
TISZTELT LAKOSSÁG!

Most, az új év kezdetén természetes a késztetés bennünk, hogy számot vessünk az elmúlt esztendőről.  És ha
komolyan vesszük a feladatot,  akkor fel  kell  tennünk a  kérdést,  hogy közösségünkért,  egymásért  megtettünk-e
mindent,  ami szükséges és ami lehetséges volt.  Lámpásként  legyen előttünk Assziszi  Szent  Ferenc  jótanácsa:
„előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen”.

A következőkben összefoglaltam vázlatosan, hogy mi is volt  „szükséges”, „lehetséges”, illetve „lehetetlen”,
továbbá néhány fontosabb tervet vázoltam, amelyet szeretnék befejezni, illetve megvalósítani a közeljövőben.

NAGY INFRASTRUKTÚRA

Utcák kövezése: 
Vadadban az elmúlt évben  történt  kövezés,  amikor a legelőbérből  származó pénzből 120 köbméter követ

vásároltunk és tavasszal elterítettünk a Gál, Káli (Bota) és Átjáró utcában útjavítás végett, az ősszel a Nyárádból
kitermelt kővel sikerült kövezést végezni a falu elején levő házak előtt, és ismét a Gál és Káli utcákban.

Búzaházán kövezés történt a Nyárád utcában, a temető felé vezető utcában és a ravatalozó parkolójában.
Szentmártonban a Marton utcában volt kövezés, de az aszfaltozás következtében megemelkedett megyei út

mentén az utcabejáróknál is köveztünk.
Csíkfalván az orvosi rendelő előtti parkolót köveztük meg.

Árkok ásása:
Vadadban a Gál és Hanga (Ferenc-völgy) utcákban, Búzaházán a ravatalozónál és a Nyárád utcában ástunk árkot,
Szentmártonban a  Belszegben  Fazakas  Lajos  előtt  és  a  kertek  mögött  a  Malomárokig.  Továbbá  eltömődött
sáncokat ástunk ki Szentmátonban a temetőn kívüli buglyák környékén és a vadadi rövidítő útnál. Jobbágyfalván a
Nyárád utcában, a Patakfalvi utcában és a temetőnél végeztünk árokkialakítási munkálatokat.

Hidak:
Búzaházán a  ravatalozónál alakítottunk ki két  bejáró hidat,  egyet a Nyárád utcában,  Csíkfalván az orvosi

rendelő előtti parkoló kialakításakor, míg Szentmártonban a buglyáknál takarítottunk ki hidat.
A tavaly sikerült felújítani a szentmártoni Nyárád-pallót, ami a padlózat teljes kicserélést jelentette (3.695 lej),

illetve elvégeztük a csíkfalvi és jobbágyfalvi pallók járófelületeinek kétszeri lefestését.

Kaszálás:
Tavaly  kétszer  kaszáltuk  le  a  csíkfalvi,  szentmártoni,  jobbágyfalvi  és  búzaházi  temetőket,  egyszer  pedig  a

vadadi  temetőket.  Kétszer kaszáltuk le a Búzaháza és Vadad felé vezető községi utak  padkáját és az európai
pályázati támogatással felújított 9,6 kilométer mezőgazdasági út padkáját is.

Iskolák:
Csíkfalván átadtuk használatra  kormánypénzből  épített  új  napközi  óvodát.  A csíkfalvi  napközire a kapott

támogatás értéke 552.413 lej volt, amihez a helyi költségvetésből önrészként 378.089 lejt fizettünk ki. Az iskolának
köszönhetően  két  pályázat  révén  2,5  millió  forint  értékeben  sikerült  szükséges  berendezéseket,  felszereléseket
eszközölni (szekrények, kisasztalok, kis és nagy székek, cipőtartóval rendelkező ötös fogasok, katedra, didaktikai
játékok és  eszközök,  mágneses  táblák,  laptop,  szőnyegek,  játéksarok-elválasztók,  porszívó,  a  hálóba  matracok,
ágymagasítók,  az  orvosi  szobába  elsősegélyágy,  a  konyhába  és  étkezőbe  kályha,  mosogatókagyló,  főzőlap,
gőzelszívó, konyhaszekrény).

