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10. A három kultúrotthon korszerűsítési projektje keretében nyújtott előleg garancialevelének
meghosszabbítása. Mindenki elfogadta.
11. A helyi tanács és a megyei rendőrség közötti együttműködés megkötésének jóváhagyása
közszolgálati partnerség céljából. Mindenki egyetértett.
12. A 2020-2021-re vonatkozó községi iskolahálózat átszervezésének jóváhagyása. Kilyén Csaba,
László László, Varga Ervin, Kovács Ferenc egyetértett, Ambrus Jenő, Fazakas Csaba, Dobos Jenő, Szász
Levente, Iszlai József, Nagy Kálmán ellenezte, Nagy Mihály tartózkodott. A javaslat nem került
elfogadásra.

Látogatóba jön a polgármester
A helyi RMDSZ döntése értelmében, annak érdekében, hogy a lakosság igényeit minél jobban
megismerjük és összegyűjtsük azért, hogy ezeket a jövőben megpróbáljuk közösen megoldani, illetve a
lakossággal való állandó és közvetlenebb kapcsolattartás érdekében helyszíni találkozásokat
kezdeményezünk. A következő napokban helyszíni látogatást tesz a polgármester az utcákban, hogy
találkozhasson az ott élőkkel és azok közvetlenül elmondhassák szükségleteiket és javaslataikat. A
községvezetőt az adott falu RMDSZ-es helyi tanácsosai is elkísérik lehetőségeik szerint, akik a
későbbiekben segítenek a felvetődött kérdések megoldásában.
A tervezett látogatási program a következő (utcára és találkozási pontokra leosztva):
Október 29., kedd - Vadad: Csarnok utca (Tóth Gyula előtt) 14-14,30 óra, Bota utca (Nagy Zoltán
előtt) 14,30-15 óra, Főút a haranglábtól felfelé (a csarnoknál) 15-15,30 óra, Gál utca és Alszeg (a
nagyhídnál) 15,30-16 óra, Kollektív utca (Marton Imre előtt) 16-16,30 óra.
Október 30., szerda – Csíkfalva: Temető utca (Incze Albert előtt) 14-14,30 óra, Búzaházi utca
(nagyhídnál) 14,30-15 óra, Főút (községháza előtt) 15-15,30 óra, Mihály utca (bejárat) 15,30-16 óra,
Muszka-köz (Bányai Csaba előtt) 16-16,30 óra
Október 31., csütörtök – Jobbágyfalva: Belső utca /a Nyulas, Varga, Belső, Báró utcákkal, közökkel
együtt/ (katolikus templom) 14-14,30 óra, Belső utca /a Szász, Nyárád, Dászkel, Süket utcákkal, közökkel
együtt/ (Szobor) 14,30-15 óra, Főút /alszeg, a patakfalvi útig/ (kultúrotthon) 15-15,30 óra, Főút /a
patakfalvi úttól felfele/ (Ilonka-bár) 15,30-16 óra, Patakfalva (hídnál) 16-16,30 óra
Október 31., csütörtök – Búzaháza: Nyárád, Belső és Temető utca (Iszlai József előtt) 17-17,30 óra,
Főút és Állomás utca (katolikus templom előtt) 17,30-18 óra.
November 4., hétfő – Szentmárton: Főút (kultúrotthon előtt) 14-14,30 óra, Temető utca (a temetőnél)
14,30-15 óra, Kultúr megetti utca (a kultúrotthon mellett) 15-15,30 óra, Marton utca (utcabejárat) 15,3016 óra, Belszeg (Fazakas Lajos mellett) 16-16,30 óra.
A program szerint minden helyszínen 20-30 percet tartózkodunk, amennyiben szükségesnek látják,
jöjjenek el a találkozásra.
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Új napköziben, jó körülmények között
Szeptember 9-én, az új tanév kezdetén felavattuk
az új napközi otthont Csíkfalván.
Öt évvel ezelőtt jellemző volt, hogy a csíkfalvi
iskola helyett a gyerekeket más településekre (pl.
Szeredába) íratták be a szülők. Ekkor jött az ötlet,
hogy egy nagy lendület és egy napközi megoldaná a
problémát. 2004-ben el is indította az iskola a
délutáni
felügyeletet,
kezdetben
a
helyi
költségvetésből, és önkéntes munkával, tavaly már

