukrot, 1 tasak laskát, 6 liter olajat, 2 zakuszka- és 1 paradicsomkonzervet
jelent. Az elkövetkező időszakban ezek a személyek még mézet és
húskonzervet is fognak kapni, de ezt még nem szállították le a községbe.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amikor ismét hivatva lesznek az
elmaradt termékek átvételére, ismét kötelesek hozni a múltkor is
bemutatott igazoló iratokat (személyi kártya, munkanélküli nyilvántartó,
fogyatéki igazolás, nyugdíjszelvény, stb.). A jogosultak listáját nem
helyben állítják össze, ezért aki úgy érzi, hogy a segélyre jogosult, de nem
kapott, az a megyei tanácsnál érdeklődjön.

Ajándék kicsiknek-nagyoknak
A helyi tanács idén is jóváhagyta, hogy téli ajándékcsomagokat
osszanak a községben. Így Mikuláskor 350 tasak édesség készült el és
jutott el a község gyerekeihez egyenként 10 lej értékeben, továbbá
karácsony előtt 108 élelmiszercsomagot osztunk ki
a 80 évet betöltött személyek és a gondozottak
között egyenként 15 lej értékben.
A heyi tanács döntése alapján idén élő
fenyőfát vásárolt a községháza, amelyet tavasszal
kiültetnek majd és minden évben használhatnak
télifaként. Az első díszítést a csíkfalvi iskolások
végezték el december 19-én, amikor karácsonyi dalok éneklése mellett
saját készítésű díszeket aggattak a fára.

Pénzt hozott a LEADER program
A község két pályázatot is nyert a LEADER programon. Az egyik a
jobbágyfalvi kultúrotthon korszerűsítése,
amelyet októberben el is kezdett a kivitelező
és jövő év áprilisáig köteles befejezni. Már
megtörtént a tetőszerkezet megerősítése, a
fedőelelemek kicserélése cserépre, a falak
kijavítása, külső hőszigetelése, hátra van
vagy épp most folyik a nyílászárók cseréje,
a
hozzátoldott
épületrész
vakolása,
csempézése, a padlózat cseréje, az épület és a mennyezet hőszigetelése,

kerítésépítés, a zöldövezet rendezése, járdaépítés és belső szerelési
munkálatok.
A másik pályázat kettős célú: egyrészt a néphagyomány, néptánc
mépszerűsítését célozza meg, másrészt egy több funkciós munkagépet
vásárolnak a község számára, azaz egy traktort és mellé különböző
eszközöket (ásókupa, hóeke, kasza, lyukfúró, betontörő), így hó
eltakarítására, sáncásásra és egyéb közérdekű munkálat elvégzésére lehet
majd használni azt. Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás.
A két pályázat összértéke 817 ezer lej, a költségeket előbb a
községháza ki kell fizesse az építkezési, illetve leszállító vállalkozóknak,
és csak azután kapja vissza a kifizetési ügynökségtől a pénzét. Ezért a
helyi tanács bankkölcsön felvételről döntött. Ebből az összegből az
önkormányzat önrésze 130 ezer lej (a nem támogatható költségek és
ÁFA), amelyet három éves futamidő alatt törleszt majd vissza.

Épül a jobbágyfalvi halottasház
Jobbágyfalván közmunkával lebontották a volt rendőrség épületét, a
faanyag és tégla 80%-át felhasználták a helyi halottasház falainak és
tetőszerkezetének építésében. Az új épületet a jobbágyfalvi
kultúrotthonról lekerült bitumenes hullámlemezzel fedték be 95%-ban.
2014-ben következik a fedett terasz megépítése és a szükséges
burkolások, szigetelések, víz- és villanyszerelés. A beruházás kizárólag a
helyi lakosság közadakozásából zajlott, az összegeket a három egyház
gyűjtötte be. De még mindig van 10.000 lej értékben felhasznált anyag,
amelyeket decemberben ki kell fizetni a szállító cégnek, hogy az egyházak
ne kezdjék adóssággal az évet. Ezért a három helyi egyház felkér
mindenkit, hogy aki még nem adakozott, az tegye meg mihamarabb az
idei és tavalyi évre is, ez kereső személyenként 50-50 lejt jelent.

Vezetik a vizet
A napokban elkezdődött a vezetékes
ivóvíz bevezetése a csíkfalvi sportterembe. A
vezetékek a földbe kerültek, január elején
elvégzik a szükséges kellékek beszerelését és
hamarosan működni fog a közmű. A 7-10
ezer
lejes
beruházást
a
községi
költségvetésből fedezik.

Újítások az orvosi rendelőnél
A belga és franciatestvértelepülések adományából az elmúlt
időszakban tovább folyt a korszerűsítés a csíkfalvi orvosi rendelőnél:
kicserélték az ablakokat, bevezették a központi fűtést a rendelőbe és a

gyógyszertárba. A nyár folyamán az önkormányzat szigeteltette a
padlásteret, hogy a meleg ne távozzon, továbbá 2.200 lejt fizetett a fűtés
►►►►

