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A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!
Felhívjuk a lakosság figyelmét a következőkre:
 Tekintettel arra, hogy nagyon szűkös a községi költségvetés, arra kérünk mindenkit, hogy az elmaradt
adóját fizesse ki, hiszen nagyon sok munkálat van folyamatban vagy lesz elindítva hamarosan, amelyeket
finanszírozni kell. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy kénytelenek leszünk megállítani néhány szolgáltatást,
tevékenységet, amennyiben nem jönnek be az adók, s ezt a község lakói érzik meg, azok is, akik napirenden vannak
az adókkal, azok is, akik adósak, tehát kérjük, legyünk szolidárisak egymással!
 Ismételten arra kérjük a lakosságot, ne vigyenek szemetet a Nyárád partjára, a patakmartokra, mezei utakra.
 Arra kérünk minden ház- és földtulajdonost, hogy tartsa rendben a tulajdona körüli területet, árkot, sáncot,
mert nagyon rossz faluképet mutat az, hogy valaki nem tartja rendben a portáját, akár kapun kívül, akár kapun belül.
Az ősz folyamán ellenőrzéseket fogunk tartani, és ott, ahol mulasztást tapasztalunk, akár büntetést is fogunk
alkalmazni a helyzet megoldása érdekében. Elfogadhatatlan az, hogy egyesek nem alkalmazkodnak a többség által
elfogadott és alkalmazott erkölcsi szabályokhoz, írott vagy íratlan törvényekhez. Próbáljuk egymást megtisztelni
azzal, hogy alkalmazkodunk egymáshoz.
 Nagyon sok esetben egyesek engedély nélkül építkeznek és utólag sem hajlandóak rendezni a
hiányosságokat, sok esetben a szomszédok beleegyezése nélkül építenek kerítést. Arra kérünk mindenkit, hogy
tájékoztassanak minket és a szomszédokat, mert amennyiben kellemetlenségek adódnak, kénytelenek vagyunk
büntetést kiróni az építkezési törvénynek megfelelően.

Ülésezett a helyi tanács
2018. április 27-én rendes ülését tartotta a helyi tanács. Ülésvezető: Fazakas Csaba. Jelen van 10 tanácsos, hiányzik
Nagy Kálmán.
Napirendi pontok:
1. A február 28-iki ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki elfogadta.
2. A községi költségvetés 2017. december 31-iki zárszámadásának elfogadása. Mindenki elfogadta.
3. A község 2018. évi költségvetésének kiigazítása. Mindenki elfogadta.
4. Új szerződés megkötése a Caritas egyesülettel. Mindenki elfogadta.
5. Építőanyagok értésítése. Mindenki elfogadta azt a javaslatot, hogy a kultúrotthonok tetőzetének
lebontásából nyert építőanyagokat helyi érdekű építkezéseknél használjuk fel: Búzaházán halottasház építése, a
vadadi halottasház bővítése, buszmegálló építése, színépítés a szentmártoni gépek és az önkormányzat gépei
számára)
6. Az oktatásösztönző értékjegyek kedvezményezettei beazonosítási módozatainak elfogadása. Mindenki
elfogadta.
7. Ferenczi Irma kérése. Mindenki támogatta.
8. Különfélék.
٭٭٭
2018. július 23-án rendes ülését tartotta a helyi tanács. Ülésvezető: Fazakas Csaba. Jelen van 7 tanácsos, hiányzik
Iszlai József, Kilyén Csaba, Varga Ervin, Kovács Ferenc.
Napirendi pontok:
1. Az április 27-iki ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki elfogadta.
2. A községi költségvetés 2018. március 31-iki zárszámadásának elfogadása. Mindenki elfogadta.
3. A súlyos fogyatékkal élők gondozóinak 2018. első félévi tevékenységi jelentésének elfogadása. Mindenki
elfogadta.
4. 2000 lej utalása a PR Alpha egyesületnek az idei Csűrszemináriumok költségeinek résztámogatására. Négy
tanácsos elfogadta, Ambrus Jenő, Dobos Jenő és Szász Levente tartózkodnak.
5. Különfélék: a szentmártoni unitárius egyház kérése az unitárius ház feljavítása és az emlékmű bekerítése
érdekében, Vadadban a beszakadt útszakasz megjavítása és buszmegálló építése, Szentmártonban gyalogátjáró
felfestése.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ülések jegyzőkönyvei és a határozatok megtalálhatók a község honlapján is az
ms.ovelo.ro/csikfalva/helyi-tanacs oldalon is.
Polgármesteri HÍRLEVÉL
Csíkfalva község polgármesterének időszakos kiadványa. 650 példány. Ingyenes. Felelős szerkesztő: Balogh István
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Kevés az érdeklődő az iskolák iránt
Tavaly pályázatot nyújtottunk be a
kormányhoz a község iskolaépületei állapotának
javítására: a csíkfalvi, búzaházi és vadadi iskolák
javítására, korszerűsítésére, a csíkfalvi napközi
otthonos
óvodaépület
befejezésére,
Jobbágyfalván egy új elemi iskola építésére.
Mindhárom kérelmet jóváhagyták, a tél folyamán
aláírtuk a szerződést, tavasszal elindítottuk a
közbeszerzési eljárást a kivitelezésre. Azóta
kétszer hirdettük meg a munkálatokat, de nem
jelentkeztek az építkezési cégek. A csíkfalvi
napközi esetében mégis sikerült előre lépni, a
második hirdetésre jelentkezett egy ratosnyai
cég, amely megfelelt a követelményeknek, így
szeptember 3-án aláírtuk vele a kivitelezési
szerződést és el is kezdődött a munkálat, amelyet