sikerült elérnie az intézménynek, hogy kinevezzenek
egy második óvónőt is és elindulhasson a napközi.
A vadonatúj épület a helyi önkormányzat munkájának
köszönhető, Kakasd testvér-település adománya
révén kiságyak kerültek már tavaly, szülőktől és
adományozóktól szőnyegek, matracok, játékok is
érkeztek, hogy otthonossá és használhatóvá váljon a
napközi.
Az újonnan induló napköziotthon berendezésére a
Csíkfalvi Általános Iskola 500.000 forint támogatást
nyert a Bethlen Gábor Alaptól A magyar kultúráért és
oktatásért központi pályázati felhíváson, az
Intézmények működésének és a magyar közösségek
céljait szolgáló fejlesztések, ingatlanberuházások
támogatása nevű intézkedésen. Az összegből 6
asztalt, 20 széket és 3 szekrényt vásároltak az óvodás
gyerekeknek.
Az iskola és
önkormányzat
munkatársainak
köszönhetően
tanévkezdéskor
sor kerülhetett
az avatóra.
Az
új
óvoda

alapkövét 2008-ban helyeztük el, az építkezést az
RMDSZ közbenjárásával a megyei tanfelügyelőségen
keresztül, kormánytámogatással kezdtük el, de mivel
a tanfelügyelőségen időközben meg-szűnt a
befektetési osztály, nemso-kára a projekt is pénzügyi
támo-gatás nélkül maradt, 2011 óta félbe-szerben állt
az épület. Kaptunk a kormány nyújtotta új pályázati
lehetőségen (PNDL 2), hogy befejezhessük a félkész
ingatlant. Pályázatunkat tavalyelőtt támogatásra
javasolták, tavaly megkötöttük a támogatási
szerződést a fejlesztési minisztériummal, majd a
kivitelezővel, így folytatódhatott a munkálat: az
épület tetőzete, szigetelés, nyílászárói javításra,
helyenként cserére szorultak, továbbá meg kellett
oldani a vízzel, szennyvízcsatornával, fűtéssel,
árammal való ellátást, mosdók kialakítását, vakolást,
fal- és padlóburkolást, színezést, a bejáratok
befedését, tűzlépcső építését és legújabban a
térrendezést. A beruházás összértéke 930.502 lej,
ebből a községnek 317 ezer lejes önrésszel kellett
hozzájárulnia.
A kétszintes ingatlanban két csoportszoba, orvosi
és elkülönítő helyiség, étkező, mosdók, háló van,
tágas, világos helyiségekkel, folyósokkal. Az új
épületben 23 napközis kisgyerek játszik, tanul,
étkezik és alszik.

Újabb adomány a kakasdiaktól
Szeptember 22-én a magyarországi Kakasd
testvértelepülés
egy
küldöttsége
látogatott
községünkbe. A csíkfalvi iskola és új napközi
meglátogatása után Sebestyén Lajos kakasdi polgár
ismételten nagylelkű adományt tett (immár sokadik
alkalommal), ezúttal 100 ezer forintot ajánlott fel az
iskola szükségletére. Nemes gesztusát szívből
köszönjük!

Javítják a hibákat
Folyamatban van a csatornázási munkálatok
során vétett kivitelezési hibák javítása a községben.
Mivel a videóvizsgálatok kimutatták, hogy a
lefektetett csatornarendszer sok helyen hibás, az
önkormányzat nem hajlandó átvenni a vállalkozótól a
munkálatot. Hosszas huzavona és egyeztetések után a
cég a elkezdte a jelzett pontokon a hálózat kibontását
és megjavítását.
Azért, hogy elfogadható minőségű rendszer álljon
a lakosság rendelkezésére, szükséges volt erre a
lépésre. A munkálatok miatt az adott pontokon
forgalmi korlátozások vannak, ezért kérjük, fokozott
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figyelemmel közlekedjenek. A helyzet megoldásáig a
lakosság megértését és türelmét kérjük.

Törvénytelen a csatlakozás
Mivel tudomásunkra jutott, hogy egyes lakosok
rácsatlakoztak a szennyvízcsatornázási hálózatra, mielőtt
az átadásra került volna, ezúttal felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a csatornahálózat használata egyelőre
TILOS, mivel még helyenként munkálatok folynak.
Amennyiben kiderül, hogy valaki engedély nélkül
használja a csatornahálózatot, az súlyos büntetésre
számíthat. Megkérjük azokat a személyeket, akiknél
fennáll ez az eset, hogy sürgősen szüntessék meg azt.
A rendszer akkor válik használhatóvá, amikor az
önkormányzat átveszi a kivitelezőtől és átadja
működtetésre egy szolgáltatónak.

