házasok 13 fős csoportja az Egy görbe éjszaka című vígjátékot tanulja.
Fellépéseiket főleg februárra tervezik, de a község falvai után más nyárádmenti
települések közönségét is szórakoztatnák, sőt hazai és anyaországi amatőr
színjátszó fesztiválokon is bemutatkoznának.

Átadták a szerződéseket
Január 12-én helyi lakósok jelenlétében adta át
Csomós Attila mérnök, az RMGE Maros elnöke azt a
két támogatási szerződést Csíkfalva polgármesterének,
amely révén a helyi önkormányzat magyarországi
támogatási forrásokat használhat fel. A Polgármesteri
Hivatal tavaly nyújtott be pályázatokat a budapesti
Corvinus Zrt-hez arra a felhívására, amely révén hazai
vagy EU-s, már elnyert támogatások mellé biztosítanak
önrészkiegészítést. Az egyik pályázat a SAPARD alapokból elvégzett búzaházi és
vadadi utak korszerűsítési munkálatai, a másik a kormánytámogatással a
községben épülő híd és pallók munkálatairól szólt. Mindkettőt jóváhagyták: az
első projekt 3 millió, a második pedig 1,83 millió forintnyi hozzájárulást kapott.

Ülésezett a Helyi Tanács
Január 19-én ülésezett a Helyi Tanács. Jelen volt 9 képviselő, hiányzott
Török Tibor és Fazakas Csaba. Az ülésen a következő kérdéseket tárgyalták:
1. Pénzösszegek felhasználásának jóváhagyása a községi forgótőke
alapból. Erre azért van szükség, mert egyelőre nincs költségvetése a községnek és
az adókból sem folyt be kellő mennyiségű összeg a folyó költségek fedezésére.
FM és MS tartózkodott, a többiek jóváhagyták.
2. Az éjjeliőrség végzésének meghatározása. Nem született döntés a
kérdésben.
3. A 2009-es évi adók és illetékek elfogadása. Egyhangú döntés született
arról, hogy ezek maradjanak a tavalyi szinten. Még nincs meghatározva a
szemételszállítás és az éjjeliőrség különleges adója.
4. A társadalmi segélyesek havi jövedelmi szintjének megállapítása. A
tanácsosok elfogadták azt a javaslatot, hogy 10 lejjel növekedjen napszámokból
származó jövedelmi szint. A mezőgazdasági jövedelmek szintje ugyanaz maradt.
5. A tavalyi 28. számú tanácshatározat visszavonása. A tavaly a tanácsosok
jóváhagyták a község területrendezési tervét, de kiderült, hogy azt a megyei
tanács fogadja el, a helyi tanács csak láttamozza. Mindenki elfogadta a tervezetet.
6. Belső pénzügyi ellenőr alkalmazása. A törvény kötelezi az
önkormányzatot, hogy belső pénzügyi ellenőrt alkalmazzon. Erre szerződéses
személyt kell alkalmazni, nem tisztviselőt. MS tartózkodott, a többiek elfogadták
a tervezetet.

HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
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Községi

H Í R L E V É L
19. szám, 2009. január
A KÖZSÉGHÁZA HÍREI
A Polgármesteri Hivatal a lakosság tudomására hozza a
következőket:
• A 2009-es évre nem növekedtek a helyi ingatlanadók. Aki március
30-ig kifizeti évi adóját, az továbbra is 10%-os kedvezményben részesül.
• Aki építkezési engedély nélkül bármit is épített, az sürgősen tegye
meg a szükséges lépéseket és szerezze be az építkezési engedélyeket.
• Mindenki a vízfolyásoknak biztosítson utat, vagyis telke és
szántóföldjei körül ássa ki vagy takarítsa ki a sáncot és lefolyókat.
• Januártól a CEC Bank felszámolta a csíkfalvi fiókját, így azok,
akiknek itt volt betétük és számlájuk, a nyárádszeredai CEC-nél
érdeklődjenek.

Kerítés épül az iskolánál
Folynak a munkálatok a csíkfalvi iskolánál, ahol új
kerítés épül. A munkálatot az iskolakorszerűsítési
projekt révén végezteti a Polgármesteri Hivatal
kormánytámogatással.

Lesz új kultúrotthon
Nemrégiben a kormány jóváhagyta egy új
kultúrotthon építését állami alapokból a községközpontban. A
Polgármesteri Hivatal meg is kapta az értesítést és az épület rajzát. Ezek
szerint egy 45X55 méteres területet kell biztosítani, amelyen felépül egy
29X28 méter alapterületű épület, körülötte pedig zöldövezetet és
parkolóhelyet alakítanak ki. A beruházást állami alapokból végzi el az
Országos Befektetési Társaság (CNI).

Nem döntöttek az éjjeliőrségről
Nem született döntés az éjjeliőrség megoldásáról. A polgármester azt
javasolta, hogy két személy alkalmazásával hozzanak létre saját szolgálatot.
Olyan javaslat is volt a tanácsosok részéről, hogy vizsgálják meg, milyen
feltételekkel vállalná a szolgálatot egy őrző-védő cég és milyen biztosítékalapot

lehet létrehozni, amelyből az esetleges károkat (betörés, lopás) fedezni lehetne. A
döntéshozatalt elhalasztották.

