Vasárnap szavazni megyünk!
Vasárnap, november 22-én ismét államelnök-választás lesz Romániában.
Szavazati joggal rendelkezik minden olyan román állampolgár, aki a választások napjáig
betöltötte 18. életévét.
Szavazni lehet a személyazonossági kártyával (Carte de identitate), ideiglenes
személyazonossági kártyával (Carte de identitate provizorie), személyazonossági
igazolvány (Buletin de identitate). Figyelem: Az iratok legyenek érvényesek! A szavazói
kártyát (carte de alegător) a november 22-i választásokon nem lehet felhasználni.
Hol lehet szavazni?
Mindenki abban a szavazókörzetben szavazhat, ahova lakhelye szerint tartozik.
Községünkben a vadadi és búzaházi kultúrotthonokban, a csíkfalvi és jobbágyfalvi
iskolákban lehet szavazni. Aki ezen a napon nem tartózkodik otthon, az erre a célra
létrehozott ú.n. speciális szavazókörzetben érvényesítheti szavazati jogát. Ilyen körzet
községünkben a Polgármesteri Hivatalban lesz.
A szavazás reggel 7 órakor kezdődik és este 9 órakor fejeződik be.
Azok a betegek, akik mozgásképtelenek, igényelhetnek mozgóurnát, de az ehhez
szükséges kérést és orvosi papírt legkésőbb péntek délután 3 óráig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban. Figyelem: A szavazás napján már nem lehet urnát igényelni!!!
FIGYELEM!!! Vasárnap két szavazás zajlik:
1. Az államelnök személyére, itt az RMDSZ és a magyarság jelöltje KELEMEN
HUNOR
2. Megmaradjon-e a kétkamarás parlament vagy csökkentsék. A magyarság és a
kisebbségek számára az az előnyős, ha megmarad a kétkamarás parlament. Ezért
javasoljuk, hogy az egyik listán Kelemen Hunorra szavazzanak, a másikon pedig a
NEM-re.
A községi RMDSZ
“Románia a mi országunk is, Erdély a szülőföldünk. Itt akarunk élni
és boldogulni, nemzeti identitásunkat megőrizni, fejleszteni és átörökíteni.
Tudjuk, hogy milyen Erdélyben, milyen Romániában akarunk élni, tudjuk,
hogy mi jó a mi nemzeti közösségünk számára, és meggyőződésünk, hogy
ami jó nekünk, az jó a román társadalomnak is.
Egy elnöki mandátum talán nem elegendő az előttünk álló feladatok teljes elvégzésére. De
arra elegendő, hogy elinduljunk a modernizáció, a reformok és az Európai Unióhoz való
felzárkózás útján. Elegendő ahhoz, hogy a dolgok jó irányt vegyenek. Elegendő ahhoz, hogy
visszafordíthatatlan változásokra kerüljön sor. Elegendő ahhoz, hogy az egyének és
közösségek ismét érezzék: van remény arra, hogy élhető legyen a jövő, hogy kiszámítható és
biztonságos legyen a holnap.
2009-ben, az elnökválasztások napján a múlt és a jövő között kell választanunk. Nekünk,
romániai magyaroknak nem csak nemzeti céljainkat kell kivívnunk, hanem részt kell vennünk
az ország modernizációjában is. Vállalnunk kell azt, hogy szavunkat hallatjuk, vállalnunk kell
azt, hogy a sorsunkat meghatározó fontos döntésekben részt veszünk, vállalnunk kell, hogy
azon, ami rosszul megy ebben az országban, megpróbálunk javítani. Nekünk a jövőt kell
választanunk. Most van erre lehetőségünk.”
Mit akarunk mi? Kollektív jogokat a nemzeti kisebbségeknek; alkotmányos garanciákat a
hatalmi ágak szétválasztására; önálló fejlesztési régiót Székelyföldnek; önrendelkezést
tömbnek és szórványnak; anyanyelvhasználatot; decentralizációt az oktatásban,
közigazgatásban, egészségügyben; az anyanyelvű oktatás bővítését; esélyt a fiataloknak;
hatékony válságkezelést; ne a közalkalmazottakon spóroljunk; támogassuk a kis- és
középvállalkozásokat; támogassuk a gazdákat; biztonságot nyújtó nyugdíjrendszert;
munkahelyteremtést, szakmai átképzést; védelmet a családnak, a gyermekeknek, az időseknek.
Kelemen Hunor
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Mezőgazdasági gépbemutató volt Csíkfalván
Korszerű mezőgazdasági gépeket mutatott be november 3-án a községben
egy megyei forgalmazó cég. A cég munkatársai alaposan elmagyarázták az
érdeklődőknek a 88 lóerős traktor műszaki jellemzőit, de a forgóekét, vetőgépet
és forgóboronát is szemügyre vette a
megjelent közel félszáz nyárádmenti gazda.
A bemutatóra Csíkfalva és Búzaháza
között került sor, ott ahol a nyári
szántóversenyeket is rendezik. A traktor
szinte füst nélkül hasította a mély barázdákat,
majd a forgóboronával úgy elaprította a friss
szántást, hogy akár zöldségpalántákat lehetett
volna ültetni bele. A gazdák elégedett voltak
a gépek által végzett munkával, de nehezen
elérhetőnek tartják az árakat. A tapasztalat szerint a vidéki gazdák nem
tolonganak a munkagép-forgalmazó cégeknél. Fábián Attila mérnök szerint a
gabonának nincs piaca és biztos ára, nincsenek szerződések a felvásárlásra, az
árakat pedig a piac kénye-kedve diktálja. Ilyen körülmények között természetes,
hogy a gazdálkodók nem fektetnek a mezőgazdasági gépekbe, a bankkölcsöntől
pedig visszariadnak.