Folyik az iskolamegújítás Vadadban
Szeptember első napjaiban elkezdődött a vadadi
iskolaépület korszerűsítési és bővítési munkálata. Az
épület teljes tetőszerkezetét eltávolították és a legrégebbi,
nyugati szárnyat elbontották. Helyébe kétszintes új szárny
épül, ennek alapját már meg is öntötték. Az északi szárnyat
megerősítik, majd az egész épületet felújítva helyreállítják.
A teljes munkálat elvégzése jogát egy jeddi cég nyerte el,
amely a kivitelezésre egy évet kapott. A munkálat
kormánytámogatással zajlik a Helyi Fejlesztések Országos
Programja (PNDL 2) keretében.
Jelen pillanatban a munkálat szünetel, ugyanis előre
nem látott akadályokba ütköztünk: kiderült, hogy a falak
lábfákra
épültek, és a
téglák között
is sok helyen
tartógerendák
vannak, tehát
nem masszív
és egybefüggő
falakról
van
szó. Ezért a
tervezőktől új
műszaki
megoldási javaslatot várunk a kérdés végleges és tartós
orvoslása érdekében.

Az önkormányzat a kultúrotthonok bontásából
származó építkezési anyaggal járult hozzá az épület
faszerkezete, tetőzete megépítéséhez, illetve a fedőelemek,
ajtók és ablakok biztosításához, továbbá sikerült
biztosítanunk 9.000 lejt is az építkezési költségekre. Az
önkormányzat munkásai és Iszlai József munkájának
köszönhetően sikerült megépíteni a falakat és az épület
teraszát, lebetonozni a padlózatot és teraszt, behúzni a
villanyhálózatot és elvégezni a villanyszerelést, megoldani
a lambériázást és sallazást, kitakarítani a területet, két
bejáró hidat építeni és kövezni a helyszínen. A munkában
részt vett három búzaházi lakos is, akik a törvényszék által
megítélt munkanapjaikat dolgozták le az építkezésben. A
szükséges gépi munkát a polgármesteri hivatal munkásai
biztosították.
A munkálatokban az önkormányzat munkásai és a
tanácsos mellett a következő helyi lakosok vették ki
részüket: Pápai József, id. Májai Péter, Nemes Bandi,
Nyulas Tibor, Fűrészes Mihály, Gálpál István (Csíkfalva),
valamint nyári gyakorlatuk alatt Iszlai Norbert és Fülöp
Gerő. Fülöp Emma 80 méter villanykábelt adományozott,
amit a talajban húztunk be az épületig, ifj. Kilyén Gyula
építkezési anyagokat, Máté Attila 4 kötés lambériát
adományozott a sallazáshoz, Nemes Erzsébet pedig
engedélyezte, hogy csatlakozzunk a villanyhálózatára: ide
egy mérőórát szereltünk, a használó pedig ez alapján fogja
fizetni a költségeket.
Bár kicsinek tűnik (8 méter hosszú, 4,4 méter széles),
az épület használható lesz, és ha szükségesnek bizonyul,
akkor a jövőben megtoldhatjuk a teraszt. Jövő tavasszal
szeretnénk folytatni a falak színezésével, tereprendezéssel,
kövezéssel, WC-építéssel, esővízcsatorna felszerelésével,
így reméljük, hogy jövő év közepétől használhatóvá válik a
ravatalozó. A helyi tanácsos szeretne gyűjtést is
kezdeményezni a helyiek körében a további munkafázisok
költségeinek fedezésére.

Bővítjük a vadadi halottasházat
Vadadban folytatjuk a halottasház területének a
tavasszal elkezdett bővítését. Akkor tereprendezést
végeztünk és elkészült az épület alapja. A helyi
lakosság kérésére 5 méterrel hosszabbítjuk meg az

Épül a búzaházi halottasház is
Iszlai József helyi tanácsos kezdeményezésére és
irányításával júniusban elkezdődött a búzaházi ravatalozó
építése a falu szélén, a temető felé vezető utcában, a
Nyárád-híd mellett.

épület teraszrészét. Megépült a vasbeton alapfal, erre
építjük fel idén a faszerkezetet és a tetőzetet, jövő
tavasszal pedig fallal vesszük körül és lebetonozzuk
az így nyert teret. A munkálathoz a szükséges
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anyagot az önkormányzat biztosítja, a munkálatokat a
polgármesteri hivatal munkásai és gépei végzik.
Ugyanitt villanyszerelési munkálatot is végez
egyik alkalmazottunk: automata biztosítékházat
szereltünk fel, áramot vezetünk a kinti lámpák
számára, kicseréljük a halottasház gyengének tűnő
villanyvezetését, további lámpákat, kapcsolókat, fali
csatlakozókat szerelünk fel.

Kiástuk a patakot
Szeptember folyamán az ön-kormányzat munkagépei segítségével munkásaink 100 méter hoszszúságban kiásták a feltöltődött, nö-vényzettel benőtt
Ferenc-patakot
Vadadban
a
Hanga utcában.
A
kitermelt
anyagot azonnal
pótkocsira raktuk
és elszállítottuk,
így az utcában
sem a munkálat
során,
sem
azután nem okoztunk közlekedési fennakadást. A
munkálatra azért volt szükség, mert az elmúlt évek
áradásai miatt a szakasz feltöltődött, így egy kiadós
esőzés során akár az útra is kiönthetett volna.

