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Tisztelt lakosság!
A közelmúltban a községi RMDSZ választmánya rangsorolta az idei helyhatósági választások
alkalmával megméretkezni óhajtó tanácsosjelölteket, illetve a polgármesterjelölt személyét.
A listán szereplő személyeket úgy rangsorolták, hogy képviselve legyen minden falu, meghatározott
sorrendben. A jelöltek többsége a mostani testület tagjai, viszont van néhány új jelentkező is (fiatalok,
nők, gazdálkodók), akik vállalják a közösségi munkát, tenni szeretnének a közösségeikért.
Úgy, ahogy megtiszteltetés és öröm volt együtt dolgozni az elmúlt években ezekkel az emberekkel,
most is megtisztelő és kihívás számomra ez az új RMDSZ-jelöltlista, akikkel az elkövetkezőkben közösen
dolgozhatunk majd, amennyiben önök is úgy gondolják a választások alkalmával, és erre a listára
szavaznak, annak érdekében, hogy erről a listáról minél többen bejussanak a helyi tanácsba. Egyszerűbben
fogalmazva: minél többen szavaznak önök közül erre a listára, annál többen jutnak be az RMDSZ
színeiben a helyi tanácsba, így biztosítva a következő négy év stabil, gördülékeny munkáját.
Arra kérem önöket, hogy gondolják át az elmúlt évek megvalósításait, tevékenységünket és a mostani
RMDSZ listán szereplő személyek tevékenységeit, magatartását, a közösségért való tenni akarásukat, és
azok alapján szavazzanak bizalmat az RMDSZ listának.
Az RMDSZ-es jelöltek a következők:

Varga Ervin
érettségizett,
Jobbágyfalva

Kilyén Csaba
vállalkozó,
Csíkfalva

Kovács Ferenc

gazdálkodó, kertész,
Szentmarton

Balogh István

polgármesterjelölt
Nagy Mihály
gépkocsivezető,
Vadad

Iszlai József

építészeti munkás,
Búzaháza

Szász Réka
informatikus,
Jobbágyfalva

László László
oktató-mester,
Jobbágyfalva

Nagy Kálmán

gazdálkodó, kertész,
Csíkfalva

Balogh István

gazdasági mérnök,
Jobbágyfalva

Marton Szilárd
adminisztrátor,
Csíkfalva

Móga Attila
fodrász,
Szentmárton

Marton Levente
utász, Szentmárton

Májai Zsigmond

gazdálkodó, kertész,
Jobbágyfalva

Ács Ilona

tanítónő, Vadad
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Újabb pályázatokat nyújtottunk be
Az elmúlt napokban-hetekben hat pályázatot
nyújtottunk
be,
amely
révén
a
községi
életkörülmények javítására szeretnénk támogatási
forrásokat szerezni.
Korszerűsíteni szeretnénk a község teljes
közvilágítási rendszerét, ezért a Környezetvédelmi
Minisztériumhoz tartozó Környezetvédelmi Alaphoz
548.471 lej értékű pályázatot adtunk le. Amennyiben
kérelmünket pozitívan bírálják el, minden
villanyoszlopra LED-es technológiájú világítótesteket
szerelünk (összesen 396 darabot). A község
hozzájárulása 57.010 lej (a költségek 10,7%-a) és a
nem támogatott költségek fedezése. Az új rendszer
73,77%-os megtakarítást jelentene a mostani
energiafogyasztáshoz képest.
További öt pályázatot készítettünk az Országos
Beruházási Társasághoz (CNI) a Szociális vagy
Közérdekű
Építkezések
Országos
Programja
kiírására:
 A község összes utcájánk aszfaltozása, járdák
építése: ez 16 km aszfaltszőnyeget eredményezne, de
mivel ilyen célra sosincs elég pénze az államnak,
eddig sosem kaptunk támogatást, ezúttal már ötödik
alkalommal nyújtottuk be a pályázatot.
 Új kultúrotthon építése Csíkfalván: már
harmadszor nyújtjuk be – a CNI már egyszer
nyertesnek nyilvánította, de nem adott rá pénzt (a
kultúrotthonokra benyújtott pályázatok szinte
mindenike ilyen helyzetben van országszerte 2007
óta)
 Az orvosi rendelő további korszerűsítése
 Sportbázis befejezése – 2010 óta egyetlen lejt
sem adott az állam a munkálatok befejezésére
 A régi polgármesteri hivatal épületének
lebontása és helyébe egy szociális foglalkoztató
központ építése (már másodszor nyújtjuk be).

