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A kiemelkedő teljesítménynek ez az egység a biztosítéka. Kívánok a tanév végéig kitartó erőt,
elhivatottságot és természetesen lelkes, tanulni vágyó, vidám diákokat, segítő, együttműködő szülőket.
Kedves Gyerekek! kinyíltak előttetek a tantermek ajtajai, a könyvtár, a sportpálya és a tornaterem. Új
tanév kezdődött új feladatokkal, és reméljük, új örömökkel is. Kérlek titeket, dolgozzatok nagy
szorgalommal, mert az igazi eredmények és sikerek csak így születhetnek.
Ady Endre szavaival kívánok nektek tartalmas tanévet: „Ha élet zengi be az iskolát,/ Az élet is derűs
iskola lesz.”
Balogh István polgármester

Ismét lesz buszjárat
A cég képviselőivel folytatott tárgyalások után örömmel mondhatjuk el Vadad és Búzaháza lakóinak,
hogy hétfőtől kezdődően ismét közlekedni fog a buszjárat, napi háromszor fog bemenni falujukba a
megszokott program szerint. Azért, hogy a cégnek megérje a járatot fenntartani, megkérünk mindenkit,
használja a buszt, ne feketetaxisokkal utazzon, az iskolások pedig váltsanak bérletet.

Megérkeztek a szavazólapok
Amint már tudomásukra adtuk, a vasárnapi szavazáson mindenki négy szavazólapot kap (polgármester,
helyi tanács, megyei tanácselnök, megyei tanács), amelyekre egyenként egy-egy pecsétet kell tenni. A
szavazólapok mintapéldányai megérkeztek a községbe, azokat kifüggesztettük a községházán megtekintés
végett, de az alábbiakban is közöljük.

Polgármesterjelöltek

Helyi tanácsosjelöltek

Megyei tanácselnökjelöltek
Megyei tanácsosjelöltek
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Jól halad a búzaházi iskola építése
Nincsenek különösebb fennakadások a
búzaházi iskolaépítés ütemtervével: néhány napja
elvégezték az épület befedését, a belső közfalakat

orvosi rendelőnél, polgármesteri hivatalnál és a
kultúrotthonnál, valamint a vadadi, csíkfalvi és
jobbágyfalvi emlékműveknél.

Teljesítjük a kéréseket
már ezt
megelőzően
felrakták, a
napokban
védelmi kerítést
is építettek az
épület köré,
jelenleg pedig
folyik a
villanyvezetés.
A
híresztelésekkel
ellentétben,
minden a
tervezés szerint halad, a munkaminőséget firtatók
pedig akkor fényképezzék az épület, amikor az
teljesen elkészül, és akkor is kérjenek engedélyt
a belépésre!
Jó hír a vadadiak számára, hogy ott is
újrakezdődtek a munkálkatok, remélhetőleg,
most már folyamatosan dolgozni fognak, ugyanis
a műszaki-tervezési akadályok elhárultak.

Őszi virágültetés
Közterületeinket, parkjainkat, szokás szerint
ősszel is díszítjük. Múlt pénteken 350 tő
árvácskát vásároltunk és ültettük el Csíkfalván az

A
napokban
azon
dolgoztunk
az
önkormányzat munkásaival, hogy lehetőségeink
szerint orvosoljuk azokat a problémákat,

hiányosságokat, észrevételeket, amelyek a
lakosság részéről érkeztek a már kétszer is
elvégzett
utcalátogatások
során:
sebességkorlátozó táblákat helyeztünk ki
Csíkfalván a búzaházi utcában és Jobbágyfalván
a patakfalvi utcában, az öt faluban
villanyvezetékeket érintő faágakat vágtunk le, a
kamerarendszert jelző táblákat helyeztünk ki
Vadadban és Búzaházán, Szentmártonban
megszélesítettük a betérő a Felszeg utcába, újabb
átereszt helyeztünk el, de felújítottuk és
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kihelyeztük ismét az üdvözlő táblákat
Jobbágyfalva
és
Szentmárton
végén,
szemeteskosarat helyeztünk ki az orvosi
rendelőhöz. A Lovasfogadó és Szőke József kérésére hétfőn elkezdtük a Lovasfogadó útjának
kövezését is, ezt közmunkában végezzük,
segítenek az önkormányzat munkásai és gépei,
valamint Szőke József is, a kátyúkba nyárádi
kavics kerül.