Villany van a garázsban
Megoldottuk
a
csíkfalvi
tűzoltógarázs
áramrendszerét: a helyi költségvetésből beszereztük
az épület belső elektromos hálózatának kialakításához
szükséges anyagokat, felszereléseket, a szerelési
munkálatokat a polgármesteri hivatal munkásai és a
tűzoltók végezték el. Az épületnek a villanyhálózatra
való csatlakoztatását a polgármesteri hivatal
biztosította, a hivatal épületétől vezettünk áramot a
garázsépülethez.
Ez a lépés
azért fontos, mert
így biztosítható az
épület fűtése, s
ezért a tél idejére
nem
kell
leengedni a vizet
a tűzoltóautókból.
Így az autók
riasztás
esetén
rögtön tele tartályokkal indulhatnak bevetésre, nem
kell indulás előtt a tartályokat felölteni, ezzel is
értékes időt nyernek a tűzoltók, de főleg azok,
akiknek javai lángokban állnak.

Parkolót hoztunk létre
A nyár folyamán parkolót alakítottunk ki
Csíkfalván az orvosi rendelő előtt. A csapadékvíz

sáncban való elfolyását továbbra is biztosítottuk
azáltal, hogy 3 darab, egyenként 6 méteres
műanyagcsövet és 2 darab, egyenként 1 méteres
betongyűrűt
vásároltunk
és
helyeztünk
be,
majd a helyet a
Nyárádból termelt
anyaggal
feltöltöttük
és
megköveztük. A
munkálatot
a
polgármesteri
hivatal
munkásai
végezték
el
a
hivatal
munkagépeivel. Ezáltal jókora területet biztosítottunk
azoknak, akik autóval érkeznek orvosi vizsgálatra,
hogy járműveiket ne az útszélen, hanem az út és a
rendelő udvara közötti téren parkolhassák le, így a
közúti forgalmat sem akadályozzák, és járműveikben
sem keletkezhet kár.
A doktornő kérésére az ősztől átvettük a rendelő
udvarának rendezését is, első lépésben lekaszáltuk azt
és elvégeztük a virágágyások őszi kitakarítását. A
következő
évtől
szeretnénk
rendszeresen
karbantartani a területet és visszaadni régi pompáját.
A rendelő vízpumpájánál kicseréltünk egy tartályt
és megújítottunk egy régi áramszerelést is.

Javítottuk a pallókat
A nyár folyamán sikerült újrapadolni a Nyárádon
épített pallót Szentmártonban, erre a célra
cserefadeszkát vásároltunk, amit vízálló anyaggal
kezeltünk le, ugyanakkor a jobbágyfalvi és csíkfalvi
pallók már meglévő padozatát is lekezeltettük a
polgármesteri hivatal munkásaival.

Dolgozunk a jobbágyfalvi ravatalozónál is
A tavasz folyamán kinti fa WC-t építettünk a
ravatalozó közelében, az anyag egy része bontásból
származik, egy
részét a falu
által
összegyűjtött
pénzből
vásároltuk. A
munkálatot
a
polgármesteri
hivatal
munkásai
végezték el.
A halottasház teraszára padokat készítettünk, és a
koszorúk elhelyezéséhez szükséges fogasokat. Az
anyagot a falu által gyűjtött pénzből fedeztük, a
munkálatot a polgármesteri hivatal munkásai
végezték el. Ezenkívül a nyár folyamán
függönytartókat, függönyöket, sötétítőket vásároltunk
és szereltünk fel, az épületbe a koszorúmegváltáshoz
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szükséges ládikót készítettünk (ilyen ládikó minden
ravatalozó számára készült), a cigarettázók számára
állvánnyal
ellátott
hamuzókat
készítettünk,
légkondícionáló berendezést szereltünk. A belső WCkben elkezdtük a
belső vízvezetést, a

WC-hez
és
raktárhoz ajtókat
vásároltunk,
megoldottuk
a
WC-k
padlózatának
betonozását,
a
faliés
padlócsempék felragasztását, az ajtók, ablakok
spalétozását. Mindezekhez az anyagokat a falu által
összegyűjtött pénzből fedeztük, a munkálatokat
részben a polgármesteri hivatal munkásai, részben
szakemberek végezték el.
Sajnos, a tavasszal azt tapasztaltuk, hogy nagy
mennyiségű szemét halmozódott fel. Éppen ezért a
temetőben öt gödröt ástunk, ahová a szemetet és a
koszorúmaradványokat el kell helyezni. Az
üvegtárgyak
számára
a
ravatalozó
mellett
kihelyezünk egy szemetest, ezeket a hulladékokat
kötelező odaszállítani és abban elhelyezni.
Ugyanakkor felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
koszorúkról
származó
drótot
és
egyéb
kötözőanyagokat gyűjtsék össze, hogy azok ne
kerüljenek a fűbe, mert a kaszagépek magukra tekerik
azokat, ezáltal vagy megrongálódnak, vagy
bosszantóan akadályozzák a munkavégzést.

