Csíkfalva község Tisztelt lakói!

Községi

Ismét itt a karácsony, ismét elmúlt egy esztendő és kezdődik egy újabb.
Ilyenkor szokás visszatekinteni az elmúlt évre és számadást készíteni.
Sajnos már harmadik éve szenvedjük a világgazdasági válságot, amely
rányomta bélyegét a közigazgatás tevékenységére, teljesítőképességére is. Az
utóbbi három évet össze sem lehet hasonlítani az azelőtti 3-4 évvel, amikor volt
pénz az infrastruktúrára és új programok is indultak. Bár a 2011. év sem volt
jobb, mint a 2010-es, mégis sikerült előbbre lépni az elkezdett munkálatokkal és
újakat is elkezdeni (a csíkfalvi iskola fejlesztése, a csíkfalvi sportbázis építése,
orvosi rendelő modernizálása, fejlesztési tervek és pályázatok elkészítése, erdő és
földparcellák összeírása, belsőségek felmérése, stb.) .
Sok olyan tevékenység volt az idén is, amelynek megszervezésében
támaszkodni tudtunk nagyon sok jóérzésű, segítőkész lakosra a községben.
Gondolok itt az erdő- és földparcellák összeírására, a szántóversenyre, a
testvérkapcsolati küldöttségek fogadására és a kapcsolattartásra, hagyományos
és nem hagyományos tevékenységekre, képzésekre, egyházi és iskolai
szervezésekre. Ezúton is szeretném megköszönni segítségüket, munkájukat,
hozzáállásukat.
Nem utolsósorban szeretném megköszönni minden lakosnak, aki pozitívan
állt a kezdeményezések mellé. Gondolok itt azokra, akik komolyan vették és
eljöttek kitisztázni a föld- és erdőtulajdonukat, komolyan vették a szelektív
hulladékgyűjtést, gondosan különválogatták a hulladékot, aztán azokra is, akik
idejében kifizették az adót (az adó- és illetékbegyüjtési hiány miatt tett
intézkedéseknek van pozitív eredményük, amelyet majd januárbam tudunk
számszerűsíteni), akik tiszteletben tartották a köztisztaságot, kiásták az árkokat és
azokra is, akik becsületesen elvégezték a rájuk kirótt közmunkát.
Fontosnak tartom megköszönni a francia Bourgogne és a belga Holsbeek
testvértelepülések 5-5
ezer eurós adományát, amelyet kipótolva helyi
költségvetésből 10 000 lejjel, sikerül modernizálni az orvosi rendelőt

Az elmúlt évi együttműködést,
közös
munkát
megköszönve kívánok Csíkfalva
község és testvértelepüléseink
minden
lakosának
Boldog
Karácsonyi Ünnepeket és Békés
Boldog Új Évet.
Balogh István,
polgármester
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
Szerkeszti Gligor Róbert László
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Folynak a munkálatok a sportpályán
Tavasszal kezdődtek el a sportpálya újjáépítési munkálatai
Csíkfalván. A tavalyi évben kapott kisebb összegekből az előkészítés
folyt, idén pedig elkezdődtek a munkálatok. A sportbázist körülvevő
kerítés szinte teljesen elkészült,
lelátó épült, atlétikai pályák
készültek,
a
játékfelületet
legyalulták és új talajréteggel
látták el. Jelenleg a több
helyiségből álló öltöző épül, és
még az idén szeretné azt tető alá
helyezni a kivitelező cég.
Mindezekre a munkálatokra az
idén 250 ezer lejt utalt ki a
kormány a községnek.

Befejezték az iskolabővítést
2007 óta komplex fejlesztési program zajlott Csíkfalván az általános
iskolánál, a több évig tartó munkálatokat az idén fejezték be. Az állami és
helyi költségvetésből kiutalt összegek, valamint a civil hozzájárulások
összértéke 1,3 millió lejre rúg, ebből 18 ezer lejt a belga testvértelepülés
adományozott. A munkálatok során két osztályteremmel toldották meg az
iskolát, mosdó- és illemhelytömb
és kazánház épült, központi fűtést
szereltek,
esőés
szennyvízcsatornázás készült saját
víztisztító berendezéssel. Felépült
a műfüves kispálya, járdák
készültek, az udvart bekerítették és
két bejárati székely kaput is
felállítottak.
Ugyanebben
a

periódusban az udvaron két más kormányprogram keretében új óvoda és
egy tornacsarnok is épült.

