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Újabb támogatás a csíkfalvi napközire
Kétmillió forint támogatást nyert a csíkfalvi iskola az új napközi
felszerelésére. Ebből az elmúlt napokban 3 szekrényt, 4 kisasztalt, 12 kis és 1 nagy
széket, 3 cipőtartóval rendelkező ötös fogast, 1 katedrát vásároltak, a hálóba 15
matracot, ugyanennyi ágymagasítót, az orvosi szobába 1 elsősegélyágyat. A
konyha és étkező felszerelése céljából 1-1 kályhát, mosogatókagylót, főzőlapot,
gőzelszívót, konyhaszekrényt vásároltak, de jutott didaktikai játékokra és
eszközökre, 2 mágneses táblára, 1 laptopra, 2 szőnyegre, 3 játéksarok-elválasztóra
és 1 porszívóra is – tudtuk meg Balogh Tünde igazgatótól.
A támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelőtől nyerte el az iskola egyéni
pályázaton, miután az idén még kapott ugyaninnen
500 ezer forintot, amelyből iskolakezdésre
asztalokat, székeket, szekrényeket vásároltak a
szeptemberben avatott napközi számára.

Ülésezett a helyi tanács
December 9-én rendes ülését tartotta a helyi tanács. Jelen volt minden tanácsos. A napirenden a következők
szerepeltek:
1. Az október 28-iki rendes ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki elfogadta.
2. Ülésvezető elnök megválasztása a következő három hónapra. Nagy Kálmán lett az új ülésvezető elnök
3. A község Helyi Tanácsa szervezési és működési szabályzatának felülvizsgálata. Mindenki elfogadta, az
alkalmazási útmutató megjelenése után pontosítják.
4. A községi költségvetés kiigazítása. Egyes költségvetési pontokon nagyobb volt a bevétel, mint a tervezett, ezt
el kellett fogadni. A község kap 4 ezer lejt a sérült gyerekek megsegítésére, továbbá 31.930 lejt a PUG készítésére.
Mindenki egyetértett
5. A községi költségvetés 2019. szeptember 30-iki zárszámadásának elfogadása. Mindenki egyetértett.
6. A helyi adók és illetékek megállapítása a 2020. évre. Minden változatlan maradt, csak az inflációt számolják
rá.
7. A jobbágyfalvi sportpálya áthelyezése a köztulajdonból a magántulajdonba. Az RMDSZ hét tanácsosa
megszavazta, az MPP négy tanácsosa ellene szavazott.

Csíkfalva község tisztelt lakói!
Ismét eltelt életünkből egy év, hiszen a naptári év utolsó
hónapjának napjait számláljuk, adventi készülődésben,
várakozásban vagyunk 2019 karácsonya előtt.
Ilyenkor, év végén szokás visszatekinteni az elmúlt egy évre
és végiggondolni, hogy mit is tettünk, mit valósítottunk meg a
terveinkből, illetve mit mulasztottunk el.
Közvetlenül az ünnepek után elkészül az idei évről szóló
beszámoló, de addig is megköszönve a mögöttünk álló év közös
tevékenységeit, segítségeit, önkéntességeit, őszinte és építő
gondolatait, javaslatait, kritikáit, kinek-kinek a maga területén és
helyén kifejtett munkáját – legyen az munkás, pap, pedagógus, szülő, kolléga, sportoló, tűzoltó, vállalkozó, stb. –
kívánok Önöknek nyugodt, meghitt adventi készülődést, boldog, békés karácsonyt és egy sikeres, boldog új évet!
BÚÉK 2021!!!