Újramérik a földeket
A törvények váltakozása miatt új térképeket kell készíteni a község
határáról, ezért újra kell mérni a külterületeket. A község polgármestere, Balogh
István a hatékony munka érdekében felkér minden lakost az együttműködésre,
ezért amikor a lakosság felkérést kap, jelenjen meg a földterületek dűlőnkénti és
parcellánkénti bevallása és azonosítása érdekében. Az új térképek főleg a
telekelés és a birtoklevelek kibocsátását segítik elő. Egy parcella felmérési ára 15
lej +TVA lesz, amelyet a szemétdíjhoz hasonlóan kell befizetni a Polgármesteri
Hivatalnál.

Szűkösen osztott a kormány
Idén nem folytatták a munkát a búzaházi híd és a csíkfalvi, szentmártoni,
jobbágyfalvi pallóépítéseknél községünkben, ugyanis ebben az évben a kormány csupán
kétszer adott kis összeget, összesen 7000 lejt, amelyből semmilyen munkálatot nem

végezhetett a kivitelező. A befejezéshez még 250 ezer lejre lenne szükség. Nemrégiben 11
ezer lejt osztottak le a községnek az önkormányzat működtetésére.

Elkezdik a sportbázis korszerűsítését
A község 4000 lejt kapott a kormánytól a sportbázis-építési program keretében,
amelyet még az idén el kell költeni. Most készül a műszaki terv és remélhetőleg
elkezdődhetnek a munkálatok. A terv keretében felújítanák a csíkfalvi sportpályát,
lelátókat és kerítést építenének, valamint egy öltözőépületet tusolókkal és wc-vel ellátva.
A projekt összértéke közel 600 ezer lej.

Kevés a pénz, sok a munka
Sikerült beszerelni a csíkfalvi iskolánál a központi fűtést és a kazánokat,
következik ezek beüzemelése. Erre azért nem került sor hamarabb, mert új gázvezetékek
szerelésére van szükség, ennek engedélyeztetése pedig most van folyamatban.
Lassan megoldódik a csíkfalvi iskolai csatornázás kérdése is: beszereltek egy
10.000 literes tartályt és a szükséges gépészetet. Az
iskola, óvoda és tornaterem mellett ide
csatlakoztatják a tömbházlakásokat, postát, bárt és
rendőrséget is, így a szennyvíz ezután tisztítva fog a
Nyárádba ömleni. Folyamatban van az ehhez
szükséges átemelő pumpa beszerelése.
Két székelykaput is felállítottak a hónap
elején a községközpontban. Az iskola és óvoda
előtti kapukat a nyárádszeredai Bíró László
készítette, az értékét kormánypénzből fedezték. A
csíkfalvi iskolánál elkészült a kerítés, de az óvoda
befejezésére idén nem osztott le pénzt a kormány. Ennek ellenére a községvezetés reméli,
hogy hamarosan folytatódni fog a munka.

