5. A Csíkfalva és Székelyhodos községek integrált fejlesztése című projekt
jóváhagyása, amelyet a község pályázatra nyújt be. Mindenki mellette szavaz.
6. A csíkfalvi, nyárádszentmártoni, vadadi és búzaházi iskolák bővítése, javítása
és korszerűsítése című projekt jóváhagyása, amellyel a község pályázni fog. Mindenki
egyetért a tervezettel.
7. Különböző kérések megtárgyalása, mint a rábakecöli utazás részletei,
külterületek felmérése, villamos kasza vásárlása, iskolák kérései.

Községi
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Ülésezett a Helyi tanács
Szeptember 3-án ülésezett a Helyi Tanács. Az ülésről hiányoztak Fazakas Csaba,
Szász Csaba Levente, Pásztor István képviselők. A következő napirendi pontokat
tárgyalták:
1. Az elmúlt gyűlés jegyzőkönyvének ismertetése. F.M. és M.S. tartózkodnak,
mivel ezt nem kell napirendre tűzni, és mert a bizottságokban nem folyik érdemleges
munkálat a jóváhagyások kidolgozása érdekében.
2. A községi védelmi bizottság összetételének megváltoztatása. A bizottságban az
alpolgármester és rendőr személyét kellett kicserélni. A tanács jóváhagyta a bizottság
összetételét.
3. Maros megye társulni óhajt a községekkel a megyei integrált
szemétgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében. Mindenki jóváhagyta a tervezetet.
4. A költségvetés módosítása. A költségvetésbe be kell fogni 2.571.000 lejt: 36
ezer a tanügyiek fizetésére, 23 ezer a fogyatékosok gondozóinak, 13 ezer a csífalvi iskola
fejlesztésére, 9 ezer a cigány egészségügyi személyzet fizetésére, 1081 ezer lej a Sapard
támogatás utolsó részlete, 53 ezer lej külföldi támogatás, 40 ezer lej anyagi költségekre, 2
ezer kulturális rendezvényre, 10 ezer szállításra. M.S. tartózkodik, mert a kérdésben
bizottsági ülésen nem volt érdemleges tárgyalás.
5. A községnek jóváhagyott 96 köbméter fa kitermelésének jóváhagyása. Ebből 10
köbmétert a búzaházi iskola kap, a többit eladják (a lakosságnak is), a legkedvezőbb
árajánlatot figyelembe véve. Mindenki egyetértett a tervezettel.
6. A község külterülete topográfiai felmérésének jóváhagyása. A tanács úgy
döntött, hogy falugyűléseken meg kell kérdezni a lakosság véleményét a felmérések
szükségességéről.
7. A búzaházi és vadadi utak korszerűsítési projektje végső költségvetésének
jóváhagyása. A végső érték 2.726.713 lej + TVA. M.S. és F.M. tartózkodnak, mert nem
értenek egyet a Sapard pénzelköltési metodológiájával.
8. Kérések megtárgyalása.

