
Csíkfalva község tisztelt lakói! 

 
Az alábbiakban szeretném bemutatni mindazt, ami az elmúlt évben történt 

Csíkfalva községben, nem törekedve a részletességre, a mindennapok történéseinek a 

beszámolójára, hanem inkább azokra a munkálatokra, projektekre szeretnék rávilágítani, 

amelyek meghatározták az elmúlt évben, illetve meghatározzák a község jövőjét az 

elkövetkező időszakban, továbbá a közeljövőt illető tervekről is szeretnék szót ejteni. 

Előre bocsátom, hogy ami a befektetéseket, fejlesztéseket illeti, szinte teljesen 

pályázati pénzekből eszközöltük, ami a Polgármesteri Hivatal, illetve a Nyárádmente 

Kistérség munkájából származik, hiszen a kormánytól nagyon keveset kaptunk 

fejlesztésre a 2014-es évben. 

Ezúttal is köszönöm minden jószándékú lakosnak, intézménynek, 

intézményvezetőnek, kollegának a lelkiismeretes hozzáállását. 

 

 

I. INFRASTRUKTÚRA 

 

 A LEADER programon eddig két pályázatunk volt: a traktorvásárlás (38 ezer 

euró) és a jobbágyfalvi kultúrotthon javítása (62 ezer euró) – e két pályázat 

megvalósításához 97 ezer lej bankkölcsönt igényeltünk 3 évre, amely magába 

foglalja az önrészt és ÁFÁt, a kultúrotthon nem támogatható költségeire 7,5 ezer 

lejt. 

 

 Folyamatban van egy harmadik LEADER pályázat 300 darab szék (a 

kultúrotthonok számára), a traktorhoz utánfutó és homlokrakódó vásárlása (32 

ezer euró) 

 

 Az orvosi rendelőnél kerítést festettünk, felújíttattuk a vízhálózatot és 

fűtőtesteket és csaptelepeket szereltettünk 51 ezer lej értékben, a cserepet eladtuk 

(50 bani/db). 

 

 Az iskolák és óvodák korszerűsítését sajnos még nem tudtuk elkezdeni, mivel a 

szentmártoni egyház visszakövetelte az ottani épületet, ezért a projektet le kellett 

állítani és a tervből kivenni az ottani beruházást. Emiatt a megkötött szerződést is 

módosítani kellett, ezért a kivitelezővel is nézeteltéréseink akadtak, amelyek 

végül szerződésbontáshoz vezettek. A beruházás elvégzéséhez új közbeszerzési 

eljárás van folyamatban. 

 

 A Megyei Tanács által leosztott 50000 lejből a vadadi és búzaházi községi utak 

mellett kiásattuk a sáncokat, kivágattuk a bokrokat, lekaszéltattuk és 

legyalultattuk a padkát, Búzaházán és Szentmártonban átereszeket építtetünk a 

tavasszal. 

 



 A híd- és pallóépítési projektre tavaly ősszel 120.000 lejt osztott le a kormány, 

ebből a búzaházi hídnál dolgoztak. A csíkfalvi palló régebben felépült, a 

szentmártoni is elkészült, a jobbágyfalvit még nem kezdték el. 

 

 A csíkfalvi tornateremnél vízellátási munkálatok voltak és beüzemeltettük a 

gázkazánokat, így a tornaterem teljes kényelmet nyújt a használóknak. 

 

 Vadadban a tejcsarnok és iskola között hidat javítottunk, a faluban sáncokat 

ástunk, utcarészeket köveztünk, feljavíttattuk az alsó közkutat, a bekötő úton az 

átereszek fedőlapjait kicseréltük 

 

 A szennyvízcsatorna-hálózat építési munkálatai kb. 60%-ban vannak meg. A 

Környezetvédelmi Alaptól megpróbáljuk a projektet a Környezetvédelmi 

Operatív Programra áthelyezni, hogy finanszírozást biztosítsunk. A munkálatok 

befejezéséig és a tereprendezésig a lakosság türelmét kérjük! 

