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Tavasszal fejezik be az utakat
Habár szerették volna, nem sikerült befejezni az idén a mezőgazdasági utak építését célzó munkálatokat,
ugyanis előre nem látható problémák merültek fel. Jobbágyfalván a tavaszi esőzések miatt három helyen is annyira
vizessé vált a talaj, hogy lehetetlen arra utat építeni. Azért, hogy az út megfelelő minőségben elkészülhessen,
szükséges, hogy a talajt kicseréljék és kőágyat építsenek. Tekintettel arra, hogy ez nem volt része az eredeti tervnek,
ezért ezt külön meg kelett terveztetni és engedélyeztetni a minisztériumban. Mivel a minisztériumi engedély még
nem érkezett meg, ezért a munkálat sem kivitelezhető egyelőre, elmarad a következő év tavaszára. A rossz idők és a
tél beállta miatt a tervezett hidak megépítése is jövőre halasztódott, ezért türelmüket kérjük a körülményes
közlekedés miatt is.
A munkálatok során sáncokat ásnak, 27 átereszt építenek vagy cserélnek ki, két híd épül a Nagypatakon, az
útalap 25 cm vastag folyami kő lesz, amelyre 10 cm makadámréteg kerül. Az úttest 4 m széles lesz, kétoldalt
félméter széles padkákkal, másfél méteres sáncokkal. Ezek a jogszabályok által előírt minimális felületek európai
szabványok, ennél keskenyebb útfelület nincs. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ha az útjavítás során valakinek a
területe megcsonkul, a földek újramérésekor a veszteséget százalékosan ráosztjuk mindazokra a gazdákra is,
akiknek az adott dűlőben földjük van, hiszen az utat mindenki egyformán használja majd.
Három út épül újjá: az első szakasz (1935 m) a Szalonnás hídtól indul ki a Cserére és a Hazanézőn bejön
Jobbágyfalva alsó végére, a második (1749 m) a megyei út túloldalán ugyanitt indul lefelé, majd átmegy a
Magdolnába, onnn a Nyárád partjáig, ahol felmegy a volt Téglagyár hídjáig, míg a harmadik (5981 m) Patakfalván
indul, a Gyertyán alatt felmegy a csíkfalvi volt kollektívig, onnan a szentmátoni temető fölött kimegy a Gyűrűserdőig, annak alján végigmenve a régi vadadi betérőnél lejön a megyei útig.

Ajándékcsomagokkal kedveskedtek
Idén is elkülönített pénzt a község a legkisebbek és az idősek számára decemberi ajándékcsomagok készítésére.
Így a Mikulás 305 gyereknek juttatott és vitt el édességcsomagot
egyenként 10 lej értékben, míg karácsony előtt 117 idős és beteg személy
számára juttatnak el egyenként 15 lej értékű, főleg alapélelmiszereket
tartalmazó csomagot a községben.
A megtömött zsákú Mikulás december 5-én este a szentmártoni
csecsemőket, ovisokat és kisiskolásokat, 6-án délben a csíkfalvikat,
délután a jobbágyfalviakat látogatta végig az iskolákban, a vadadi és
búzaházi gyerekeknek pedig segédjei révén juttatta el az ajándékot a
meggyengült látású, de jószívű apó, akinek megjelenésétől egyes
gyerekek annyira meglepődtek, hogy köszöntő versikéjüket is
elérzékenyülve adták elő.

