Szépségversenyen a jobbágyfalvi lányok
A nyárádszeredai városnapok keretében megrendezett Bekecsalja
Szépe versenyen tíz lány között találtuk a 20 éves jobbágyfalvi László
Ágotát is, akit a zsűri 580
ponttal
második
helyre
rangsorolt, így ő lett az első
udvarhölgy.
Az
ákosfalvi
községi
napok
keretében
rendezték meg a Nyárádmente
Szépe
versenyt,
ahol
a
tizenhárom fellépő lány között
szerepelt a jobbágyfalvi 17 éves
Májai Katinka is, aki a Miss Bikini címet nyerte
el.

Vendégfogadókat keresünk
Október 11-14. között ünnepséget szervez a községháza, amelyre
küldöttségeket vár a magyarországi Rábakecöl és Kakasd, a felvidéki
Deáki, valamint a németországi Radibor községből is. A találkozó célja
egyrészt új testvérkapcsolatok kezdeményezése és erősítése, illetve
szerződéskötés Kakasddal. Az ünnepség keretében emlékművet
állítanának néhai Nagy Ferenc zenetanár tiszteletére, míg a jobbágyfalvi
férfikórus felvenné a karnagy nevét.
A községháza felkéri mindazokat, akik vendégeket tudnának
elszállásolni ebben az időszakban, hogy jelentsék azt szeptember 15-ig a
Polgármesteri Hivatalban.

Kakasdon jártak
A napokban az újabb magyarorszsági
testvértelepülésen, Kakasdon járt egy küldöttség a
községből: Balogh István polgármester, Fogarasi
Zoltán, ifj. Balogh Pál, Marton Szilárd és ifj. Szász
Sándor. Ők a kakasdi falunapra utaztak ki, ahol kakasfőző versenyben
vettek részt, de meglátogatták az ottani vágóhidat is, ahol értékes
tapasztalatokat szerztek. A kakasdiak az októberi községi ünnepségünkre
utaznak vissza.

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS
Jobbágyfalva, Csíkfalva: szept. 9. válogatott, szept. 23. háztartási.
Szentmárton, Búzaháza, Vadad: szept. 11. válogatott, szept. 25. háztartási.
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Megújul a jobbágyfalvi emlékmű
A nyár folyamán a jobbágyfalviak közmunkával elkezdték a
világháborús emlékmű felújítását. Az alapzatot rendezték, a helyet
feltöltötték és megöntötték a talapzatot. A munkálat szakmai részét Török
Levente sírkőkészítő vezette. Az emlékoszlopot restaurálták, következik
felállítása, az alapzat díszkővel való burkolása, illetve a tér rendezése,
díszítése. Az eddigi munkálatokban részt vettek a következő személyek:
Török Imre, Varga Sándor, id. Fazakas András, id. Mezei Károly,
Csizmadia János, Mutka Emil,
Szász Árpád, Mezei János,
Moldován Lajos, Moldován József,
Moldován Ernő, László László,
László Levente, Marton Ferenc, ifj.
Balogh Pál, Molnár Zsigmond,
Fazakas József, Szász M. Levente,
Sütő József, ifj. Fazakas András,
Varga Ervin, ifj. Szász András, ifj.
Molnár Zsigmond, ifj. Balogh
István, Báránka Radu, Báránka Lajos. Áldozatos munkájukért ezúton
mondunk köszönetet mindannyiuknak!
Az alapzat öntésekor Wass Albert Üzenet haza című versét és a
közmunkán részt vevő személyek neveit egy hengerben a betonba
helyezték örök emlékül. Az emlékmű lebontására azért volt szükség, mert
nagyon ingott és veszélybe került a stabilitása.

Áteresz épült Vadadban
Nemrégiben átereszt építettek Vadadban Nagy Zoltán kapuja előtt
az úttest alatt. Erre azért volt szükség, mert a régi összetörött, a víznek
pedig nem volt átfolyási lehetősége ezen a szakaszon. Az önkormányzat
biztosította a betongyűrűket, míg az építést közmunkával végezték el a
szomszédok és a falu fiataljai, amit ezúton is köszönünk mindenkinek.

Komposztedények igényelhetők

A Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy 200
literes műanyag komposztáló edények érkeztek a községbe. Ezeket ingyen
lehet igényelni a személyazonossági igazolvánnyal. Az edények a
konyhai, háztartási lebomló (rothadó) hulladékok tárolására és
komposztálásra használhatók. Az edényeket a Megyei Tanács
hulladékkezelési projektje keretében osztják ki az
igénylőknek, de azok kötelesek az edényt és annak
épségét megőrizni, az edényt pedig csak
komposztálás
céljára
használni.
Esetleges
szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a gazda felel, ha
az edény megrongálódott vagy eltűnt. Mivel nincs
elégséges számú edény, ezért nem jut minden háztartáshoz, így az
igénylőket a jelentkezés sorrendjében szolgáljuk ki, amíg a készlet tart.
Utólagos igénylésre, panaszra nincs lehetőség.