elemi iskola megépítése 787.209 lejbe (+TVA),
míg a csíkfalvi, búzaházi és vadadi iskolák
építése 2.550.755 lejbe (+TVA) kerülne.

egy év alatt be is kell fejezni. A kivitelezőre
olyan feladatok várnak, mint: külső szigetelés és
festés, védőjárda és lépcsők építése, gáz- és
villanyszerelés, belső vakolás, festés, padlózat,
illemhelyek és kazánház berendezése, lépcsőház
befejezése, szennyvíz és esővíz elvezetése. Az
eredeti tervben az épület bebútorzása és játszótér
kialakítása is szerepelt, de a lecsökkentett
költségvetés miatt ezeket valószínűleg nem
támogatja a kormány. A továbbiakban szeretnénk
harmadszor is meghirdetni a többi tanintémény
munkálatait, reméljük, hogy akad olyan
vállalkozó, amely kivitelezi ezeket.
A csíkfalvi napközi óvoda befejezése
630.891 lejbe (+TVA) kerül, a jobbágyfalvi

munkálatai vannak a legelőrehaladottabb
állapotban, a terv szerint idén mindhárom
épületen a tetőzetet és a nyílászárókat ki kell
cserélni (a szentmártoninál ez megvan,
Vadadban a tetőzetet kicserélték, Búzaházán még
nem épült meg az új tető). A népviseletet, népi
hangszereket, a hang- és fénytechnikát már
megvásároltuk, a színpadi függöny és a székek
beszerzése
még
folyamatban
van.
A
munkálatokat jövő év őszéig kell befejezzék.

Folyik a kultúrotthonok javítása
A
tavasz
folyamán
elkezdődtek
a
szentmártoni, búzaházi és vadadi kultúrotthonok
javítási és korszerűsítési munkálatai pályázatból
származó európai források felhasználásával.
Mindhárom épület esetében teljes tetőzetcserét,
nyílászárók cseréjét, épületszigetelést, külsőbelső faljavítást és festést, padlózatot, vízlefolyóés kerítésépítést, mellékhelyiségek kialakítását
kell elvégezni. A projekt az épületek megújulása
mellett magába foglalja 40 rend népviselet, népi
hangszerek, színpadi függönyök, fény- és
hangtechnika és 600 darab szék megvásárlását.
Jelen pillanatban a szentmártoni kultúrotthon

Idei munkálataink
Az önkormányzat munkásai számos feladatot
elvégeztek az idén: a tavasz folyamán sáncásásra,

Polgármesteri H Í R L E V É L ______________ 68. szám, 2018. szeptember, 2. oldal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

útjavításra került sor Búzaházán, Vadadban,
Csíkfalván, többször lekaszálták a közterületeket
és kétszer a temetőket is, hidakat, átereszeket
javítottak, megszélesítették a csíkfalvi Dájnámhidat, részt vettek a jobbágyfalvi halottasháznál
különböző munkafázisokban, WC-t készítettek
ugyanide, az év folyamán kezelték, rendben
tartották és előkészítették meccsekre a csíkfalvi
sportpályát, eddig mintegy 150 csatornázási
aknatetőt öntöttek betonba és ebből százat
kihelyeztek az utcai aknákra, csövet helyeztek el
a szentmártoni legelőn, hogy forrásvizet
vezessenek az állatok itatására, továbbá a
kultúrotthonok felszereléseit elköltöztették a
bontások
előtt,
valamint
a
csíkfalvi
óvodaépületből a kezdődő munkálatok előtt.
kihelyeztek az utcai aknákra, csövet helyeztek el
a szentmártoni legelőn, hogy forrásvizet
vezessenek az állatok itatására, továbbá a
kultúrotthonok felszereléseit elköltöztették a
bontások
előtt,
valamint
a
csíkfalvi
óvodaépületből a kezdődő munkálatok előtt.
További idei tervek, amelyben a munkások
kiveszik a részüket: utcák, sáncok, átereszek
javítása prioritás szerint, egy buszmegálló
megépítése, a vadadi ravatalozó bővítési
munkálatainak támogatása, parkoló kialakítása a
szentmártoni temető előtt, a vadadi községi út
megszakadt részének kijavítása, stb.

