GYERGYÓCSOMAFALVI

KÖZLÖNY

Gyergyócsomafalva helyi önkormányzatának tájékoztató kiadánya - VII. évfolyam – 7. (33.) szám - 2011. szeptember

GAZDANAP

Október 15.-én mezőgazdasági kiállítást és vásárt
szervezünk a piactéren. Ez alkalommal minden
csomafalvi termelő és feldolgozó elhozhatja kiállítani
az általa termelt vagy feldolgozott mezőgazdasági
termékét. Így kiállításra kerül: a virág, zöldségek,
pityóka, gyógynövények (teafüvek), gyümölcsök,
tojás, tejtermékek, méz, befőttek, szirupok, gomba,
erdei gyümölcsök és más termékek. A legjobb
termékek oklevelet kapnak.
Gyönyörköndjünk és ízlelgessük együtt a csomafalvi
termékeket!
Jelentkezni Balogh Zitánál, tel: 0733068185 és Köllő
Orsolyánál, tel: 0733068190 lehet.
EGÉSZSÉGVÁSÁR

2011. október 2.-án, vasárnap a Felső-Nyírkerti
Rendezvénycsűrnél Egészségvásárra kerül sor. Mit
jelent az Egészségvásár? Az érdeklődők ingyenes
általános vizsgálatoknak vethetik alá magukat.
Ingyenesen mérik a koleszterolt, vérzsirt, vércukrot,
vérnyomást, számítanak testtömeg indexet, illetve
ingyenes tanácsadást biztosít a háziorvos. Az
egészségvásáron olyan szóróanyagokat is kapnak,
amelyek a helyes életmód kialakításában segítenek.
Ezenkívül minden jelenlévő egy ajándékcsomag
tulajdonosa lesz. A rendezvény a gyerekek számára is
kikapcsolódást nyújt, mivel egy rajzversenyre is sor
kerül, értékes nyereményekért.
Program:
12,30 – Az Egészségvásár megnyitója
12,35 – Ingyenes koleszterol, vérzsir, vércukor,
vérnyomás, magasság és testsúly mérés.
14,00 – Rajzverseny: Mi kell az egészséghez? címmel
16,00 – A vásár zárópillanatai
FELMÉRÉS

A közszolgálati felmérés célja egy aktuális helyzetkép
felállítása a gyergyócsomafalvi közszolgáltatásokról
(vízhálózat, szennyvízhálózat. Ennek eredményei
alapján lehetőség lesz egy közép és hosszú távú
fejlesztési terv kidolgozására. Céljaink között
szerepel egy modern és gazdaságos rendszer
kiépítése, a felmerülő problémák gyors es hatékony
megoldása. Köszönjük megértésüket és a felmérés
során nyújtott segítségüket. Ezúttal is megkérjük a
lakosságot, hogy törlesszék közszolgálati

tartozásaikat egy jobb és eredményes együttműködés
érdekében. Tisztelettel, Gál Attila (GOSPOD-SERV),
adminisztrátor.
TANÁCSHATÁROZATOK
30-as számú határozattal költségvetést módosított a
Helyi Tanács,
31-es számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a
„Pro Salubriserv Gheorghensis” Kistérségi Társuláshoz
való csatlakozásunkat, annak érdekében, hogy bizonyos
közszolgálatokat a környező településekkel együtt
végezzünk,
32-es számú határozattal a Helyi Tanács átadta a
„Turisztikai marketing fejlesztése”
című projekt
végrehajtásának felügyeletét egy építésvezetőnek,
33-as számú határozattal az sportbázisnál épülendő
öltözők manzárdosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács,
34-es számú határozattal az épülendő öltözők fűtési, víz
hálózatának és kanalizálásának technikai tervét hagyta
jóvá a Helyi Tanács,
35-ös számú határozattal az INTERHOLZ
KFT
kötelezettségeinek kifizetését részletezte fel a Helyi
Tanács,
36-os számú határozattal a MOHOS IMPEX KFT
kötelezettségeinek kifizetését részletezte fel a Helyi
Tanács,
37-es számú határozattal a községi erdőből lebélyegzett
fa értékesítését hagyta jóvá a Helyi Tanács,
38-as számú határozattal a Helyi Tanács visszavonta a
24-es számú határozatát, ami a közvagyon módosításáról
szólt.
TARLÓÉGETÉS

