A helyi tanács több mint 5000 lejt utalt a költségvetésből a
Millenium Sportegyesületnek a kiadások fedezésére.

Kötelező a sáncásás
A Polgármesteri Hivatal felkér mindenkit, hogy ássa ki a sáncokat,
levezető árkokat, hogy ne történjen meg ismét az, ami a nyáreleji
árvízkor, amikor a víz nem tudott lefolyni. Január 1-kétől tanácsi
határozat alapján büntetéssel sújhatók azok, akik nem tartják
rendben a levezető árkokat és a házuk előtti sáncokat,
zöldövezeteket.

A hétvégén parlamenti választások!
A hétvégi, december 9-iki parlamenti választások nagy
erőpróbát jelentenek az erdélyi magyarság számára: el kell dönteni,
hogy ki képviselje a magyarságot Románia parlamentjében. Ezért
az erdélyi magyarságért felelősséget érző minden községbeli lakost
félkérünk, hogy vasárnap menjen el szavazni. Nem engedhetjük
meg magunknak, hogy képviselet nélkül maradjunk az elkövetkező
négy évben. Kérjük, tegyék félre a közömbösséget az erdélyi
magyarságot érintő politizálással szemben, még akkor is, ha ez
hosszú távú folyamat és ennek csak néhány év múlva érzik meg
hatását bőrükön és zsebükön.
Köszönettel,
Balogh István,
polgármester

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV SZEMÉT: december 3., 31. (Csíkfalva, Jobbágyfalva),
december 5. (Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
HÁZTARTÁSI HULLADÉK: december 17. (Csíkfalva, Jobbágyfalva),
október 24., december 19. (Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
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Kész az út, tessék rá vigyázni!
Az elmúlt hetekben elvégezték a jobbágyfalvi Belső utca
korszerűsítési munkálatait: a sáncokat kiásták, új bejárati hidak
épültek, elkészült a kavicságy és az elmúlt héten ráhúzták az
alapozó és koptató aszfaltrétegeket. Még folyik a sáncok
betonlapokkal való megerősítése, hátravan még néhány bejárati híd
megöntése, a padka megerősítése, néhány gyűrűs híd mellékének
megöntése, a projektben nem
szereplő sáncok kiásása és
átereszek építése ezeken.
Ezennel
felkérünk
mindenkit, hogy vigyázzon az
úttest épségére: tilos azon fát
húzatni,
mezőgazdasági
eszközöket
(eke,
tárcsa)
leeresztve
vontatni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a következőkre: az úton
járművekkel nem szabad 30 km/órás sebességet meghaladva
közlekedni, mivel a gyorshajtás itt nagyon veszélyes, több kanyar
van, sok gyerek és felnőtt kerékpározik itt, nincs gyalogos járda, az
állatok (kutya, liba, stb.) nincsenek hozzászokva a nagy
forgalomhoz. Minden gépjárművezetőt és gyalogost kérünk, hogy
vigyázzanak egymásra és kerüljék el a baleset- és halálesetveszélyt
az útszakaszon. A rendőrség is fokozott figyelemmel kíséri az itteni
forgalmat.
Ugyanakkor felkérjük a csíkfalvi,
búzaházi és vavadi lakosságot is, hogy
az aszfaltúton ne húzassanak tűzifát
vagy
leengedett
mezőgazdasági
eszközket. Tessék vigyázni az aszfaltút
épségére!!!

Készülnek az adóslisták

Elkészültek az alapozással

A Polgármesteri Hivatal tisztelettel felkér minden községbeli
lakost, hogy szíveskedjenek az adókat és illetékeket december 15-ig
kifizetni a Községháza pénztárában, ugyanis dec. 20-ig le kell zárni
a pénzkezelést, és azután már nem lehet nyugtát vágni. Ugyanakkor
elkészül az adóhátrálékosok listája is, amelyet a Községháza
hamarosan közzétesz. A kellemetlenségek, félreértések megelőzése
érdekében kérünk mindenkit a határidő előtti befizetésre.