Befejeztük a kaszálást
Az utóbbi hetekben elvégeztük a temetők
kaszálását a községben: Jobbágyfalván és Csíkfalván
2-2, Búzaházán 3, Szentmártonban 1 temetőt
takarítottak le munkásaink, vannak olyan temetők,
amelyeket már másodszor kaszáltunk az idén.
Második alkalommal kaszáltuk le a Vadadba és
Búzaházára vezető községi utak martjait, és
elvégeztük a korszerűsített mezőgazdasági utak
padkáinak, martjainak kaszálását is.

Néhol
másodszor,
néhol pedig már
harmadszor
kaszáltuk le a
közintézmények
udvarait is.

Vadadban is ránk számítanak
A tavalyihoz hasonlóan idén is a polgármesteri
hivatal munkásai kaszálták a két vadadi temetőt, bár
azok már nem hozzánk tartoznakk, mivel a helyi
unitárius egyházközség visszakérte azokat.

Dolgoztunk a szentmártoni ravatalozónál
Áprilisban az önkormányzat munkásai a
szentmártoni halottasháznál dolgoztak. Elkészítették
a „régi” épület el nem végzett sallazását, továbbá
annak érdekében, hogy a galambok előtt lezárjuk a
padlásteret, a régi és új tetők találkozásánál levő
felületet belambériáztuk. A sallazást, a lambériázást
és a tornyot lefestettük, a torony ablakaira hálót
tettünk.
Továbbá a ravatalozóháznál kicseréltük a terasz
bal oldali, a szél által megrongált, összetört műanyag
falát. Ehhez részben lambériát alkalmaztunk,
nagyobb
részt pedig
vastagabb
műanyag
lemezt,
amelyet
fel
is
szereltünk.
A
szükséges
anyagot a
helyi költségvetésből vásároltuk.

Kiépült a csatornahálózat
A tavalyi évben és az idén a csatornahálózatot
kivitelező cég kijavította azokat a hibákat, amelyeket
a kimosás és levideózás után észleltünk a
rendszerben. Most újra szükséges a rendszer
kimosása és levideózása, s ha mindezek után a
szakemberek úgy látják, hogy el lehet indítani a
rendszert, akkor majd értesítjük a lakosságot a
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csatlakozási lehetőségekről, de addig ezt ne
tegye meg senki!
Mindezekkel
párhuzamosan
próbáljuk
megszervezni a rendszer működtetését is, illetve az
elmúlt napokban elkezdtük a tetők kihelyezését is a
bekötő aknákra, annak érdekében, hogy a rendszer
kitisztítása után ne kerüljön több szemét az aknákba.
Sajnos, rossz tapasztalatunk van a lakosság
magatartását illetően, hiszen nagyon sok helyen
szeméttel van megtöltve a kapu előtti akna, amelyet
felhívásunkra sem takarítottak ki sok helyen. Ez a
jövőben azt fogja majd eredményezni, hogy a
fővezeték és a bekötő akna közötti vezetékbe került
szemét számtalan alkalommal el fogja tömni ezt a
csövet.
A
kimosás
és
levideózás
költségeit
a
helyi
költségvetésből
kell fedezni, és
ezek a munkák
csak a rendelkezésre álló pénzek függvényében
végezhetők el.

Várakozókat helyeztünk ki
Június folyamán három fedett várakozót
helyeztünk ki a községbeli buszmegállókba. Ezeket
az önkormányzat munkásai építették a különböző
épületek
bontásából
származó,
illetve
a
költségvetésből vásárolt anyagokból (lambéria, stafni,
ácselemek), majd kihelyezés után ülőalkalmatosságot
szereltek fel bennük és újabb faanyagvédő lakkal
festették le.
A várakozók olyan buszmegállókba kerültek ki,
mint Jobbágyfalván a malom előtti, Csíkfalván a
posta előtti, Szentmártonban a parókia melletti. Így
minden településen van egy-egy fedett várakozó az
utazni vágyók számára, miután Vadadban már tavaly
kihelyeztünk egyet, míg Búzaházán Iszlai József
tanácsos épített meg egyet az önkormányzat által
biztosított anyagból.
A jövőben minden faluban egy-egy másodikat is
kihelyezünk majd.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
buszmegállókban tilos bármiféle plakát, hirdetés,
reklám, stb.
kihelyezése
a falukép
megőrzése
céljából,
ezért
ne

függesszenk ki semmit, mert azok úgyis el lesznek
távolítva.

