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AZ ISKOLA HÍREI
Aktívak az iskolásaink
Diákjaink ebben a tanévben is nagyon aktívan és eredményesen vettek részt különböző iskolai versenyeken.
Több alkalommal eljutottak megyei vagy országos szintű szakaszokra, ahol szintén sok esetben nagyon jó
eredményeket értek el. Köszönet mindezért elsősorban nekik, az őket felkészítő pedagógusoknak és nem utolsó
sorban szüleiknek, akik támogatják gyerekeiket, iskolánkat és községünket. Mert hová juthat az a település,
amelynek nincs iskolája? Ezért is külön tisztelet azoknak a szülőknek, akik felismerik ezt a tényt és itthon
iskoláztatják gyerekeiket. Örömmel írom, hogy az elmúlt három évben csupán egyetlen olyan gyereket írattak más
óvodába községünkből, aki akár itthon is lehetne. Ez egy nagyon szép arány az elmúlt évekhez képest. Gratulálok
minden szülőnek, aki támogatja saját közösségét és saját gyerekét is azzal, hogy nem viszi el őt idegenbe. Mi az
iskolában minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy jó eredményekhez juttassuk azokat a tanulókat, akik
tanulni és fejlődni szeretnének. Elemi osztályaink összevont, kisebb létszámú osztályok, amelyek előnyeiről már
szép számban írnak szakfolyóiratok, nevezetes és értékes szakemberek. A leleményes, művelt, értelmes szülők is
kezdik megismerni ezt az új irányzatot. Talán ennek is köszönhető, hogy kezdenek divattá válni a falusi iskolák.
Diákjaink versenyeken elért eredményeiről részletesen beszámolunk a Suliújságban, amelyet a tanév végéig
szeretnénk kiadni és betekinthetnek iskolánk honlapjára is: www.csikfalvialtalanosiskola.ro, ahová folyamatosan
rövid beszámolókat igyekszünk feltölteni versenyekről, projektjeinkről, iskolai, iskolán kívüli tevékenységeinkről,
táborozásokról, kirándulásokról és más tevékenységekről.
(Balogh Tünde, igazgató)

Kis tehetségek
A versenyekre az óvónénik is elviszik a legkisebbeket, akik szintén nagyon jól
szerepelnek. A Kis tehetségek vetélkedőjén községünket két kisóvodás
képviselhette, akik egy nyárádszeredai megmérettetésen jutottak tovább a körzeti
szakaszra, amely Nyárádselyén volt megtartva április 7-én. A szentmártoni Kiss
Anna, Marton Erzsébet Zsófia óvónéni tanítványa két díjban is részesült: II. díjat
kapott népdaléneklésből, III. díjat versmondásból. A jobbágyfalvi Balogh Péter,
Balogh Blanka és Nyulas Gabriella óvónénik tanítványa II. díjat szerzett
versmondásból. Ő dicséretben részesült népdaléneklés terén Nyárádszeredában.
(Balogh Tünde, igazgató)

Falusi iskolából az élvonalban
Személyes véleményem, hogy kis, összevont iskolából indulva is sikeres lehet egy diák. Az én fiam, Dávid
Vadadban járt óvodába, majd összevont osztályban végezte el az elemit. A csíkfalvi iskolában folytatta
tanulmányait, majd sikeresen bejutott a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba informatika szakra. Már a IX. osztályban
országos informatika versenyen vett részt. Érettségi után sikeresen felvételizett a Kolozsvári Műszaki Egyetem
számítástechnika szakára, ahol angol nyelven folytatja tanulmányait. Isten segedelmével az V. félévet az Erasmus
programmal Írországban fogja folytatni. Örömmel tapasztalom, hogy egyre több szülő belátja, hogy a vidéki élet,
valamint a család támogatása elengedhetetlen a gyereke boldogulásához, és vidéki iskolát elvégezve is lehet sikeres
a gyereke.
(Ács Ilona, szülő, tanítónő, Vadad)