Fontos a szemét különválogatása
Havonta egyszer viszi el a szemetes autó a válogatott szemetet (papír, műanyag,
üveg, alumínium) és egyszer az egyéb, nem hasznosítható, de nem rothadó háztartási
szemetet (textíl, cipő, pelenka, stb.). A különválogatás azért is fontos, mert minél kevesebb
nem hasznosítható szemetet visznek el, annál inkább csökkenthető lesz jövőtől a
szemétdíj. A Polgármesteri Hivatal mindenkinek köszönetet mond a különválogatásért és
mindenkit felkér, hogy a továbbiakban is fektessen hangsúlyt erre a kérdésre. A rothadó
háztartási hulladékot ezután sem szállítják el, azt komposztálni kell. Kérjük, a
kellemetlenségek elkerülése végett kövessék a szemételszállítási programot és csak a
megjelölt hulladékot tegyék ki az adott időpontban.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
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Lejárt a nyolcadik szántóverseny
Augusztus 22-én került sor az immár nyolcadik alkalommal megrendezett
nyárádmenti szántóversenyre a Csegely dűlőben.
Az országszinten egyedülálló szántóversenyen 11 személy állt a rajtvonalhoz:
Iszlóból Nagy András, Luka Norbert, Vadadból Tóth József, Marton Imre,
Nyárádszentmártonból Bán Norbert, Szabó Zoltán, Csíkfalváról ifj. Pásztor István, Szabó
Lajos, Pásztor Csaba, Székelysárdról Frunza Rajmond, Nyárádszeredából Bíró Csongor
érkezett. Az első következtetést rögtön levonhatta a szervezőbizottság és a közönség: az
idén főként fiatalok kívántak megméretkezni, ami talán azt bizonyítja, hogy az ifjabb
nemzedék még akar foglalkozni ezzel a szakmával. Az idősebb korosztályt a 67 éves Tóth
József képviselte, míg a legfiatalabb a 11 éves Bán Norbert volt.
A szakemberekből álló bíráló bizottság idén is összetett szempontrendszer szerint
pontozta a versenybe szállókat: a szántás minőségét vették figyelembe. A 300 lej értékű
első díjat Bíró Csongor szerezte meg (96 pont), Frunza Rajmond (92 pont) 200 lejt
kapott, míg Szabó Zoltán (89 pont) 100 lejt vehetett át. A többi versenyző sem maradt
üres kézzel, gumibelsőt vagy vedret kaptak a zsűritől, továbbá részvételi díjat is. A
verseny után ügyességi versenyt rendeztek: a gépészeknek egy kombinátort kellett minél
rövidebb idő alatt rákapcsolniuk a traktorra. A legfürgébbnek a csíkfalvi Szabó Lajos
bizonyult, ő 110 másodperc alatt birkózott meg a feladattal, amiért 100 lejes jutalmat
kapott.
A versenyt a megyei mezőgazdasági szaktanácsadói hivatal és annak nyárádszeredai központja és a csíkfalvi polgármesteri hivatal szervezte meg.
„A mezőgazdaságot
csak jól képzett
szakemberekkel lehet tovább vinni, ezért fontos a
gépészek továbbképzése. Ez egy verseny, de
egyben tapasztalatcsere is a gépészek számára.
Egyre több fiatal versenyző van, úgy tűnik, lesz
kinek átadni a szakmát” – fogalmazta meg
benyomását a verseny kapcsán Szabó Árpád, a
megyei tanács alelnöke.
Az eseményt anyagilag támogatta Kilyén
Csaba (4 db. cínveder), Isztojka Csaba és
Mihály (50-50 lej). Köszönet Fábián Attila mérnök főszervezőnek és a lelkes helyi
szervezőknek.

Az önkormányzat támogatja a szüreti bálokat
Idén nem tudja az önkormányzat pénzösszegek kiutalásával támogatni a szüreti
bálokat, de ingyenes használatra adja erre a célra a község kultúrotthonait. A szervezőknek
nem kell befizetniük a teremhasználati bért és a rezsiköltségeket a községi pénztárba.
Búzaháza kivételével minden településen rendeznek szüreti bált szeptember folyamán.

Még mindig spórolni kell
A helyi tanács az idei gazdasági válsághelyzetre és pénzhiányra való tekintettel
döntött úgy a tavaszon, hogy néhány órára csökkenti le az éjszakai közvilágítás
időtartamát. Ha a község megfelelő pénzalapokhoz jut, akkor várható lesz, hogy az ősz
folyamán ismét a megszokott időben, egész éjszaka világítsanak az utcai lámpák. A község
vezetősége és tanácsa szíves megértésüket és türelmüket kéri.

Községfejlesztési projekt készült
Július végén Csíkfalva és Székelyhodos községek közös fejlesztési
projektcsomagot nyújtottak be a FEADR támogatási alapjaira. A pályázat értéke közel 6
millió euró. Ebből Hodos községben megépülne a szennyvízcsatorna, Iszlóban kibővítenék
az ivóvíz-hálózatot, Ehed felé aszfaltút épülne. Csíkfalván megépülne a vízüzem és a
szennyvíztisztító állomás, Csíkfalván és Jobbágyfalván teljesen, Szentmártonban részben
kiépülne az ivóvíz-hálózat és a szennyvízcsatorna, feljavítanák a búzaházi kultúrotthont,
Csíkfalván a jelenlegi községháza helyén új szociális létesítmény, egy nappali
gyerekfoglalkoztatási központ épülne fel.

Iskolakorszerűsítési projekt készült
Az önkormányzat szeptember elején benyújtotta a 7-es Központi fejlesztési régió
gyulafehérvári irodájához azt a projektcsomagot, amely a község iskoláinak bővítésére,
feljavítására és korszerűsítésére kér támogatást a Regionális Opertaív Program szociális
alapjaiból. A terv a csíkfalvi, búzaházi, vadadi és szentmártoni iskola- és óvodaépületek
korszerűsítését célozza. A jobbágyfalvi iskola nem került be a tervbe, mert a szakemberek
szerint a jelenlegi iskolaépületet nem érdemes javítani, hanem helyette újat kell építeni.