Hidat szélesítettünk
Április végén megoldottuk Jobbágyfalván a Báróköz és a megyei út kereszteződésénél levő híd
megszélesítését. A munkálatok amiatt váltak
szükségessé, hogy az itt lakók és cégek gyakran
jelezték, hogy nagyobb járművekkel igen nehéz
befordulni az utcába. A híd szélesítése érdekében
betonfalakat
öntöttünk,
a
tetejére
vasalt
betonlemezeket helyeztünk. A munkálatokat a
polgármesteri hivatal munkásai és munkagépei
végezték.
Ugyanakkor új átfolyót építettünk Jobbbágyfalva alsó
végén, a Hazanéző és a Csere nevű dűlők, valamint a
Tekenyős és Vágottpataka erdők felé induló mezei út
és a megyei út találkozásánál. Az eddigi átfolyót több
kisebb átmérőjű betongyűrű alkotta. A munkálat
során a meglévő szerkezetet elbontottuk, majd egy
megfelelő szélességű és nagy átmérőjű betoncsövet
helyeztünk be. Ezáltal egyrészt az átkelés lett
biztonságos (és esős időben is sármentes), másrészt a
víz is gond nélkül át tud haladni rajta. Az előző,
kisebb betongyűrűk gyakran eltömítődtek a hordalék
miatt, ezért nem tudták biztosítani a víz akadálytalan
lefolyását.
A munkálatot a hivatal munkásai és munkagépei
végezték el, a behelyezett nagy betongyűrű a
rendelkezésünkre állt, ezért nem kellett fizetnünk
érte.

Fát biztosítottunk a lakosságnak
Az idei évben a helyi tanács úgy döntött, hogy a
lakosság számára kedvező áron biztosít tűzifát a
rendelkezésére álló 305 köbméterből (488 űrméter).
Az elmúlt hetekben sikerült megoldani a kitermelést a
saját erdőkből, összeállítani az igénylők listáját,
megoldani az igénylőknek a szállítást, és az igényelt
fából már 212 métert el is adtunk, a fennamaradó
mennyiség kiosztására az erdészeti igazgatóság
szerint a jövő héten kerül sor.