Balogh István, polgármester
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A Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség
szervezésében november 17-én került sor Csíkfalván az
idei Nagy Ferenc Emlékhangversenyre. A tizenegy évvel
ezelőtt elhunyt csíkfalvi zenetanárra, karnagyra és a
Kárpát-medencei kórusok egységének megteremtőjére
minden ősszel megemlékeznek egykori barátai,
tanítványai, tisztelői. Az 1935-ben született Nagy Ferenc
már tizenhét évesen kórust vezetett, majd nemcsak
okleveles zenetanárként dolgozott a Nyárádmentén, hanem
a vidék kulturális, de főleg kórusmozgalmát szervezte,
bátorította, majd a rendszerváltás után egyetlen nagy
családban tömörítette a Kárpát-medence magyar kórusait,
politikát és határokat felülírva egyesítette a magyarságot.
A kórusok a csíkfalvi iskola előtt megkoszorúzták a
Magyar Kultúra Lovagja és Bartók Béla díjas karnagy
emlékoszlopát. Hagyatékát tovább kell vinni, énekelni kell,
mert nemzeti tudatunkat csak úgy lehet megtartani, ha
minden
nap
következetesen
piszkáljuk azt a
sarat, amelyben a
gyémánt rejtőzik –
mondta tisztelője,
Szakács-Mátyási
Endre. Tőle kaptuk
hagyatékul
az
országokon átívelő,
kórusok közötti barátságot, a zenét, tudást, rendezvényeket
és a nemzet szeretetét – fejtette ki másik tisztelője, Nyilas
Szabolcs.
Az idei emlékhangverseny a jobbágyfalvi művelődési
otthonban zajlott le, ahol színpadra lépett a szeredai
Bocskai István dalkör, a szegedi Őserő dalárda, a szovátai
Intermezzo kamarakórus, a vásárhelyi Bernády György
kamarakórus, az aranyosegerbegyi Árvalányhaj kórus, a
vásárhelyi Cantuale énekegyüttes és a jobbágyfalvi Nagy
Ferenc férfikar. A rendezvény szervezésében a nemzetközi
szövetség segítségére volt a község önkormányzata, a
Nagy Ferenc Férfikar és a Tündér Ilona vendégház is.

pillanatban
megnehezítik
aggasztják
a
lakosok
mindennapjait:
Vadad esetében árokásások, vízlevezetés, kóbor
kutyák, ivóvíz- és csatornarendszer kiépítésének igénye,
buszjárat hiányosságainak kiküszöbölése, iskola felé
vezető ösvény kövezése és patak felőli korlát építése, a
villanyvezetékek megszabadítása a faágaktól.
Csíkfalva: Nyárád-szabályozás, adósok listájának
nyilvánossá tétele az újságban és a facebookon.
Szentmárton: falumérleg tatarozása, betört híd
kijavítása, temető bekerítése, juhászkutyák tartásának
szabályozása, árokásás Fazakas Lajos előtt és az ott
keletkező vízmennyiség levezetésének biztosítása a kertek
mögött is, a Marton utcában a híd lejjebb helyezése és a
javasolt két vízlevezetési módozat egyikének megoldása.
Jobbágyfalva: árokásás és kövezés Sütő József háza
előtt.
Búzaháza: ivóvízés
csatornarendszer
kiépítésének igénye.
Ezeket
feljegyeztük, és a
következő hetekben,
hónapokban
igyekszünk
ezekre
megoldásokat találni.
Azt nem tudjuk megígérni, hogy minden problémára
és azonnal megoldás születik, viszont a következőkben
komolyan megvizsgáljuk ezek megoldási lehetőségét, és
lehetőségeink szerint azokat meg is oldjuk.
Következtetésként: Fontos lehetőségnek ítéljük meg
ezt az úgynevezett falubejárását, hiszen így lehetőség van
arra, hogy közvetlenül találkozhassunk a lakókkal. Ha mi
nem tudjuk, hogy milyen nehézségekkel küszködnek a
lakók, milyen meglátásaik, javaslataik vannak, akkor
bizony azt meg sem tudjuk oldani, illetve nem tudunk
segíteni rajta. Éppen ezért ezt a falubejárásnak nevezett
programot folytatni fogjuk a tavasszal, s ha addig is
lesznek más felmerülő problémák, akkor azokat kérnénk
jelezni az eddig is megszokott módokon: telefon, e-mail,
facebook, stb.

Végigjártuk az utcákat

Kiépült a kamerarendszer

Október utolsó napjaiban a meghirdetett programnak
megfelelően a község polgármestere végigjárta a falvakat,
utcánként találkozva a lakossággal. Falvanként változott az
érdeklődés mértéke, de ami fontos, hogy az emberek
pozitívan értékelték jelenlétét az utcákban, és nyitottak
voltak a párbeszédre. Úgy értékelték, hogy ez egy jó és
plusz lehetőség arra, hogy elmondhassák véleményüket,
panaszaikat, javaslataikat.
Az általunk is ismert problémák, hiányosságok,
igények mellett (aszfaltozás, kátyúzás, ivóvíz, csatorna,
iskola, óvoda, kultúrotthon) sikerült kideríteni, hogy
melyek azok a problémák, nehézségek, amelyek jelen