 

 A halottasházak terén: pirosban felépült a csíkfalvi (gratulálunk a szép 

munkához). A csíkfalvi, jobbágyfalvi és a szentmártoni épületekhezhoz (ez 

utóbbinál teraszot kellene készíteni) faanyagot és cserepet biztosítottunk abból az 

anyagból, amely a búzaházi kultúrotthon tetőzetéhez volt megvásárolva. 

 

II. ISKOLA 

 

 Októbertől beindult a délutáni óvoda, amelyhez az önkormányzat 500, a szülők 

100 lejjel járulnak hozzá havonta. A gyerekek a délelőtti óvoda után délután 5 

óráig lehetnek itt óvónő felügyelete alatt, ahol ebédelnek, alusznak, 

tevékenykednek. A helység berendezésére függönyöket, ágyakat, szőnyeget, 

evőeszközöket szereztek be. 

 Az állam által leosztott 74 ezer lej mellé az önkormányzat 130 ezer lejt folyósított 

az iskoláknak a tavalyi év folyamán. Így sikerült mosógépet, porszívót, vasalót és 

vasalóasztalt, szárítóállványt is vásárolni, a mosdókat ellátni WC-tetőkkel, 

törülközőkkel, szappananl, papírral 

 Vadadban új WC-t készíttettünk. 

 A csíkfalvi iskolában tánc-, furulya-, aerobic-oktatás folyik, a tanulók részt 

vesznek a községi ünnepeken, bekapcsolódtak a Betegek világnapjának 

megünneplésébe is., és karácsony előtt részt vettek a „cipősdoboz akcióban”. 

 

 

III. TŰZVÉDELEM, TŰZOLTÁS 

 

 Figyelmeztető táblákat készítettünk, amelyeket azok a családok igényelhetnek, 

akik gázpalackokat használnak a háztartásban. A táblát ingyenesen lehet igényelni 

a községházán, és látható helyen kell kifüggeszteni a kapun, hogy tűz esetén a 

tűzoltók tudják megfelelő képpen kezelni az esetet.  

 



 Vásároltunk 6 db. palackot a tűzoltó autókra, valmint 7 db. tömlőt is (3 db. B, 4 

db. C típusút) 

 

 Támogattuk a tűzoltók kiszállásait, versenyeken való részvételüket, 

üzemanyagköltséget, a tűzoltók életbiztosítását, valamint az autók műszaki 

ellenőrzését és biztosítását. 

 

 A tűzoltók 2014-ben 9 ezer lejt kaptak az önkormányzattól, 2015-re 16 ezer lejt 

fogunk számukra kiutalni: az építkezés folytatására, tűzoltónapok 

megszervezésére és egyéb költségekre. A tűzoltó garázs vízzel való ellátását a 

tornateremtől fogjuk majd megoldani. 

 

IV. EGYÉB 

 

 A néptáncoktatást 2014-ben 6 ezer lejjel és a gyerekek szállításával támogattuk. 

Az oktatáson 70 gyerek vett részt, többször is felléptek itthon, farsang alkalmával 

és Gegesben is.  

 

 Gagyi József tanár úz vezetésével évente megrendezik a Csíkfalvi 

Csűrszemináriumok nevű tudományos napokat, közben a Sapientia egyetem 

hallgatói kutatásokat végeznek a községben. Ennek fejében különböző 

tanulmányok, könyvek készülnek a község életéről. Munkájukat tavaly is 

támogattuk 2 ezer lejjel, útbaigazításokkal segítettük őket. 

 

 Az iskolai színjátszó csoportot 1 ezer lejjel támogattunk a kőrispataki színjátszó 

táborban való részvétel céljából, továbbá biztosítottuk az iskolabuszt a 

kiszállásaikhoz. Munkájukat, felkészülésüket profi színész is segítette tavaly, 

amikor több előadást is tartottak itthon, sikeresen szerepeltek Erdőszentgyörgyön 

a Színpad fesztiválon, és idén a magyarországi Celldömölkre is elutaznak. 

 

 A sportot 2014-ben közel 11 ezer lejjel támogattuk, ebből a falusi bajnokságban 

szereplő focicsapat részesült és  megszerveztük a községi ping-pong bajnokságot. 

 

 A Caritas otthoni beteggondozó szolgálatot 31.200 lejjel támogattuk, ennek 

fejében 91 időst, beteget látnak el és az ősz óta kérésre ebédet is kiszállítanak. 