Befejezik a csatornázást
Az utolsó munkálatokat végzi a kivitelező a
szennyvízcsatorna-rendszer megépítésénél. Jelen
pillanatban folyik a hálózat kimosása, ezt követi
a videokamerás hálózatvizsgálat, az észlelt
hibákat a kivitelező ki kell javítsa. Ezután a
lakosságnak kötelezően csatlakoznia kell a
hálózatra, hogy elindulhasson a rendszer
működtetése. A munkálatok átvétele után az
egész rendszert át kell majd adni az Aquaserv
regionális szolgáltatónak, amelynek a törvény
szerint joga és kötelessége majd működtetni azt.
A mosási, tisztítási munkálatokat nehezíti az,
hogy sok helyen szemetet dobtak a lakosok a
hálózatba, illetve földdel, kővel tömítődtek el sok
helyen az aknák.

Fel kell szabadítani a közterületeket
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
közterületeket
tilos
magáncélra,
magán

tevékenységekre használni, mint például autók,
mezőgazdasági gépek parkolása, tárolása, és tilos
akár
ideiglenes
jelleggel
is
olyan
tevékenységeket folytatni közterületen, mint
szőnyegmosás,
gabonaszárítás,
gépjavítás,
különböző anyagok tárolása, mivel mindezek
veszélyeztetik
a
járművek,
munkagépek
biztonságos közlekedését.
Több ilyen jellegű panaszt kaptunk az idén, a
helyi tanács várhatóan határozatot is fog hozni
ezzel kapcsolatosan, beleértve a kihágásokért
kiszabható büntetéseket is.

Lehetőség a belterületek telekelésére
Vidékünk választott szenátora, Császár
Károly
kezdeményezésére
a
parlament
módosította a földtörvényt, így lehetőség nyílt a
lakóházak és a hozzá tartozó belterületek (udvar,
kert) könnyített eljárásban történő telekelésére. A
mellékelt szórólapon megtalálják a legfőbb
tudnivalókat. FONTOS: a kéréseket és
dokumentációt
a
helyi
polgármesteri
hivatalban lehet benyújtani legkésőbb
december 4-ig! Ezt követően ezzel az eljárással
már nem lehet élni! Ezért kérjük a lakosságot,
hogy vegye komolyan a lehetőséget és tegye meg
a szükséges eljárást.

Fülszám nélkül nincs pénz
A megyei mezőgazdasági igazgatóság
felhívja a gazdák figyelmét, hogy a disznókat be
kell
jegyeztetni
és
fülszámoztatni
az
állatorvosnál. Ez azért is szükséges (és hasznos),
mert
a
terjedő
afrikai
sertéspestisben
megbetegedett, elpusztult vagy leölt állatok után
csak azokra az egyedekre kaphatnak kárpótlást a
gazdák, amelyek fülszámmal rendelkeztek.
Kérjük a gazdákat, járjanak el ennek tudatában.

Beruházott a megyei tanács
A megyi tanács munkálatokat végzett a
község területén: Jobbágyfalva és Szereda között
új aszfaltot húztak az úttestre, árkokat ástak,
megfestették a gyalogátjárót, helyreállították és
lefestették a jobbágyfalvi híd korlátját,
következik a jelzőtáblák kihelyezése.

Kezdődik a fociszezon
Szeptember 16-án kezdődik a labdarúgó 6. liga
(hagyományos nevén „falusi bajnokság”),
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amelyben továbbra is ott szerepel községünk csapata,
amely a tavalyi idényt a 4. helyen zárta. Az idén is
sikerült biztosítani a tavaszi idényhez szükséges
pénzösszegeket és a játékfeltételeket, a közelmúltban
pedig megtörtént a csapat beiratása az új idénybe és
láttamoztattuk a játékosok igazolványait és
előkészítettük a pályát az őszi idénykezdésre. A
csapat szeptember 2-án a Román Kupa első
fordulójában is pályára lépett Nyárádremete ellen, de
az utolsó percekben kapott góllal búcsúzott a további
küzdelmektől.
Ígéret van arra, hogy a kormány biztosítani fogja
a szükséges összegeket, hogy befejezhessük a
sportbázison az évek óta szünetelő munkálatokat. A
megyei tanács 2.500 lejjel támogatja idén a csíkfalvi
focicsapat részvételét a bajnokságban.