Tető került a tűzoltó épületre
December első napjaiban végre tető alá került a csíkfalvi tűzoltó
épület. A helyi önkéntes tűzoltók és a szomszédos községekből
érkező önkéntesek segítségével és az önkormányzattól kapott
támogatás révén beszerzett építőanyagok felhasználásával
sikerült befedni az épületet a tél igazi beálltára. A Polgármesteri
Hivatal minden tűzoltónak és helyi lakosnak köszönetet mond,
amiért segítő kezet nyújtottak a munkában. A munkálatokat
Mihály József és Farkas István vezette, Szabó Árpád szervezte,
Az esővízcsatornákat Kilyén Csaba cége szerelte fel a tetőzetre.
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Hasznos dolgokat oldottak meg
Az elmúlt időszakban is számos hasznos dolgot oldott meg a községháza két munkása, Domó
Mihály és Szakács Levente a közterületek és középületek fenntartása terén. Így a csíkfalvi és jobbágyfalvi
iskolaudvarokon földet egyengettek a munkagéppel, segítettek a jobbágyfalvi temetőn a
területrendezésben, kútásásban, parkolókat alakítottak ki a jobbágyfalvi, csíkfalvi, szentmártoni temetőnél.
Búzaházán a temetőút karbantartásán dolgoztak, járhatóvá tették az autók számára, ezenkívül négy
faluban dolgoztak a temetők takarításában. Vadadban a munkagéppel kiásták a Nagypatakot a falu
belterületén, a behajló faágakat levágták, eltávolították. Ugyanebben a faluban a mellékutak hídjainak
karbantartását, javítását oldották meg és újakat is létesítettek. Szentmártonban a Malomárok kiásása során
levágták, eltávolították az akadályozó, benőtt fákat, ágakat, segítettek a kitermelt föld elszállításában, és
annak elegyengetését is elvégezték a szentmártoni és jobbágyfalvi pallók környékén. Csíkfalván sáncot
ástak a vasútállomástól a főútig a csapadékvíz lefolyásának biztosítása érdekében, levágták, eltávolították
az akadályozó fákat. Ugyanezt elvégezték az épülő mezőgazdasági utak mentén is, ahol erre szükség volt.
Továbbá karbantartási, javítási és átalakítási munkálatokat végeztek a középületekben, valamint a
parlamenti választásokra előkészítették, majd elbontották a szavazóhelyiségekben szükséges kellékeket
(szavazófülkék, áramkörök, urnák, stb.)

Jól szerepeltek a focisták
Jónak nevezhető a Csíkfalvi Millennium Sport Klub focistáinak
szereplése a Maros megyei 6. liga 1. csoportjának őszi idényében. A
csapat egy jó kezdet után kisé hullámzó teljesítményt hozott, végül 4.
helyen zárta a pontvadászatot: 13 mérkőzésből 7 győzelem, 1 döntetlen és
5 vereség a mérleg, azaz öszesen 22 pontot gyűjtött.

Hamarabb jön a szemetes autó
A Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy tekintettel a karácsonyi ünnepre, Csíkfalván és
Jobbágyfalván nem hétfőn (december. 26.), hanem már ezen a szombaton (dec. 24.) elszállítják a
hulladékot. Kérjük az érintett lakosságot, hogy szombaton tegyék ki a hulladékot a kapuk elé.

Karácsony előtt, karácsony után
A csíkfalvi általános iskola zenekara december 22-én, csütörtökön 10 órától adventi koncertet mutat
be, ezt követően a községbeli diákok munkáiból kiállítás és vásár nyílik.
Karácsony másodnapján, hétfőn délben a Nagy Ferenc Férfikar a jobbágyfalvi kultúrotthonban mutatja
be karácsonyi ünnepi műsorát. A szervzők mindenkit nagy szeretettel várnak mindkét rendezvényre.

Ülésezett a helyi tanács
Október 6-án tartotta rendes ülését a helyi tanács. Jelen van minden tanácsos. Napirendi pontok:
1. A szept. 15-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása: mindenki elfogadta.
2. A polgármesteri szakapparátus betöltésének terve a 2017. évre. Elutasítja Fazakas Csaba, Dobos Jenő,
Ambrus Jenő, Szász Levente.
3. A község képviselőjének nevesítése az Aqua Invest Mures társaság közgyűlésére: mindenki elfogadta.
4. Együttműködési szerződés megkötése az Otisz egyesülettel a délutáni oktatás megszervezése céljából. Elutasítja
Fazakas Csaba, Dobos Jenő, Ambrus Jenő, Szász Levente, szerintük nem egészen átlátható a porogram.
5. Szolgálati autó vásárlása a község számára bankkölcsön révén. Elutasítja Fazakas Csaba, Dobos Jenő, Ambrus
Jenő, Szász Levente, mivel szeretnék tudni, miért szükséges az új autó, és az elmúlt években milyen javítási,
fenntartási költségeket fizettek a meglévő autóra.478 ezer lejes bankkölcsön felvételének jóváhagyása a csatornázási
munkálatok 20%-os önrészének fedezésére. A kérdést már előző ülésen jóváhagyták, de a határozatot új formában
kell elfogadni. Mindenki egyetértett.
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6. Különfélék: Ambrus Jenő érdeklődik a község törvényszéki pereiről és a Polgármesteri Hírlevél kiadásának
részleteiről.