Lezárultak a modernizációs munkálatok érdekében kiírt közbeszerzési eljárások és aláírt szerződéseink vannak
a csíkfalvi, búzaházi és jobbágyfalvi iskolákra is, ahogy az időjárás megengedi, elkezdődnek ezek a munkálatok,
továbbá a vadadi iskolánál már szeptemberben elkezdődött a munka.

Annak érdekében,  hogy a munkálat idején az iskolai  oktatás ne legyen megzavarva, erre az időtartamra az
oktatást  a két  faluban  átköltöztettük más,  bérelt  épületekbe, amelyeket néhány napi megfeszített  munka révén
előzőleg fel is javítottunk.

A csíkfalvi,  búzaházi,  vadadi iskolákra kapott  támogatások összértéke 3.576.088 lej,  a  költségvetésből  még
közel 100 ezer lejt kell hozzátegyünk. A jobbágyfalvi iskolára a kapott támogatás 977.564 lej, ehhez még 107.829



lejt kell hozzátegyünk. Az iskolákra lehívott pénzösszeg összesen 5.106.065 lej, amihez összesen 575.849 lejjel kell
hozzájárulnunk.

Kultúrotthonok:
A  búzaházi, szentmártoni és vadadi kultúrotthonok felújítása, korszerűsítése 2018-ban elkezdődött európai

pályázati  támogatásból,  viszont  egyes  tervezési  és  kivitelezési  problémák  tisztázása  miatt  2019-ben  szünetelt.
Remény van arra, hogy ezek megoldódjanak és a következő hetekben ismét elkezdődjenek a munkálatok. A három
épületnél közel 500 ezer euróra (ami 2.350.000 lej) lesznek munkálatok eszközölve, ehhez a község 120 ezer lej
körüli összeget kell hozzátegyen. A projekt tartalmazza az épületek teljes felújítását, továbbá 40 darab női és férfi
népviselet, népi hangszerek, hang- és fénytechnika, színpadi függönyök, székek, fogasok vásárlását is, amiből a
függönyökön kívül mindent sikerült megvásárolni.

A  csíkfalvi  új  kultúrotthon építéséhez  szükséges  dokumentumokat  még  2018  áprilisában  benyújtottuk
Bukarestben, várjuk a minisztérium részéről a támogatás kihirdetését.

Mint minden évben, tavaly is sikerült az államtól kapott fejkvótán felül is kipótolni az iskolák költségvetését, a
helyi  költségvetésből  72.686  lejt  szántunk  arra,  hogy  az  oktatás  jó  körülmények  között  folyjon  a  diákok  és
pedagógusok számára egyaránt. A délutáni oktatást is sikerült finanszírozni a helyi költségvetésből, ez a tavalyi évre
7.200 lej volt.

Csatornázás:
Csíkfalván és Szentmártonban nagy részben megoldódtak a javítási munkálatok, amint az időjárás megengedi,

Jobbágyfalván is kijavítják a hibákat, majd következik a rendszer átadása az Aquaserv szolgáltatónak, ezek után
lesz lehetőség arra, hogy a házakat rákössék a rendszerre. Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy senki ne
csatlakozzon a rendszerre addig, amíg azt ki nem hirdetjük, hiszen még munkálatok folynak.

Tervezési hiba is történt, a kelletnél kevesebb aknát írt elő a tervező, így még a helyi költségvetés rovására
további  134 darabot  kell  vásárolnunk.  Ebből  a  tavalyi  év végén sikerült  beszereznünk 35  darabot,  a  többit  is
pótoljuk a lehetőségek függvényében. További hiányossága a tervezésnek, hogy Jobbágyfalván a Báránka utcába és
Csíkfalván  a  Malom  utcába  nem  terveztek  rendszert,  illetve  néhány  helyen  nem  vették  figyelembe  a  terep
sajátosságait, ahol más műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amit szintén ezután kell megoldani.

A csatornarendszer kitisztítása és videós vizsgálata tavaly 51.419 lejbe került,  amit  a helyi  költségvetésből
fizettünk ki.

Vízhálózat:
Az ivóvízhálózatról azt kell tudni, hogy a Nyárádmente falvainak kivitelezési tervét a Megyei Tanács közösen a

vásárhelyi  Aquaserv  vízszolgáltatóval  készíti,  várhatóan  egy  év  alatt  leteszik  a  megvalósításhoz  szükséges
pályázatot. A tavaly nyáron elkezdődtek a mérések, folyik a kivitelezési terv készítése, amit az idén be kell fejezni.
Tehát előreláthatólag csak négy év múlva számolhatunk be arról, hogy lesz ivóvízhálózat a községünkben.