szerződést kötött a vadadi unitárius parókia
használatára, ahová erre a tanévre átköltöztettük az
óvodát és az elemi iskolát. A szülők és az iskolai
alkalmazottak javításokat végeztek, átköltöztették az
iskolai és játszótéri bútorzatot. Búzaházán a
közegészségügyi hatóság nem adott működési
engedélyt az eddigi iskolaépület használatára, s mivel
itt a korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek el
(most folyik a közbeszerzés a kivitelező cég
kiválasztására), az önkormányzat egy magánház
használatára kötött szerződést, így kisebb javítások
után itt is átköltözhettek a tanulók egy-egy
helyiségbe.
A polgármesteri hivatal munkásai kinti fa WC-t
építettek
bontásból
származó
anyagok
felhasználásával a búzaházi épület udvarára, a
munkagépekkel és munkaerővel segítettek a vadadi
bútorzat és kinti WC-k átköltöztetésére.
Felhívjuk a két falu lakosságának figyelmét, hogy
a
novemberi
államelnök- és a
jövő
nyáreleji
önkormányzati
választások idején
mindkét településen
a most használt
iskolahelyiségekben
székelnek majd a
választási irodák. A megyei választási iroda megtette
a lépéseket, hogy a különleges kommunikációs
eszközöket itt beszereljék, az önkormányzat pedig
feljárót készíttetett a tolószékek számára. Mindkét
helyiséget leellenőrizte a megyei hatóság.

Bejárót készítettünk
Az ott lakók több éves kérésének eleget téve a
Vadad alsó bejáratánál levő cigányházak előtti
szekérutat megszélesítettük és nyárádi kaviccsal
megköveztük (mintegy 20 pótkocsi anyagot
szállítottunk a helyszínre) és a feljáró hidat is
megszélesítettük. A munkálatot a polgármesteri
hivatal munkásai és gépei végezték el. Az ott
lakókkal megegyeztünk abban, hogy a polgármesteri
hivatal elvégzi ezeket a munkálatokat, a lakók pedig
az adott szakaszon kitakarítják az árok menti
növényzetet, kiássák az árkot, összetakarítják a
szemetet és rendben tartják a helyet a jövőben is.
A helyi utcák bejáratára Szentmártonban is
figyeltünk, ahol 15 pótkocsi követ szállítottunk az
utcák bejáratának feljavítására.

Elköltöztek
az iskolák
Mivel

a
vadadi
iskolaépület
elbontásra került,
az önkormányzat

Rendezzük a közterületeket
A tavasz és nyár során folyamatosan rendben
tartottuk a polgármesteri hivatal munkásai és
munkagépei révén a közterületeket, zöldövezeteket,
középületek udvarait, a sportpályákat és a temetőket.
Ugyanakkor 9,6 kilométer hosszan lekaszáltuk a
mezőgazdasági utak, továbbá a Vadadba és
Búzaházára vezető községi utak padkáját saját
gépeinkkel.

Folynak a temetőkaszálások
Mivel a vadadi temetők két éve ismét a helyi
unitárius egyház ügykezelésében vannak, de nem
sikerült megoldaniuk
a
rendben
tartását, a helyi
lakosság azzal
a
kéréssel
fordult
a
polgármesteri
hivatalhoz,
hogy segítsünk
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kitakarítani a temetőt a halottak napjáig. A
kérésnek eleget téve elkezdtük a munkát, majd a
lekaszált növényzetet összetakarítottuk, elégettük, a
száraz, élettelen, haszontalan fákat is eltávolítottuk. A
polgármesteri hivatal munkásai öt napot dolgoztak a
két temetőben, és 20 liter üzemanyagot használtak el,
amit a helyi lakosok fedeztek.
Ugyanakkor a csíkfalvi Kicsi-temető is le lett
kaszálva, a Nagy-temető szeptember elején volt letakarítva. Október folyamán szere-tnénk befejezni a
búzaházi és jobbágyfalvi temető kaszálását is.

