Ülésezett a helyi tanács
Május 30-án ülésezett a Helyi Tanács a következő napirendi pontokkal:
1. A jobbágyfalvi kultúrotthon feljavítási tervének és a műszaki-gazdasági
mutatóinak jóváhagyása
2. A jobbágyfalvi kultúrotthon feljavítási terve szükségességének
jóváhagyása
3. A jobbágyfalvi kultúrotthon szervezési és működési szabályzatának
jóváhagyása
4. A szentmártoni kultúrotthon szervezési és működési szabályzatának
jóváhagyása
5. „A néptánc népszerűsítése Csíkfalva községben” című terv
szükségességének jóváhagyása
6. „A kulturális örökség népszerűsítése Csíkfalva községben” című terv
szükségességének jóváhagyása
7. A községi címer végső változatának elfogadása
8. A község 2012. évi költségvetésének módosítása: a bevételi oldal
kiigazítása 1.852.000 lejjel, a kiadási oldal kiigazítása 1.973.000 lejjel
9. A község költségvetésének 2012. március 31-iki végrehajtási
számlájának jóváhagyása
Június 25-én ülésezett az új helyi tanács. Ezen az ülésen Balogh István
lemondott tanácsosi tisztségéről a polgármesteri cím javára, ezért a megürült
helyre Varga Ervin került, akit ezen az ülésen meg is választottak
alpolgármesternek, majd megalakultak a szakbizottságok is.
Június 29-én ismét ülésezett a Helyi Tanács, a következő napirendi pontokkal:
1. Balogh István polgármester eskűtétele
2. Területcsere jóváhagyása Papp Erzsébet és a község között. P.E. egy 8000 lej
értékű, 600 négyzetméteres külterületet átad a községnek, amely ennek helyébe
egy 7900 lej értékű, 240 négyzetméteres belterületetet adományoz. A telekcsere a
csíkfalvi ravatalozó helyének biztosítása miatt történt.
3. Területcsere jóváhagyása Muzsi János és a község között. M.J. egy 86.000 lej
értékű, 1,15 hektáros külterületet átad a községnek, amely helyébe 86.000 lej
értékű, 1,75 hektáros külterületetet adományoz. A telekcsere a jobbágyfalvi
ravatalozó helyének biztosítása és a temető bővítése miatt történt.
4. A község 2012-es költségvetésének kiigazítása.
5. Kérések, különfélék

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV SZEMÉT: július 16., augusztus 13., szeptember 10.
(Csíkfalva, Jobbágyfalva), július 18., augusztus 15., szeptember 12.
(Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
HÁZTARTÁSI HULLADÉK: július 30., augusztus 27., szeptember 24.
(Csíkfalva, Jobbágyfalva), augusztus 1., 29., szeptember 26. (Szentmárton,
Vadad, Búzaháza)
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Csíkfalva község falvainak tisztelt szavazópolgárai!
A helyi tanács és a magam nevében szeretném megköszönni, hogy a
június 10-iki helyhatósági választásokat komolyan vették, és 58%-ban éltek is a
választás lehetőségével. Köszönhetően Önöknek, képviselőtestületünk 588
szavazat után hét RMDSZ tanácsossal (amely lehetett volna nyolc is, ha 4-gyel
több szavazatot kap az RMDSZ), 118 szavazat után két EMNP tanácsossal és 182
szavazat után 2 MPP tanácsossal indul.
Köszönöm, hogy Önök közül nagyon sokan pozitívan értékelték az elmúlt
4, illetve 12 év tevékenységét, és úgy gondolták, hogy továbbra is Velem és az
RMDSZ többségű tanácsosi testülettel képzelik el az elkövetkező 4 évet.
Köszönöm az egyházak erkölcsi támogatását, és köszönöm a be nem jutott
tanácsosjelöltek munkáját és komoly hozzáállását is. Továbbra is számítunk
munkájukra, támogatásukra. Nem utolsó sorban illesse köszönet mindazok
munkáját, akik részt vettek a választási bizottságokban illetve a választás
szervezésében és tisztességgel, jóindulattal végezték munkájukat.
Az eredmények valószínűsíthetően azt bizonyítják, hogy a választók 25%ának, vagy azoknak, akik az MPP polgármester-jelöltjére szavaznak, nem tetszik
az, ha egy polgármester nap mint nap dolgozik, épít, szervez, még többet is
felvállal, mint ami a munkája. Nekik nem kell aszfaltos út, modern iskola,
tornaterem, sportpálya, tánccsoport, szennyvízrendszer, és még sorolhatnám.
Nem tudom, hogy ezek az emberek mit akarnak, illetve mit várnak el tőlem és
társaimtól. Nem közölték velem, velünk, a 75%-kal, hogy hogyan is képzelik el a
községfejlesztést, és hogyan képzelik el a közös jövőnket ebben a községben.
Hiszen ha tetszik, ha nem tetszik, együtt kell élnünk ebben a községben.
Az is kiderült az eredményekből, hogy a szavazásra jogosultak 42%-a
sajnos távol maradt az urnáktól (igaz, hogy ezeknek fele nem tartózkodik itthon),
nem használta ki a demokrácia adta lehetőséget, a szabad választás jogát. Nem
szentelt fél órát arra, hogy saját, illetve gyermekei, unokái jövőbeli
életkörülményei érdekében, magyarságunk megmaradása érdekében saját
meggyőződése szerint válasszon. Hogy ennek mi lehet az oka? Nem tudom. Csak
remélni merem, hogy nem az én személyem. Az elkövetkező négy évben
megpróbálok tenni annak érdekében, hogy meggyőzzem őket: El kell menni
választani! Ha nem a polgármesterért, akkor a megyei képviseletért, de el kell
menni!