Kamerák:
Európai  pályázati  támogatás  révén  sikerült  felszerelni  és  elindítani  a  lakosság  által  már  rég  óhajtott

kamerarendszert.  A  község  területén  59  kamerát  helyeztünk  el,  ezek  közterületeket,  közutakat,  középületeket
figyelnek, és nem magánházakat, magánterületeket. Sajnos a rendszer nem helyettesítheti az éjjeliőri szolgálatot,
hiszen a törvény előírja, hogy az kötelező a község számára, ugyanakkor nagymértékben elősegíti a közbiztonságot,
illetve nagy segítséget jelent kihágások, bűncselekmények kivizsgálásában.

A rendszer 342.655 lejbe került, amelyből 151.182 lej a nem támogatott költség, amit a saját költségvetésből
kell kifizetni. 

A csíkfalvi, jobbágyfalvi és búzaházi ravatalozóknál és a szennyvíztisztítónál internetet kellett biztosítani a
kamerák működtetése érdekében, amit a költségvetésből fedeztünk (6.615 lej).

Halottasházak:
Búzaházán tavaly elkezdtük a ravatalozó építését (alapozás, falazás, tetőzet, betonozás, két bejáró híd építése,

belső villanyszerelés és áramellátás, árokásás, parkoló kialakítása).
Vadadban elkezdtük a terasz meghosszabbítását (alapozás, tetőzet építése). 
Jobbágyfalván kisebb  munkálatok  kivételével  sikerült  befejezni  a  mosdók  kialakítását  (ajtó  vásárlása,

betonozás,  csempézés,  vízvezetés,  szennyvízelvezetés,  villanyszerelés,  meszelés,  árokásás,  szaniter  eszközök,
melegítők felszerelése, stb.), padok, koszorútartók készültek. Itt megjegyezzük, hogy Jobbágyfalván a költségeket
nem a helyi költségvetésből, hanem a helyi lakosság adományaiból fedeztük.



Szentmártonban sikerült visszahúzni a helyére és kitámasztani az elferdült teraszépítményt, lánckerítés készült
a parkoló köré, árokásásra, WC-javításra, a temető hátsó, elbokrosodott részének kitakarítására is sor került. 

Minden halottasházhoz kukát vásároltunk.

Közvilágítás:
Az utcai  közvilágítást  sikerült  egész  évben működtetni,  javításokat  is  eszközöltettünk,  és  néhány helyen

levágtuk a zavaró, vezetékekre hajló faágakat.

Gépek:
A kakasdi testvérkapcsolatnak köszönhetően sikerült hozzájutnunk egy használt traktorhoz és utánfutóhoz,

egy  padkakaszáló  géphez,  egy  homokszóróhoz  és  a  kiskocsi  után  egy  új  pótkocsihoz.  Ezek  az  eszközök
nagymértékben segítenek és hozzájárulnak az elvégzett munkáink sikeréhez, minőségi és mennyiségi elvégzéséhez.

Sikerült átalakítani és felszerelni a hónyomó ekét a traktorra, annak érdekében, hogy saját erőből és olcsóbban
tudjuk eltakarítani  az  utcákról  a  havat.  Az átalakításra  egyrészt  azért  volt  szükség,  mert  a  homlokrakódó már
felszerelt  állványzata  nem  tette  lehetővé  a  hónyomó csatlakoztatását,  másrészt  pedig  a  hóekét  kerékre  kellett
szerelni, hogy megóvjuk az utcán levő csatornatetőket az esetleges megrongálódástól a hótakarítás alkalmával.

A fentebbi munkálatokat mind a polgármesteri hivatal munkásaival és gépeivel végeztük el.

KIS INFRASTRUKTÚRA

 A tűzoltók számára tavaly is megoldottuk a kocsi és a személyek biztosítását (4.557 lej), az üzemanyagot
(4.000 lej), kocsijavítást (567 lej), a tűzoltó épület belső villanyszereléséhez szükséges anyagokat (2.239 lej), az
épület villanyellátását  (5.275 lej),  összesen 16.638 lej értékben,  míg a belső szerelési  munkálatokat önkéntesen
végezte el néhány tűzoltó és Gál László. Az év folyamán a tűzoltók önkéntesen végezték a mentési munkálatokat
különböző esetekben, nyáron vizet szállítottak emberi és állati szükségletekre. Köszönet nekik mindezért a lakosság
nevében!

