Az önkormányzat mindekit figyelmeztet, hogy mindenféle jövedelmet
valljanak be (fizetés, nyugdíj, alkalmi munka, gyerekpénz és -pótlék,
gyermeknevelési vagy fogyatékos járulék, mezőgazdaságból származó
jövedelem), mert a különböző intézmények nyilvántartásaiban szereplő
adatokat folyamatosan leellenőrzi az állam, ezért büntetésre és/vagy a
pótlék visszafizetésére számíthat az, aki hamis adatokat közöl.
Ugyanakkor nagyon fontos öt napon belül jelezni a Polgármesteri
Hivatalban azt is, ha valakinél változik (nő vagy csökken) a családtagok
száma vagy a jövedelem mértéke.

Idén is lesz élelmiszercsomag
Idén is juttat élelmiszercsomagokat a kormány a rászorulóknak az
európai közösségi alapból. A juttatásra jogosultak a következő kategóriák:
társadalmi segélyesek (akik szept. 30-án még nyilvántartásban
szerepeltek), munkanélküli segélyesek (akik az osztás időpontjában még
szerepelnek a munkanélküliek nyilvántartásában), nyugdíjasok (ha
jövedelmük nem haladja meg a 400 lejt) és a súlyos és nagyon súlyos
fogyatékkal élők (ha ezt hivatalos bizonylattal is igazolni tudják). Az
állami nyilvántartás alapján összeállított listán szereplő személyek rizset,
cukrot, olajat, kekszet, kukoricalisztet, zöldborsó konzervet, paszulyt,
paradicsomkrémet fognak kapni.

Szüreti bált rendeztek a házasemberek
Október 20-án szüreti bált rendeztek a jobbágyfalvi, csíkfalvi és
szentmártoni fiatal házasok. A bálon mintegy 200 személy mulatott, a
jövedelmet pedig a tűzoltóautó garázsának építésére ajánlják fel a
szervezők. A rendezvényt hagyományossá szeretnék tenni és évente másmás településen szerveznék: idén Jobbágyfalva volt a házigazda, jövőben
Szentmártonban
mulatnának.
Az
önkormányzat
gratulál
a
kezdeményezésnek!

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV SZEMÉT: november 5., december 3., 31. (Csíkfalva,
Jobbágyfalva), november 7., december 5.
(Szentmárton, Vadad,
Búzaháza)
HÁZTARTÁSI HULLADÉK: november 19., december 17. (Csíkfalva,
Jobbágyfalva), október 24., november 21., december 19. (Szentmárton,
Vadad, Búzaháza)
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Tíz éves Csíkfalva és Rábakecöl kapcsolata
Szeptemberben magyarországi testvértelepülése, Rábakecöl
küldöttségét látta vendégül Csíkfalva. A két község polgármesterei 2001ben kerültek kapcsolatba, s ezt 2002. augusztus 20. óta hivatalos
testvértelepülési szerződés is szentesíti.
Balogh István polgármester kifejtette: a két önkormányzat
elindította a kapcsolatot, de ennek fenntartója a két község polgárai között
kialakult igazi barátság volt. Továbbá mindenkit arra kért, hogy “továbbra
is tartsák fenn ezt a kapcsolatot, akár a következő ezer évig is”. Ezután
mintegy jelképesen is vállalva az elkövetkező
évek feladatait, az elöljárók egy emlékokirat
aláírása
révén
meghosszabbították
a
szerződést. Tuba Erik rábakecöli polgármester
elmondta: valahányszor Erdélybe jönnek,
mindig megtelnek az itteniek szeretetével,
barátságával és magyarságtudatával, és
mindig várják a következő találkozást
Ezzel
az
alkalommal
mondott
köszönetet Rábakecöl a csíkfalvi Kilyén Domokos fafaragó mesternek,
amiért tavaly ajándékként egy névtáblát faragott a rábakecöli művelődési
központ számára. A nemes gesztust kézzelfogható ajándékkal nem tudják
viszonozni, de elismerésük jeléül a mestert díszpolgári címmel tüntette ki
a település. Az oklevelet Tuba Erik nyújtotta át.
Az
ünenpélyes
pillanatokat
a
nyárádszeredai
Bekecs
néptáncegyüttes táncai, valamint a marosvásárhelyi Cantuale énekkar
előadásai tették magasztosabbá. Ugyanakkor a vadadi születésű,
marosvásárhelyi Kilyén Árpád festőművész mutatta be azt a 39
festményét, amelyet az önkormányzatnak
ajándékozott, ugyanakkor 80 éves kora
ellenére ígéretet tett, hogy Rábakecöl is
számíthat
néhány
festményére
a
közeljövőben.
Mielőtt a következő ezer év kezdetére
koccintottak, a csíkfalvi Polgármesteri
Hivatal előtt táblát is lepleztek le a kapcsolat évfordulója kapcsán.