A helyi tanácsról az a véleményem, hogy működése érdekében még sosem
volt olyan nagy szükség az összefogásra, az együttműködésre, mint most.
Amennyiben nem fogunk tudni együttműködni, akkor sajnos lesznek olyan fontos
kérdések, amelyeket nem fogunk tudni zökkenőmentesen kivitelezni, bár fontosak
lennének a község számára. Ezúttal szeretném felkérni az ellenzéki pártok
képviselőit, hogy a község érdekében próbáljunk meg kialakítani egy hatékony
párbeszédet. Egy új politikai helyzet alakult ki, amelyhez hasonló nem volt még
az elmúlt huszonkét évben. Meg kell tanuljunk politizálni az új körülményeknek
megfelelően.
Tisztelettel,
Balogh István, polgármester

Árvíz után
Június 5-ére virradólag a hatalmas esőmennyiség következtében rég nem
tapasztalt méretű árvíz lepte el a községet. Az első kárfelmérések szerint a víz 13
lakóházat, 268 gazdaságot és kutat, 686 személyt, 150 hektár területet érintett, 10
hidat és 4 utca felületét rongálta meg. A kárelhárítás azonnal megkezdődött, a
helyi önkéntes lakosok mellett a csíkfalvi, székelyhodosi, mikházi, nyárádremetei
és szovátai önkéntes tűzoltócsapatok siettek a község segítségére, míg más
községek szivattyúkat küldtek. Közel egy héten át dolgoztak a szivattyúk, hogy a
gazdaságokból, pincékből és a kutakból eltávolítsák a vizet. A közegészségügyi
igazgatóság révén fertőtlenítőszert kapott a község, így az érintett kutakat sikerült
fertőtleníteni is. Az önkormányzat ismételten felkérte a Román Vízügy Marosi
Vízgadálkodási Rendszerét, hogy a község területén végezzen hidrotechnikai
munkálatokat az Istánd és a vadadi Ferenc-patakokon és az azokba ömlő mezei
patakokon, és ássa ki az egykori Malomárkot. Ezek a vízfolyások nem tartoznak a
község fennhatósága alá, ezért munkálatokat sem végezhet rajtuk, ám elhanyagolt
állapotuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ár nem tudott levonulni. Ezúton
ismételten felkérjük a lakosságot is, hogy mindenki a háza, mezőgazdasági
területei körül takarítsa ki a sáncokat, vízfolyásokat, hiszen most mindenki
megtapasztalhatta, mit jelent ezek elhanyagolt állapota.
A kárelhárítási, szivattyúzási és fertőtlenítési munkálatok során 3500 lejre
kellett üzemanyagot vásárolni, a lakosságnak kiosztott ingyenes ivóvíz 8500 lejbe
került, egyéb költségek 1000 lejre rúgnak. Az infrastrukturális károk rendezése
csak ezután következik, ezért ezeknek költségei újabb kiadásokat jelentenek
majd.
Ezúttal
mondunk
köszönetet
mindenkinek, aki kivette részét a munkálatokból:
Szabó Árpád, Marton András, Szász Lehel,
Szálteleki Ferenc, Szálteleki Miklós, IszlaiPásztor Tibor, ifj. Molnár Zsigmond, Fazakas
Domokos, Mihály Lóránd, Mihály Mátyás,
Gábor G. Gábor, Gábor M. Gábor, ifj. Orbán
Zoltán, Fogarasi Norbert, Szász Lóránd, Mihály
Csongor, Rafi Lajos, Gábor Tibor, Tóth Gyula, Tóth Zsolt, Balogh István, Domó