 Elkezdtük az új  általános területrendezési terv (PUG) elkészítését, amely egy 2-3 éves folyamat lesz, és
amelyhez sikerült már lehívni az állami költségvetésből egy 32 ezer lejes támogatást.

 Tűzvédelmi dokumentációt készítettünk  polgármesteri  hivatal és az iskolák számára mintegy 45 ezer lej
értékben.

 Elkezdtük a köztulajdon felértékelését közel 20 ezer lej értékben, belső pénzügyi ellenőrzést szerződtünk 12
ezer lej értékben. 

 Elkészült a községi és egyházi erdők üzemterve, elkezdtük a legelők és kaszálók üzemtervének készítését,
folytatjuk az irattár rendbetételét, elkészítettük a tavalyi leltárt.

 Három tanfolyamot szerveztünk a gazdáink számára az RMGE Maros szervezettel közösen.
 Tavaly is  támogattuk a délutáni oktatást,  táncoktatást, színjátszást, a kórus és az iskolabusz működését, a

Caritas tevékenységét (41.990 lej), a sportot (14.620 lej), megszerveztük a márc. 15-iki megemlékezéseket, a Nagy
Ferenc emléknapot, tartottuk a kapcsolatot a testvértelepülésekkel, karácsonyi ajándékcsomagokat osztogattunk az
időseknek és betegeknek. 

 Vásároltunk  szükséges  kézi  szerszámokat,  gépeket  a  karbantartó  műhely  számára,  embereinkkel  és
gépeinkkel segítettünk az óvodai munkálatoknál, rendszeresen kaszáltuk és előkészítettük a sportpályát.

 Folytattuk a  mezőgazdasági  területek tisztázását,  ahová egy mérnököt  is  alkalmaztunk,  a  téli  időszakban
asztalitenisz  foglalkozásokat  szervezünk  heti  egy  alkalommal,  a  nyári  focitevékenység  számára  kiskapukat
készítettünk,  a  vadadi  iskola  bontásából  származó  anyagokat  kiválogattuk  és  leszállítottuk  a  polgármesteri
hivatalhoz, biztosítottuk a kóbor kutyák elszállítását (1.607 lej). Részt vettünk a kistérség és a LEADER-kistérség
munkálataiban és támogattuk a SMURD működését.

 A Megyei Tanács segítségével a kanyarokban tükröket szereltettünk fel, az úton gyalogátkelőket festetettünk,
a Megyei Tanács a község területén a megyei útra új aszfaltszőnyeget húzott és újjáépített egy út alatti átfolyót.

 Sikerült  jobbá  tenni   lakosság,  a  közvélemény  tájékoztatását a  közügyekről,  azzal,  hogy  elindítottuk  a
Csíkfalva  község  lakói nevű  Facebook-csoportot,  polgármesteri tájékoztató  lap készül,  és  elkezdtük  az
utcalátogatás folyamatát  is,  amely segítségével  közvetlenül  kikérjük az emberek véleményét,  igényét,  óhaját  a
közügyek rendezése kapcsán.

TERVEINK 2020-ra



 Az idén szeretnénk befejezni néhány folyamatban levő munkálatot és újakat is elkezdeni, mint a csatornázás,
a búzaházi,  szentmártoni,  vadadi kultúrotthonok javítása,  a csíkfalvi,  vadadi,  búzaházi  iskolák modernizálása, a
jobbágyfalvi iskola építése, buszmegállók létesítése, készítése.

 Szeretnénk tavasszal elvégezni az utcák kövezését, további árkok kiásását, hidak javítását. A tavasz folyamán
szeretnénk ismét benyújtani egy pályázatot az utcák korszerűsítésére és járdák építésére, ennek érdekében szükség
van egy új tervezésre, ehhez topográfiai felmérés és talajtani vizsgálat készül, amelyekhez hozzá is láttunk.