Folytatjuk a kövezést
Az elmúlt hetekben folytatódott a tavasszal
elkedzett utcakövezés, és mindeddig a mintegy 16
kilométer köves utcából sikerült újrakövezni mintegy
12 kilométert. Legutóbb Vadadban megköveztük a
Ferencvölgye és Káli utcákat, Jobbágyfalván a
Varga- és Szász-közt.
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energia, pénz az egyik legjobbhan hasznosuló befektetés,
A kövezés még nem fejeződött be, a következő
amely azonban hosszú távon térül meg, csak évek múlva
hetekben úgy a megrendelt tört kőből, mint a Nyárádból
mutatkozik meg az eredménye. Ha most kevés is a gyerek,
kitermelt kavicsból folytatjuk az elmaradt utcákat (ilyenek
reméljük, hogy egyszer majd több lesz. És ha majd egyszer
vannak még Jobbágyfalván, Búzaházán, Vadadban,
több gyerek lesz, rendelkezésükre áll majd új óvoda,
Szentmártonban), így gyakorlatilag az őszre azt tudjuk
iskola. De addig is szükségesek a jó oktatási és munkahelyi
mondani, hogy
körülmények.
kivétel
nélkül
Másodszor: tekintettel arra, hogy középületekről van
minden
utcát
szó, nekünk kötelességünk ezeket karban tartani, még
meg
tudtunk
akkor is, ha esetleg a kormány úgy dönt a
kövezni,
és
ezáltal
a
jövőben, hogy összevonja az iskolákat, és ezeknek az
lakosság kérését
épületeknek más rendeltetéstük lesz. Képzeljék el,
teljesíteni.
mekkora lenne a felháborodás a lakosság részéről, ha ezek
az épületek tönkre mennének. Erkölcsileg is lekötelezve
érezzük magunkat az iskoláink iránt.
Pénzt biztosítottunk közösségi célokra
Harmadszor: ha már van állami pénz ezeknek az
épületeknek a felújítására, építésére, miért ne tennénk meg
A tavasszal sikerült kiírni és megpályáztatni azon civil
felújításukat, újjáépítésüket? Hiszen ha felújítjuk, akkor
szervezetek és egyházaink tevékenységeinek és
20-30 évig nem lesz gond velük és nem kell a saját
fejlesztéseinek támogatását, amelyeknek székhelye a
költségvetésünkből fordítani rájuk. Az lenne a mulasztás
községben van, illetve amelyeknek tevékenysége a
részünkről, ha nem használnánk ki az állam által nyújtott
községben vagy a régióban zajlik. Ezeknek a
lehetőségeket.
támogatásoknak egy részét körülbelül 10-15 éve minden
évben biztosítjuk, viszont a tavalyelőtt a prefektúra
Ülésezett a helyi tanács
visszutasította határozatunkat, ezért vált szükségessé az
összegek kipályáztatása, azaz pályázati úton való
szétosztása.
Július 9-én rendes ülését tartotta a helyi tanács. Jelen
A benyújtott pályáztokra a következő összegeket ítélte
volt minden tanácsos, hiányzott.
meg a bizottság:
Napirenden a következők szerpeltek:
 Millenium
Sport
Klub:
a
focicsapat
1. A május 8-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása.
finanszírozására 15.000 lej
Mindenki jóváhagyta.
 Bekecs egyesület: a bekecsi napok támogatására
2. A helyi tanács ülésvezető elnökének megválasztása a
4.000 lej (a 2019-2020-as évre)
következő három hónapra. Kilyén Csabát választották
 PR Alpha egyesület: a Sapientia egyetem
elnöknek.
diákjainak nyári gyakorlatára 4.000 lej (2019-2020)
3. A
község
részvételének
jóváhagyása
Az
 Jobbágyfalvi unitárius egyház: a tanácsterem
energiahatékonyság és az inteligens energiagazdálkodás
tetőzetének javítására 2.000 lej
támogatása a közvilágításban programban. Mindenki
 Jobbágyfalvi katolikus egyház: a harangok
egyetértett egy pályázat leadáváal, amely révén
villamosítására 5.000 lej.
korszerűsítenénk a községi közvilágítást.
 A színjátszók támogatására (2019-2020) az iskola
4. A megyei hulladékgazdákodási közszolgáltató
számlájáról fedezünk 1.000 lejt.
szbályzatának jóváhagyásáról szóló 2016. évi 23.
 Szentmártoni unitárius egyház: Szentmártoni
határozast módosítása. Az Ecolect Maros fejlesztési
napok támogatására (2018-2020) 3.000 lej. Tekintettel
egyesület változtatásokat javasolt a szabályzatban, amelyet
arra, hogy a szentmártoni egyház perben áll a
a helyi tanács meg is szavazott, és felhatalmazta a
Polgármesteri Hivatallal, a törvény szerint nem jogosult a
polgármestert, hogy ezeket megszavassza az egyesület
támogatásra, viszont felajánlottuk számára ezt a 3.000 lej
közgyűlésén.
támogatást az egyházi törvény alapján, amelyet viszont
5. Jóváhagyás az Euphorbia kft. által a Csíkfalva 2. szám
még nem vett igénybe ezidáig az egyház.
alatti ingatlanban végzett munkálatok felszámolásáról,
Reméljük, hogy ezt a pályázati támogatási formát a
lebontásáról. Az MPP frakció ellene szavazott.
jövőben is meg tudjuk tartani!!!
6. Jóváhagyás egy perbehívás indításáról a 2004. évi
2484. számú szerződés és annak 1-8. mellékleteinek
semmissé nyilvánítása céljából. Az MPP frakció ellene
Miért kell iskola?
szavazott.
7. Vissza nem térítendő támogatás folyósítása a helyi
Többen is megkérdezték mostanában, miért javítjuk,
költségvetésből a kiválasztott projektekre. A helyi tanács
építjük az iskolákat, óvodákat, ha amúgy is kicsi a
jóváhagyta 29.900 lej kiutalását öt pályázati projekt
gyereklétszám.
támogatására.
Először
8. A község idei költségvetésének módosítása. A
is
azt
tanácsosok jóváhagyták 7 ezer lej átcsoportosítását,
gondolom,
amelyből egy speciális, a gépjárművek számtábláinak
hogy
a
leolvasását lehetővé tevő videokamerát vásároltunk.
gyerekekbe,
9. Tűzifa eladásának jóváhagyása a lakosság részére a
illetve
az
község tulajdonában levő erdőből. A tanácsosok
oktatásba
jóváhagyták 305 köbméter (488 űrméter) tűzifa eladását a
befektetett
lakosságnak.

