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6. A községi közvagyon részét képező községi utcák leltárának jóváhagyása. Erre az utcák telekelése
miatt van szükség, enélkül nem támogatható az aszfaltozási projekt. Mindenki jóváhagyta.
7. Csíkfalva község hozzájárulása a délutáni oktatási program működtetéséhez. A község összesen 12
ezer lejjel támogathatja a délutáni oktatást a folyó tanévben (azokra a hónapokra, amikor a gyerekek
iskolába járnak - az online időszakra érvénytelen). Mindenki jóváhagyta.
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SZENÁTORJELÖLTEK
Császár Károly Zsolt: Célom a telekkönyvezés, köztulajdonba vétel és
vadkárrendezés folyamatának felgyorsítása és egyszerűsítése, de az
egyházi ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatát is
szeretném megoldani.
Novák
Csaba
Zoltán:
A
minőségi
és
gyermekközpontú oktatás megteremtéséért és a
szakoktatás fejlesztéséért szeretnék tovább dolgozni a parlamentben. A választás
tétje, hogy a magyarok feje felett ne lehessen dönteni Romániában.
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Kolcsár Károly: Célom a vidékfejlesztés, az önkormányzatok és gazdák
támogatása, a járványhelyzet miatt sérült iparágak és a mezőgazdaság
támogatása, fellendítése. A Maros megyei embereket szeretném
képviselni Bukarestben.
Csép Éva Andrea: Az idősek, a családok, a
fogyatékkal élők és az egyedülálló szülők élhetőbb jövőjéért
szeretnék dolgozni. Biztonságukat csak erős szociális védőháló
kialakításával teremthetjük meg. Erre vállalkozom.
Kulcsár-Terza József: Románia parlamentjében közös
ügyeinkért: nyelvi jogok bővítéséért, anyanyelvünk és nemzeti
szimbólumaink szabad használatáért szeretnék tovább
dolgozni. Ez most csak összefogással valósulhat meg.
Bukarestben nem csak a román ajkú emberek életét befolyásoló döntések születnek, hanem mi
erdélyi, romániai magyarok is azok szerint a törvények szerint éljük mindennapjainkat, amelyeket a
parlamentben megalkotnak. Ha mi nem vagyunk ott, akkor olyan törvények születnek, amelyek a
legkisebb mértékben sem veszik figyelembe a magyar közösség szempontjait.
December 6-án újra fel kell mutatnunk a Maros megyei magyar közösség erejét! A magyarság
számára ez a döntés a következő négy év legfontosabb erőpróbája!
FONTOS TUDNIVALÓK!
 December 6-án reggel 7 és este 9 óra között szavazhatunk.
 Szavazni csak érvényes személyazonosssági igazolvánnyal lehet.
 A megyén belül bárhol szavazhatunk, de itthon a községben csak abban a szavazókörzetben
fogadnak, ahová a lakcímünk szerint be vagyunk sorolva. A szavazókörzetek székhelye ugyanott
lesz, ahol a szeptemberi választásokkor is volt.
 A betegek (még a Covid fertőzöttek is), ágyhoz kötöttek igényelhetnek mozgóurnát. Éljenek
a lehetőséggel!
 Tartsuk be a járványügyi egészségvédelmi szabályozásokat, viseljünk maszkot,
fertőtlenítsük a kezünket szavazás előtt és után!
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Legyünk igényesebbek, vigyázzunk a tisztaságra!
A Halottak napja közeledtével minden temetőt lekaszált a polgármesteri hivatal munkacsoportja, továbbá
minden halottasházhoz újabb kukát vásároltunk és helyeztünk ki, így jelenleg két-két tárolóedény áll a
temetőlátogatók rendelkezésére. Ezeket feliratokkal is elláttuk, így a sárga kukákba a papír-, műanyag- és
fémhulladékot, a fekete kukába az üveghulladékot kell elhelyezni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmüket, hogy
a síroknál keletkező növényi hulladékot (fű, gaz, száraz virág,
koszorúmaradványok) az erre a célra kialakított szeméttároló helyekre
vigyék. Minden temetőn két-három ilyen szeméttárolót alakítottunk ki,
ezeket feliratos táblákkal is ellátva kijelöltük.
Ezzel egyidőben a Polgármesteri Hivatalhoz is újabb kukákat
vásároltunk a különböző szeméttípusok tárolása érdekében, ezért az
ügyfeleket is arra kérjük, a hivatal földszintjén és emeletén elhelyezett
kukákban a megfelelő helyre dobják be a keletkezett hulladékot. A
használt maszkot távozáskor az erre
a célra elhelyezett külön kukába kell
beledobni. Ugyanakkor a falvakba kihelyezett, az üvegek tárolására
alkalmas kukákra is feliratot tettünk, kérjük, azokba csak üveghulladékot
dobjanak bele.

