Ülésezett a Helyi Tanács
2010. szeptember 15-én tartotta soros ülését a helyi Tanács. Hiányzott
Szász Csaba Levente, Isztoica Mihály, Mihály Sándor. Napirenden a következő
pontokat tárgyalták:
1. Az augusztusi ülés jegyzőkönyvének bemutatása. Mindenki
megszavazta.
2. A községi költségvetés kiigazítása. A nyári esőzések által megrongált híd
újjáépítésére 86 ezer lejt kapott a község, amit be kell foglalni a költségvetésbe.
Mindenki egyetértett.
3. 2000 lej kiutalása a Csíkfalvi Jövőért Egyesület számára
hozzájárulásként a búzaházi református templom villamosítási költségihez.
Mindenki megszavazta.
4. A szentmártoni Lovasfogadó felé vezető úton és a jobbágyfalvi
Patakfalvi utcában levő hidak újjáépítési tanulmányának műszaki és gazdasági
mutatóinak jóváhagyása. Mindenki egyetértett.
5. A községi csatornahálózat és szennyvíztisztító állomás tanulmányának
műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyása. Mindenki megszavazta.
6. A helyi tanács tájékoztatása a költségvetésbe befolyt adókról. F.M. és
K.Cs. tartózkodnak.
7. 500 lej jóváhagyása a Millenium Sportegyesület számára a Szektorlabda
Európa Bajnokságon való részvételre. Mindenki megszavazta.
8. Egyéb kérdések megtárgyalása.

Tessék figyelni a szemét válogatására!
A Polgármesteri Hivatal ismételten felhívja a lakosság figyelmét a
hulladék válogatására. A szelektív szemét csak papírt, kartont, műanyagot,
pillepalackot, alumíniumot és konzerves dobozokat tartalmazhat. A
háztartási szemétbe kerülnek az egyéb hulladékok. Mindenkit felkérünk,
hogy
ételmaradékot
és
lebomló
(rothadó)
szemetet,
növénymaradványokat ne tegyenek a szemetes edénybe, hanem a kertben
komposztálják. Építkezési törmeléket nem szállít el a szemetes autó, de
kérésre konténert biztosítanak. Azért is figyelni kell a válogatásra, mert
minél több a háztartási szemét mennyisége, annál nagyobb lesz a
szemétadó is, mivel ezt a hulladékot Segesvárra
kell szállítani.
Az év hátralevő részében a következő
alkalmakkor
szállítanak
még
szemetet:
Jobbágyfalváról és Csíkfalváról november 8-án
és december 6-án szelektív hulladékot, november
22-én és december 20-án háztartásit. Szentmártonból, Búzaházáról és
Vadadból november 10-én és december 8-án a szelektív hulladékot viszik
el, november 24-én és december 22-én a háztartásit.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
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Az adóbefizetés hiánya miatt gondok adódnak
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az adózással kapcsolatos
törvénykezés változása miatt az adózási év szeptember 30-án lejárt. Aki
ez után fizeti az adót, annak késedelmi kamatot számolnak fel. Ezért a
lakosságot arra kérjük, hogy lehetőség szerint az év első felében
fizessenek. Ugyanis az önkormányzat működése is a helyi adókra van
alapozva, ám az adók befizetésének késése miatt működési és kifizetési
problémák adódnak. Így például szeptember
1-jéig még mindig 240 ezer lejt nem fizettek
be a lakosok, így a községháza arra
kényszerült,
hogy
augusztus
1-jétől
szüneteltesse a közvilágítást, amelyért
mindazoktól elnézést kérünk, akik rendes
időben befizették az adóikat. Reményeink
szerint novembertől ha részlegesen is, de ismét működni fog a
közvilágítás.

A polgármester támogatja az erdőtulajdonosokat
Az erdészet csak akkor pecsétel fát kivágásra az erdőből, ha minden
tulajdonosnak el van készítve a hét évre szóló üzemterve és alá van írva az
őrzési szerződése. Mivel ezeket az eljárásokat csak csoportosan lehet
intézni, a polgármester úgy ítélte meg, hogy az erdőtulajdonosok
képtelenek saját ügyeiket rendezni. Bár nem feladata a Polgármesteri
Hivatalnak, de a polgármester úgy döntött, hogy ezeket minden faluban
megszervezi az ősz folyamán.

Folytatják a hídépítést
A szeptember 20-iki 977. számú
határozatával a kormány újabb pénzösszegeket

utalt ki a vidéki infrastruktúrafejlesztési programra. Csíkfalva község
számára 54 ezer lejt osztottak le, amelyből további munkálatokat
végeznek a 2007-ben elkezdett objektumoknál. A búzaházi hídon korlátot
szerelnek, szigetelnek, kialakítják a járófelületet, hídmellékek és
védősáncok készülnek. A Szentmártonban elkezdett gyalogpalló is
elkészül. Remélhetőleg a következő évben még lesz forrás, hogy
Jobbágyfalván is megépülhessen a palló.

