A szemetes autó programja 2010. második felében
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Ülésezett a Helyi Tanács
Június 21-jén soros ülését tartotta a Helyi Tanács. A gyűlésen jelen volt 9
képviselő, hiányzott Szász Csaba Levente és Pásztor István. A napirendi pontok
sorában a következőket tárgyalták:
1. A májusi tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
2.
Csíkfalva község részvétele a Nyárád Vögye Leader Egyesület
megalakításában. A község alapító tagként vesz részt, az egyesület pedig
pályázna a Leader-térség cím elnyerésére és európai pénzek lehívására, hogy
megvalósíthassa a Leader porgramot a Nyárádmentén. FM és MS tartózkodik, a
többiek megszavazzák.
3. Szőke József területet bérelne a község legelőjéből. A döntés
meghozatalát elhalasztotta a tanács.
4. Székely-Benczédi Éva támogatást kér a 20 éves francia testvérkapcsolat
megünneplésére. A heyi tanács egyhangúan dönt 1000 lej odaítéléséről.
5. Egyéb kérdések megtárgyalása.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
.
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Vendégeink voltak a rábakecöliek
Július 2-6. között községünkbe látogatott a magyarországi Rábakecöl
küldöttsége Tuba Erik polgármester vezetésével. A 19 fős csoportot a
Polgármesteri Hivatalban fogadták a községbeliek.
Mivel a csoport tagjai közül kevesen jártak az
eddigiekben Csíkfalván, szombaton Balogh István
polgármester bemutatta nekik a községet:
meglátogatták a közigazgatási székházat, az
iskolában elért fejlesztéseket, majd a községhez
tartozó településeken is áthaladtak a vendégek. A
szentmártoni unitárius egyháznál Varga Sándor
tiszteletes mutatta be a faragott kaput és a műemlék templomot a vendégek
megelégedésére.
Délután a házigazdák a jobbágyfalvi Tündér Ilona vendégház tanyájára
vitték a magyarországi vendégeket, akiket gulyással láttak vendégül, válaszul a
vendégek „ellátták a házigazdák baját”, ugyanis barátságos focimeccsen 3-0-ra
győzedelmeskedtek a vendéglátók felett.
Vasárnap pihenéssel, kirándulással töltötték az időt a vendégek, este pedig
a vármezői pisztrángot kóstolták meg.
Hétfőn a vendégek és vendéglátók székelyföldi kiránduláson vettek részt,
megtekintették a székelyudvarhelyi szoborparkot, a csíksomlyói kegytemplomot
és a Barátok feredőjét, ásványvizet kóstoltak, majd ellátogattak Gyímesbükkre, az
egykori államhatárhoz.
A vendégek kedden utaztak haza. Tuba Erik rábakecöli polgármester a
küldöttség nevében köszönte meg a szíves vendéglátást és a maradandó
élményeket.

Kezdődnek a Csűrszemináriumok
Július 14-én, szerdán immár negyedszer veszi kezdetét a Csíkfalvi
Csűrszemináriumok nevű rendezvény a községünkben. A Sapientia EMTE
marosvásárhelyi tagozatának kommunikáció és közkapcsolatok szakos hallgatói
2004 óta járnak ki nyári gyakorlatokat és kutatásokat végezni a községbe. 2007ben a munka mellé szemináriumokat, azaz tudományos előadásokat, vitákat
szerveztek a diákok számára.
Az idei rendezvény központi témája az örökség, emlékezet, identitás. Az
előadásokra a Csíkfalva 53. szám alatti ingatlan csűrjében és a Polgármesteri
Hivatalban kerül sor délutánonként 6 órától a
következő program szerint:
Szerda:
A
paraszti-népi
örökség
jelentésváltozásai (Kovács Piroska és Vajda András
néprajzkutatók)
Csütörtök:
Történelmi
örökség
a
vidékfejlesztés szolgálatában. A Só útja (dr. Hajdu
Zoltán ökológus, a Fókusz Öko Központ vezetője),
Hagyományos gyümölcsészet Udvarhelyszéken: természeti, mezőgazdasági és
kulturális örökség (Péter Pál, az AGORA - Fenntartható Fejlesztési
Munkacsoport elnöke)
Péntek: Táj, történelem, örökség: az örddögárok - Csörsz árok rendszer a
Kárpát-medencében (Dr. Füleki György egyetemi tanár, Harkányiné Dr. Székely
Zsuzsánna egyetemi docens, Gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdasági és
Környezettudományi Kar)
Szombat: Európai örökség: a Római Birodalom limese. Erdélyi
vonatkozások (Dr. Visy Zsolt régész, Pécsi Tudományegyetem)