Vissza a mesevilágba
Január 17 tartották meg Csíkfalván a felső- és közép-nyárámenti
kisiskolások Nagyapó mesefája című mesemondó versenyének körzeti szakaszát.
Megjelentek Nyárádszereda, Csíkfalva, Nyárádgálfalva, Székelybere, Havad és
Nyárádmagyarós községek iskoláinak képviselői: huszonkét bátor második
osztályos kisgyerek mérte össze ügyességét,
bátorságát és mesemondói tehetségét.
Mindenki kapott részvételi díjat és a
verseny szakaszaiban szervezett játékokban,
éneklésben,
találós
kérdések
és
közmondások megfejtésében ügyeskedők
pedig sokféle ajándékkal gyarapodhattak.
A
verseny
legjobbjai
Marosvásárhelyen képviselhetik a vidéket a
megyei
megmérettetésen.
Ezek
a
következők: Fülöp Noémi (Nyárádszereda), Kelemen Brigitta (Nyárádgálfalva),
Tőkés Anna (Nyárádszereda). Különdíjban részesültek: Csegzi Beáta, Kacsó
Zalán és Kádár Johanna (nyárádmagyarósiak), Marton Helga (Nyárádszereda) és
Kerekes Ágnes (Csíkfalva). A csíkfalvi községi pedagóguscsapat jó szervezőnek
bizonyult, nemhiába esett ismét rájuk a szaktanfelügyelők választása.

Mezőgazdasági tájékoztató a gazdáknak
Az aktuális mezőgazdasági támogatási lehetőségekről tartott előadást
január 12-én Csíkfalván az RMGE. A kezdeményezésre igény mutatkozott,
ötvennél is több gazdálkodó gyűlt össze a községközpontban, figyelemmel és
érdeklődéssel követve az előadást. A szakemberek rávilágítottak arra, hogy
nagyon sok lehetőség van nemcsak a már működő mezőgazdasági farmok
fejlesztésére, hanem az induló kezdeményezések támogatására is. Ezek közül
kettőt mutattak be részletesebben is. A 40 évnél fiatalabb gazdák, akik most
szeretnének mezőgazdasági farmot indítani, 10-25 ezer euró támogatásra
számíthatnak bizonyos feltételek teljesítésével
és a kötelezettségek felvállalásával. Továbbá a
félig önellátó gazdaságok fejlesztésére is
vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ha
a gazda vállalja, hogy meglévő gazdaságát öt
év alatt legalább 30%-kal növeli.
Mivel a községben szép számban
vannak zöldségtermesztéssel (is) foglalkozó
gazdák, ezek számára ismertették a zöldség
után járó támogatások lehívásának feltételeit,
hangsúlyozva, hogy január 31-ig még benyújthatók a tavalyi évre járó juttatások
kérvényei. És nem kis összegekről van szó: hektáronkénti 1100 lejről.

A szakemberek felhívták a gazdák figyelmét arra, hogy saját érdekükben
társuljanak. Egy helyi gazdakör megalakítása már 3-5 személy részvételével is
lehetséges.

Új szemétgyűjtési rendszer indult
Január közepétől új rendszerben kell begyűjteni a szemetet, ugyanis
Csíkfalva község is a nyárádmenti szelektív
hulladékkezelési program része lett. Ez azt
jelenti, hogy ezután mindenkinek külön kell
válogatni otthon a szemetet: csak a papírt,
műanyagot, pillepalackokat, üveget és
alumínium tárgyakat szállítják el. Ezeket
az anyagokat egyetlen edénybe vagy zsákba
lehet gyűjteni. A szerves (rothadó)
háztartási szemetet (zöldséghéj, kerti
hulladékok, koré) komposztálni kell, az
ételmaradékokat az állatokkal kell feletetni. Fém- és fatárgyakat, gumit,
akkumulátort, pelenkát, ruhaneműt, lábbelit és egyéb hulladékokat otthon
kell tárolni, ezeket a hulladékokat negyedévente egyszer lomtalanítási akció
keretében fogják elszállítani. Felkérünk mindenkit, hogy figyeljen a szemét
különválogatására, mert az összevegyített szemetet nem szállítják el!!! A
szemetes autó kéthetente fog járni.

Turisztikai tanfolyam indul
Februártól három hónapos turisztikai tanfolyamot indít a Csíkfalvi
Polgármesteri Hivatal. Figyelembe véve a vidék társadalmi-gazdasági helyzetét, a
kezdeményezők úgy vélik, hogy a turizmus alternatív jövedelemforrást jelenthet.
Ám tekintetbe véve, hogy a vidéki falvakban nincsenek elérhető képzési formák,
a lakosság főleg a mezőgazdaságból él és kevés a szolgáltató vagy termelő
egység, a projekt kezdeményezői szerint első lépésben a humán erőforrás
képzését kell támogatni, később az új munkahelyek teremtését és turisztikai
szolgáltatások fejlesztését.
A projekt elsősorban felső-nyárádmenti lakósok számára készült, tehát
Csíkfalva mellett főleg (de nem kizárólagosan) Székelyhodos és Nyárádremete
községek lakóinak köréből is fogadnak jelentkezőket a tanfolyamra, akik az
elnyert támogatás révén olcsóbban (szinte feleáron) végezhetik el azt. A vizsga
után európai szinten elismert oklevelet kapnak a hallgatók. Mivel a helyek száma
korlátozott, a leghamarabb jelentkezők kerülnek a listára. Jelentkezni a 0265588016 vagy 0744-525926-os telefonokon lehet. A képzést a magyarországi
kormány Szülőföld Alap programja támogatja.

Színdarabot tanulnak
Idén
februárban

is színdarabbal készülnek a
tetőződő farsangi szórakozási

időszakra a községbeliek. A jobbágyfalvi, csíkfalvi és nyárádszentmártoni
fiatalok és

