a Bartók Béla népdalgyűjtő emlékére rendezett centenáriumi ünnepségen,
majd Bözödön a Marosi Unitárius Kör ünnepi találkozóján. Szeptember
utolsó hétvégéjén a magyarországi
Kakasd testvértelepülésen vendégszerepelt a szüreti mulatságon.
A kórus jó kapcsolatot alakított
ki a bihardiószegi református egyházzal, tavaly ősszel ott léptek fel, idén
nyáron Jobbágyfalván fogadták a
diószegi kórus viszont-látogatását. A jobbágyfalviak október 19-én ismét
fellépnek a diószegi református templomban.

Gyakorlatoznak a tűzoltók
Rendszeresen gyakorlatoznak, készülnek a községi tűzoltók, hogy
bármikor készenlétben lehessenek bevetésre. Legutóbb okt. 3-án este
végeztek éjszakai próbagyakorlatot Jobbágy-falván
a légzőkészülékek használatával. A füsttel elborított
épületből egy csoportnak egy személyt kellett
kimentenie, míg egy másik csoportnak egy elrejtett
gázpalackot kellett kihoznia.
Az elmúlt időszakban is rendszeresen részt
vett az alakulat különböző versenyeken: augusztus
16-án Ákosfalván, szeptember 6-án Nyárádremetén
vettek részt tűzoltó versenyeken, de ott lesznek az
október 11-én Jedden megrenedezendő tűzoltó
napon is, de egy csoport ellátogat a Farkaslakán
megrendezendő Hargita megyei csapatok versenyére is.

Fociznak a fiúk
Folyik az őszi labdarúgó idény, községünk csapata a 6. liga 1.
csoportjában játszik. Az eddigi hat forduló után a csapat a 8. helyen áll 2
győzelemmel, 1 döntetlennel, 3 verességgel. A Polgármesteri Hivatal
hamarosan megvásárolja a sportpálya kezelésére szükséges motoros
fűnyírót a klub számára megítélt helyi támogatásból.

SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSA
Jobbágyfalva, Csíkfalva: október 6., november 3., december 1., 29.
válogatott, október 20., november 17., december 15. háztartási.
Szentmárton, Búzaháza, Vadad: október 8., november 5., december 3., 31.
válogatott, november 19., december 17. háztartási.
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa. Szerkeszti Gligor Róbert László
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Be kell hajtani az adósságokat
Sajnos, még mindig nagyon kevesen fizetik be rendszeresen a helyi
adókat. A törvény kötelezi a Polgármesteri Hivatalt, hogy megtegye a
kellő lépéseket az adók behajtására, ezt pedig a Számvevőszék is
ellenőrzi. A Helyi Tanács megtiltotta, hogy a Polgármesteri Hivatal
bármilyen okiratot kiadjon azoknak a személyeknek/családoknak, akiknek
adótartozásuk van. Továbbá lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a
jövedelemmel (fizetés, nyugdíj, segély) rendelkező személyektől ezeket
az összegeket visszatartsák, míg a jövedelemmel nem rendelkező
személyek dossziéi törvényszéki végrehajtókhoz kerülnek, akik
rendelkeznek majd a kintlevőségek felhajtásáról. A kellemetlenségek
elkerülése végett felkérjük az adósokat, mihamarabb fizessék be a
pénztárba tartozásaikat, ellenkező esetben az állam alkalmazni fogja a
kényszermegoldásokat.

Tovább folytatnák a halottasházakat
Kilyén Csaba tanácsos javaslatára a
búzaházi
kultúrotthon
tetőzetének
javítására vásárolt faanyagot és cserepet
elosztották és a halottasházakra fordítják. A
csíkfalvi épület befedését elvégezték,
következik a jobbágyfalvi épületnél a kinti
tér befedése, és Szentmártonban is fel lehet használni a fát és a cserepet,
ha elkészül a kinti tér.

Rendezni kell a köztereket
A Polgármesteri Hivatal felhívja a
lakosság figyelmét, hogy október
folyamán mindenki tegye rendbe a
portája előtti területet, a füvet kaszálja
le, a sáncot takarítsa ki. Ott, ahol
csatornázási munkálatok folynak, a
kivitelező cég köteles a sáncokat és hidakat helyreállítani. A munkálatok

ideje alatt a lakosság türelmét és megértését kérjük. A csatornázási
munkálatoknak mindeddig 40%-a valósult meg, a fővezetéket még
Szentmártonban a főutcán és Csíkfalván a búzaházi utcában kell
elhelyezni, ezután következnének a bekötések, a tisztítóállomás és hét

átemelő pumpaház megépítése. Jelenleg négy munkacsoport is
dolgozik a községben.