Hidat javítanak
A nyári esőzések miatt használhatatlanná
vált a Hodos-patak hídja a Lovasfogadó felé
vezető úton. A kormány 86 ezer lejt utalt ki
kárhelyreállításra, de ez az összeg sajnos nem
elég egy új híd építésére, csupán a meglévő híd
feljavítására: új mellékeket és járófelületet
alakítanak ki.

Elkezdődik a sportpálya korszerűsítése
A kormány 42 ezer lejt utalt ki a község számára a csíkfalvi
sportbázis korszerűsítési munkálataira. Ebből az idén elkezdik egy új
öltöző és a pálya alapozását és bekerítését.

Elkészült az iskola sportpályája
Elkészült az új kisméretű sportpálya a
csíkfalvi iskola udvarán. A játékfelületet
műgyeppel
borították,
bekerítették
és
világítótesteket szereltek fel. Jelenleg folyik a
járdaépítés a kapu, az épület és a sportterem
bejáratai
között.
Ezután az udvart feltöltik, elegyenlítik és
füvesítik. Mindez az iskola korszerűsítési
programja keretében történik. Még szükség
lenne az épületet szigetelni, nyílászárókat
cserélni és újjáépíteni a tetőzetet –
remélhetőleg erre is kerül anyagi forrás a
jövőben.

Ismét pályázik a község

Májusban visszautasították azt a pályázatot, amely a község víz- és
csatornarendszerének kiépítését célozta volna. Október folyamán azonban
a község újabb kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi minisztériumba.
Sajnos, a projekt értéke nem lehet több mint 7 millió lej, ezért ebbe csak
Csíkfalva, Jobbágyfalva és Szentmárton csatornahálózata és a
szennyvíztisztító állomás megépítése fér bele – amennyiben a pályázatot
nyertesnek nyilvánítják. A község a következő pályázati lehetőségeket is
várja, hogy a másik két települést is bekapcsolhassa, illetve az
ivóvízhálózat kiépítésére is pályázhasson. Ez sajnos azt is jelenti, hogy
kétszer kell majd az utcákat felbontani.

Érmeket szereztek a gombfocisok
Szeptemberben került sor a magyarországi Pécsen a Szektorlabda
Európa Bajnokságra. A nemzetközi szakszövetség által szervezett tornán
hazánkat Maros megyei „gombütők” képviselték, és ott voltak közöttük a
községbeliek is: a felnőtt korcsoportban Varga
Ervin, a serdülőknél Mózes István és Molnár
Zsigmond, az ifjúságiban Simon István és
Chiricuţa-Fazakas István állt a játékasztalhoz. A
fiatalabbak nagyon jól szerepeltek: Mózes a
döntőben csapattárását, Molnárt győzte le, így
aranyérmet szerzett, míg Simon kikapott a
döntőben és ezüstérmes lett, Chiricuţa-Fazakas pedig bronzérmet szerzett.
Acsapat kiutazását az önkormányzat támogatta 500 lejjel.

„Keresztszülők” jártak Csíkfalván
Szeptember közepén magyarországi „keresztszülők” látogattak
Csíkfalva községbe, hogy támogatást nyújtsanak rászoruló gyerekeknek
az iskolakezdés előtt. A kapcsolat nem újkeletű: néhány éve búzaházi
gyerekek laktak a Böjthe Csaba atya által létrehozott egyik
gyerekotthonban, ott pedig magyarországi „keresztszülőkhöz” jutottak.
Miután hazakerültek családjukhoz, a kapcsolat nem szakadt meg, és ezek
a személyek az elmúlt időszakban is juttattak pénzadományokat és
ruhaneműket a csíkfalvi községi iskolának – tudtuk meg Sándor Éva
igazgatónőtől.
Már a tavaly szóba került annak lehetősége, hogy tanévkezdés előtt
tanszercsomagokkal látogatnának ide, így szeptemberben 12
magánszemély érkezett a községbe: 32 gyereket kapott támogatást Csíkfalváról, Jobbágyfalváról, Nyárádszentmártonból és Búzaházáról:
iskolatáskát, taneszközöket, ruhaneműt, lábbelit, esetenként élelmiszert és

édességet is. A „keresztszülők” megígérték, hogy gyakrabban fognak majd
ide látogatni: valószínűleg már karácsony előtt újabb támogatással érkeznek.