Bővítjük a szentmártoni ravatalozót
Folynak a munkálatok a szentmártoni ravatalozónál, ahol egy raktár
kialakítása érdekében bővítési munkálatot végzünk: október végén
megöntöttük az aljzatot, zsalualapot építettünk és betonpadlót öntöttünk.
Megépítettük a falakat, ezen a héten pedig elkezdődik a tetőzet megépítése
is. A munkálatot a hivatal alkalmazottai és gépei végzik. Köszönjük Kovács
Ferenc szentmártoni tanácsos és Marton Attila segítségét.

Tetőzetet javítottunk
November folyamán felújítottuk az orvosi rendelő udvarán álló
istálló, csűr és garázs épületének tetőszerkezetét: a szarufákat,
homlokdeszkákat, a teljes lécezést és az összes cserepet lecseréltük,
viharlemezeket szereltünk fel. A javításhoz használt anyagokat a
polgármesteri hivatal biztosította.

Újabb pályázatokat hagytak jóvá
Az Országos Beruházási Társaság (CNI) újabb három pályázatunkat
hagyta jóvá az elmúlt hetekben: az orvosi rendelő korszerűsítését, a sportbázis befejezését és egy szociális
központ építését. Ezzel mind az öt benyújtott tervünk nyertesnek bizonyult, miután az új csíkfalvi
kultúrotthon építését és az utcák aszfaltozását már előzőleg jóváhagyta a CNI. Mi megtettük a dolgunkat,
előkészítettük és benyújtottuk a projekteket, most a finanszírozásra várunk Bukarest részéről.

Egyéb munkálatok is történtek
 A polgármesteri hivatal munkásai folytatták a munkálatokat a vadadi ravatalozónál: vakoltak, a
padlózatot beton lapokkal rakták le, ennek érdekében előtte földet termeltek ki és helyébe homokot terítettek
el. Befejezték az új villanyhálózat kiépítését és új világítótesteket szereltek fel.
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 Folytatják
az
építkezési
munkálatokat a búzaházi iskolánál:
vakolnak, a közművek vezetékeit
helyezik le és jó hír, hogy a cég
elkezdte a munkálatokat a csíkfalvi
iskolánál is: az elmúlt héten a
padlásteret
borító
szigetelő
agyagréteget
távolították
el.
A
következő lépés a tetőfedő cserepek
eltávolítása.
 Árkokat takarítottunk, ástunk
Jobbágyfalván,
bejárati
hidakat
javítottunk ott és Csíkfalván.
 Lovasfogadó útjának kövezése után utcák felületeinek javításán is
dolgoztak munkásaink: Jobbágyfalván a temető felé és a Nyárád utcában végeztünk kövezést, és a következő
időszakban is lesznek még utcajavítások, amíg a tavaly vásárolt
kőmennyiség megengedi.
 Búzaházán a jelenleg tanítási célokat szolgáló épületnél a
gépeinkkel segítséget nyújtottunk a tulajdonosokna ülepítőt
kialakítására és a vízbevezetés céljából árkot ástuk.
 Egy arra szakosodott cég elkezdte a csatornahálózat bekötő
aknáinak és mellékvezetékeinek a kimosását és videóvizsgálatát.
 A Vízügy partvédelmi munkálatokat végzett Csíkfalván a
sportbázis környékén, mederkotrás, parttisztítás történt, a
tejcsarnok mögött, a Nyárád-kanyarban parterősítésre is sor került.
CSÍKFALVA KÖZSÉG
Ikt.sz. 5225/2020.11.23.

HIRDETÉS

A Maros megyei Csíkfalva község közli az érdekeltekkel,
hogy a kataszteri és ingatlannyilvánosságról szóló 1996. évi 7. sz. törvény (az utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel) 14. cikkelye (1) és (2) bekezdése értelmében Csíkfalva község
Polgármesteri Hivatala december 2-ától kezdődően a székhelyén 60 napra kifüggeszti a 28. kataszteri
övezetre szóló kataszteri műszaki iratcsomót.
Az iratcsomó módosítására irányuló kéréseket a polgármesteri hivatal székhelyén vagy a Országos
Kataszteri Hivatal internetes oldalán lehet benyújtani.
Balogh István, polgármester