Sok kicsiből sok lesz
A napokban sikerült lekaszálni és kitakarítani a
szentmártoni temetőt is. Mivel az elmúlt napokban
többen megkérdezték, hogy az elmúlt időszakban mit
dolgoztunk a szentmártoni temetőn, ezért a
következőket tudjuk közölni:
- A tavasszal sikerült kitakarítani a temetőnek azt
a részét, ahol nincsenek sírok és nem is volt sosem
kitakarítva. Innen körülbelül 40-50 méter fát
termeltünk ki, amelyet a falugyűlésen el is árvereztek,
és amiről Kovács Ferenc tanácsos be is fog számolni
a következő falugyűlésen. A nem könnyű munkát a
polgármesteri hivatal alkalmazottai és Kovács Ferenc
végezték a hivatal gépeivel.
- A tavaly alakítottuk ki a parkolót, alakítottuk ki
az új levezető árkot, új hidat építettünk és a kaput is
javítottuk.
- Kutat javítottunk, és elvezettük a vizet a
halottasházig, így a rendszer működőképes.
- Kinti fa WC-t építettünk, villanyt vezettünk,
világító lámpatestet szereltünk fel a temető
bejáratánál.
Szeretnénk
valamiféle
támrendszerrel
megtámasztani a ravatalozó teraszának tetőzetét,
mivel eléggé meg van csúszva a szerkezet. A csúszás
oka az építéskor alkalmazott megoldásból származik.
A tavasszal pedig, annak függvényében, hogy hogyan
dönt a falugyűlés, a terasz lecsempézését,
esővízcsatorna szerelését, a temető bekerítését vagy
egy belső WC kialakítását tűzzük ki célul és ajánljuk
a lakosság figyelmébe.
Meg szeretném jegyezni, hogy Jobbágyfalva nem
kapott a költségvetésből pénzt a halottasház építésére
úgy, mint a
többi falu.
Az összes
elvégzett
jobbágyfalvi
mukálat
kizárólag a
lakosoktól

összegyűjtött összegből (6 év alatt évente 50 lej
személyenként) lett megvalósítva.
Azt a megoldást, hogy a lakosság évente
adományozzon a temető, ravatalozó céljára (és nem
csak), csak ajánlani tudom minden falu számára.
Amint Jobbágyfalva példája is mutatja, ha mindenki
egy kicsit adakozik, a sok kicsiből sok lesz, és akkor
sok olyan munkát lehet megvalósítani belőle, amelyre
égető szükség van, vagy a hivatali költségvetésből nem
lehet megoldani, és amelynek hasznát a falu minden lakosa
élvezni tudja, legalábbis akik a közös alapba adakoztak.

Vigyázzunk a mezőgazdasági utakra!
Sajnos, az a tapasztalat, hogy vannak olyan gazdák,

akik a korszerűsített mezőgazdasági utak mentén
leszántják a sáncokat, miközben nem építenek
maguknak átjárási lehetőséget, hidat, inkább eltömik
az árkot, nem gondolva arra, hogy így a csapadékvíz
nem tud lefolyni az út mentén. Továbbmenve, egyes
gazdák traktorjaikkal behajtanak a vízlevezető
árokba, amellyel ugyancsak megrongálják azt. És az
is előfordult, hogy egyesek képesek voltak otthonról
kivinni és az útmenti sáncokba kihajítani a zsákokba
csomagolt szemetet, miközben a kapu elől heti
rendszerességgel elszállítja a hulladékot a szolgáltató.
Arra kérünk ezúttal is minden földtulajdonost,
gazdálkodót és község minden lakosát, hogy tartsa
tiszteletben és becsülje meg a megépített utakat, és ne
rongálja azokat, továbbá biztosítsa a víz lefolyását
annak érdekében, hogy az utak ne menjenek tönkre,
hiszen ezután a község kell karbantartsa, esetleg
újjáépítse azokat, és az mindannyiunk zsebét érintené.
A elvégzett mezőgazdasági utak felújítását,
korszerűsítését
9,6
kilométer
hosszúságban
pályázaton nyert európai uniós pénzekből végeztük
el, így egy ideig nem kapunk pénzt ezek
fenntartására.

Virágokat ültettünk
Az elmúlt héten 230 tő árvácskát vásároltunk és
ül-tettünk el a pol-gármesteri hiva-tal, a valamint a
csíkfalvi és jobbágyfalvi kul-túrotthonok előtti
virágágyásokba, és jutott a Nagy Ferenc emlékoszlop
körüli ágyásba is a csíkfalvi iskola előtt.
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Kakasdon járt a kórus
Október 18-20. között a magyarországi
testvértelepülésen járt a jobbágyfalvi Nagy Ferenc
Férfikar. A kakasdi önkormányzat és a kakasdi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
által támogatott
Német
Nemzetiségi
Kórus
most
ünnepelte
fennállásának 15.
évfordulóját,
ezért hívta meg a
jobbágyfalvi
dalárdát.
A
kakasdi svábok
kórusa háromszor
járt
községünkben, és
most nagy szeretettel hívta és fogadta az erdélyi
testvéreket. Örömteli volt a találkozás, amiért ezúttal
is köszönetet mondunk nekik az átnyújtott szerény
ajándékunk
mellett.
Küldöttségünk
megismerkedhetett Kakasd tavaly megválasztott és a
múlt héten újrázott polgármesterével, Schellné
Simcsik Orsolya asszonnyal is, aki örömmel és nagy
közvetlenséggel fogadta községünk küldöttségét.
A rendelkezésre álló rövid szabadidőben a kórust
a szászvári várba, tájházba és bányászmúzeumba
kalauzolták el a kakasdiak.