Mihály, Gligor Róbert László, Varga Ervin, László Márton, Molnár Endre,
Kerekes József, Nagy Zsolt, Mihály József, Marton Szilárd, Marton Attila, Sütő
János, Sándor Szilárd, Incze Kálmán, Gheorgita András, Székely-Benczédi
László, Isztoica Mihály, Kilyén Csaba, László Gellért, a székelyhodosi önkéntes
tűzoltók (Orbán Sándor, Barabási Ottó, Sárosi Ferenc, Kovács Mózes), a
mikházi, nyárádremetei és szovátai önkéntes tűzoltók, a nyárádszeredai Kiss Ernő
vállalkozó és munkatársai. Továbbá köszönetet mondunk a székelyhodosi,
nyárádremetei, havadi és nyárádgálfalvi polgármesteri hivataloknak, amiért
segítséget nyújtottak szivattyúk és tömlők biztosítása révén. Az esetleges
névkimaradásért megéretésüket kérjük.

Választások után
A június 10-iki helyhatósági választásokon községszinten a szavazópolgárok
58%-a járult az urnákhoz. A szavazás eredményeként Balogh Istvánt negyedszer
választották polgármesterré, ezúttal a szavazók 75%-a adta rá voksát. A helyi
tanácsban a helyek a következőként oszlanak meg: RMDSZ 7 hely (László
László, Kilyén Csaba, Katona Csaba-Péter, Nagy Csaba, Balogh BlankaElizabeta, Isztoica Mihai, Varga Ervin), MPP 2 hely (Ambrus Jenő, Mihály
Alexandru), EMNP 2 hely (Molnár Endre, Marton Zoltán).

A községi címerről
A helyi tanács által elfogadott címer elemei: a kék alapú
címerpajzsot a Nyárádot jelképező ezüst hullámos sáv választja két
részre. A felső részében ezüst színű, fekete csíkos csíkhal, amely a
község nevére utal, az alsó részen öt arany búzakalász, utalva a
község falvaira. A címerpajzsot egybástyás vár koronázza, a községi
rangra utalva. A címerterv megyei, regionális és országos jóváhagyást is kell
nyerjen, hogy hivatalossá váljon és használható legyen.

Adomány a Csűrszínháznak
A mikházi Csűrszínház szervezőbizottsága kérést intézett a községhez,
amelyben adományokat várt a jún. 29.-júl.1. közötti Csűrszínházi Napok
kiadásaihoz. A kérésre a következő személyek adományoztak a község területéről
élelmiszeri termékeket: ifj. Szász Sándor, Májai Zsigmond, Menyhárt Attila,
Mózes István, Szász Géza, Nagy Kálmán, Varga Ervin.

Felszólítás
A közúti forgalomról szóló 195/2002. évi sürgősségi Kormányrendelet 76.
cikkelye alapján a közúti forgalomban résztvevő, bejegyzett járművek
tulajdonosainak kötelességük biztosítást kötni.

Felkérjük azokat a személyeket, akik helyi számtáblákat igényeltek
kismotrokra (moped), hogy 15 napon belül hozzák be a biztosítás fénymásolatát,
hogy csatolhassuk a dossziéjukba. Amennyiben nincs biztosításuk, kérjük, hogy
azonnal intézkedjenek, ugyanis annak hiánya kihágásnak minősül és büntetendő.