„Ne add el az ősi telket...”
Már néhány éve megfigyelhető az a jelenség, hogy nagyon sokan a község lakói és az elszármazottak úgy
döntenek, hogy eladják belsőségeiket és mezőgazdasági területeiket.
Az elmúlt időszakban azt tanácsoltam, és most is azt mondom, hogy kétszer is gondolja meg mindenki, hogy
hogyan adja el a tulajdont:
- Inkább bérbe adja, mintsem eladja!
- Csak egyszer lehet eladni valamit, utána az embert nincstelenné, kiszolgáltatottá válik (ahogy mondani
szokták, földönfutó lesz), gyökér nélkül marad a saját hazájában.
- Ha már eladja, ne adja oda az első kérőnek, ki kell várni türelemmel, mert megkerül a gazdája, aki meg-
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a megfelelő árat, és akivel a vásárt később sem bánjuk meg.
- Ha már eladja, akkor inkább adja helyi személynek, ne ezer idegennek!
- Ha valaki elad valamit, ne csak azért adja el, hogy minél hamarabb pénzt lásson belőle, inkább előbb
kérdezze meg szomszédait, ismerőseit, rokonait. Még ha kicsit olcsóbban is, de érdemes ismerősnek adni,
hiszen így jó kezekbe kerülhet az ingatlan, nem vádolva senkit a lelkiismeret az esetleges utólagos
észrevételekért, szemrehányásokért. Legyenek tekintettel az ott maradt szomszédokra, falustársakra is!
- Megtörténhet az is, hogy hogy idegenek csak azért vásárolják meg, hogy pénzszerzés, üzérkedés
céljából tovább is adják azt. Természetesen szívesen látjuk a tisztességes, jóhiszemű vásárlókat!
Összefoglalva, azt tanácsolom mindenkinek, hogy beszélgessünk egymással, érdeklődjünk egymástól,
legyen türelmünk. Mindennek megkerül a megfelelő vásárlója!

Ülésezett a helyi tanács
Október 23-án tartotta alakuló ülését az új községi tanács. Az ülésen a megyei prefektúra részéről jelen
volt nagy Zsigmond alprefektus.
Miután polgármesterré választása okán Balogh István visszalépett a tanácsosi mandátumától, a
Marosvásárhelyi Bíróság 10 helyi tanácsos mandátumát hagyta jóvá. Az RMDSZ 7 és az EMSZ 3 tanácsosa
letette a hivatalos esküt. Ezután megállapították, hogy a Marosvásárhelyi Bíróság jóváhagyta Balogh István
polgármesteri mandátumát, ezért a régi-új polgármester is letette hivatali esküjét.

Ülésezett a helyi tanács
November 13-án rendkívüli ülését tartotta a községi tanács. Jelen volt 10 tanácsos.
Mivel időközben a Marosvásárhelyi Bíróság jóváhagyta Nagy Kálmán István tanácsosi mandátumát, ezért
az RMDSZ nyolcadik helyi tanácsosa is letette hivatalos esküjét.
Az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyaltuk:
1. Ülésvezető elnök választása a következő három hónapra. Mindenki jóváhagyta Varga Ervin ülésvezető
kinevezését.
2. Az alpolgármester megválasztása. Mivel a polgármester Varga Ervint javasolta és más javaslat nem
érkezett, titkos szavazás révén Varga Ervint egyhangúlag, 11 szavazattal alpolgármesterré választották.
3. A helyi tanács szakbizottságainak megválasztása. A különböző bizottságok összetétele a következő
lesz:
 Közigazgatási, jogi, pénzügyi-költségvetési, köz- és magánvagyon-kezelői, községgazdálkodási és
gazdasági-társadalmi-ipari programok bizottság: Kilyén Csaba elnök, László László titkár, Barabás József,
Iszlai József, Nagy Mihály tagok.
 Mezőgazdasági, szolgáltatási és kereskedelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási, köztisztasági, polgári
védelmi bizottság: Kovács Ferenc elnök, Nagy Kálmán titkár, Ambrus Jenő tag.
 Tanügyi, egészségügyi, művelődési, társadalomvédelmi, sport, szabadidő, civil szervezeti bizottság:
Varga Ervin elnök, Szász Réka titkár, Kiss Sándor Lóránd tag.
4. Felszólalások.

Ülésezett a helyi tanács
November 19-én rendes ülését tartotta a községi tanács. Jelen volt 10 tanácsos, hiányzott Nagy Mihály.
Az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyaltuk:
1. A november 13-iki rendkívüli ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
2. A Helyi Tanács képviselőjének kinevezése a Csíkfalvi Általános Iskola vezető tanácsába. Mindenki
elfogadta Szász Réka kinevezését.
3. A község képviselőjének kinevezése az ADI Ecolect Maros vezető tanácsába. Mindenki elfogadta
Balogh István polgármester kinevezését.
4. A szeptember 30-iki költségvetési zárszámadás elfogadása. Mindenki jóváhagyta.
5. A „TIC infrastruktúra biztosítása a csíkfalvi iskola számára a Sars-Cov-2-vel való fertőzés megelőzése
érdekében” című projekt és az ezzel járó költségek jóváhagyása. A projekt értéke 496.263,24 lej, ebből 2%
(9.925,26 lej) és 69.970 lej nem támogatott költség a község önrésze. Barabás József ellenezte, a többiek
elfogadták.
►►►►