Kisfilm a táncosainkról
A csíkfalvi Pendelyes néptánccsoport nagy korosztálya április 23-án részt vett Erdőszentgyörgyön a
Vándorcsizma néptáncfesztiválon. A sikeres fellépésük, ügyes táncuk megtekinthető a község honlapján is
(ms.ovelo.ro/csikfalva), ahol egyéb közérdekű információhoz is hozzájuthatnak az olvasók. Kellemes böngészést!
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Tűzifát pecsételnek
Értesítjük a lakosságot, hogy május 8-15. között az erdészet fát pecsétel az erdőtulajdonosoknak,
függetlenül attól, hogy van üzemtervük vagy nincs.
A pecsételés egyik feltétele az őrzési szerződés megléte. Akinek nincs szerződése, az előzőleg meg
kell kösse azt. Ha az adott parcellát többen örökölték, de csak egyvalakinek a nevére szól a szerződés,
akkor a többiek is írásos beleegyezést kell adjanak. A pecsételési kérelmet személyesen kell leadni az
erdésznek vagy a kijelölt erdészeti mérnöknek, technikusnak legalább 10 nappal a pecsételés előtt
ellenőrzés, mennyiségszámítás végett. (A szükséges típuskérvény igényelhető a polgármesteri hivatalban.)
Akinek van üzemterve, annak az abban megjelölt mennyiséget pecsételik ki, akinek nincs üzemterve, a
hektáronkénti köbmétert. Pecsételéskor a tulajdonos jelenléte kötelező, az erről szóló dokumentumot
személyesen adják át.
Az érdekelt erdőtulajdonosok részletekért a kijelölt személyeknél (Péter Lóránd mérnök és Nagy
Lóránt technikus) érdeklődjenek a 0732-810087-es telefonon. Mihály Ignác erdész csütörtökön reggel
8 órától a Polgármesteri Hivatalban lesz, ő segít önöknek a kérvények kitöltésében. Kérjük hozzák
magukkal az erdő birtoklevelét vagy az erdő tulajdonba vételéről szóló dokumentumot (fișa de punere în
proprietate) és a személyazonosságit.

Újra dolgoznak a csatornázásnál
A szennyvízcsatornázási munkálat abba a fázisba került, hogy
jelenleg folyik a villanyszerelés engedélyeztetése, s ha ez
megtörténik, akkor következik a villanybekötés a hat pumpaháznál
és a tisztító állomáson. Az ehhez szükséges 120 ezer lej el van
különítve a költségvetésben.
Megérkeztek a szükséges bekötő aknák, amelyek árát egy tavalyi
pályázatból tudjuk fedezni, így a háztartások mintegy 1000 lejes
költség alól mentesülnek. A napokban a kivitelező újrakezdte a
munkát. A teljes csatornázási munkálatot az idén be kell fejezze és át
kell adja a cég.

Tovább épülnek a mezőgazdasági utak
A mezőgazdasági utak építése során tavaly azzal a problémával szembesültünk Jobbágyfalván, hogy
három szakaszon 1,5 kilométer hosszúságban olyan a talaj, hogy nem lehet elvégezni az út alapozását.
Ennek megoldása érdekében újabb talajvizsgálati fúrásokat végeztettünk és sikerült Gyulafehérváron
engedélyeztetni a tervező által javasolt műszaki megoldást, továbbá Bukarestben engedélyeztetni a
szükséges pénzösszeget. Így a munka ismét elkezdődhetett és reményeink szerint júliusban be is
fejeződhet. Jelenleg a sáncokat ássák, a hídmellékeket öntik ki betonból, s a napokban elkezdik az úttest
megerősítési munkálatokat azokon a szakaszokon is, ahol eddig nem dolgoztak.
Újabb pályázatokat nyújtottunk be
A közelmúltban hat pályázati kérelmet nyújtottunk be a helyi fejlesztések országos programján
(PNDL) Bukarestben: 1. A csíkfalvi, vadadi, búzaházi iskolák felújítása, 2. A csíkfalvi óvoda építésének
folytatása, 3. Iskola építése Jobbágyfalván, 4. Utcák aszfaltozása (az összes mellékutca), 5. Járdák építése,
6. A Polgármesteri Hivatal tetőterének szigetelése és beépítése. Az ígéretek szerint ererdményhirdetés
májusban várható, akkor derül ki, hogy mi kap pénzügyi támogatást, s ennek függvényében kezdjük el a
szükséges tennivalókat az engedélyekkel és tervekkel kapcsolatban.
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Segítettünk a gazdáknak
A Polgármesteri Hivatal idén is segítette azokat a gazdákat, akik hozzánk fordultak annak érdekében,
hogy be tudják nyújtani a földalapú támogatásra szóló kérvényeiket az APIA-hoz. Felhívjuk azok
figyelmét, akik még nem tették le kérelmeiket, hogy ne hagyják azt az utolsó napokra. Az érdekelt gazdák
ezen a héten még kérhetnek segítséget a Polgármesteri Hivatalban a dosszié összeállítására.

