Községi
Ülésezett a Helyi tanács
Március 6-án ülésezett a helyi tanács. A napirenden a következő
pontokat tárgyalták:
1. Török Tibor alpolgármester és tanácsos betegsége miatt lemondott. A
testület tudomásul vette a lemondást.
2. Az RMDSZ listán következő tanácsosjelöltet, Szász Csaba Leventét
beiktatták a megüresedett tanácsosi helyre.
3. A megüresedett alpolgármesteri tisztségre az RMDSZ választmány és
László László tanácsos Varga Ervint, Pásztor István tanácsos Fazakas
Csabát javasolta. A titkos szavazás eredményeként 6:5 arányban Fazakas
Csabát választották meg alpolgármesternek.
4. A testület elfogadta a Helyi Tanács működési szabályzatát. M.S.
tartózkodik, mivel javaslatokat szeretne tenni a dokumentumhoz, de
egyelőre nincs felkészülve.
5. A testület megtárgyalta 122 köbméter fa kitermelését a községi erdőből
az üzemterv szerint. Azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy a búzaházi
iskola kapjon 20 köbméter fát, a tűzifát a községben kell értékesíteni, a
kitermelő cég pedig Andrásfalva felől közelítse meg a terepet.
6. Polgárőrség (közösségi rendőrség) felállítása: a testület jóváhagyta két
személy alkalmazását. M.S. tartózkodik, mert úgy látja, előnyösebb lenne,
ha céggel kötnének szerződést.
7. A polgárőrségi díj elfogadása: családonként 25 lej, egyedülálló
személyeknek 15 lej évente. M.S. tartózkodik, szerinte előnyösebb a
céggel kötött szerződés. F.M. tartózkodik, szerinte túl sok kiadás jut az
idősekre, túl kevés a cégekre.
8. A szemétdíj elfogadása: családonként 64 lej, egyedülálló személyeknek
32 lej évente. Mindenki megszavazta.
9. A testület megszavazta a Nyárádmente Kistérségi Társulásnak
fizetendő 8989 lej tagdíj hozzájárulást az idei évre.
10. A testület elfogadta az idei befektetési listát. Erre azért volt szükség,
hogy az önkormányzat kifizethesse a Polgármesteri Hivatal új
székhelyének egyes munkálatait. M.S. tartózkodik, szerinte nincs világos
kép a kifizetésekről.
11. A testület egyhangúlag jóváhagyta a megyei egységes
szemétgazdálkodási rendszer (Ecolect) által készíttetett tanulmányt
(MasterPlan).
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Felhívás
Mivel a községben sok újdonság van (szemétkezelési program,
éjjeliőrzés, új építkezések, új iskolák), a polgármester felkér minden
lakóst, hogy a pontos tájékozódás, a hatékony kommunikáció és a
félreértések elkerülése végett forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz a
szükséges információkért.

A hétvégén nemzeti ünnep lesz
Vasárnap, márc. 15-én ünneplik a magyarok nemzeti ünnepét. A
községben is megemlékeznek az 1848-49-es
szabadságharc kezdetére és a hős márciusra.
Az idén is együtt ünnepelnek a különböző
vallási felekezetek. Vasárnap 11 órától a
jobbágyfalvi
unitárius
templomban
ökumenikus istentiszteletet tart Kerekes
József református lelkész, majd a tömeg a
kultúrotthon udvarára vonul, ahol sor kerül
koszorúzásra és az iskolás gyerekek ünnepi
műsorára. Déli 1 órakor a csíkfalvi
református templomban lesz istentisztelet,
utána a kultúrotthon melletti emlékműnél lesz
koszorúzás és ünnepi műsor. Az ünnepség teljessége érdekében a község
minden településéről szívesen látnak bárkit.

Megvan a terv
A Polgármesteri Hivatal megkapta az építendő új csíkfalvi
kultúrotthon tervét. A kétszintes épület 32 méter hosszú és 26 méter széles
lesz. A földszinten
előtér,
elárusító
helyiség,
mosdók,
próbahelyiség, raktár,
iroda,
lépcsőház,
színpad
és
196

férőhelyes nézőtér lesz, míg az emeleten öltözők, mosdók kapnak helyet,
de itt lesz a könyv- és médiatár is.