Novemberben kezdődött el és a napokban befejeződik
a községi térmegfigyelő kamerarendszer kiépítése.
A többi nyárádmenti községgel együtt közösen tartunk
fenn egy kistérségi intézményt, a Nyárádmente LEADER
Egyesületet, amely európai uniós pénzeket hoz a térségbe.
Ennek munkája nyomán egyik pályázat révén sikerült erre
kérelmet benyújtani. Ez a lehetőség éppen kapóra jött
számunkra, ugyanis a helyi költségvetésből ezt nem tudtuk
volna megvalósítani. Ezzel és a kistérségi összefogás
eredményeként sikerült megvalósítani a községbeli
emberek ezirányú igényét, és reméljük, ez hozzájárul majd
a közbiztonság javulásához és fenntartásához.

Nagy Ferencre emlékeztünk
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A projekt összértéke 352 ezer lej, ebből 151.163 lejt a
község önrészként fizet ki, míg a támogatható költségeket
(200.837 lej) az országos vidékfejlesztési programon
keresztül kapjuk meg.
A megvalósítás során a kivitelező cég 59 térfigyelő
kamerát helyezett el a falvak ki- és bejáratainál,
közintézményeknél, köztereken, útkereszteződésekben. A
kamerák működéséhez villanyellátást kellett biztosítani,
ehhez engedélyeket szerezni az áramszolgáltatótól, a
rögzített felvételek továbbítására pedig internetet kellett
biztosítani. Ez utóbbi érdekében havonta bérletet kell
fizetni, de havi karbantartási összeget is.
Az 59 kamera a következőképp oszlik meg:
Jobbágyfalván és Csíkfalván 17-17, Szentmártonban 10,
Vadadban 8, Búzaházán 7 kamera került felszerelésre.
Jobbágyfalván a falu alsó kijáratát, a Belső utcába való
betérőt, a művelődési otthon épületét, környékét és a
főutat, az emlékmű környékét, a Belső utcát, a Belső utca
és a Téglagyár utca kereszteződését, az óvoda és iskola
környékét, a régi iskolát és környékét, valamint a
Patakfalva utcát figyelik a kamerák. Csíkfalván a
sportbázist és épületét, a kultúrotthont, környékét és a vele
szemben levő utcát, az iskolát, óvodát, azok épületeit és
udvarait, a községházát és környékét, a búzaházi utcát és
annak bejáratait lehet megfigyelni. Búzaházán a falu alsó
és felső bejáratait, a kultúrotthont, iskolát, azok környékeit,
valamint a ravatalozó felé vezető utcát lehet követni.
Szentmártonban a kultúrotthon és környezete, a temető és
bejárata, mezei utak bejáratai, az óvoda és templom
környéke, a főút és a Belszeg utca kereszteződése és a falu
felső kijárata látható a felvételeken. Vadadban a falu alsó
bejáratát, a kultúrotthont és környékét, a főút és a Belső
utca kereszteződését, az iskolát, az emlékmű környékét és
az ottani útkereszteződést, valamint a Hanga utcát lehet
követni.
Mivel nem volt benne a projektben, az elkövetkezőben
további kamerákat szerelünk fel a
jobbágyfalvi
ravatalozónál és a községi szennyvíztisztító állomásnál,
valamint a csíkfalvi és búzaházi ravatalozónál is.

Kukákat vásároltunk
Az önkormányzat öt darab, egyenként 250 literes
kukát vásárolt, ebből minden településen a ravatalozóhoz
kerül egy-egy darab. Arra kérjük a lakosságot, hogy ezekbe
az üvegeket (mécsesek, virágtartó üvegedények) tegyék
bele, míg a papír, műanyag hulladékot vagy égessék el a
kijelölt helyeken, vagy vigyék haza (a fémet mindenképp
vigyék haza), a növényi hulladékot (virág, koszorú) a
kijelölt
szemétgödrökbe
tegyék. Ismételten felkérünk
mindenkit, ne dobálja szét a
szemetet, hanem a kijelölt
helyekre
vigye,
a
kötözőszereket
(drót,
zsineg) pedig semmiképp ne
dobálják el a fűben, mert
ezzel nehezítik a kaszálást,
esetenként pedig a kaszagépek meghibásodását is okozzák.
Megértésüket köszönjük.