Ugyancsak szeptember folyamán a községbe látogatott az új
magyarországi testvértelepülés, kakasd küldöttsége is, majd a hónap
végén négy fős küldöttslg utazott a francia testvértelepülésre, Bourgogneba is.

Tűzoltó csapata van a községnek is
Augusztusban Csíkfalva községben is megalakult az önkéntes
tűzoltók csapata, amelybe az öt falu mindenikéből jelentkeztek
személyek. A csoport létrehozásában és működtetésében a Polgármesteri
Hivatal is segítséget nyújt. A csapat
szeptemberben részt vett az önkéntes tűzoltók
számára megszervezett második versenyen
Remetén, ahol kitűnően szerepeltek, de
műszaki hiba miatt csak negyedik helyet tudták
megszerezni, ami – tekintettel a kezdő voltukra
– mindenképpen dicséretes eredménynek
számít. A csíkfalvi reformátusok kapcsolata
révén Magyarországról már kaptak egy pumpát, az erdőszentgyörgyi
alakulattól néhány ruházati darabot. A franciaországi Bourgogne
testvértelepülés tűzoltó alakulata is két csomag tűzoltó ruházatot küldött
nemrégiben. Továbbá a polgármester tárgyalt a volt svájci
testvérkapcsolatat, Arboldsville polgármesterével, ahonnan 30 tűzoltó
kabátra kaptak ígéretet. A magyarországi testvérkapcsolat, Rábakecöl
önkormányzata a nyáron 200, míg legutóbbi látogatásukkor 132 ezer
forintot adományozott a községnek, ebből is tűzoltáskor és
vízszivattyúzáskor használható pumpákat és tűzoltó felszereléseket
vásárol az önkormányzat. A Szabó Árpád és Varga Ervin alpolgármester
vezette csoport az önkormányzattal közösen úgy döntött, hogy elkezdik
egy garázs és raktár megépítését a rendőrség melletti téren, hogy a
Németországból vásárolt tűzoltóautónak és a szolgálatos tűzoltónak
legyen majd állandó helye. Az
építkezéshez
hozzájárul
az
önkormányzat, a Csíkfalvi Egyesület a
Jövőért, közadakozásra is számítanak,
míg az építkezést közmunka révén
végeznék el. A napokban kiásták és
beöntötték a leendő épület alapját.
Nemrégiben Csíkfalvára látogatott
a németországi Reiskirchen tűzoltóalakulatától három személy, hogy az
itteni csapatot betanítsák a tűzoltóautó használatára, amelyet tőlük
vásároltak a nyárádmentiek.
Az önkormányzat ezúton gratulál a tűzoltó csapatnak, és sikeres,
eredményes munkát kíván nekik!

Az idénre befejezték a csatornázási munkálatokat
Jobbágyfalván, Csíkfalván és Szentmártonban mintegy 5,5 km
hosszúságban fektettek le vezetékeket a csatornahálózatot építő cég
alkamazottai. Az önkormányzat már letett egy
200 ezer lejes pénzlehívási kérést a
minisztériumhoz, és hamarosan még letesz egy
900 ezer lejes kérést. Mivel a munkálat három
éves kifutású, és az idén a pénzösszegnek csupán
23%-át utalja ki a kormány, a cég elvégezte az
idéni összegre jutó munkálatot. Még néhány
helyen dolgoznak a bekötési vezetékeken és
elvégzik a terep helyreállítását, majd hamarosan
abbahagyják a munkát és csak tavasszal folytatják. Az önkormányzat
mindenkinek az elnézését és megértését kéri a sár és az esetleges károk
miatt, ezeket megpróbálják a lehetőség szerint helyreállítani.

Elkezdték a Belső utca feljavítását
A napokban elkezdődött a jobbágyfalvi
Belső utca korszerűsítése, miután a
csatornahálózat teljesen a talajba került. A
munkagépek jelenleg a sáncok kiásásán
dolgoznak, hamarosan elkezdik a sáncok
kiképzését, valamint új bejárati hidak és
átereszek megépítését. Ezt követi majd az
útfelület kialakítása, kövezése. A lakosság
türelmét és megértését kérjük a munkálat okozta esetleges közlekedési
fennakadások és a sár miatt.

Fűtéspótlék igényelhető – de csak feltételekkel
Már leadhatók a kérések a téli időszakra szóló (gáz és
fa)fűtéspótlékra. Erre azok a családok jogosultak, ahol az egy főre eső
jövedelem nem haladja meg a 615 lejt, és egyéb feltételeket is teljesítenek
(az előírtnál kevesebb földdel, erdővel, állattal rendelkeznek, vagy nem
rendelkeznek különféle gépekkel, felszerelésekkel – ezekről a
Polgármesteri Hivatalban lehet pontosan tájékozódni). A kérések minden
hónapban 25-éig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalnál, de a szükséges
igazolást csak akkor kaphatja meg a kérelmező, ha már kifizette az adóját.
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