kövezését a héten
be is fejezzük, már
csak néhány kisebb
szakasz van hátra:
Jobbágyfalván
a
Patakfalva
befejezése és a
Nyulas-köz,
Csíkfalván
a
Malom
utca,
Szentmártonban a
Kishegyalja utca,
Vadadban a Temető
és a Káli utcák.

Követjük a pályázatokat
Jó irányban haladnak a nemrég Bukarestben
benyújtott pályázataink: új csíkfalvi kultúrotthon
építése, utcáink aszfaltozása, a sportbázis
befejezése, az orvosi
rendelő modernizálása,
a régi polgármesteri
hivatal helyére épülő új
szociális épület és a
közvilágítás
modernizálása.
Ezek
érdekében múlt héten
Bukarestben jártunk a
Fejlesztési
Minisztériumban és az
Országos Beruházási
Társaságnál (CNI).
A napokban folytatjuk az önök által jelzett
további problémák megoldását.

Befejezzük az utcakövezést
A

múlt
hét
folyamán
folytattuk
az
elmaradt
utcák
kövezését,
így
Csíkfalván
a
Sportpálya,
Jobbágyfalván
a
Süket-köz, Nyárádköz és Patakfalva
utcákban öntöttünk
le és terítettünk el
követ. Az utcák

Bevezetjük a gázat – ha lesz rá igény
A polgármesteri hivatal megtette a szükséges
előkészítő lépéseket Búzaháza gázellátása
érdekében. Az elmúlt napokban végigjártuk a
falut és kértük azok aláírását, akik szeretnének
csatlakozni a gázhálózatra. Még sokan vannak,
akikkel nem találkoztunk, mert nem tartózkodtak
otthon, ezért arra kérjük a búzaháziakat, hogy
értesítsék az érdekelt rokonokat, szomszédokat.
Amennyiben van még érdeklődő, az legkésőbb a
hét végéig keressen minket a polgármesteri
hivatalban, vagy a búzaházi üzletben is aláírhatja
a nyomtatványt. Amennyiben a tervezett
földgázhálózatra
való
csatlakozási
elköteleződését aláírja, azzal vállalja, hogy
igényt tart a bekötésre a későbbiekben.
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A fővezeték-hálózat nagy értékű beruházását
Sóvárad, Nyárádmagyarós és Székelybere
községekkel összefogva valósítanánk meg, de
erre csak abban az esetben lesz lehetőség, ha
legalább ezer igénylő aláír a három községben.
Búzházán eddig csak 52 aláírást gyűlt a létező
150 ingatlanból, ami nagyon kevés ahhoz, hogy
részt vegyünk a pályázatban. Ha a hét végéig
még lesz kellő számú jelentkező, és összegyűl a
minimális aláírásszám, akkor november elején
lehet benyújtani a pályázatot a fővezetékek
kiépítésére. A lakosság rácsatlakozása a
hálózatra saját hozzájárulás révén történik majd,
egy bekötés ára 3000 és 4000 lej között lesz.
Ha a kiépítéssel kapcsolatban kérdéseik
vannak, keressék, hívják Balogh István
polgármestert a 0744/212287-es telefonszámon.

Megkérdeztük – a szolgáltató sem tudja
A búzaházi lakosság az utcalátogatások során
arra kért, tolmácsoljuk azon kérésüket a
villanyszolgáltató felé, hogy időben jelezzék,
mikor következik a villanyórák leolvasása, mert
nem mindenkit találnak otthon, amikor leírás
történik. A villanyszolgáltató válaszlevelében
annyit jelzett, hogy a leolvasás félévente egyszer
történik, de megtesznek mindent, hogy ezt a
szolgáltatást is külső cégre bízzák.

