Csíkfalva község Tisztelt lakói!
Ünnepre készülünk, Karácsony szent ünnepére, a szeretet ünnepére. Vigyáznunk kell,
hogy ne csak arról szóljon ez az ünnep, hogy mit vegyünk és mit együnk. Próbáljunk
kilépni abból a szemléletből, hogy egy ünnepet csak a zsúfolásig megrakott asztal, az evésivás, az ajándékozás tehet emlékezetessé. Ilyen karácsonyokra nem fogunk
visszaemlékezni. Sem az ajándékokra, sem az ételekre. Valószínűleg szép gyerekkorunk
lehetett, ha a fenyőfa illatára, meghitt, békés hangulatra, közös éneklésre, társasjátékra,
gyertyafényre, mosolygó arcokra gondolunk. Ebben az évben próbáljunk meg mi is
megteremteni olyan hangulatot, amely családunk minden tagját békével, kellemes
élménnyel töltheti el. A legnagyobb érték a nyugodt együttlét, az egymás felé fordított
figyelem. Tartsuk tiszteletben mások érzését, hitét, gondolatait, vágyait. Mindenkinek más
fontos ebben az ünnepben. Sokan szeretteik saját készítésű ajándékainak örülnek a
legjobban. Ez lehet szépen becsomagolt sütemény, rajz, írás, idézetgyűjtemény. És vannak,
akik csupán egy látogatásért is nagyon hálásak, de ne az ajándék értékével akarjuk
feledtetni azt, ha valakit egész évben elhanyagoltunk! Gondolkodjuk el, mit is jelent
számunkra karácsony! Azt, hogy együtt lehet a család? Hogy ez Jézus születésének
ünnepe? Olyan nap, amikor az év vége felé járva értékelhetjük, átgondolhatjuk az elmúlt
hónapokat? Nálunk nincs hálaadás ünnepe, mint Amerikában, de talán karácsonykor
visszagondolhatunk azokra, akik segítettek bennünket a nehézségek leküzdésében. Azokról
is megemlékezhetünk, akikkel szép, vidám pillanatokat tölthettünk együtt. Ha késztetést
érzünk hajléktalanok, elesettek, betegek megsegítésére, akkor azt teljesítsük is be, ne
hagyjunk hiányérzetet magunkban. Válogassunk, készítsünk elő a karácsony hangulatához
illő zenéket. Juhász Gyula Karácsony felé című versének elolvasásával és átgondolásával
is szépen készíthetjük lelkünket az idei ünnepre.

Községi

H Í R L E V É L
24. szám, 2009. december
Nem járhat az iskolabusz
Októberben helyi szülők fordultak a Polgármesteri Hivatalhoz,
kérve, hogy a községi iskolabuszt igénybe vehessék Csíkfalva és
Nyárádszereda között a középiskolába ingázó tanulók. Az önkormányzat
és a helyi iskola igazgatója beleegyezett és kérte a tanfelügyelőség
jóváhagyását is. Miután ezt megszerezték, a kisbuszt novemberben
használták is a gyerekek, ám a közúti hatóság (ARR) nem engedélyezte a
járatot, mivel a törvény értelmében az iskolabuszok nem szállíthatnak
tanulókat a község területén kívül más iskolákba.

Pénzt kapott a község
Az ősz folyamán a kormány csupán 5 ezer lejt utalt ki a községnek
az elkezdett híd- és pallóépítési munkálatokra, miután a tavaszon is
csupán 2 ezer lejt adott. Ezekből az összegekből nem lehet munkálatokat
végezni, ugyanis a terv befejezéséhez még 270 ezer lejre lenne szükség
A Megyei Tanács 13 ezer lejt osztott le a csíkfalvi iskolának. Ezt az
összeget az intézmény csatornarendszerére költik.

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
Ilyenkor decemberben.
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.

Felújítják a sportpályát
Várhatóan Csíkfalván is sor kerül a községi sportpálya felújítási
munkálataira. Az 550 ezer lej értékű projekt keretében felújítanák a
játékteret, fürdővel ellátott öltözőt és lelátó épülne, a komplexumot pedig
bekerítenék. A projekt a kormány vidéki sportbázis-építési programja
révén valósul meg. Egyelőre 4 ezer lejt utaltak a községnek, így
elkezdődött a közbeszerzési eljárás.

Gazdasági szempontból nehéz és szűk esztendőt zárunk Köszönöm megértésüket,
türelmüket, amellyel az önkormányzat irányában viszonyultak. Nyugodt,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok Önöknek és valamint egy békés,
boldog Új Esztendőt is.
Balogh István, polgármester

Folytatják a csíkfalvi iskola korszerűsítését
A Megyei Tanács révén 230 ezer lejt kapott a község a csíkfalvi
iskola korszerűsítési projektje számára. Ebből folytatják a munkálatokat
és a remények szerint elkészül az iskolai sportpálya, az udvar feltöltése,
rendezése, gyepesítése, megvilágítása és járda készül.