Közérdekű munkálatokat végeztünk
Az elmúlt hetekben több közérdekű munkálatot végeztek munkásaink a közterületeken községi
és/vagy személyi gépekkel. Vadadban sáncot ástak, két átereszt építettek, földet egyengettek el.
Jobbágyfalván a halottasháznál sáncot ástak, földet egyengettek, a csíkfalvi halottasháznál WC-t állítottak
fel. Elkezdték a temetők folyamatos takarítását, Szentmártonban a helyiek is részt vettek a temető tavaszi
kitakarításában, amire Kovács Ferenc tanácsos hirdetett közmunkát. Szentmártonban az önkormányzat
gépe és helyi traktorok vettek részt azon a munkálaton, amelyet Kovács Ferenc hirdetett meg, ennek során
megkövezték a Belszeg (Nyárád) utcát és az Erdőalja utcát. A jobbágyfalvi iskolánál teljesen újjáépítették
a szennyvízcsatornázást és a WC-t is átköltöztették. Csíkfalván újjáépítették az iskola előtti csatornaakna
tetőzetét, folyamatosan karbantartják a futballpályát.

Mire számítsanak az adósok?
Tekintettel arra, hogy nagyon sok személynek adóelmaradása van az elmúlt évekre, a Számvevőszék
felszólítására mindenkinek kiküldtük az értesítéseket az idei adómennyiségről és az elmaradt adókról.
Amennyiben az adósok nem tesznek eleget a befizetési kötelezettségüknek a törvényes határidőn belül,
felszólítást is kapnak, ha aután sem fizetnek, késedelmi kamatot kell számolni. Amennyiben büntetése is
van az illető személynek, először azt kell kifizesse, csak azután törlesztheti adóhátrálékát. Ha mégsem
hajlandó valaki fizetni, letiltást kell alkalmazni, azaz fizetése, nyugdíja, banki betéteinek egy részét
lefoglalják a hátrálék megtérítése érdekében. Ha így sem sikerül megtéríteni az összeget, az illető ingó és
ingatlan javait foglalják le és nyilvános árverésen értékesítik. Arra kérjük tehát a lakosságot, hogy a
fizetési határidőket tartsák be, ellenkező esetben kénytelenek vagyunk eljárást indítani az adók felhajtása
érdekében.

Elektronikus nyilvántartás készül
Kötelesek vagyunk kitölteni és használni a gazdasági nyilvántartót elektronikus formában is, ezért
május közepétől mindenkit behivatunk, hogy leellenőrizzük az adatait és nyiltkozatot írjanak alá. Arra
kérünk mindenkit, hogy jelenjen meg abban az időpontban, amikorra meghívást kap, hogy a munkálatot
tudjuk sürgősen elvégezni, ezáltal a törvénynek is meg tudjunk felelni, s egy pontos nyilvántartással is
rendelkezzünk. Ez lesz az alapja a következő időszakban elkezdődő kataszteri felmérésnek is.
Amikor hivatva lesznek, kérjük magukkal hozni a következő iratokat is: személyazonossági (esetleg az
előző tulajdonos halotti bizonyítványát is, ha az meghalt), valamint a földek használatát igazoló
tulajdonjogi iratokat (hagyaték, bérleti, vásárlási szerződés), és be kell számolni a családtagokról, a földek
használatáról, termesztett növényekről, gépekről, állatokról is.

Tisztességesen helyt állnak
Tisztességesen helyt áll a község focicsapata a körzeti 6. ligában, hol meglepő győzelmekkel, hol
váratlan vereségekkel a 4. helyen zárta az alapszakaszt a tavaszi idényben. Elkezdődött a rájátszási
szakasz, itt van esély fennebb lépni, de kemény ellenfelekkel kell kétszer is játszani: a bajnok Somosddal,
Jeddel és Gálfalvával.