Elköltözött az iskola
A tantestület kérésére a nyári vakáció
során a jobbágyfalvi elemi osztályok a régi
katolikus iskola épületéből átköltöztek az
óvoda épületébe, ahol egyik nagyteremből
két kisebbet alakítottak ki. Ennek érdekében
elválasztó falat építettek, ajtókat, ablakokat
cseréltek ki, feljáró lépcső épült, továbbá az
egész épület belsejét kifestették (Máthé Sándor önkéntes munkája). A
napokban feljavítják a hintát, újrafestik a kerítést is.

Máshol is javítanak
Vadadban szeptember folyamán újjáépült az iskola melletti
megrongálódott híd a patakon át, új, vasbetonnal ellátott járófelületet
alakítottak ki rajta, továbbá lefolyó árkokat ástak és utcákat is köveztek. A
tavasz folyamán a Belső utcában egy átfolyót is feljavítottak.
Csíkfalván az iskola székely kapuit, az iskola előtti kopjafát, a
jobbágyfalvi kopjafát és a község bejáratánál álló üdvözlő táblákat
kezelték le, a csíkfalvi orvosi rendelőnél lefestették a kerítést, takarítottak
a közterületeken.

Napközi indult
Hosszított programú óvodai program indult október 1-jétől
Csíkfalván. Az iskola új szárnyának emeleti termében alakították ki a
helyiséget, ahol a gyerekek elfogyaszthatják a megrendelt ebédet,
alhatnak és játszhatnak délután 5 óráig. Délben Jobbágyfalváról és
Szentmártonból az iskolabusz elviszi Csíkfalvára a gyerekeket, a délutáni
hazaszállítás a szülők feladata. Egyelőre hat gyermek van beírva a
napközibe, de további jelentkezőket is várunk a többi településről is. A
szülőkre eső költség gyerekenként havi 100 lej, s ha a helyi tanács
jóváhagyja, akkor az önkormányzat is pénzbeli támogatást nyújt majd a
program működtetésére.

Kulturális Napokat rendezünk

A tavalyi után idén október 24-26-án is Községi Kulturális Napokat
rendezünk EU-s pályázati támogatásból. Az idei ünnepség két téma köré
szerveződik. Szombaton délelőtt Vadadban lesz ünnepség, ahol a
kollektivizálási időszakban meggyilkolt Kiss Istvánnak állítottak
emlékművet. Istentisztelet után rövid történelmi előadás lesz, majd
felavatjuk az emlékművet, ezt követi az iskolások
műsora, állófogadás és beszélgetés. Kérjük a vadadi
lakosság részvételét is.
Vasárnap délután az EU-s forrásokból
felújított
jobbágyfalvi
kultúrotthon
avatóünnepségére
kerül sor, és ha a
helyi
tanács
jóváhagyja, nevet
is
adunk
az
intézménynek. A
műsor keretén belül az óvodások és
iskolások műsorára és őszi kiállítására
kerül sor, majd kórusok lépnek fel, kiosztjuk a Pro Csíkfalva idei
érdemdíjakat. A rendezvényen szívesen látunk mindenkit a községből,
ünnepeljünk együtt minnél többen ezen a két napon.
Mivel az ünnepségre magyarországi testvértelepüléseinkről
(Kakasd, Rábakecöl) idén sok vendég (kórusok, hivatalosságok)
érkezik, szállásadó családokat keresünk. Aki vendéget tud fogadni,
kérjük, jelezze ezen szándékát sürgősen a Polgármesteri Hivatalban
október 16-ig a szervezés gördülékenysége érdekében.

Alá lehet írni
Nagyon sok panasz érkezett a jobbágyfalvi lakosok részéről az
áramerősség gyakori ingadozása miatt. Ezért aláírásokat gyűjtünk,
amelyet továbbítani szeretnénk az áramszolgáltató felé. Aki alá szeretné
írni az ívet, megteheti a helyi tanácsosoknál vagy a Polgármesteri
Hivatalban.

Vendégszerepléseken a kórus
Több meghívást is kapott az utóbbi időben a jobbágyfalvi Nagy
Ferenc Férfikar. Szeptember elején Jobbágytelkén lépett fel
►►►

