Leltárba kerültek a könyvek
A tavaly nyáron 18 doboznyi könyvadományt kapott a község
a debreceni Erdélyt Járók Közhasznú Egyesülettől. Sikerült
befejezni az állomány leltárba vételét: összesen 590 darab szép-,
gyermek-, ifjúsági és világirodalmi, valamint ismeretterjesztő
könyv került az iskolai könyvtárba, de bárki kölcsönözhet belőlük.

Újabb beruházások kezdődhetnek
Március 16-án Balogh István polgármester aláírta a
támogatási szerződést a Környezetvédelmi Alappal, ezáltal a
Környezetvédelmi Minisztérium 5.416.384 lejjel járul hozzá a
községi szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító kiépítéséhez, azaz az
elszámolható költségek 80%-át fizeti ki. A rendszer
Jobbágyfalvát, Csíkfalvát és Szentmártont látja majd el.
Tavalyelőtt pályázatot tett le az önkormányzat a helyi utcák
javítására. A jobbágyfalvi Belső utcára kaptak támogatást, ugyanis
itt van a legtöbb intézmény (iskola, óvoda, templom, parókiák,
emlékmű). A 900 ezer lej értékű beruházáshoz a tavalyi év végén
200 ezer lejt meg is kaptak, de az utca aszfaltozására csak akkor
kerül sor, miután elhelyezik a szennyvízvezetéket. A terv szerint új
sáncok és hidak is épülnek a szakaszon.
Az önkormányzat nemrégiben kivágatta az elöregedett fákat a
jobbágyfalvi emlékműnél. A terv szerint az idén felújítják az
emlékoszlopot.

Befejeződik a kérések elkészítése
Az önkormányzat idén is támogatást nyújtott a gazdáknak,
hogy számítógépes területazonosítást végezzenek és kérlemet
nyújtsanak be az APIA-hoz a földalapú támogatásra. A gazdák nagy
többsége már meg is tette ezt. Felhívjuk azon gazdák figyelmét,
akik ezt elhalasztották, hogy a kérelmeket május 15-ig kell
benyújtani, de a községért felelős Makkai Ibolya mérnöknő már
csak egyetlen alkalommal jön a Csíkfalvára, tehát sürgősen lépjenek
azok, akiknek nincs lezárva a kérelme, különben csak a vásárhelyi
APIA-nál intézhetik ügyeiket.
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Jól haladnak a sportbázisnál
Tavaly tavasszal kezdődtek el a sportpálya újjáépítési
munkálatai Csíkfalván. A tavalyelőtt kapott kisebb összegekből az
előkészítés folyt, tavaly pedig elkezdődtek a munkálatok. A
sportbázist körülvevő kerítés szinte teljesen elkészült, megépült a
lelátó, atlétikai pályák készültek, a játékfelületet legyalulták és új
talajréteggel látták el. Felépült és
tető alá került a több helyiségből
álló öltöző, és el is végezték a
belső
munkálatokat:
villanyt
vezettek, központi fűtést szereltek,
vakoltak, meszeltek, fali- és
padlócsempét
ragasztottak.
Mindezekre a munkálatokra tavaly
227 ezer lejt utalt ki a kormány a
községnek, és további pénzátutalásban reménykednek, hogy
elkezdhessék a külső szigetelést és egyéb munkálatokat is.

Korszerűsítették az orvosi rendelőt
Tavaly ősszel kezdték el a csíkfalvi orvosi rendelő felújítási
munkálatait. Az 54 ezer lejes beruházásból a francia Bourgogne és
belga Holsbeek testvértelepülések
fele-fele arányban 44 ezer lejt
vállaltak fel, további 12 ezret a
helyi tanács hagyott jóvá. A
munkálatok során kijavították az
épület
tetőszerkezetét
és
hullámlemezzel borították be azt,
továbbá
belső
illemhelyeket

alakítottak ki külön a páciensek és a személyzet számára. Elkészült
egy helyiség a veszélyes hulladékok tárolására, megoldották a
vízvezetést, melegvíz előállítását, szennyvízelvezetést, kicserélték a
bejárati ajtót. A tavasz folyamán további munkálatokat is végeztek:
az épület nagy részét hőszigetelték és lefestették, megjavították a
coklit, lefestették a sallazást, továbbá kicserélik a gyógyszertár
ajtaját és lesz lépcsőjavítás is.

Ravatalozók épülnek
A helyi tanács határozata alapján elkezdődött egy-egy
halottasház építése Csíkfalván és Jobbágyfalván. Az elmúlt
hetekben megtörtént a telekcsere, az önkormányzat más területet
ajánlott fel a tulajdonosoknak, hogy a temető mellett jusson az
építéshez szükséges helyhez. Mindkét épületben egy-egy 5X7
méteres ravatalozó terem, hűtőkamra és mellékhelyiség lesz,
mellette pedig egy 16X5 méteres fedett terasz. A csíkfalvi épületre
30, a jobbágyfalvira 5 ezer lejt tud fordítani a idén az
önkormányzat. Csíkfalván fel tudják használni a volt sportpályai
öltöző tégláit, cserepeit és az orvosi rendelőtől származó cserepet.
Amennyiben a tanács jóváhagyja, lebontanák a Teleház épületét és
annak anyagát a jobbágyfalvi
épületnél használnák fel. Itt
összefogott a három egyház és
adománygyűjtést is szerveznek a
faluban (minden kereső személy 50
lejjel járulna hozzá), továbbá kérik
a
lakosság
hozzájárulását
közmunkában is. Mindkét épület
villanyellátása 10-10 ezer lejbe
kerül, amit a lehetőségek szerint az önkormányzat fog megoldani. A
szentmártoni halottasháznál is hamarosan megoldják a
villanyellátást, jelenleg a szolgáltató engedélyét várják.

Újjáépült a színpad
Március folyamán teljesen újjáépült a szentmártoni
kultúrotthon leromlott állapotú színpada. A munkálatot Papp Dénes
és fia végezte részben közmunka révén, az önkormányzat részéről

Domó Mihály dolgozott. Új
gerendázat
épült,
amit
fosznideszkával borítottak, az
elejét pedig lambériával, és új
lépcső is készült. A nyár folyamán
felcsiszolják és lefestik az új
színpadot. A beruházás összértéke
5700 lej volt.

Önkéntes és szociális munka
Március végén a községi gombfocizók Varga Ervin tanácsos
kezdeményezésére szemétgyűjtést végeztek, Jobbágyfalva utcáiról
több zsák hulladékot takarítottak össze. Április elején a társadalmi
segélyesek is dolgoztak, szemetet gyűjtöttek, segítettek a
szentmártoni kultúrotthonnál a színpadépítési munkában, a búzaházi
iskolánál pedig tűzifát daraboltak.

Befedték az épületet
A helyi tanács 15 ezer lejt hagyott
jóvá a jobbágyfalvi kultúrotthonhoz
hozzátoldott épületrész befedésére. Az
elmúlt időszakban tetőt építettek a leendő
konyhára és raktárra, és esővízcsatornákat
szereltek fel. Az önkormányzat a
LEADER program keretében szeretne
pályázni az épület feljavítására, korszerűsítésére.

Villanyt vezettek
Az elmúlt hetekben Csíkfalván új szálat húztak ki a
transzformátortól, hogy az iskola új szárnyát, a sporttermet, az új
óvodát, a műfüves kispályát, a sportbázist és az új községházát
ráköthessék a villanyhálózatra. A munkálat értéke 18 ezer lej volt.
A sportterem és a kispálya bekötése további 11 ezer lejbe, míg a
sportpálya bekötése 8000 lejbe került.