Korszerűsítik az orvosi rendelőt
Október folyamán kezdték el a
csíkfalvi
orvosi
rendelő
felújítási
munkálatait.
Az
54
ezer
lejes
beruházásból a francia Bourgogne és
belga Holsbeek testvértelepülések felefele arányban 44 ezer lejt vállaltak fel,
további 10 ezret a helyi tanács hagyott
jóvá. A munkálatok során kijavították az
épület tetőszerkezetét és új 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. A bejárati ajtót
kicserélték, a tavasz folyamán megjavítják a
lépcsőt, de további munkálatokat is
terveznek.

Villanyvezetés következik
Közel 20 ezer lejes beruházás során bővítik a villanyhálózatot a
községközpontban. A háromfázisú áram bevezetése a sportpályára 8500
lejbe kerül, ez december és január folyamán meg is valósul. Mintegy 10
ezer lejbe kerül a villanyhálózat további bővítése, azért, hogy az iskola új
részeit, a tornacsarnokot, az új óvodát és a műfüves kispályát, valamint a
községházát ellássák a szükséges elektromos árammal. Emellett új
vezetéket is kifeszítenek a transzformátor és az iskola között. A
beruházást a következő évben fejezik be.

Karbantartási munkálatokat végeztek
A nyár folyamán géppel lekaszáltatták a búzaházi és vadadi utak
menti padkákat, az ősz során le is gyalultatták, hogy akadálymentesen
lefolyhasson a csapadékvíz. Ugyanakkor néhány mezei utat is
meggyalultattak a község területén, és új átereszek is épültek: Vadadban a
Káli útban, Szentmártonban a kultúrotthon mellett és a régi pálinkafőző
felé, Csíkfalván pedig a Templom utca bejáratánál.

Pénzt szavaztak Jobbágyfalvára
A helyi tanács legutóbbi ülésén
15 ezer lej elkülönítését hagyták jóvá,
amelyet a jobbágyfalvi kultúrotthonnál használnának fel, hogy az
évek óta fedetlenül álló konyhaépület
minél hamarabb tető alá kerülhessen.

Kötelező az adófizetés!
A Polgármesteri Hivatal felkér mindenkit, hogy az esetleges
adóhátrálékát december folyamán haladéktalanul fizesse be. Erre szükség
van a számlák kifizetése és a közigazgatás akadálymentes működtetése
érdekében.

Élelmiszersegélyeket osztottak
December folyamán került sor azoknak az élelmiszeradagoknak a
kiosztására, amelyet az Európai Unió közösségi alapjaiból finanszíroznak
(PEAD). Az arra jogosult személyek a
kisnyugdíjasok
(400
lej
alatti
jövedelemmel), jelenleg nyilvántartott
munkanélküliek, társadalmi segélyesek,
rokkantak. A községben 306 személy
szerepel a jogosultak listáján. Ismételten
tudomására hozzuk mindenkinek, hogy a
lajstromot a megyei önkormányzat
állította össze, ezért az esetleges
panaszokat is ott kell jelenteni, hogy ha pótlista készül, arra
felkerülhessenek a jogosultak.

Idén is lesz karácsonyi csomag
Az önkormányzat idén is oszt karácsonyi csomagokat: 340 gyerek,
90 idős (80 éven felüli) és 11 fogyatékos kap ajándékot a községvezetés
részéről. A kiadásokra 5000 lejt különítettek el.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a csíkfalvi és jobbágyfalvi
lakosok figyelmét, hogy január 2-án nem jön a szemetes autó,
ehelyett december 31-én szállítják el a hulladékot.