Ismételten felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy
tilos a tarlók égetése engedély nélkül. Amennyiben
ezt valaki nem tartja be, úgy a 195/2005-ös
környezetvédelmi
sürgősségi
Kormányrendelet
alapján a következő büntetéseket kaphatja:
- 3.000 lejtől 6.000 lejig terjedő büntetést a
fizikai személyek,
- 25.000 lejtől 50.000 lejig terjedő büntetést a jogi
személyek.
Ugyanakkor a Mezőgazdasági Minisztérium 15/2008as rendelete azt is előírja, hogy, aki leégeti a tarlót
arról a területről, amire támogatást igényelt, az
elveszíti a támogatást.
Ezen megszorító intézkedésekre környezetünk
megvédése érdekében van szükség.
Balogh Zita, jegyző
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2011
A 2011-es népszámlálásra október 20. és 31.-e közötti
periódusban kerül sor. Községünkben 16 számlálóbiztos
és 2 főszámlálóbiztos
fog dolgozni. Minden
számlálóbiztosnak 80-100 háztartás jut.
Az idei népszámlálás során Románia lakosságának minden
tagját megszámolják, újdonság a 2002-es évi
népszámláláshoz viszonyítva, hogy idén egy új, a külföldre
távozott személyekre vonatkozó űrlap jelent meg, melyet
kizárólag a 15 éves vagy annál idősebb, külföldre távozott
személyek esetében kell kitölteni.
Több fajta űrlap kerül kitöltésre a népszámlálás során: P –
személyekre vonatkozó űrlap, LC- lakásra, épületekre
vonatkozó űrlap, G – háztartásra vonatkozó űrlap, TP –
ideiglenesen jelenlevő személyekre vonatkozó űrlap, Mideiglenesen külföldön tartózkodó személyekre vonatkozó
űrlap, PPI – huzamosabb időre külföldre távozott
személyekre vonatkozó űrlap.
Tudni kell, hogy az űrlapokon szereplő minden
adat bizalmas, és kizárólag statisztikai célokra
használható fel.
A népszámlálás során mindenkit ott számolnak össze, ahol
jelenleg tartózkodik. Tehát azok a diákok, akik egyetemre
mentek, abban az egyetemi városban fognak szerepelni,
ahol tanulnak.
Abban az esetben, ha az illető személy vagy család nem
tartózkodik otthon, a számlálóbiztos hátrahagy egy cédulát
a nevével és telefonszámával, hogy egy újabb időpontot
tudjanak megbeszélni. Minden 18 év feletti személynek
joga, hogy a hiányzó családtagok nevében kitöltse az
űrlapokat, amennyiben tudja a pontos adatokat. Minden
esetben szükség lesz a személyi igazolványban szereplő
személyi számra (CNP) és az ingatlan adataira, például
arra is, hogy az épület vagy lakás hány négyzetméteren
fekszik.
A népszámlálásról bővebben lehet olvasni a
www.recensamantromania.ro
oldalon, ahol ha az
Instrumentar fület lenyitják, akkor a fent említett ürlapok
magyarul is megtekinthetők.
Balogh Zita, jegyző
EGY ESÉLY A VIDÉKEN ÉLŐKNEK
Gyergyócsomafalva
Polgármesteri
Hivatala
a
KÖZÖSSÉG Éve jegyében minden forrást felkutat, hogy
felnőttképzéseket szervezhessen a község lakóinak. Így az
„EGY ESÉLY A VIDÉKEN ÉLŐKNEK” című projekt
keretében több féle képzést indítunk a Hargita Megyei
Inkubátor Ház és a ROMTENS Alapítvány segítségével.
1. Vállalkozói képességek fejlesztése – akkreditált ingyenes
kurzus
A kurzuson marketinget, managementet, pénzügyi
tervezést, üzleti terv elkészítését, információs és
kommunikációs technológiát lehet tanulni.

