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Polgármesteri beszámoló a 2013. évről

Csíkfalva község tisztelt lakói!

A  következőkben  beszámolnék  a  fontosabb  megvalósításokról,  illetve  néhány
gondolatban a következő hónapok, évek terveiről is említést teszek.

Annak  ellenére,  hogy  nehéz  és  szűkös  gazdasági  helyzetben  vagyunk,  mégis
sikerült  előbbre lépni és megoldani aggasztó és szükséges problémákat,  és elindítani
fontos projekteket.

Sok olyan tevékenység volt tavaly is, amelynek megszervezése az önkéntességnek
köszönhető és ezért  köszönetemet  fejezem ki minden jóérzésű lakosnak:  közmunkával
építettük  újjá  a  jobbágyfalvi  háborús  emlékművet,  és  kezdtük  el  a  jobbágyfalvi
ravatalozó ház építését,  a férfikórus közmunkával segített  Csíkfalván a Nagy Ferenc
emlékkopjafa létrehozásában, önkéntesen működik a tűzoltóalakulat,  ők szervezték meg
a tűzoltó  találkozót,   és  a  helyi  sportcsapat  is  közmunkával  végzett  munkálatokat  a
sportpályan, a fiatal házasok önkéntesen szerveztek bált, önkéntesen szervezik a gyerek
és a felnőtt színjátszócsoportokat és önkéntesen működik a jobbágyfalvi Nagy Ferenc
férfikar  is,  ugyanúgy  szerveztük  meg  a  húsvéti  locsolást  is.  Ezúton  is  szeretném
megköszönni segítségüket, munkájukat, hozzáállásukat!

Az elmúlt év néhány fontosabb megvalósítása:
 Földtulajdonok tisztázása, parcelláris térképek készítése (folyamatban)
 Erdők üzemtervének elkészítése
 A búzaházi erdő kijelölése és térképének elkészítése
 Testvérkapcsolati küldöttségek fogadása: Rábakecöl, Kakasd, Bourgogne
 A Községi Kulturális Nap megszervezése, Nagy Ferenc emlékoszlop, kórustalálkozó,

testvérkapcsolati  szerződés  aláírása  Kakasd  községgel,  érdemoklevelek  átadása,
emléktábla avatása dr. Székely Mihály emlékére

 Közhasznú munkálatok végzése a társadalmi segélyesekkel
 Különböző rendezvények támogatása: színjátszó tábor (1000 lej), Sapientia EMTE –

Csűrszemináriumok  (2.000  lej),   gyerekek  táncoktatása  (5.300  lej),  tűzoltóság
támogatása (14.000 lej), sport támogatása (16.000 lej)

 Pályázat a Leader programon egy multifunkcionális gép vásárlására és a jobbágyfalvi
kultúrotthon feljavítására (816.000 lej értékben)

 A  szentmártoni,  vadadi,  búzaházi  és  csíkfalvi  iskolák  teljes  felújításáról  szóló
pályázatunkkal kapcsolatos ügyvitelek (jelenleg folyik a közbeszerzés)

 A francia  Bourgogne  és  belga  Holsbeek  testvérkapcsolatok  segítségével  ablakokat
cseréltünk és központi fűtést szereltünk az orvosi rendelőben

 A Nyárádmente Kistérségi Társulás révén létrejött a SMURD rohammentő-szolgálat,
amelyhez a községünk is csatlakozott és a működtetéshez hozzájárult 36.000 lejjel

 Pályázat benyújtása a testvérkapcsolatok fenntartására
 A gazdák segítése a földalapú támogatás (APIA) igényléséhez szükséges munkában
 Jobbágyfalván  az  egyházakkal  közösen  és  közadakozásból  elkezdtük  építeni  a

halottasházat
 Temetőket takarítottunk, kaszáltunk
 Kifizettük a 2012-es évi csatornahálózati munkélatok önrészét (236.000 lej értékben)
 Hidakat, átereszeket javítottunk, sáncot ástunk, partvádelmet építettünk, köveztünk 

Szentmártonban, Csíkfalván, Vadadban
 Felcsiszoltuk és lefestettük a szentmárton kultúrotthon színpadát 
 Karácsonyi csomagokat osztottunk a 80 éven felüli időseknek és a 14 év alatti 

gyerekeknek
 Vizet vezettünk a csíkfalvi iskolai tornaterembe (elkezdve a munkálat)
 Megünnepeltük március 15-ét közösen az egyházakkal, iskolásokkal, férfikórussal, 

jelenlévő lakossággal Jobbágyfalván, Csíkfalván, Vadadban
 Közmunkával újjáépítettük Jobbágyfalván az emlékművet

Az elkövetkező hónapok, évek nagyobb tervei:
Szennyvízcsatorna  kiépítése,  ivóvízhálózat  kiépítése,  utcák,  járdák,  buszmegállók
felújítása,  karbantartása,  mezőgazdasági  utak  karbantartása,  iskolák  és  óvodák
korszerűsítése,  csíkfalvi  óvoda  befejezése,  iskolaépítés  Jobbágyfalván,  híd-  és
pallóépítések  befejezése  a  Nyárádon,  kultúrotthonok  feljavítása,  a tűzoltógarázs
felépítése  és  a  tűzoltó  csoport  támogatása,  a község  monográfiájának  elkészítése,  a
községi  közbiztonság  érdekében  térfigyelő  kamerák  felszerelése,  energiatakarékos
megoldások alkalmazása, a műfüves pálya befedése hálóval, halottasházak építésének
folytatása  Csíkfalván,  Jobbágyfalván,  fedett  előtér  építése Szentmártonban, a községi
könyvtár  áthelyezése a községháza tetőterébe, vízbevezetés a tornaterembe, az orvosi
rendelő  további  korszerűsítése,  illetve  a  padlás  szigetelése,  köztisztaság  javítása,
hatékonyabb  adóbegyűjtés  azoktól,  akik  évek  óta  tartoznak,  földek  parcelláris
térképeinek elkészítése, a lakosság támogatása az erdők hatékonyabb használata, őrzése
érdekében.
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