 

 A kórustevékenységet a községben a jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar műveli, 

ők állandó fellépői a március 15-iki ünnepségeinknek, de a Kulturális Napok 

során is kivették részüket (műsorral és vendégfogadással). Karácsonykor 

Jobbágyfalván a helyi gyerekekkel együtt ünnepi műsort mutattak be. Az elmúlt 

évben 18 fellépésük volt, jártak a magyarországi Kakasdon és a Bihar megyei 

Diószegen is. 

 

 A tavalyi év során megünnepeltük Március 15-ét, a karácsonyt, 

megemlékezéseket tartottunk az első világháború kitörésének 100. évfordulója 

alkalmából, és novemberben megszerveztük a Nagy Ferenc Emlékhangversenyt. 



 

 Karácsony alkalmával szásznyolc, 80. életévet betöltött idősnek és gondozottnak 

biztosítottunk ajándékcsomagot, továbbá 320 kisgyerekhez és iskoláshoz jutott el 

ajándékkal a Mikulás is. 

 

 Testvérkapcsolataink ápolása is folyamatos volt, tavaly a belga küldöttséget 

fogadtuk, de Franciaországból itt járt Marie-Therese Gosset is. Rábakecöl 

hivatalos küldöttségét Marosvásárhelyen fogadtuk, de a nyár folyamán egy évente 

visszajáró baráti csoport is ellátogatott hozzánk. Az októberben tartott Kulturális 

Napok alkalmával emlékeztünk az első világháború kitörésére, Vadadban 

felavattuk a kommunisták által 1950-ben meggyilkolt Kiss István emlékoszlopát, 

kórustalálkozót tartottunk, de az iskolások is felléptek irodalmi és 

néptáncműsorral. Ezen alkalomból Rábakecölről a férfikórus, Kakasdról a 

hivatalos küldöttség mellett a sváb és székely kórusok is eljöttek. 

Novemberben a kakasdiak adományokkal tértek vissza a községbe, az otthon gyűjtött 

könyveket, játékokat, élelmiszert, ruhaneműt hozták el az iskolások számára, de a 

délutáni óvoda számára tábori ágyakat is hoztak. 

Községünkből minden év januárjában küldöttség utazik Kakasdra a különböző 

nemzetiségek disznóvágására, ez így volt a tavaly is, míg az ottani szüreti mulatságra a 

jobbágyfalvi férfikart hívták meg tavaly, de a nyári kakasfőző versenyek alkalmával sem 

feledkeznek meghívót küldeni.  

 

 A helyi rendőrörs munkáját havonta 20 liter üzemanyag kiutalásával támogattuk. 

 

 A társadalmi segélyben részesülők a következő munkákban vették ki részüket: 

orvosi rendelő javítása, élelmiszercsomagok raktározása, faültetés, temetők 

takarítása, szemétgyűjtés, földterítés a jobbágyfalvi kultúrotthonnál, a Teleház 

bontása és eltakarítása. 

 

 A beteggondozók mindenike megkapta a járandóságát, a költségek egy részét a 

helyi kötségvetésből biztosítottuk. 

 

 Tavaly elfogadták a község címerét, a kormány is jóváhagyta, ezután hivatalosan 

is használható. 

 

 Az adófizetés terén még mindig vannak hiányosságok, az adósoktól törvényszéki 

végrehajtó fogja visszaszerezni a ki nem fizetett pénzeket. A parcelláris térképek 

elkészítése céljából különleges illetéket szabott meg a helyi tanács (parcellánkénti 

18,6 lej). 2015-re nő a szemétdíj: félcsaládnál 58 lejről 65-re, egész családnál 116 

lejről 130-ra. 

 

 Földmérések: ismételten felhívjuk a lakosség figyelmét, hogy a parcelláris 

térképek elkészítése kötelező feladat, viszont ez a vártnál nehezebben megy, 

amiért továbbra is kérjük a gazdákat, hogy aki nem tette meg, az minél hamarabb 

azonosítsa a területeit a térképeken és valós adatokkal segítse a kollégák 

munkáját. A térkép készítésének költségeit a földtulajdonosok kötelesek kifizetni, 



parcellánként 18,6 lejt. Ezt az összeget csupán egyetlenegyszer kell kifizetni és 

nem évente! A térkép hiányában nem lehet hivatalosan területet eladni-vásárolni, 

telekelni, és nem tudjuk segíteni azokat sem, akik föld elutalására panaszkodnak. 