A kurzus időpontja: november hónap folyamán.
Jelentkezhet minden olyan 18 évet betöltött személy, aki
nincs
alkalmazva:
háziasszonyok,
gazdálkodók,
munkanélküliek, munkakeresők.
Kapcsolattartó személy: Balogh Zita, tel: 0733.068185
2. Vállalkozó képző
A kurzuson marketinget, pénzügyi managementet,
tervezést, vállalkozás fejlesztést lehet tanulni.
A kurzus időpontja: november hónap folyamán.
Jelentkezhet minden olyan 18 évet betöltött személy, aki
nincs
alkalmazva:
háziasszonyok,
gazdálkodók,
munkanélküliek, munkakeresők.
Kapcsolattartó személy: Balogh Zita, tel: 0733068185
3. Manager képző – akkreditált ingyenes kurzus
A kurzuson munkahelyi egészségügyi managementet lehet
tanulni: helyes időbeosztást, konfliktus kezelést,
munkahelyi stressz kezelést stb.
A kurzus időpontja: december hónap folyamán.
Jelentkezhetnek a vállalkozók és cégvezetők.
Kapcsolattartó személy: Köllő Orsolya, tel: 0733068190
4. Munkavédelmi képzés – akkreditált ingyenes
kurzus
A kurzuson törvénykezést, kommunikációt, munkahelyi
balesetek megelőzését, munkaidő hatékony kihasználását
lehet tanulni.
A kurzus időpontja: december hónap folyamán.
Jelentkezhetnek : alkalmazottak.
Kapcsolattartó személy: Köllő Orsolya, tel: 0733068190
5.Gombász kurzus – fizetni kell
A kurzuson meg lehet tanulni, hogy vidékünkön melyek
az ehető és a nem ehető, mérges gombák .
A kurzus idópontja : 2o11 őszétől 2o12 tavaszáig.
Jelentkezhet bárki.
Kapcsolattartó személy: Balogh Zita, tel: 0733068185

Anyakönyvi adatok
Születtek:
Csata Szabolcs Elizeus, 805 szám; Veress
Hunor, 1553/A szám; Madarász Dávid, 811
szám; Szilágyi Anita, 1053 szám; Sándor
Orsolya, 846 szám; Csiki Barbara, 1085 szám;
Gál László, 484 szám.
Elhunytak:
Farkas Anna, 1408 szám; Ambrus Miklós, 678
szám; Barczán Szilveszter, Szent Márton, 8
szám; Costineanu Ioan, 1477 szám; Kedves
Mária-Terézia, 880 szám

GYERGYÓCSOMAFALVI KÖZLÖNY
Kiadja: a POLGÁRMESTERI HIVATAL, 537050 Ciumani / Gyergyócsomafalva, Borsos Miklós tér 208, Hargita megye
Felelős kiadó: MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD polgármester (tel: 0733-068182; e-mail: martonlszilard@yahoo.com)
Szerkesztő-munkatársak: BALOGH ZITA községi jegyző (tel: 0733-068185), JÁNOSI-BORSOS ATTILA alpolgármester
(tel: 0733-068183), KÖLLŐ ORSOLYA vidékfejlesztési referens (tel: 0733-068190), ERŐS GABRIELLA
könyvtáros(eros.gabriella@yahoo.com), KÖLLŐ HUNOR közbeszerzési referens (tel: 0733-068191)
Telefon: 0266-351006; E-mail: consiliul_ciumani@yahoo.com vagy csomafalvi_polgmhiv@yahoo.com