Elkészült a két újonnan épülő
halottasház alapja az elmúlt hetekben.
Csíkfalván egy cég végezte a
munkálatokat, erre 30 ezer lejt
irányozott
elő
a
községháza.
Jobbágyfalvára csak 3 ezer lej jutott
az idén, itt az egyházak és a lakosság
összefogása, adományok ésa közmunka révén készültek el az
alapozással. A következő évben folytatják az elkezdett
munkálatokat.

Elkészültek az üzemtervek
A Polgármesteri Hivatal felajánlotta segítségét as
lakosságnak, és elkészíttette az üzemterveket a 2012-2022-es
időszakra. Ez Brassóban készült el, ellenértékét a tulajdonosoknak
kell kifizetni, mivel az ő érdekük a dokumentció megléte. Ezért
megkérünk
minden
tulajdonost,
akinek
Csíkfalván,
Szentmártonban, Vadadban és Búzaházán van erdeje, valamint
Jobbágyfalván a Mosoni erdőben, hogy december 15-ig sürgősen
jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban (Gligor Róbert
Lászlónál) az üzemterv ellenértékének (30 bani/ári) kifizetésére,
mert ezt a Polgármesteri Hivatal nem tudja helyettük felvállalni.
Aki ezt elmulasztja, az nem tud erdőőrzései és pecsételési
szerződést kötni az erdészekkel. Ugyanakkor felkérjük a
szentmártoniakat is, akik 2-3 évvel ezelőtt is fizettek, hogy jöjjenek
a Községházára tisztázni, hogy mikor, kinek és mennyit fizettek.

Lesz villany Szentmártonban
Az utóbbi időben a szentmártoni lakosság körében egyesek azt
a hírt terjesztették el, hogy azért nincs még villany a
halottasházánál, mert a Polgármesteri Hivatal nem fizette ki ennek
ellenértékét. Balogh István polgármester a Hírlevélen keresztül
cáfolja ezt az állítást: a hivatal már július 26-án átutalta a szovátai
Elecrica-nak az 1.572,03 lejes összeget a 3290010806-os számla
ellenében, és a csatlakoztatási munkálat el is van végezve. A hivatal
teljesítette a rá eső feladatot, így semmiért nem hibáztatható. Csak
annyi hiányzik, hogy a vállalat elkészítse a villanyfogyasztási
szerződést és felszerelje a mérőórát.

Újramérik a búzaházi erdőt
Mivel a lakosság többször jelezte, hogy eltűntek a jelek és
nem tudják, hol vannak a parcelláik szélei, a következő napokban a
Községháza újracövekelteti a parcellákat a májai oldalban levő
erdőn, ezúttal pedig a tulajdonosokat is a helyszínre hívja az átadás
végett. A kitűzéssel együtt elkészül egy dokumentáció is, amelynek
alapján a kataszteri hivatal mindenkinek a nevére telekeli az
erdőterületet. Ennek ára 50 lej parcellánként.

Kicserélik a búzaházi kultúrotthon tetőzetét
Az idei évre 50 ezer lejt irányoztak elő a búzaházi
kultúrotthon tetőzetének újjáépítésére. Mivel ez csak arra volt
elegendő, hogy megvásárolják a szükséges építkezési anyagokat, a
munkálatra csak a következő évben kerül sor, amikor a
költségvetésből erre is pénzt tudnak előirányozni. A megvásárolt
faanyagot és cserepet a Községháza udvarán, a vasgerendákat a
kultúrotthonban raktározták el.

Befejeződőtt a bajnokság
Az ősztől ismét focicsapat van a
községnek a falusi bajnokságban. A
hazai
mérkőzéseket
a
csapat
Székelysárdon játssza, az őszi idényt a
5. helyen fejezték be.