 

KISTÉRSÉGI KÉRDÉSEK 

 

 Az elmúlt évben a községünk különböző kistérségi projektekben (vagy azok 

előkészítésében) vett részt. Így a nyárádszeredai SMURD, a LEADER program, a 

Natura 2000 részesei vagyunk, részt veszünk a Nyárádmenti Napokon, a Vidék 

Kaland kezdeményezésben, turisztikai képzésen vettek részt községbeliek, helyet 

kapunk turisztikai kiadványokban, és a Nyárádremetén létesítendő kistérségi 

turisztikai központ szolgáltatásaiból is részesülünk.  

 De érintenek minket is a kistérségi kezdeményezések: a mikházi Csűrszínház 

fejlesztése, a szeredai volt árvaház épületének feljavítás terve, a LEADER 

program révén a nyárádmenti községek kultúrotthonokat, hivatalok javítottak, 

gépekeket, népviseletet és hangszereket vásároltak, zöldövezeteket alakítottak ki. 

Ugyanebben a programban támogatást kaptak kisvállalkozók is: méhészek, 

kertészetek, kisiparosok, de fogászat, mezőgazdasági géppark létesítésre is.  

 

 

TERVEK 

 

 CSÍKFALVÁN szeretnénk a tornaterem lámpatesteit és villanyvezetékét 

biztonságossá tenni, hálót feszíteni a művüfes pálya fölé, megjavítani az 

iskolaműhely tetőzetét, a községi könyvtárat átköltöztetni az önkormányzati 

hivatalba, szorgalmazni az új óvoda és az új kultúrotthon építésének folytatását, 

újrazsindelyezni a székelykapukat. Be kellene fejezni a halottasházat, a 

sportbázist és a tűzoltógarázst, és újjápíteni a kultúrotthon tetőzetét. 

 

 SZENTMÁRTONBAN szeretnénk tervet készíttetni a kultúrotthon felújítására, 

és amennyiben lehet, még ez év végén benyújtani pályázatra a LEADER 

programon. Továbbá teraszt kellene építeni a halottasháznál (itt lakossági 

közmunkát vállaltak a szentmártoniak), rendezni a temető előtti teret, kiásni a 

Malomárkot és hidat építeni a temetőn kívül. 

 

 VADADBAN két hídat kellene készíteni és egy átfolyót, a volt kollektív gazdaság 

utcájában sáncokat ásni, szeretnénk elkezdeni az iskolaépület átépítését, bővítését, 

javítását, és utcákat kövezni. 

 

 BÚZAHÁZÁN híd szükséges a malommal szemben, be szeretnénk fejezni a 

Nyárádon épülő hidat, elkezdeni az iskolaépület felújítását és a kultúrotthon 

tetőzetének újjáépítését. 

 

 JOBBÁGYFALVÁN rendezni kell az iskolaudvart, megoldani a kultúrotthonnál 

az új gázvezetést, befejezni a halottasházat, a Nagyrétről a Nyárád felé folyó 

patakot átkötni az Istánd-patakba, továbbá megépíteni a gyalogpallót a Nyárádon. 



 

Ami a községszintű terveket illeti: 

 A szennyvízcsatorna kivitelezését át kellene helyezni a Környezetvédelmi 

Operatív programra, mert így jóval kisebb lenne a község önrésze és 

folyamatosabb lenne a finanszírozás.  

 Fel kellene javítani a járdákat, kiépíteni a buszmegállókat, elkészíteni a parcelláris 

térképeket, megjelentetni a község monográfiáját, befejezni a csíkfalvi sportbázist 

és új óvodát.  

 Tervünkben van térfigyelő kamerák felszerelése a közterek, közintézmények 

megfigyelés érdekében, hogy növeljük a közbiztonságot, illetve segítsük a 

rendőrség munkáját is az esetleges rongálók, tolvajok azonosításában. 