 Szeretnénk pályázatokat benyújtani a testvérkapcsolatok fenntartására, a kultúra és sport támogatására.
 Szeretnénk felkészülni a tervekkel a remélhetőleg az év végén vagy jövő év elején megnyíló új pályázati

lehetőségekre úgy a hazai, mint a LEADER-kiírásoknál.
 Remélhetőleg elindul a csíkfalvi új kultúrotthon építése is, szeretnénk folytatni a kül- és belterületek további

tisztázását, gépeink és munkásaink segítségével javítani és szebbé tenni a közterületeinket, emlékműveinket.
 Szeretnénk Búzaháza gázellátására pályázatot benyújtani.
 Szeretnénk  folytatni  a  ravatalozók  további  építését  és  fejlesztését  Vadadban  (falazási  munkálatok,

esővízelvezető csatornák, külső és belső munkálatok, villanyvezetés, a régi épület javítása), Búzaházán (belső és
külső munkálatok, padok, koszorútartók készítése, hídkarfa szerelése, parkoló kövezése, WC készítése), Csíkfalván
(kövezés,  parkoló  kialakítása,  külső  és  belső  javítások),  Jobbágyfalván  (kövezés,  stb.)  és  Szentmártonban
(kerítésépítés, esővízcsatorna, koszorútartó állványok készítése, régi épület tetőzetjavítása).

 Tovább  szeretnénk  támogatni  a  lehetőségek  szerint  a  tűzoltóink  igényeit,  működését,  a  táncoktatást,
színjátszást, délutáni oktatást, napközit, iskolai oktatás minőségi javítását, a sportot, egyházainkat, kórusunkat, stb.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT!

Továbbá fel szeretném hívni a lakosság figyelmét a következőkre:

Adók és illetékek
Az  adókat  a  magánszemélyektől  átlagban  75%-ban  gyűjtöttük  össze,  jogi  személyeknél  viszont  nagyon

alacsony  az  adófizetési  hányad,  csupán  30-40%,  a  büntetéseknél  még  kisebb,  csupán  13%.  Amint  látták  a
felsoroltakból, vannak terveink, munkálataink, amelyek megvalósításához pénzre van szükségünk, amit az adók és
illetékek  befizetéséből  kellene  fedezzünk.  Ha  viszont  a  lakosság  nem  fizeti  be  azt  rendszeresen,  akkor  a
munkálataink vagy el kell maradjanak, vagy meg kell szakítani azt, vagy bankkölcsönt kell felvegyünk. A kérdés
az, hogy ki károsul ebben az esetben? A közösség. Épp ezért arra kérek mindenkit, hogy legyünk annyira igényesek
és tekintettel egymásra, hogy betartsuk a szabályokat és megtiszteljük egymást azzal, hogy közösen hozzájárulunk a
közösségünk fejlesztéséhez.

Közösségi együttélés
- egyes lakók továbbra sem tartják be azon kérésünket, hogy ne parkoljanak gépkocsikkal és mezőgazdasági

gépekkel az utcákon,
- egyesek  nem  tartják  be  az  építkezésre  vonatkozó  törvényi  szabályozásokat,  mint  településrendészeti

bizonylat, építkezési engedély kiváltása, stb.
- továbbra sem fizetik be egyesek az adókat és illetékeket,
- egyesek  nagy  sebességgel,  vagy  beíratlan  járművekkel  közlekednek  felelőtlenül  az  utcáinkon,

külterületeinken,
- egyesek továbbra is szabadon, felügyelet nélkül engedik kutyáikat, felelőtlenül tartják azokat,
- egyesek továbbra sem tartják rendben a házaik előtti sáncokat, területeket
- egyesek továbbra sem tartják tiszteletben a közterületeinket, megrongálják azok berendezéseit, szemetelnek,

nem megfelelő módon kezelik és tisztelik a temetőink területeit és használatát.
Mindezen hiányosságok kiküszöbölésére már foganatosítottunk intézkedéseket, és eltökélt szándékunk az, hogy

a közlejövőben megpróbáljuk a lakossággal megértetni, betartatni a törvényeket és helyi szabályozásokat.
Éppen ezért a személyeskedések, kellemetlenségek és vádaskodások elkerülése érdekében arra kérek mindenkit,

hogy tartsa be a szabályokat, törvényeket, fizesse ki az adóját és adósságát, továbbá alkalmazkodjon a többséghez, a
törvényekhez és a szokásokhoz.

Balogh István, polgármester