Változatlan marad a hulladékszállítás programja
2010-ben is ugyanazokon a napokon szállítja el a kistérségi
hulladékkezelő szolgáltató a szemetet a községből. Csíkfalváról és
Jobbágyfalváról január 4-én, Szentmártonból, Vadadból és Búzaházáról 6án szállítják el a válogatott szemetet, míg 18-án és 20-án a háztartási
szemetet. A napokban a Polgármesteri Hivatal eljuttatja a lakossághoz a
következő félév programját.
Kiosztották az élelmiszersegélyt
December folyamán a Polgármesteri
Hivatal kiosztotta az EU által garantált
élelmiszersegélyt az arra jogosultaknak
(munkanélküliek, társadalmi segélyesek,
400 lejnél kisebb nyugdíjasok, súlyos
fogyatékosok). A községben 388 személy
kaphatott fejenkénti 15 kg lisztet és 4 kg
cukrot. Figyelem! A jogosultak listáját a Megyei Tanács közölte le, így
aki úgy érzi, hogy jogosult lett volna a támogatásra és mégsem kapott, az
az illető intézménynél jelezze azt. A kérések elbírálása után megtörténhet,
hogy utólag újabb listát és segélyt is küldenek.

Idén is lesz csomagosztás
Idén is osztogat karácsonyi ajándékot az önkormányzat. 320 iskolás
gyerek kap egyenként 8 lej értékű édességcsomagot, míg az idősek
köréből a 80 évet betöltött 110 személynek juttatnak egyenként 10 lej
értékű adományt. A karácsonyi csomagokat Varga Ervin készíti el.
Szász Árpád tanár úr 80 éves
A napokban ünnepelte 80. születésnapját a csíkfalvi Szász Árpád
tanár úr. A volt pedagógus 1967 és 1990 között dologozott a csíkfalvi
iskolában, utána óraadó tanárkent tevékenykedett. A község lakói nevében
ezúttal is köszönjük munkáját, és kívánunk számára további nyugodt,
békés nyugdíjas éveket, jó egészséget.
A pedagógust 2007-ben Pro Csíkfalva díjjal tűntette ki az önkormányzat.
Ülésezett a Helyi Tanács
December 4-én ülésezett a Helyi Tanács. A gyűlésen jelen volt 10 képviselő

hiányzott Szász Csaba Levente. A napirendi pontok sorában a következőket
tárgyalták:
1. Az előző tanácsülés jegyzőkönyvének bemutatása. Az októberi ülésen
elhangzottak tartalmát megbeszélték, 8 képviselő elfogadta, FM és MS
tartózkodtak.
2. A helyi költsévetés módosítása. A község 9 ezer lejt kapott befektetésekre, 11
ezer lejt a Caritas Otthoni Beteggondozó Szolgálat idei költségeinek kifizetésére,
míg 13 ezer lejt visszavont az állam a tanárok fizetésalapjából. 9 képviselő
elfogadta a tervezetet, MS tartózkodott.
3. A községi területrendezési terv és szabályzat elogadása. Folyamatban van a
község új területrendezési tervének elkészítése, de addig szükséges a jelenlegi
terv alapján dolgozni, ezért annak érvényességi idejét meg kell hosszabbítani.
Mindenki egyetértett az előterjesztéssel.
4. A Polgármesteri Hivatal személyzeti felépítésének módosítása. Új személyi
gondozók alkalmazását hagyták jóvá beteg személyek mellé. MS nem szavazott,
a többiek elfogadták a tervezetet.
5. A helyi iskola kérést nyújtott be, hogy riasztó berendezést szereljenek fel az
épületben. A tanács meg fogja vizsgálni a kérdést és a lehetőségek függvényében
meg fogják oldani.

Ülésezett a Helyi Tanács
December 18-án rendkívüli ülést tartott a Helyi Tanács. A gyűlésen jelen
volt 10 képviselő, hiányzott Pásztor István és Kilyén Éva. A napirendi pontok
sorában a következőket tárgyalták:
1. Az előző tanácsülés jegyzőkönyvének bemutatása. 8 képviselő elfogadta, MS
tartózkodik.
2. A helyi költsévetés módosítása. A község 230 ezer lejt kapott az iskolára, 9
ezret pedig a Caritas számára. A tervezetet elfogadta 7 képviselő, FM és MS
tartózkodnak.
3. A 2010. évi helyi adók és illetékek mértékének jóváhagyása. Az idei 956-os
kormányhatározat szabályozza a jövő évi illetékek, adók és büntetések mértékét.
A tanács ezt nem emelte, hanem az előterjesztett formában elfogadta 7 képviselő,
FM és MS tartózkodnak.
4. Földmérési és kataszteri munkálatok végzésének jóváhagyása és különdíj
meghatározása. A Polgármesteri Hivatal szerződést köt ezekre a munkálatokra. A
helyi tanács parcellánkénti 15 lej +TVA árat határoz meg, amelyet a gazdák
fizetnek be a Polgármesteri Hivatalba.

5. A helyi tanács megtárgyalta a Caritas kérését, hogy a jelenlegi
szerződést meghosszabbítsák. A községben 2 alkalmazott lát el otthoni
beteggondozó szolgálatot 126 személy esetében. Az önkormányzat ezért
havi 2600 lejt fizet a Caritasnak, amelyet az 5800 lejjel egészít ki. 7
képviselő egyetért a kéréssel, FM tartózkodik, MS ellenzi azt.
6. A helyi gyógyszertár kéri a helyiség bérleti szerződésének
meghosszabbítását. 8 képviselő egyetért ezzel, MS tartózkodik. Az
önkormányzatnak fizetendő havi bért 50 lejben állapítják meg.