Tűzoltó napra készülünk
Nemrégiben újabb két autóval gazdagodott a községi önkéntes tűzoltó alakulat. Ezeket a belga
Holsbeek adományaként hozhatták el, és ezzel már négy autóval rendelkeznek, amiből kettő nagy
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kapacitású oltóautó, egy segédkocsi, egy pedig az eszközök és a tűzoltók
szállítására alkalmas. A két autóval együtt a belgáktól és a német
reiskircheni barátoktól segédeszközöket is kapott az alakulat.
Idén május 13-án kerül megrendezésre a Tűzoltó Nap Csíkfalván.
Ekkor lesz alkalom a két tűzoltó autó átadására, de tapasztalatcserére is.
A rendezvényre testvértelepülésinkről is érkeznek, Rábakecölből az
önkéntes tűzoltók, a belga Holsbeekről a testvérkapcsolati egyesület
vezetői és egy tartományi képviselő, de itthoni vendégek is lesznek,
összesen 14 önkéntes tűzoltó alakulatot hívtak meg a szervezők. Tűzoltási gyakorlatra idén nem kerül sor,
de lesznek szakmai meglepetés programok, például füstben kell kimenteni az áldozatot. A rendezvénynek
szórakoztató jellege is lesz, a gyerekek kerülnek előtérbe, számukra szórakoztató programokat, csúszdát,
mászófalat ígérnek, lesz ládavárépítés is. A rendezvény bevételét idén is a tűzoltó garázsra fordítják.

A tanácsülésekről jelentjük
Március 13-án rendes ülését tartotta a helyi tanács a következő napirendi pontokkal:
1. A február 3-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
2. Az őrzési díj növelése16%-kal a minimálbér növekedése miatt. Heten elfogadták, Fazakas Csaba,
Ambrus Jenő, Dobos Jenő, Szász D. Levente ellenezte.
3. Egyes közigazgatási egységeknek az „Aqua Invest Mureş” fejlesztési egyesületből való
visszalépése. Mindeki jóváhagyta.
4. Csíkfalva község 2017-2018-as tanévre szóló iskolahálózatának jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
5. Csíkfalva község 2016. évi zárszámadásának jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
6. A társadalmi segélyben részesülő családok által végzendő helyi érdekű munkálatok évi tervének
elfogadása. Mindenki egyetértett.
7. Új szerződés megkötése a Caritas egyesülettel. Mindenki jóváhagyta.
8. Csíkfalva község közvagyoni listájának módosítása. Mindenki elfogadta.
9. A „Járdák újjáépítése Jobbágyfalva, Csíkfalva, Nyárádszentmárton településeken” című projekt
műszaki és gazdasági mutatóinak elfogadása. Mindenki jóváhagyta.
10. A „Csíkfalva község Polgármesteri Hivatala épületének felújítása és tetőérrel való ellátása” című
projekt műszaki és gazdasági mutatóinak elfogadása. Mindenki jóváhagyta.
11. A „Napközi otthon építése és felszerelése Csíkfalva községben” című projekt műszaki és
gazdasági mutatóinak elfogadásáról szóló 2017. évi 7. számú határozat módosítása. Mindenki jóváhagyta.
12. A 2017. évi 8. számú határozat módosítása és a „Csíkfalva község utcai infrastruktúrájának
korszerűsítése aszfaltozás révén” című projekt műszaki és gazdasági mutatóinak elfogadása. Mindenki
jóváhagyta.
13. A „Csíkfalvi, vadadi, búzaházi iskolák kibővítése és felújítása” című projekt műszaki és gazdasági
mutatóinak elfogadása. Mindenki jóváhagyta.
14. Az „1-4. osztályos elemi iskola építése Jobbáfalva 100. szám alatt” című projekt műszaki és
gazdasági mutatóinak elfogadása. Mindenki jóváhagyta.
15. A 2017. évi 6. számú határozat módosítása a prefektúra kérésére. Mindenki jóváhagyta.
16. Szálteleki Miklós kérése. Ezt jóváhagyták, s amint bontásból származó építkezési anyag
származik, kiutalják a családnak.
Április 3-án rendes ülését tartotta a helyi tanács a következő napirendi pontokkal:
1. A március 13-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
2. A község 2017. évi költségvetésének efogadása
3. A társadalmi értékjegyekkel történő oktatási ösztönzésben részesülő személyek azonosítási
lehetőségeinek jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
4. Marton István kérése
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ülések jegyzőkönyvei és a határozatok megtalálhatók a község
honlapján is az ms.ovelo.ro/csikfalva/helyi-tanacs oldalon is.