Elkészült a csíkfalvi palló
Az elmúlt hónapban elkészült a Nyárádon
átvezető fémpalló Csíkfalván, a sportpálya
mellett. Az építkezés a kormány 2006. évi
vidéki infrastruktúrafejlesztési programja
keretében készült.

Újjáépült a szertár
Az elmúlt napokban Iszlai József és
Albert Károly lebontotta és teljesen
újjáépítette a búzaházi tűzoltó szertárat. A
munkát a két személy önkéntesen végezte
el a régi épület anyagának felhasználásával.

Székelyderzsiek látogattak Jobbágyfalvára
Márc.
2-án
székelyderzsi
csoportot
látott
vendégül
a
Jobbágyfalva-Nyárádszereda
Unitárius
Társegy-házközség
az
egyetemes
hiterősítő
imahét
keretében. A székelyderzsi unitárius
női kórus mindkét gyülekezetben
fellépett, és nemcsak egyházi énekeket
adott elő, hanem székelyderzsi
népdalokat is. “Isten után a
szülőföldünk a legfontosabb. Vigyázunk a hagyományainkra, mert ez a
mienk” – fogalmazták meg a vendégek, akik másnap meglátogatták a
nyárádszentmártoni 740 éves és a nyárádszeredai, jelenleg épülő unitárius
templomokat is, és tisztelegtek Bocskai fejedelem szobra előtt.

Színjátszók a községben
Csíkfalva községben novemberben alakítottak ismét amatőr
színjátszó csapatot és a tél folyamán állandó próbákat tartottak, hogy a
farsangi időszakban színpadra léphessenek. A tizenhét lelkes, többnyire

fiatal személy vígjátékot tanult be, Rejtő Jenő Egy görbe éjszaka című
három felvonásos darabját, amelyet
a
község
négy
településén
bemutatták. Mindenütt lelkes és
szépszámú közönség fogadta őket.
A színjátszók a
darabbal
több
nyárádmenti
településen is felléptek már. A
Polgármesteri Hivatal ezúton is
megköszöni nekik önzetlen, lelkes
munkájukat és további sikeres
fellépéseket kíván számukra.

Ismét lesz földalapú támogatás
A földalapú mezőgazdasági támogatások igényléséhez szükséges
dokumentáció elkészítésére március 23-ától egy héten át a községben
tartózkodnak majd az APIA szakemberei. Ugyanekkor lehet kérni a
támogatásokat a gázoljra (motorina) is. A kéréseket ebben az időszakban
fogadják, ezért megkérünk mindenkit, hogy a meghirdetett napon jelenjen
meg és mondja be az összes földterületet, még akkor is, ha az kisebb, mint
30 ár.

Közösségi Munkacsoport létesült
Március elején megalakult a községben a közösségi munkacsoport,
amelyet közintézmények alkotnak. A munkacsoport céljai: a lakosság
tudatosítása az elővigyázatos viselkedésről, a viszályos esetek megoldása,
a gyerekek tájékoztatása a bűnös viselkedésről. A munkacsoport tagjai: a
rendőrség részéről Incze Kálmán és Buculeu Ioan, a Polgármesteri
Hivatal részéről Balogh István, a Helyi Tanács részéről Mihály Sándor,
Pásztor István, László Lszló, Varga Ervin, Csalóka Csaba, az iskola
részéről Sándor Éva, Muntean Tibor, az egyházak részéről Pál Ádám,
Varga Sándor, továbbá Nyárádi Enikő orvos és Kovács József állatorvos.

Őröket alkalmaznak
A Polgármesteri Hivatal két férfit alkalmaz polgárőri (közösségi
rendőr) tisztségbe. Az alkalmazott feladatai lesznek az éjjeliőri szolgálat,
mezőőri szolgálat, a közrend és köztisztaság fenntartása, és lesz
bírságolási joga is. Jelentkezni márc. 20-ig lehet a Polgármesteri
Hivatalban. Az illetőnek saját személygépkocsival és hajtási engedéllyel
kell rendelkeznie.