Ülésezett a helyi tanács
Október 27-én tartotta rendes ülését a helyi tanács. Jelen van minden tanácsos.
Napirendi pontok:
1. Az okt. 6-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása: mindenki elfogadta.
2. A Polgármesteri Hivatal személyzeti felépítése és a polgármester szakszemélyzete változásának jóváhagyása:
elutasítja Fazakas Csaba, Dobos Jenő, Ambrus Jenő, Szász Levente.
3. A községi közvagyonleltár módosítása: mindenki elfogadta.
4. A csíkfalvi kultúrotthonhoz tartozó 923 nm terület telekeltetése: mindenki elfogadta.
5. Szolgálati autó vásárlása a község számára bankkölcsön révén. Mindenki elfogadta.
6. A helyi tanács üléseinek kép- és hangfelvételekkel való rögzítésének jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
7. Új tagok felvételének jóváhagyása az Aqua Invest Mures egyesületbe. Mindenki elfogadta.
8. Különfélé: a nyárádszeredai mediko-szociális idősgondozó intézmény kérése: hozzájárulást igényelnek
fenntartási költségekre. Mindenki elutasította.

Gondolatok karácsony előtt
Karácsony előtt mindig felgyorsul az élet. Az iskolában is. Ilyenkor jó volna csupán lélekben készülni a nagy
napra, de sajnos erre nincs lehetőségünk, ha tartani akarjuk a „szintet”. Túl sok az elvárás. Mintha versenyt
futnánk az idővel, mintha ki akarnánk előzni az egész életünket. Szinte nem vagyunk képesek élvezni a pillanatot,
amiben élünk.
Mindez azért, mert valakiknek valamiért érdeke elhitetni velünk, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha
követjük a modern világ divatját: vásároljunk, vásároljunk és vásároljunk! Mindent megvegyünk, amit előnkbe
tesznek. És meg is teremtik hozzá a helyzetet úgy, hogy ezt meg is tesszük. Önkéntesen vásárolunk. Remélve, hogy
ettől boldogabbak leszünk. Boldogabbnak? Még élvezni sincs időnk a sikereinket, hisz következik mindig egy újabb
kihívás...
Tegnap láttam egy filmet. Egy kis figyelmetlenség miatt néhány nullát elírtak az üzletben, így 60 karácsonyi dísz
helyett 6000 darabot rendeltek, amit egy hét alatt képtelenség lett volna eladni. Ők kreatívak voltak. Versenyt
hirdettek meg, a legszebben feldíszített ház címmel, amely nyertese 1 órás ingyen vásárlásban részesül a saját
bevásárló központukban. Természetesen elfogyott a 6000 dísz. Sőt, még rendelniük kellett újabb meg újabb 6000
csomagot.
Ugyanígy van ez az iskolákban is. Önkéntesen vásárolunk, vásárolunk és vásárolunk. Sőt. Eladjuk saját
gyerekeinket azért, mert azt mondja nekünk valamiért a világ, hogy így majd boldogabbak lesznek. A valódi célt
nem látjuk át, mert szépen be van csomagolva.
Merthogy a valódi cél: felszámolni a falusi iskolákat. Hisz ezáltal fel lehet számolni az összetartó közösségeket.
És ezáltal fel lehet számolni mindent, ami értékes egy emberben, egy emberi közösségben. Amikor már nem
gondolkodik senki, csak rohan, nem lesz vallása, hite, iskolája, nem lesz szomszédja, rokona, közössége, akkor már
semmije nem lesz. Az ilyen embert könnyű rávenni a vásárlásra, a fogyasztásra. És ezt is szépen eldják nekünk, amit
meg is vásárolunk. Hisz sokan önkéntesen adjuk el gyerekeinket. Saját magunk alatt vágjuk a fát addig, amíg
kipusztul az egész erdő. Ezek a gondolatok azért jutottak így karácsony előtt eszembe, mert épp a jövő év
beiskolázási tervén dolgozunk. Szomorúan végzem ezt a munkát, mert az itthon maradott gyerekek sajnos eléggé
kevesen vannak. Lassan túlságosan kevesen ahhoz, hogy megmaradjanak az osztályaink, óvodás csoportjaink.