Várják a földtulajdonosokat
A Polgármesteri Hivatal felhívja a gazdák figyelmét, hogy a
165/2013-as törvény értelmében az év végig be kell fejezni a
mezőgazdasági területek azonosítását és a parcelláris térképek
elkészítését. Ezért felkérnek minden gazdát és minden, a községből
elköltözött, elszármazott személyt, hogy szeptember 10-éig jelentkezzen a
csíkfalvi községházán a földterületei azonosítása végett. Kérjük, hozzák
magukkal a következő aktákat: személyi igazolványt, ha meghalt az a
személy, aki a földeket 1991-ben visszakérte, akkor annak a halotti
bizonyítványát, birtoklevelet, bármilyen más, a tulajdonjogot igazoló
aktát. Kérjük, készítsenek listát a tulajdonukban levő földekről azok
neveivel, méreteivel és hogy kitől örökölték. Annak érdekében, hogy
elkerüljék a felesleges utazást vagy a várakozást, kérjük, előzetesen
egyeztessenek a következő személyekkel (attól függően, hogy melyik falu
határában vannak földjeik): Balogh Éva (Jobbágyfalva) 0742-367347,
Varga Ervin (Csíkfalva, Szentmárton) 0745-356440, Dénes Sára (Vadad,
Búzaháza) 0744-332687. Ha valaki a határidőket nem tartja be és nem
jelenik meg a földterületek azonosítása végett, később nem fellebbezhet a
helyi bizottság munkája ellen, ha netán földterületei hiányoznak majd a
térképről, vagy nem valós adatokkal szerepelnek. A parcelláris térkép
elkészítése után fellebbezési és javítási lehetőség nem lesz!!! Kérjük
megértésüket és együttműködésüket.

Szántóverseny lesz szombaton
Értesítjük a lakosságot, hogy szombaton, augusztus 31-én 10 órától

ismét sor kerül a hagyományos szántóversenyre a megszokott helyen, a
búzaházi útban, a Vízremenőben. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.

Még mindig vannak későkásák
Az önkormányzat a nyár folyamán elvégeztette a temetők
kaszálását, amelyet az ősz folyamán még megismételnek. Ezúton kérik a
lakosságot, mindenki rendezze a területet hozzátartozói sírja körül 2
méteres szélességben.
Ugyanakkor örömmel vettük tudomásul, hogy sokan pozitívan
fogadták az önkormányzat felkérését, hogy telkeik előtt kaszálják le a
zöldövezetet és takarítsák ki a sáncot. A község képe már barátságosabb,
rendezettebb, de még mindig akadnak olyanok, akik ezt nem végezték el.
Augusztus 26-án ezek a következő személyek voltak Jobbágyfalván:
Balogh Márton, Szász Judit, Muntyán Jenő, Máthé Teréz, id. Mihócsa
Ferenc, Fazakas Árpád, Kálmán László, valamint a 43., 136., 154., 155.,
236. számú lakatlan porták tulajdonosai. Vadadban és Búzaházán sajnos
sok helyen nincs gondozva a ház előtti rész, itt sok a lakatlan vagy csak
ideiglenesen lakott ház, de reméljük, hogy ezek tulajdonosai is elvégzik
vagy elvégeztetik ezeket a munkálatokat, és ez a két falu is felzárkózik
ebben a tekintetben a másik három település mellé.

Máshol is énekel a kórus
A tavaszeleji itthoni fellépések után más településeken is fellépett a
jobbágyfalvi férfikórus. Így június elején a magyarországi Kakasdon,
június végén Nyárádszeredéban lépett fel kórustalálkozókon. A dalárda
legközelebb szeptemberben fog szerepelni Szabédon egy egyházköri
rendezvényen. Az énekesek ezúton is
köszönetet mondanak Ferencz Csaba
nyárádszeredai tanárnak, karnagynak a
szakmai vezetésért. Továbbá értesítik az
érdekelteket, hogy szívesen látnak a
kórusban néhány jó hangú és énekelni
óhajtó fiatalembert.

Értesítés
Az APIA felhívja azoknak a gazdáknak a figyelmét, akik kaszálóra,
legelőre tettek le támogatási kérelmet, hogy szeptember 25-ig kötelesek
leadn a kaszálási naplót az APIA-nál vagy a Polgármesteri Hivatalban.
Aki ezt nem teszi meg, nem kapja meg a támogatást az adott területre.