Tanfolyam zárult és honlap készült Csíkfalva községben
Csíkfalva község önkormányzata két pályázatot nyert a tavalyi év végén a
magyar kormány Szülőföld Alap programja révén. A Gazdaképzés Csíkfalva községben című projekt keretében állattenyésztési és zöldségtermesztői
szakképesítési tanfolyamokat szervezetünk, amelyre 23 személy jelentkezett. A
hallgatók három hónapig előadásokat hallgattak, majd szakmai gyakorlatokon
vettek részt, máus 31-én pedig sikeresen vizsgáztak, így államilag elismert
okleveleket vehetnek át a közeljövőben.
A másik elképzelés az elektronikus közigazgatás alapjainak
megteremtésére vonatkozik, célkitűzései a lakosság közérdekű kérdésekben
való tájékozottságának növelése, a véleménynyilvánítás lehetőségének
biztosítása, a döntéshozatalban való részvétel; a lakossági bizalom fokozása
az önkormányzat irányában. Ezért egy interaktív weboldalt (www.csikfalva.ro
és www.vargata.ro) hoztunk létre, amely révén minden közérdekű információt

megtalál a lakosság, letölthető és visszaküldhető néhány mindennap használatos
kérvény, bevallási ív, űrlap, továbbá elektronikus posta révén szórható majd az
információ a lakosság körében. A létrehozott portálon a
felhasználó megtalálja a községre vontakozó adatokat, a
helyi közintézmények elérhetőségeit, továbbá követheti a
polgármesteri hivatal és a helyi tanács működését,
értesülhet
a
tanácshatározatokról,
közbeszerzési
eljárásokról. Mivel a törvény Romániában lehetővé teszi
az anyanyelv használatát a helyi közigazgatásban is, a weboldalon különböző
linkek révén szinte minden információ elérhető, ami az anyanyelvhasználatra és a
közigazgatásra vonatkozik: törvények, rendeletek, jogszabályok, Hivatalos
közlöny, önkormányzati szakirodalom és ABC, intézménytár, pályázati
lehetőségek - mindez magyar nyelven is.
A jó és gyors kommunikáció érdekében a Polgármesteri Hivatal minden
lakost megkér arra, hogy amennyiben e-mail címmel rendelkeznek, tudassák azt
velünk, így a híreket, hirdetéseket, közleményeket ingyen és gyorsan el tudjuk
juttatni Önökhöz.

Száz éves hölgyet köszöntöttek
Június 18-án ünnepelte 100. születésnapját a
jobbágyfalvi Májai Margit néni, akit rokonai,
családtagjai mellett Balogh István polgármester is
köszöntött.
Az idős hölgy igen magas kora ellenére is meglehetősen jó egészségnek
örvend. Életében sohasem fogyasztott szalonnát és kövér húst, alkoholt és
dohányt. Kedvence a csirkehús, ezenkívül hihetetlen mennyiségű lekvárt
elkanalaz. És minden délután elszürcsölget egy csésze fekete kávét. A „családi
gyógyszer”-nek számító aszpirinon kívül nem használ csupán kenőcsöket a
térdeire. Nincs érelmeszesedése, és a keze sem remeg. Ma is önállóan öltözködik,
pontosan délben kell felszolgálni neki az ebédet, aztán egy kis séta a lakásban és
tévézés: ez jelenti Margit néni napi programját.
Margit néni 1910 nyarán született Jobbágyfalván Szász Márton
többgyermekes családjában, majd Májai Albert vette feleségül, házasságukat hat
gyermekkel áldotta meg az ég. Nem volt könnyű az élete: gyerekként élte át az
első világháborút, családfenntartóként a másodikat. Három éve vette magához a
Szovátán élő fia, addig egyedül élt Jobbágyfalván és önállóan ellátta magát. „Ki
hitte volna azt, hogy még száz éves korban is kimegyek?” – mondja Margit néni,
amint segítség nélkül, két botját is csak biztonságként fogva áttipeg egyik
szobából a másikba. Mint megtudtuk, anyai ágon mind hosszú kort értek meg a
családban a nők, és Csíkfalva községben jelenleg is csak két személy van, aki
korban megközelíti őt.

Gondozzák a zöldövezeteket

A Polgármesteri Hivatal pályázati pénzből egy fűnyíró gépet vásárolt, amellyel a
községi zöldövezetek renben tartását végezik, továbbá egy nagyteljesítményű
kézi motoros kaszát is beszereztek, amellyel a községi temetőket kaszálják.

