Községi

Ülésezett a Helyi Tanács
Március 1-jén soros ülését tartotta a Helyi Tanács. A gyűlésen jelen
volt 10 képviselő, hiányzott Isztojka Mihály. A napirendi pontok sorában
a következőket tárgyalták:
1. A januári tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki
elfogadta.
2. A község veszélyelemzési és –fedezési tervének jóváhagyása.
Mindenki elfogadta az előterjesztett tervet.
3. Küldött jelölése az Ecolect ADI-ba. A tanács a polgármestert bízta
meg, hogy képviselje a községet a megyei szemétgazdálkodási egyesület
közgyűlésén.
4. A 2010. évi költségvetés elfogadása. MS és FM tartózkodnak, a többiek
egyetértenek a keretösszegekkel.

5. A 2010. évi szemétszolgáltatás működtetéséhez szükséges külön
illeték elfogadása. A tanács ismét elhalasztja a döntéshozatalt ebben
a kérdésben, a tanácsosok javasolták annak tisztázását, hogy a
válalkozóktól begyűjtött szemét terheli-e a községet.
6. A községi közvagyon leltárának elfogadása. Mindenki elfogadta az
előterjesztett leltárt, amely kiegészítésre és módosításra szorult az eltelt
időszakban.
7. Erdőketermelés jóváhagyása és az értékesítési ár meghatározása. A
község az idén 130 köbméter fát termelhet ki. A tanács elvileg egyetértett
a kitermelésssel, de az értékesítési árat nem határozta meg az ülésen,
elhalasztotta egy későbbi időpontban.

8. Kérések. Fazakas Izabella óvonő betonlapokat kér a vadadi
iskolához. Egyelőre nem tudnak adni, kérik, hogy ideiglenesen
találjanak más megoldást. Szabó Árpád kéri, hogy ócskavas áron
megvehesse a volt szentmártoni gazdaság fémtartályát. Először ki
kell tisztázni ennek jogi állapotát, addig nem adható el. A rendőrség
kéri, hogy intézkedjen a község a kóbor kutyák kérdésében.
Kerekes József lelkész támogatást kér, hogy bevezethessék a
villanyt a búzaházi templomba. Megpróbálnak támogatást nyújtani
az egyháznak. Tóth Lajos 6 köbméter fát kér az elvégzett
kályhajavítások ellenében. Egyetértenek kérésével.
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Március 15-ikére emlékezve
Idén is megemlékeztek a községben az 1848-49-es magyar
szabadságharc és forradalom eseményeiről, annak 162.
évfordulóján.
Jobbágyfalván délelőtt 11 órától a katolikus templomban
ökuménikus istentiszteletet és szentmisét tartottak, az Igét ezúttal
Kerekes József református lelkész hirdette. Ugyanakkor imádkoztak
a békéért, szeretetért és mindazokért a hősi elődökért, akik életüket
áldozták minden magyar ember szabadságáért. Ezután a mintegy
száz fős tömeg zászlókkal vonult a
kultúrotthon
udvarán
található
emlékműhöz, ahol elhelyezték az
emlékezés koszorúit.
13 órától a csíkfalvi parkban
álló
emlékműnél
tartottak
megemlékezést, ahol a helyi
iskolások mutattak be irodalmi
műsort, majd Kerekes József lelkész
áldása után az iskola,
az
önkormányzat és az egyház
helyeztek el koszorúkat.
Mindkét helyen Balogh István
polgármester
tartott
ünnepi
beszédet, hangsúlyozva a 162 évvel ezelőtt kitört szabadságharc
máig kiható társadalmi következményeit. “Mindannyiunk
szabadságáért éltek és haltak mindazok, akikre ma emlékezünk.
Kegyelet és tisztelet nekik, hiszen az ő áldozatuk meghozta a mi
szabadságunkat, és a létezés emberhez méltó útjára terelt
bennünket. És ez a szabadság a mi számunkra is lehetővé tette,
hogy ma már lelkünknek, elveinknek világossága vezérelhet
szülőföldünkön.” – mondta a polgármester.