Ösvényt köveztünk Vadadban
A helyiek kérésére Vadadban leköveztük az iskola és az

óvoda épületéhez vezető ösvényt a patak mellett, illetve
egy helyen korlátot is állítottunk fel. Mindezt annak
érdekében, hogy a gyerekek biztonságosabban és
fölösleges kerülő nélkül, gyorsabban eljussanak a
tanintézménybe és onnan haza.

Befejeztük a bővítést
Novemberben sikerült befejezni a vadadi ravatalozó
bővítését. A tetőzethez szükséges anyagok (gerenda, léc,
cserép) az iskola bontásából származnak, egyéb anyagokat
(zsalukő, cement, homok, szeg, csavar, ácselemek,
homlokdeszka-védőlemez, vízszigetelő az alaphoz) a helyi
költségvetés róvására vásároltuk meg, a kivitelezést a
polgármesteri hivatal munkásai végezték. A további
szükséges munkálatokat a jövő évben végezzük.

Ásunk, javítunk
Ígéretünknek megfelelően elkezdtünk dolgozni az
utcák és közterületek karbantartásán, és néhányat már el is
végeztünk azokból a javaslatokból, igényekből, amelyek az
őszi falubejárásunk alkalmával a lakosság részéről
érkeztek. Az elmúlt napokban Jobbágyfalván a Nyárád
utcában kiástuk a sáncot a Páczai-ház előtti, annak
érdekében, hogy a Belső utcában keletkezett víz le tudjon
folyni a Nyárád felé. A Patakfalva utcában is hasonló
munkálatot végeztük, ahol a Nagyhídtól kifelé 150 méteren
kiástuk a sáncot, ugyanis az elmúlt években az nagyon
feltöltődött, ami miatt többször is kiöntött az útra.
Annak érdekében, hogy Szentmártonban a Belszegben
keletkező vizeket le tudjuk vezetni, első lépésben árkot
ástunk a Fazakas Lajos portája előtti téren, majd néhány
napja kiástuk a Mihály Imre és Szabó József kertjei
mögötti levezető árkot, hogy az utcában keletkező vizet
elvezethessük a Malomárokig.
A
szentmártoni
Marton
utcában
már
novemberben
árkokat
ástunk a megbeszéltek
alapján.
A
napokban
kaviccsal
töltöttük
fel
ebben az utcában a
kátyúkat,
ugyanígy
Búzaházán
is
a
ravatalozóhoz
vezető
bejárót
is.
Ugyancsak
Szentmártonban, a temetőn
kívül,
a
szalmabálák,
boglyák körül és attól kifele elkezdtük kiásni a létező, de
feltelt sáncokat, illetve kitakarítottuk az ott létező átereszt,
hogy az erdőből és szántóföldekről lefolyó vizet
elvezessük, annak érdekében, hogy minél kevesebb víz
folyjon a falura.
A munkálatokat az önkormányzat munkásai és gépei
végezték.

Fákat ültettünk
November végén húsz tujafát ültettünk el közterületen:
a jobbágyfalvi kultúrotthonnál 6, Csíkfalván a rendőrség
kerítése mellett 2, a jobbágyfalvi halottasháznál 12 került a
földbe. Ezzel tulajdonképpen kipótoltuk a már előzőleg
elültetett, de kipusztult csemetéket. A fákat Balogh Éva
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jobbágyfalvi lakós ajánlotta fel erre a célra, elültetésük
után a fák karókat is kaptak támasztékul. A munkát a
polgármesteri hivatal munkásai végezték el.

Megmozgattuk a földet is
Tavaly télen megcsúszott az épület mögötti domboldal
a jobbágyfalvi temetőnél, és betakarta a ravatalozó mögötti
vízelvezető árkot is. Szükségessé vált a föld eltávolítása és
új sánc kialakítása, erre is november végén kerítettünk sort.
Attól függően, hogy mennyire fog mozogni a domboldal,
jövő évben igazítani fogunk rajta. A munkálatot az
önkormányzat munkásai és gépei végezték.

