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Megszámláltatunk!

2011 október 20.-án elindulnak Csomafalván a
népszámláló biztosok. Ez biztos.
Az, hogy mennyi székely él Csomafalván és mennyi
magyar, esetleg mennyi más nemzetiségű, nos ez még
kérdéses. Legalább is a statisztikának. Számomra nem
kérdés, hogy Csomafalvát majdnem teljes mértékben
székelyek lakják. Székelyek, akik a magyar nemzet
részei. Mert ha nem így lenne, akkor miért fájna
Trianon? Miért fájna még mindig az a bizonyos
december 5?!
Az utóbbi hetekben – napokban sokszor hallhattunk
olyan vitákat, minek KELL valljuk magunkat, milyen
nemzetiségüek vagyunk. Engem is többen
megkérdeztek, hogy mi a véleményem ezzel
kapcsolatosan.

Az én véleményem: bízzuk a
lelkiismeretünkre.
Valljuk olyan nemzetiségűnek magunkat, amilyennek
érezzük. Igaz, el lehet gondolkozni azon, hogy mit is
jelent nemzetiség, hogyan élem meg a székelységem,
magyarságom a mindennapokban. Mert nem papíron
kell a nemzet része legyünk, hanem a
cselekedeteinkben.
Érdekes tény, hogy a legutóbbi népszámláláskor
Csomafalván
nem
éltek
székelyek,
csak
magyarok. Legalább is a hivatalos adatok ezt
mutatják. Akkor 99,26%-ban magyarok lakták
Csomafalvát, azaz 4460 személy vallotta ezt. A
szóbeszéd szerint 2 (azaz kettő!) személy vallotta
akkor magát székelynek. Nem gondolom, hogy akkor
kevesebb lett volna a székely Csomafalván mint most,
vagy hogy most kevesebb magyar él itt mint akkor.

Azt viszont úgy tudom, hogy most azt, aki
székelynek vallja magát, a kódolásnál a
magyar nemzetiségüekhez sorolják.
Azt is úgy tudom, hogy ezáltal hivatalosan most sem
fog megjelenni hányan vallották székelynek
magukat, azaz „hány székely él” Székelyföldön.

Úgy gondolom, aki 10 évvel ezelött
székelyként magyar volt az most is lehet
nyugodtan magyar.
A döntést mindenki saját maga kell
meghozza.

A népszámlálás alkalmával sok adatot rögzítenek a
számlálóbiztosok. Kérem Csomafalva lakosait,
Önöket,
hogy segítsék munkájukat, türelemmel
fogadják és válaszoljanak a kérdésekre.
Magyarul fogják kérdezni Önöket és magyar nyelvű
útmutatón követhetik a kérdéseket.

A népszámlálással kapcsolatosan magyar
nyelvű honlapot (www.nepszamlalas.ro) és
magyarul beszélő ingyenes zöldszámot
működtet az RMDSZ (0800-802009), ha
kérdéseik vannak itt választ kaphatnak.
Mindennapjaikra jó egészséget, munkájukhoz jó
kedvet és kitartást kívánva,
Tisztelettel,
Márton László Szilárd,
Gyergyócsomafalva polgármestere
NÉPSZÁMLÁLÁS

Október 20.-án reggel nálunk is elindulnak a
számlálóbiztosok.
Azért, hogy a számlálás zökkenőmentesen folyon
megkérünk mindenkit, hogy az alábbi adatokat
készítse elő:
- Személyi számot a család minden tagjának,
- Községünkben
való
letelepedése
időpontját. akik itt születtek, azoknak nem
szükséges.
- Az elvégzett iskolák nevét. A diákoknak
azon iskola nevét, ahol most járnak
iskolába.
- Az egység nevét, ahol dolgoznak és
foglalkozásuk nevét.
- A lakóház építésének időpontját.
- A
szobák
számát
és
felületét
(négyzetméterbe kifejezve).

Amennyiben a családfő nem tartózkodik
otthon, az előkészített adatokat hagyja
hátra a család egy nagykorú tagjára, aki a
számláló biztosok kérdéseire tud felelni.
Számláló Bizottság
FŰTÉSPÓTLÉK

A népszámlálás ideje alatt nem veszünk el
fűtéspótlékra kéréseket.
November 7.-től ismét lehet igényléseket
benyújtani.
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KARAVÁN- VAKÁCIÓS GYEREKPROGRAM
A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata, a
Hargita Megyei Tanács keretében működő Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság támogatásával az idén is
színes vakációs programot kínál a vidéken élő gyerekek
számára.
A Csodasziget a falumban című Karaván
Csíkszereda és Székelyudvarhely környéki falvak után,
megérkezett Gyergyószentmiklós környékére is. A
program, a gyerekeknek hasznos nyárvégi kikapcsolódást,
valamint így az iskolakezdés elején vidám ráhangolódást
jelentett.
A program I-VIII. osztályosoknak szólt, de szivesen
fogadtuk a más korú gyerekeket is.
A Karaván először Remetén Csutakfalvára majd
Szárhegyre, Csomafalvára végül pedig Újfaluba látogatott,
ahol a helyi iskolákat illetve kultúrházakat töltötte be a
vidám gyerek zsivaly. A program reggel 10-től d.u 18
óráig tartott, ahol különböző játékokat, vetélkedőket,
hasznos foglalkozásokat és a Harmopan pékség jóvoltából
közös étkezést is biztosíthattunk a gyerekeknek.
Lehetőségük volt a kreativításuk kifejezésére, a közösségi
élmény valamint a csapatban való együttmükődés
megtapasztalására. A program lebonyolításában a
munkatársak mellett lelkes önkéntesek segédkeztek.
Csomafalván közel 30 gyermek vet részt a
tornateremben megrendezett programon.
Páll Emilia, Caritas Családsegítő Szolgálat
TANÁCSHATÁROZATOK
39-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta,
hogy a Hargita Fejlesztési Társuláshoz csatlakozzon a
község.
40-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a
Dány község és Gyergyócsomafalva község között
megkötött egyezmény módosított változatát.
Balogh Zita, jegyző

Anyakönyvi adatok
Születtek:
Ambrus Zselyke, 140 szám; Madarász Anikó,
1081 szám; Szilágyi Madarász Dávid, 282 szám;
Madarász Nimród, 1462 szám; Bartalis
Alexandra, 1352 szám.
Elhunytak:
Ambrus Rozália, 304 szám; Szilágyi Sándor, 234
szám; Madarász János, 850 szám; Ambrus Lajos,
303 szám.
MEGEMLÉKEZÉS A 13 ARADI VÉRTANÚRA

EGÉSZSÉGVÁSÁR A FEREDŐNÉL
A csomafalvi
lakosok számára
ingyenes orvosi
vizsgálatokat és
értékes
ajándékokat
biztosítottak a
szervezők, október
2.-án vasárnap a
feredőnél.

Október 6.-án, csütörtökön a délutáni szentmise után, a
Helyi Önkormányzat, a Római Katolikus Plébánia, a
Települési Székely Tanács és a Köllő Miklós Általános
Iskola közös szervezésében került sor a templomkertben
megtartott
megemlékezésre.
A
megemlékezésen
elhangzott a 13 aradi vértanú neve, akikre méltóságteljesen
emlékeztek a jelenlevők.
Köllő Orsolya, fejlesztési referens
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