Új székházba költözött az önkormányzat
Február végén új székházba költözött az önkormányzat. A
közigazgatási épület alapjait 2007 végén rakták le, az építkezést a tavaly
nyáron fejezték be. A beruházás 1,6 millió lejes kormánytámogatás révén
valósult meg, amelyhez 40 ezer lej önrésszel járult hozzá a község.
Az
új
székház
megépítése
halaszthatatlan feladat volt, ugyanis az
egykori székház a végsőkig leromlott
állapotban volt, falain hatalmas repedések
keletkeztek továbbá szűk és egészségtelen
volt. Egyetlen irodában két-három
alkalmazottnak kellett fogadnia az
ügyfeleket, ezzel szemben az új
székházban minden munkatársnak saját
irodája van. Ezáltal az ügyfélfogadás gyorsabb és minőségibb lesz. Az új,
emeletes székházban 11 iroda, gyűlés- és esketőterem, mosdók, irattár,
kazánház és garázs kapott helyet. Az alkalmazottak is új munkaprogram
szerint dolgoznak: hétfőn, kedden, szerdán 8-16, csütörtökön 8-18,
pénteken 8-14 óra között, a pénztár viszont egy órával hamarabb zár.
Minden nap egy fél órás kötelező étkezési szünetet is tartanak, ami alatt az
ügyfélfogadás is szünetel.

Beindult a mezőgazdasági tanfolyam
A
Polgármesteri
Hivatal
mezőgazdasági tanfolyamot indított a
községben. A Gazdaképzés Csíkfalva községben című projekt keretében állattartók és
zöldségtermesztők
számára
szerveztek
kurzust. A projektet a magyar kormány
Szülőföld Alap programja támogatja 800 ezer
forinttal, A végzősök a záróvizsga letétele után államilag elismert szakmai
oklevelet kapnak.

Szűkös lesz a költségvetés
Mivel a tavaly a lakosság és a vállalkozók csak alig fele arányban
fizették be az adókat a községi pénztárba, az idén a tavalyinak alig fele
arányában osztott költségvetési összegeket a községnek a megyei tanács.
Ezért a tavalyinál is szegényesebb költségvetésre lehet számítani az idén –
véli a polgármester. Így sok betervezett tételre nem fog pénz jutni, például

az otthoni gondozók fizetése egyelőre csak fél évre van biztosítva.
Befektetésekre is csupán 150 ezer lejt kapott a község, ezt pedig az
elvégzett, de ki nem fizetett munkálatokra kell fordítani, ezért új
munkálatok nem jöhetnek egyelőre szóba. A polgármester reméli, hogy év
közben még lesz költségvetési kiegészítés, ellenkező esetben különleges
spórolásokat lesz köteles bevezetni az önkormányzat.

Jól szerepelnek az iskolások
Januárban Márkodban rendezték
meg a vidék második osztályos
tanulóinak mesemondó versenyét. A
megmérettetésen a csíkfalvi Szabó
Erzsébet Zsófia első helyet ért el
(tanítónő: Balogh Tünde), a februárban
megrendezett megyei döntőben pedig
különdíjban részsült.
Februárban Csíkfalván rendezték
meg a harmadik osztályosok versmondó versenyét. A versenyben 29
gyerek vett részt, a csíkfalvi Mihály
Tünde-Beáta (tanítónő: Kilyén Éva)
dícséretben részesült.
Március
12-én
Csíkfalván
rendezték az ötödik Vasvári Pál
történelmi vetélkedőt hét iskola
részvételével. A csíkfalvi csapat
(tanár: Csorba István) a harmadik
helyezett lett.

Sikeres a gombfoci
A községben nagy sikere van az asztali labdarúgásnak, tucatnyi
fiatal vesz részt különböző tornákon. A tavaly világbajnokságon
szerepeltek az önkormányzat 1300 lejes támogatásával, ugyancsak a
község biztosított 4 ezer lejt pályázatból a
tavaly augusztusi Nyárád Kupa nemzetközi
verseny jobbágyfalvi megrendezésére. A
megyei bajnokság első idéni szakaszában
Varga Ervin első, az ifjúsági Simon István
ötödik helyen végzett. Az idén öt versenyt
fognak rendezni a községben ebben a
sportágban.