Körvonalazódik a kerékpárút
A hónap elején zöld utat kapott a régi vasút
nyomvonalán épülő Maros megyei kerékpárút,
miután a szenátus jóváhagyta az RMDSZ
nevében Császár Károly szenátor által benyújtott
javaslatot. Ezek szerint Vásárhelytől Vármezőig,
illetve Mezőméhes irányába száz kilométeres
kerékpárút épülne meg a régi kisvasút
nyomvonalán. A tervezetet a múlt héten mutatták
be Demeterfalván. Az egykori vasútvonal
területe átkerül a Maros megyei önkormányzat
tulajdonába,
amely
európai
pályázati
támogatásokat hívna le az építkezésre. A
Szovátát Vármezővel összekötő útvonalról nem
rendelkezik a tervezet, hiszen ott jelenleg is
élményvasút működik. Ha a képviselőház is
jóváhagyja a javaslatot, akkor elkezdődhet a
műszaki tervek készítése. Jedd községben
szélesítik a megyei utat a kerékpárosok számára,
így következhet az, hogy a nyomáti tetőn át több
kerékpáros is átjöjjön a Nyárádmentére és

igénybe vegye majd
az új kerékpárvonalat.
Ez hozzájárulna egy
egészségesebb,
környezetbarát
közlekedéshez,
ugyanakkor a helyi
turizmust is fellendítené, és mellette kiegészítő
szolgáltatások létesülnének.

Iskolaköszöntő
Múlt héten csengőszó, virágok, ünnepélyes
beszédek nélkül vette kezdetét az új iskolai én,
ugyanis a járványügyi előírások igen szigorúan
szabályozzák, hogy kik és milyen feltételek
között léphetnek be a tanintézetek kapuján.
Ettől függetlenül az iskolakezdés jeles
pillanat mindenki életében, ezért engedjék meg,
hogy
ezúton
is
elmondjam
köszöntő
gondolataimat.
Kedves
Gyerekek!
Tisztelt
Szülők
és
Pedagógusok!
Az új tanév kezdete alkalmából szeretnék
megosztani néhány gondolatot.
Kedves Gyerekek! Szeretettel köszöntelek
benneteket. A levelek sárgulni kezdenek, a szőlő
édesedik, a költöző madarak indulni készülnek,
mindez biztos jele annak, hogy vége a vakációnak, és
kezdődik az új tanév, készen álltok a tanulásra.
Remélem, jól telt a nyár, sok gyönyörű élménnyel
gazdagodtatok. Örülök, hogy a szünidőben
vigyáztatok magatokra, sokat nőttetek, erősödtetek,
ügyesebbek lettetek.
Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Minden tanév újabb és újabb feladatokat jelent
nemcsak a gyermekek, de a szülők és pedagógusok
számára is. Szükség lesz a figyelmükre, a türelmükre,
a példamutatásukra. A tanév során a szülőpedagógus-polgármesteri
hivatal
partneri
együttműködést tartom a legfontosabbnak. Ez adhat a
gyermekeinknek olyan hátteret, alapot, amely a
legoptimálisabb fejlődésüket biztosítja, a tehetségüket
felszínre hozza, személyiségüket harmonikussá teszi.
Tisztelt Pedagógusok! Örömmel köszöntelek
benneteket! A tanévkezdéskor nemcsak a diákok
tesznek fogadalmat az eredményesebb tanulásra vagy
a szülők a nagyobb odafigyelésre, hanem a
pedagógusok is: még jobb eredményeket, sikeresebb
programokat szeretnénk. Ez így van rendjén. Ebben a
tanévben is meg kell tenni mindent annak érdekében,
hogy iskolánkban lehetőségeket biztosítsunk a
gyerekek értelmi, érzelmi és testi fejlődésük
előrehaladásában.
► ►►