Csíkfalván kaput állítottak a reformáció emlékére
Október 25-én ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek a csíkfalvi református
missziói egyházközségben Kálvin János születésének 500. évfordulójára és a reformációra.
Istentisztelet után a templom előtt felavatták azt a székely kaput, amelyet a helyi Kilyén
Domokos népművész és fafaragó készített.
Kerekes József lelkész kezdetben kételkedve fogadta az ötletet, de a gyülekezeti
tagok és presbiterek felpártolták a kezdeményezést. Az avatás előtti beszédében a lelkész
köszönetet mondott mindenkinek, aki tehetsége szerint adakozott a cél megvalósítása
érdekében.
A felállított kapu egyszerre székely és református. A szemöldökfán ott a
hagyományos köszönési forma, a Békesség Istentől!, valamint a jelmondat: Ha Isten
velünk, kicsoda ellenünk? A kapuzábékon a kehelyből kinövő életfa, a csillagok felé
növekvő mesebeli világfa, tetejében pedig a béke és reménység madara, csőrében az
olajággal. Ugyanakkor ott találjuk a népviseletbe öltözött székelyeket, a Napot és Holdat
és a magból fakadó élet jelképét. Különös hangsúlyt kapott a búzakéve és a szőlőgerezdek:
a Krisztus testének és vérének kiábrázolása mellett jelent a Bort, Búzát, békességet!
köszönési format, valamint a reményt, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér.
A felállított kapu helytörténetből is leckét és útmutatót kíván adni a fiatalabb
nemzedéknek vagy a későbbi kutatóknak. Külső tükrében a csodaszarvas és az Isten kardja
mondáit és a turulmadarat ábrázolta a mester, míg belső tükrében helytörténeti adatokat

találunk. Az 1080 méter magas Bekecs, a
hegy lábánál folydogáló Nyárád, a vidéken
végigvonuló egykori római út mellett ott
találjuk a missziói egyházközséghez tartozó
14 települést, valamint a tatárjáráskor
elpusztult Bögözházát és egy régi tölgyfát,
amelyet nagysága miatt Bajka váraként
emlegetett a népi emlékezet. Az 1848-49-es
szabadságharc
idején
felállított
nemzetőrségnek és az abba bevonuló helyi
személyeknek is emlékjelet faragott a kapura
Kilyén Domokos.

Kiosztották az okleveleket
Kézhez kapták okleveleiket azok a hallgatók, akik az idén turisztikai
szakképzésben vettek részt a községben. A Polgármesteri Hivatal által Csíkfalván
szervezett négy és fél hónapos kurzus vendégfogadási alapszakon nyújtott képesítést 22
személynek. A tanfolyamot a tanügyi és munkaügyi minisztériumok, valamint az országos
felnőttképzési tanács jóváhagyásával bonyolította le a Magna Oktatási Központ, a
tantárgyakat marosvásárhelyi és nyárádszeredai előadóktól hallgathatták a résztvevők. A
Turisztikai START képzés a Felső-Nyárádmentén című tanfolyamot a magyar kormány
Szülőföld Alap programja támogatásával szervezte meg az önkormányzat.

Ülésezett a Helyi tanács
Október 15-én ülésezett a Helyi Tanács. Az ülésről hiányzott Varga Ervin
képviselő. A következő napirendi pontokat tárgyalták:
1. A szeptemberi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Minden képviselő
megszavazta azzal a feltétellel, hogy a faértékesítést újratárgyalják.
2. Megvalósíthatósági tanulmány, társulási szerződés és árjavaslat elfogadása a
megyei Ecolect köztisztasági egyesület keretében. Mindenki jóváhagyta.
3. A nyárádmenti köztisztasági egyesület átnevezése a bejegyzés végett. Mindenki
egyetértett az Ecosal Niraj név elfogadásával.
4. A Polgármesteri Hivatal személyzeti felépítésének módosítása. Erre azért volt
szükség, mert négy alkalmazottat egyetemi végzettséggel felsőbb kategóriába kellett
rangsorolni. MS tartózkodott, a többiek jóváhagyták.
5. A helyi Közösségi Munkacsoport jóváhagyása. A közbiztonsági kérdésekkel
foglalkozó csoportot már az év első felében megalakították, ebben a községháza,
rendőrség, iskola alkalmazottai, tanácsosok és lelkészek vesznek részt. Mindenki
egyetértett ezzel.
6. Az e-kormányzati megoldások bevezetése a Nyárádmentén. A kistérségi társulás
egy olyan pályázatot nyújt be, amely révén elektronikus rendszert építenének ki a
közszolgáltatásokra az önkormányzatoknál. MS és FM tartózkodott, a többiek
megszavazták a projektet és hogy Csíkfalva is részt vegyen ebben.
7. A fakitermelés kérdésének újratárgyalása. A tanácsosok jóváhagyták tűzifa
kitermelését a község erdejéből, valamint ennek értékesítését. Hat fogyatékos személynek,
a búzaházi iskolának és a jobbágyfalvi unitárius egyháznak is fognak fát juttatni.
8. Kérések megtárgyalása. A tanácsosok jóváhagyták a szülők kérését, hogy az
iskolabusz Szeredába is elszállíthassa a középiskolás gyerekeket napi 2 lejes áron.
Pénzhiány miatt nem tudják egyelőre teljesíteni az iskolaigazgatónak azt a kérését, hogy a
szentmártoni iskolában megnagyobbítsák a termeket.