akik nem fizették ki adótartozásukat, így ezek
jövedelmeiből
(fizetés,
nyugdíj,
különböző
illetmények, juttatások, törvényes bevételek) az
államkincstár havonta visszatart egy bizonyos
összeget a tartozás törlesztéséig (jelenleg már csak 6
ilyen eset van). Akinek nincs törvényes jövedelme, de
van ingó vagy ingatlan java, azok ellen is eljárás
indítható a jövőben.

Elkezdődhet a csíkfalvi iskola javítása is

Figyeljünk az adófizetésre!

Október 21-én aláírtuk a kivitelezési szerződést a
csíkfalvi általános iskola korszerűsítési munkálataira
is, a kivitelezés jogát egy székelyudvarhelyi cég
nyerte el. A szerződés értéke 1.136.712,47 lej
(+TVA), a cégnek egy év áll a rendelkezésére a
munkálatok elvégzésére. Ennek során kicserélik a
teljes tetőszerkezetet és az emelet mennyezetét, új
nyílászárókat (ajtók, ablakok) helyeznek el, az épület
külsejét hőszigetelik, vakolják és leszínezik,
esővízcsatornákat szerelnek fel, az épületben
kicserélik a villanyhálózatot, javítják és újrameszelik
a belső falakat, kicserélik a padlózatot a termekben.
Amint ismeretes, tavaly év márciusa óta
rendelkezünk
megnyert
pénzösszegekkel
és
támogatási szerződésekkel a csíkfalvi, búzaházi,
vadadi iskolák korszerűsítésére, a csíkfalvi napközi
építésének befejezésére és egy új jobbágyfalvi elemi
iskola építésére. Az elmúlt másfél évben sajnos csak
a csíkfalvi óvodát sikerült befejezni és elindítani a
vadadi munkálatokat, tekintettel arra, hogy a
közbeszerzésre nem jelentkeztek cégek, vagy ha igen,
akkor is rossz vagy hiányos dokumentációt nyújtottak
be. Harmadik meghirdetésre sikerült szerződést kötni
a csíkfalvi napközire, az ötödik meghirdetéskor a
vadadi iskolára, míg ezt szerződést pedig a hatodik

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy még mindig
sokan vannak, akik nem fizették be az idei adót a
községháza pénztárába. A pénzügyi törvénykönyv
szerint az évi adó felét március 31-ig vagyunk
kötelesek befizetni, aki ezen a dátumon túl fizet,
annak havi 1% késedelmi kamatot is felszámolnak. A
második félévi adót szeptember 30-ig kell befizetni,
aki ezt túllépi, ugyancsak számolnia kell a késedelmi
kamattal. Aki viszont a teljes évi adóját kifizette
március 31-ig, az 10%-os adókedvezményre jogosult
a kül- és belterületek, épületek és személygépkocsi
után járó adóból (a közhiedelemmel ellentétben nem
a teljes adóösszegre, hanem csak ezekre jár a 10%
kedvezmény!)
Ismételten felhívjuk azok figyelmét, akik
valamilyen büntetést kaptak, és azt még nem fizették
be, hogy első lépésben a büntetést kell kifizetniük, és
csak azután fizethetik a helyi adókat, illetékeket is.
Ugyanakkor értesítjük a lakosságot, hogy a
törvény és a Számvevőszék rendelkezései alapján
több behajtási eljárás indult azon személyek ellen,

közbeszerzési eljárás után sikerült megkötni.
Ugyanakkor folyamatban van már a hetedik eljárás a
búzaházi és jobbágyfalvi iskolákra.
Amint tapasztaltuk a facebook-os csoporton belül
is, egyesek azzal vádolják a polgármesteri hivatalt és
a helyi tanácsot, hogy nem végzi hatékonyan a
munkáját. Amint a helyzet is mutatja, mi a
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munkánkat elvégeztük, hiszen megterveztettük,
megpályáztuk, a támogatást meg is nyertük másfél
éve, de az már nem a mi hibánk és nem róható fel
nekünk, hogy az azóta eltelt időszakban nem akadt
kivitelező cég. Az elmúlt évekkel ellentétben, amikor
egy ilyen munkálatra 8-10 vagy akár 15 cég is
jelentkezett, most alig 1-2 jelentkezik, arra
panaszkodva
hogy nincs
elég
szakképzett
munkaerejük vagy nincs szakemberük a helyes
közbeszerzési dokumentáció összeállítására.
Ez nemcsak a községben van így. Aki a médiát
követi, az tudja, hogy egész ország szintjén jelen van
ez a probléma. Tehát visszautasítjuk azokat a
véleményeket vagy vádakat, amelyek szerint mi nem
végeznénk a munkánkat.