Becsengettek
Szeptember 10-én kezdetét vette az új tanév,
iskoláink ismét benépesedtek. A csíkfalvi
iskolában tartott megnyitón Csüdör Imre
jobbágyfalvi plébános biztatta a diákokat: az új
tanév is tele van kihívásokkal, de mindig lehet
fejlődni, kinek pedig a szíve tele van szeretettel,
az tud ajándékozni.
Ilyenkor, szeptember közepén a távozó
vándormadarak után útra kelnek a nebulók is, a
kis emberpalánták egy kis szorongással, de
reménnyel tele nekivágnak életük első komoly
próbatételének. Polgármesterként úgy vélem:
ezen a napon ünnepelni kell a legfiatalabb
iskolásokat, ünnep legyen ez minden diáknak,
szülőnek, pedagógusnak. A jövő olyan lesz,
amilyenné formáljuk, szülők és iskola közösen.
Kívánom, hogy legyen ez az új tanév eredményes,
sikeres diáknak, szülőnek, pedagógusnak!

Az iskola hírei
 Tanévnyitó
beszédében
Balogh
Tünde
igazgatónő boldog pillanatokkal, szorgalommal,
türelemmel, figyelemmel, erővel és jó egészséggel
teli eredményes tanévet kívánt mindenkinek, továbbá
a község és az egyházak elöljáróitól segítséget kért
abban, hogy minden szülő megismerje a helyi iskolák
munkáját és azt a tényt, hogy gyerekeik javát
szolgálja, ha itthon járatják őket iskolába és nem
viszik el más településekre. Örvendetesen vannak
már szülők, akik felismerték az itthoni lehetőségeiket
és gyermekeiket visszahozták a község iskoláiba.
 A
2018-19-es
tanévben
a
község
tanintézményeiben 245 diák kezdi meg a tanulást 5
óvodai, 7 elemi és 4 gimnáziumi csoportban.

Csíkfalván a napközi beindításával két óvónő lesz,
Mihály Ilona és Marton Erzsébet Zsófia, tanítóként
marad Balogh Tünde és Kilyén Éva, az 5. osztályt
Kovrig Erzsébet, a 6. osztályt Antal Ilka, a 7. osztályt
Kerekes Katalin, a 8. osztályt Sándor Éva vezeti
osztályfőnökként. A felső tagozaton két új tanár is
lesz ebben az évben: a németet Demeter Alexia
tanítja, a zenét Szabó Krisztina. Szentmártonban és
Jobbágyfalván az eddigi pedagógusokkal kezdődött a
tanév, Vadadban viszont régi-új óvónő van Imreh
Melinda személyében, Búzaházán Csiszér Katalin az
új tanítónő, Kovács Irén az új óvónő.
 A romániai magyar pedagógustársadalom
megdöbbenve vette tudomásul azt, hogy augusztus
23-án az érintett felek megkérdezése nélkül
sürgősségi kormányrendelettel módosították a tanügyi
törvényt, előírva, hogy az alsó tagozatos gyerekeknek
a román nyelvet román szakos vagy román
anyanyelvű tanár taníthatja a tanítónők helyett. Ez
ellen tiltakozva a tanév első napjaiban japán sztrájkot
kezdtek a községi iskolákban is, minden pedagógust
és diákot arra kértek fel, hogy lehetőleg fehér ingben
vagy karjukon fehér szalagot viselve jelenjenek meg
az iskolában, tiltakozásképpen. Az első napokban
román órákat sem tartanak az alsó tagozaton,
követelve a helyzet tisztázását és a rendelet
visszavonását is.
 A nyár folyamán sok gyerek vett részt
különböző táborokban: júliusban a táncosok
Kakasdon
jártak,
augusztusban a
színjátszók
a
hagyományos
kőrispataki
táborban voltak, a tánccsoportjaink
július végén Szeredában felléptek a Nyárádmente
Fesztivál keretében.
 Aug. 31-szept. 3. között 15 községbeli gyerek
vett részt egy vakáció végi táborban Torboszlóban,
ahol a 8-14 év közötti személyek három csoportban
dolgoztak és tanultak: matematikából becsléseket,
térbeli testek felépítését végezték, történelmből a
második világháborúról, kisebbségi létünkről tanultak
és
akadálypályákon
játszottak,
kézműves
tevékenységeken
alkottak. A tábort
Szász (Magyari)
Réka tanárnő és
férje,
Szász
Csaba szervezték.

