Ülésezett a Helyi Tanács
Július 27-én tartotta soros ülését a Helyi Tanács, egyetlen képviselő
hiányzott. Napiredi pontok:
1. A júniusi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki elfogadta.
2. Az idei költségvetés módosítása. Bizonyos összegeket a pénzügyi
igazgatóság rendelete szerint a 3. negyedévről át kellett csoportosítani a
4.-re, a tanügyi fizetésalapot 10 ezer lejjel csökkentette az állam, és 5
ezer lejjel emelni kellett a folyó költségek keretét, ahová a helyi adók és
illetékek folynak be. MS. tartózkodott.
3. A 27-es községi út egyes szakaszainak átosztályozása. A búzaházi út egy
szakaszát és a falu közötti részét (összesen 2560 métert) át kellett
minősíteni mellékútból és utcából községi úttá. M.S. és F.M.
tartózkodtak.
4. A búzaházi legelő egy részének (7,46 Ha) bérbe adása. A tanács
egyhangúlag jóváhagyta a terület bérbeadását évi 250 lejes
hektáronkénti bérért.
5. 1400 lej megszavazása a Csíkfalva-Hodos ADI részére. A tavaly
készített integrált pályázathoz szükséges kifizetni néhány elmaradt
engedély értékét, ehhez szükséges az összeg. M.S. tartózkodott, a
többiek megszavazták.
6. A 2009. évi 45. sz. Határozat módosítsa. A kormányi sürgősségi
rendeletben emelte kétszeresére a 2000 köbcenti fölötti motoros
járművek adóját, amit a helyi tanács is el kell fogadjon. Mindenki
megszavazta.
7. A helyi apparatus személyzeti felépítésnek jóváhagyása. Ezt az országos
hatóságnak kellett megküldeni, így a tanács is megszavazta a felépítést.
8. Az RMGE támogatást gyűjtott a magyarországi árvízkárosultak
megsegítésére és a község hozzájárulását is kérte. Az önkormányzat
1000 lej vagy 20 köbmter fa árának átutalását javasolta. M.S.ellenzi,
hogy az RMGE ossza ki a pénzt, FM elfogadja a javaslatot azzal a
kikötéssel, hogy a község juttassa el a pénzt a rászorulóknak. A többiek
elfogadják az önkormányzat előterjesztését.

Augusztusi döntések
Soros ülését aug. 26-án tartotta a Helyi Tanács, a következő napirenddel:

1. Fa értékesítése. Javasolják hogy a tűzifát 50, az épületfát 200 lejes
köbméterenkénti árban hirdessék meg a lábán, a kitermelést a vállalkozó
végezze. M.S. tartózkodik,a többiek elfogadják.
2. A község részvétele egy országos környezetvédelmi programban a vízés csatornahálózat kiépítése céljából. M.S. tartózkodik, a többiek
elfogadják.
3. Az előbbi program gazdasági és műszaki mutatóinak elfogadása. M.S. és
F.M. tartózkodnak.

4. Autócsere. A község autót kap a környezetvédelmi minisztériumtól. Az
adományt el kell fogadni, és a jelenlegi autót ingyenesen át kell adni egy
másik közintézménynek. M.S. tartózkodik, a többiek jóváhagyják.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
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„Kötelez a húsz év!”
Fáradságos és eredményes kapcsolatot ünnepeltek augusztus 21-én a
nyárádszentmártoniak és francia barátaik: húsz éve fogadta testvérévé
Borurgogne a nyárádmenti települést.
A Coup de main à Mitresti (Segítő kezet Nyárádszentmártonnak) nevű
szervezet vállalta fel a településre irányuló segélyprogramok irányítását. 1990 és
1995 között folyamatosan küldtek élelmiszer-, gyógyszer-, ruha- és
tanfelszerelés- és pénzadományokat. A pénzek kezdetben magánszemélyektől
érkeztek, 1995 óta a burgundiak minden év pünkösdjén kirakóvásárt tartanak,
amelynek jövedelmét a nyárádmentieknek adják – mondta el Marie-Thérèse
Gosset elnök. Nyárádszentmártonban 1995-ben
létrejött a Bonyami egyesület, hogy a befolyó
összegeket kezelje és közösségi célokra
fordítsa. Az elmúlt húsz év alatt 74 felnőtt és 63
tanuló
járt
Csíkfalva
községből
Franciaországban, a franciák támogatásával a
szentmártoni iskola és óvoda épületét
feljavították, központi fűtéssel, mosdókkal és
tusolókkal látták el, 2008-ig a csíkfalvi iskolát
is támogatták. A betegek számára állandó támogatást nyújtottak, a
földműveseknek is tanácsokkal, vetőmagvakkal, vegyszerekkel segítettek. Ezt
meleg fogadtatással, vendégszeretettel és kellemes emlékekkel tudták viszonozni
a nyárádmentiek: 85 felnőtt és 6 gyerek érkezett Bourgogne kantonból ide. A
franciák ezután is komoly segítséget szeretnének nyújtani a szentmártoni oktatási
intézmény javítására, felszerelésére és udvarának alakítására.
A húsz éves kapcsolatra a helyiek és
francia
vendégeik
a
községháza
dísztermében emlékeztek. A kellemes
emlékek,
közös
programok
és
a
megvalósítások után egy perc csenddel
adóztak azoknak az emléke előtt is, akik