Ha kérhetnék valamit karácsonyra a Jézuskától, azt kérném, hogy hozza haza a gyerekeinket! Segítsen a
szülőknek abban a felismerésben, hogy itthon sokkal értékesebb felnőttekké válhatnának gyerekeik, mint idegenben.
Ezt nálam jobban senki nem tudhatja. Én személyesen végigjártam ezt az utat. Az óvodát és az elemi osztályokat
összevont osztályban kezdtem Gegesben, amit Havad helyett Nyárádszeredában folytattam. Ha visszagondolok a
diákéveimre, a gegesi évek voltak az igazi évek, amiből még ma is táplálkozom. Nyárádszeredában a legelitebb
osztályban folytattam tanulmányaimat, ahol az éltanulók között is megálltam a helyem. Pedig Gegesben, összevont
osztályban tanultam addig. Nagyon szép diákéveim voltak, barátokra találtam osztáytársaimban és kiváló tanárok
tanítottak. Csak egyetlenegy dologra nem számított senki: hogy nem közéjük tartoztam. Nem ott volt az én helyem,
aminek talán még ma is iszom a levét. A rút kiskacsa történetét, gondolom, mindenki ismeri.
Nagyon fontos a gyerekek értelmi fejlődése, de sokkal fontosabb a lelki fejlődésük, amit csak a saját helyükön, a
saját környezetükben, itthon kaphatnak meg igazán.
►►►
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Talán ezért lettem falusi tanító, lemondva számtalan lehetőségről, amit az élet kecsegtetett számomra, hogy ezt
hirdethessem egy életen át és, hogy a falusi gyerekek számára megteremtsek minden olyan lehetőséget, amire
szükségük van. Ezért vállaltam el talán az igazgatói állást is, amelyre idén ősszel sikeresen versenyvizsgáztam és
így további négy évre lett enyém ez a feladat.
Ha visszatekintünk a történelemben, a kimagasló tehetségek szinte mind falun kezdték. A közvetlen
környezetünkben is. Ön talán nem falusi iskolába járt? Kevesebb lett ezáltal a városiaknál? Ugye nem? Sőt. Több
lett. Mert a falunak van egy varázsa. Olyan varázsa, amit soha nem élhet át a város szülötte.
Kívánok minden gyereknek, szülőnek, nagyszülőnek, pedagógus társamnak, a község és az egyházak
vezetőinek és minden kedves olvasónak szeretetben gazdag, békés karácsonyt! Igazi szeretet kívánok az egész
községnek, ami egy emelkedett állapot, nincs benne harag, nyugtalanság, csak végtelen erő és alázat.
Balogh Tünde tanító néni, iskolaigazgató

Így szavaztunk
A december 11-én megtartott parlamenti választásokon községünkben is az RMDSZ szerezte a legtöbb
szavazatot, amiért ezúton is köszönetet mondunk a választópolgároknak. A Maros megyei eredmények során az
RMDSZ három képviselőt (Vass Levente, Csép Éva Andrea, Bíró Zsolt) és két képviselőt (Novák Zoltán, Császár
Károly Zsolt) küldhet a parlamentbe.
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Megköszönve a záruló évben tanúsított együttműködésüket,
megértésüket, önzetlen segítségüket, a magam, valamint a
községháza személyzete és a helyi tanács RMDSZ frakciója
tagjai nevében kívánok önöknek
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
és egy eredményesebb, sikeresebb újesztendőt.
BÚÉK 2017!
Balogh István polgármester
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI PROGRAM
JOBBÁGYFALVA, CSÍKFALVA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: december 24.
Háztartási hulladék: SZENTMÁRTON, VADAD, BÚZAHÁZA
Újrahasznosítható (válogatott) hulladék: december 28.
Háztartási hulladék: -

Polgármesteri
HÍRLEVÉL
Csíkfalva község
polgármesterének időszakos
kiadványa.
650 példány. Ingyenes.
Felelős szerkesztő: Balogh István