Megtámasztottuk az épületet
November utoló hetében sikerült befejezni a hónap
elején elindított munkálatot, a szentmártoni ravatalozó
elferdült teraszának megtámasztását. A községi önkéntes
tűzoltók a trolis autóval voltak ebben segítségünkre, így
segédgerendákkal
sikerült
visszahúzni
függőleges
állapotba
a
terasz
faszerkezetét,
és
megtámasztani
az
előre
elkészített
két
pillérhez
rögzített
gerendákkal.
Köszönjük a segítséget a
tűzoltóknak, Kovács Ferenc
helyi tanácsosnak és Dénes
Ferenc
szentmártoni
lakosnak. A munkálat során a
polgármesteri hivatal dolgozóit és gépeit vettük igénybe. A
tavasz folyamán folytatjuk a szükséges munkálatokat.

Dolgoztunk a mosdókon
A
jobbágyfalvi
halottasház
illemhelyeinek
kérdésében
is
komoly
előrelépés történt az ősz
folyamán, és a november
végére sikerült a végéhez érni:
befejeződött
a
szükséges
villanyhálózat
kiépítése,
valamint a mosdó- és WCkagylók
és
piszoárok
felszerelése és bekötése. A
villanyszerelési munkálatot az
önkormányzat munkásai, a szaniter eszközök felszerelését
szakemberek végezték. A beruházást nem a községi
költségvetésből, hanem a jobbágyfalvi lakosok által
összegyűjtött pénzalapból fedeztük.

Nem növekedtek az adók
Évek óta nem növelte a helyi adókat és illetékeket a
helyi tanács, és nem növeli azokat a következő évre sem.
Viszont ismételten arra kérünk mindenkit, akit érint, hogy
az elmaradt adóit, büntetéseit és bérleti díjait fizesse ki. Az
idei számvevőszéki vizsgálat során határidőket szabtak
meg az önkormányzatnak, aminek következtében a

következő időszakban bizonyos intézkedéseket kell
eszközöljünk. Így a törvény által előírt adófelhajtási
procedúrákat (törvényszéki tárgyalás, felhajtás vagy
vagyonelkobzás, stb.) el kell végezni azokkal szemben,
akik adósok a helyi és állami költségvetés irányában. És
sajnos, a községben is elég sokan vannak, akik időhúzással
próbálnak kibújni a fizetési kötelezettség alól. Őket is
figyelmeztetjük, hogy minden adós esetét ismerjük és
figyelemmel követjük, és hamarosan az adóslistát ismét
nyilvánossá fogjuk tenni. A felhajtási eljárás pedig
mindenki számára kellemetlen, ezért ajánlatos inkább
elkerülni.
Másodsorban mindenkinek az érdekét szolgálná az
adók időbeni befizetése, hiszen sok fejlesztési projekt van
elindítva (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, öt iskola
felújítása, építése, három kultúrotthon felújítása, a
kamerarendszer kiépítése), és a befolyó összegeket ezek
befejezésére vagy újak elindítására tudjuk fordítani.
Amennyiben nincs bevétel, ezeket a beruházásokat nem
tudjuk kivitelezni, vagy kénytelenek vagyunk banki
kölcsönhöz folyamodni.

Téli foglalkozás indult
November 14. óta kezdődően a téli időszakban
asztalitenisz (pingpong) foglalkozásokat szervezünk a
csíkfalvi sportteremben, amelyre várjuk e sport minden
kedvelőjét. Kérésünk, hogy mindenki hozzon váltócipőt,
mivel vigyázni kell a padló állapotára és a tisztaságra. Az
iskola területén tilos az alkoholfogyasztás és az ittas
állapotban
való
megjelenés!
Az
érdeklődőket minden
héten csütörtökön 1821 óra között várjuk
játszani, a belépő díja
személyenként
5
lej/alkalom. A befolyt
összeget az iskolára
fordítjuk.

Idén is adományozunk
Az előző évek gyakorlatához híven idén is
élelmiszercsomagot adományozunk a 80 évnél idősebb 82
személynek és a 17 olyan, halmozottan fogyatékos
személynek, akinek gondozója a polgármesteri hivataltól
kapja a járandóságát. A 20 lej értékű ajándékot az ünnep
előtt juttatjuk el az érintett személyeknek.

Új iskola épülhet Jobbágyfalván
December 16-án kivitelezési szerződést írtunk alá egy
új
elemi
iskola
megépítésére Jobbágyfalván. A. 1.085.393 lej
értékű beruházás kormányporgramból(PNDL)
zajlik, a község önrésze
107.829 lej lesz.
A több mint száz
éves régi iskolát lebontják, az udvar hátsó részén egy
kétszintes új épület kap helyet, amely megoldja a
tanteremgondokat a község legnagyobb településén.