mozgatói voltak a partnerségnek, de nem érték meg ezt a kerek évfordulót.
Balogh István, Csíkfalva polgármestere szerint nem hiábavaló, hanem
gyümölcsöző, eredményekkel teli húsz év áll már mögöttük. ”Vannak emberek,
akiket a segítségadás tudata kárpótol a fáradságos munkáért. Gondolom,
barátainkat is ez motiválta, mi pedig vendégszeretetet és barátságot tudtunk
nyújtani” – összegzett az elöljáró.
Az ünnepi találkozón Balgoh István polgármester, a szentmártoni Bonyami
egyesület részéről Székely-Benczédi
Éva, a franciák részéről Marie-Thérèse
Gosset elnök írták alá a két évtizedes
kapcsolat
emlékdokumentumát.
A
helyiek kitűntető okleveleket nyújtottak
át
a
kapcsolat
ápolásáért
a
vendégeknek, akik ezt egy kimondottan
erre az alkalomra készült bourgogne-i
festménnyel és egy francia lobogóval
viszonozták. A községháza előtt egy
táblát is lelepleztek a kapcsolat
emlékére. A nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes helyi táncrenddel
gyönyörködtette a vendégeket, akik egy Champagne vidéki dalt adtak elő
házigazdáiknak.

Nyolcadszor versenyeztek a nyárádmenti gazdák
Augusztus 21-én ismét szántóversenyt tartottak Csíkfalva községben az
önkormányzat, a Megyei Tanács és a Mezőgazdasági Kamara szervezésében. A
Csegely dűlőben a tavalyinál kevesebb, összesen kilenc versenyző állt
rajtvonalhoz, köztük meglepő módon több tizenéves is: Bíró Csongor (28 éves,
Nyárádszereda), ifj. Pásztor István (19, Csíkfalva), Tóth József (68, Vadad), Tóth
Szabolcs (13, Vadad), Szabó Árpád
(39, Csíkfalva), Nagy Alex (16,
Csíkfalva),
Szabó
Zoltán
(23,
Nyárádszentmárton), Bán Norbert (12,
Nyárádszentmárton) és Török Csaba
(42, Székelyhodos).
A gépek ötperces időközönként
indultak munkára. Egyesek simán
megbírkóztak a feladattal, mások
lasabban haladtak, a gyerekeknek
pedig jól fogott az apai jótanács. A
zsűri odafigyelt a kezdő- és védőbarázdára,
beszegésre, a növényi maradványok fedésére,
a barázdák mélységére, illeszkedésére és a
gépek kinézetére. A csíkfalvi Szabó Árpád jó
teljesítménnyel és kitűnő munkával nyerte el
az első díjat, őt követte Bíró Csongor és Szabó

Zoltán. A támogatóknak köszönhetően a többi versenyző sem távozott üres
kézzel és zsebbel: minden versenyző 20 lejes részvételi díjat, továbbá kesztyűt,
vedret, szerszámot, palackot vehetett át.
A mezőgazdasági kamara nyárádszeredai irodájának vezetője, Fábian
Attila elégedett a színvonallal: “Vannak olyan minőségű munkák, amellyel akár
nemzetközi versenyekre is be lehet nevezni.” A mérnök azt sem tartja kizártnak,
hogy a következő évben legalább egy versenyző
eljusson nemzetközi szántóversenyre is.

Köszönetnyilvánítás
Az önkormányzat ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki az idei
szántóverseny megszervezését támogatta. Elsősorban köszönet Fábián Attila
mérnöknek a fáradhatatlan szervezői munkáért, továbbá az
adományozóknak: Kilyén Csaba (ő biztosította az egyik bogrács tartalmát),
Makkai Endre (50 lej), Isztoica Csaba (50 lej), Isztoica Mihály (50 lej),
Lőrinczi Domokos (gumibelső), Szász Lóránd (2 zsák búza), Pásztor István
(juhhús), Szőke József (sajt, orda), Helyi Önkormányzat (332 lej), Megyei
Mezőgazdasági Kamara (a Megyei Tanács révén - 700 lej).

Érezhetőek a megszorítások
A kormány megszorító intézkedései szerint az önkormányzatnak is spórolnia kell:
50%ákal kell csökkenteni az üzemanyag, 25%-kal a személyzet, 20%-kal az
anyagi kiadások költségeit, továbbá szeptember folyamán 27 ezer lejt vissza kell
utalni az állampénztárba. Mindezt olyan körülmények között, hogy az idénre a
tavalyi költségvetésének kevesebb mint felét kapta csupán a község. Ezen okok
miatt vannak leállva bizonyos elkezdett beruházások és nem kezdődhetnek újabb
projektek, ezért szünetel a közvilágítás is. A község vezetői a lakosság megértését
és türelmét kérik.

Támogatásokat nyújtott az önkormányzat
Különbőző pályázati forrásokból (és nem a helyikültségvetésből!) próbált
támogatásokat nyújtani az önkormányzat különböző civil programokra. Így a
rábakecöli testvértelepülési küldöttség fogadására 1740 lejt fordított, a Sapientia
egyetem hallgatóinak nyári gyakorlatát 1800 lejjel támogatta, a francia küldöttség
ittlétére 1000 lejt fordított (emellé ugyanennyit adott a helyi költségvetésből is), a
csíkfalvi gyerekek részévételét a kőrispataki színjátszó táborban 500 lejjel
támogatta, a nyárádmenti kistérségi nap költségeihez 220 lejjel, a szántóverseny
megrendezéséhez 332 lejjel járult hozzá. A Megyei Tanácstól nyert pályázat
révén 2000 lejt tud majd juttatni a szeptember 10-12. között megrendezésre
kerülő Nyárád Kupa nevű jobbágyfalvi nemzetközi gombfoci torna szervezésére
is.