Munkásokat alkalmaznak
A csíkfalvi iskola korszerűsítését elvégző cég
helyi munkaerőt is foglalkoztatna, amennyiben volna
jelentkező.
A
vállalkozónak
főként
ács
és
kőműves
szakmákban volna
szüksége
szakemberekre és
segédmunkásokra.
Az érdekeltek jelentkezzenek a polgármesteri
hivatalban.

Az interneten is kommunikálhatunk
Szeptember elején a polgármester a Facebook
közösségi oldalon létrehozott egy zárt csoportot
Csíkfalva Község Lakói néven. A csoport azért jött
létre, hogy itt a polgármesteri hivatal és bárki
közölhesse a községgel kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait, élményeit. Célja a lakosság és az
önkormányzat kapcsolatának erősítése, a kétirányú
kommunikáció elősegítése.
Az információ mindig fontos volt, de a mai
igények méginkább megkövetelik és fontossá teszik a
hatékony és hiteles tájékoztatást. Fontosnak tartjuk,
hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a
községvezető tájékoztassa a lakosságot mindarról,
ami a községben történik, s a hírek nemcsak szóban
és a hírújságban, hanem az interneten is eljussanak a
lakossághoz.
Tehát aki teheti, használja ezt a felületet
bizalommal, annak érdekében, hogy községünk
ügyes-bajos dolgait az átláthatóság jegyében még
hatékonyabban
tudjuk közvetíteni
egymás felé. A
lapban
közölt
híranyagot
méginkább

illusztráló képek az oldalon elérhetőek.
A csoport tagjává meghívás vagy befogadás
alapján válhat a közösségi felület valamely
felhasználója. Hogy kit hív meg vagy fogad be a
csoport, azt a csoport adminisztrátora dönti el,
minden magyarázat, indoklás nélkül.

Ülésezett a helyi tanács
Július 4-én ülésezett a helyi tanács. Jelen volt az
összes tanácsos. Napirendi pontok:
1. A május 27-iki ülés jegyzőkönyvének
jóváhagyása. Ellenvetés nélkül elfogadva.
2. A csíkfalvi kultúrotthon használatára
vonatkozó szerződés meghosszabbítása a Bekecs
táncegyesülettel és egy helyiség használatra bocsátása
a közigazgatási székházban. Mindenki támogatta.
3. A község idei költségvetésének módosítása:
150 ezer lej a kataszteri munkálatokra, 4 ezer lej a
helyi bevételekből érkezett a költségvetésbe. 4 ezer
lejjel kiegészítettük az iskola költségvetését, továbbá
9 ezer lejt kifizettünk a tavalyi tartalékalapból a
csatornázásra.
4. Egy 1.927.849 lej értékű beruházási kölcsön
felvételének jóváhagyása. Az összegből fedeznénk a
csíkfalvi napközi építésével, a vadadi, csíkfalvi és
búzaházi iskolák felújításával, a jobbágyfalvi elemi
iskola építésével, a községi kamerarendszer
kiépítésével és a szentmártoni, vadadi, búzaházi
kultúrotthonok felújításával járó önrészeket és
forgótőkét. Mindenki elfogadta.
*********

Ülésezett a helyi tanács
Augusztus 29-én ülésezett a helyi tanács. Jelen
volt az összes tanácsos. Napirendi pontok:
13. A július 4-iki ülés jegyzőkönyvének
jóváhagyása. Ellenvetés nélkül elfogadva.
14. Ülésvezető elnök választása a következő
három hónapra: egyhangúlag Kilyén Csabát
választották.
15. A községi költségvetés június 30-iki
zárszámadásának elfogadása. Mindenki egyetértett.
16. A súlyosan fogyatékosok személyi gondozói
első féléves tevékenységi jelentésének elfogadása.
Mindenki jóváhagyta.
17. A hátrányos családokból származó gyerekek
óvodai oktatásban való részvételét célzó, szociális
jegyek formájában juttatott támogatásokra jogosultak
kiválasztási feltételeinek jóváhagyása. Mindenki
elfogadta.
18. A Maros megyei integrált hulladékkezelési
rendszer keretében Csíkfalva községben történő

hulladékbegyűjtési és elszállítási szolgáltatás
külsősítési dokumentációjának jóváhagyása.
Mindenki egyetértett.