Javítottak az iskolákban
A nyár folyamán a helyi költségvetés
alapjaiból iskolajavítási munkálatokra került sor
Csíkfalván,
Szentmártonban,
Vadadban
és
Jobbágyfalván. A nagy gyereklétszám miatt
Jobbágyfalván egy harmadik osztály beindítását is
engedélyezték, ezért a volt tanítói lakásban új
tantermet kellett kialakítani. Az elvégzett javítási
munkálatokért az önkormányzat 2700 lejt fizetett ki,
továbbá a felhasznált anyagok árát is fedezte.

Vizsgáztak a hallgatók
Szeptember 7-én vizsgáztak azok a hallgatók, akik turisztikai tanfolyamot végeztek
Csíkfalván. A Turisztikai START képzés a Felső-Nyárádmentén című projekt keretében 21
személy részesült négy hónapos turisztikai alapképzésben.
A községi Polgármesteri Hivatal tavaly nyújtott be pályázatot a magyarországi
kormány Szülőföld Alap támogatási programjára, amelyre az Oktatási és Szakképzési
Kollégium 500 ezer forintot ítélt meg. Figyelembe véve a vidék társadalmi-gazdasági
helyzetét, a projekt kezdeményezői úgy vélték, hogy a turizmus alternatív
jövedelemforrást jelenthet a nyárádmentieknek, és első lépésben a humán erőforrás

képzését kell támogatni, később az új munkahelyek teremtését és turisztikai szolgáltatások
fejlesztését.
A projekt a felső-nyárádmenti lakosok számára készült, így a hallgatók
Nyárádköszvényesről, Deményházáról, Jobbágytelkéről, Vadadból, Nyárádszentmártonból, Csíkfalváról, Jobbágyfalváról, Nyárádszeredából, Demeterfalváról és Székelytompáról jártak hetente
tanfolyamra.
A záróvizsgán sikeresen túl vannak a
hallgatók, akik nemsokára megkapják okleveleiket,
amellyel akár az EU többi országaiban is
érvényesülni lehet. A felnőttoktatási és képzési
programot a marosvásárhelyi Magna Oktatási
Központ vitelezte ki.

Idén is lesz élelmiszer
Idén is osztanak lisztet és cukrot az európai uniós segélyalapokból a rászorulóknak. A rendelet értelmében négy kategóriába tartozó személyek jogosultak erre. Így a
községben 33 fogyatékos, 58 munkanélküli, 139 olyan nyugdíjas, akinek bevétele 400
lejnél kisebb, valamint 165 személy, aki társadalmi segélyre jogosult családban él,
összesen 395 személy kap. A jogosultak listáját a Megyei Tanács állította össze, esetleges
észrevételeiket ott tessék jelezni.

Megkezdődött az új tanév
Szeptember 14-én kezdetét vette az új iskolai
év. A község területén mintegy 280 gyerek kezdte el
tanulmányait, ebből a csíkfalvi központi iskolában 105.
A 2009-2010-es tanévben 5 új tanügyi káder kezdett a
községben: Csíkfalván egy-egy román és torna szakos
tanár, Búzaházán egy-egy óvonő és tanítónő, míg
Jobbágyfalván egy óvonő – tudtuk meg Sándor Éva
központi igazgatónőtől.

Ülésezett a Helyi tanács
Július 7-én ülésezett a Helyi Tanács. Az ülésről hiányzott Mihály Sándor
képviselő. A következő napirendi pontokat tárgyalták:
1. A község köteles 5 évig vállalni a Sapard programban korszerűsített vadadi és
búzaházi utak karbantartását és javítását. Minden képviselő megszavazta.
2. A régi (jelenlegi) polgármesteri hivatal épületének lebontási tervezete. Ha a
község megnyeri a benyújtott pályázatát, az épületet lebontják, helyében szociális
intézmény épülne. Minden képviselő egyetértett.
3. A Polgármesteri Hivatal személyzeti listájának módosítása. A község átvesz a
megyei egészségügyi igazgatóságtól egy személyt, aki a cigányok egészségügyi
helyzetével foglalkozik. Fizetését az állam folyósítja. A tanács jóváhagyta Isztoica
Gyöngyi Zsuzsa átvételét.
4. A község részvétele a nyárádmenti szelektív hulladékválogató közszolgáltatási
ADI-ban. Mivel megváltozott a törvény, egy ADI-t (községek közötti társulást) kell
létrehozni a szemétszolgáltatás működtetésére. Mindenki elfogadta a tervezetet.

