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hogy az idén kiutalják az összeget. Ugyanilyen ígéret szintjén maradt a tavaly a csíkfalvi új
kultúrotthon építésének támogatása is, annak ellenére, hogy benyújtottuk Bukarestben az összes szükséges
és kért dokumentumot.

Rendezetlen területek éktelenkednek
Még mindig számos helyen nincsenek kiásva a porták előtti sáncok, nincsenek biztosítva az
akadálytalan vízfolyások és nincsenek lekaszálva, renben tartva a sáncmartok, porták előtti területek.
Amennyiben a tulajdonosok ezt nem végzik el, a munkálatot elvégzi a polgármesteri hivatal
munkáscsoportja, a tulajdonost pedig beterheljük a munkálatok meghatározott értékével, amelyet
kénytelen lesz kifizetni.

A hétvégén választás lesz
Amint azt láthatták, hallhatták a médiában is, vasárnap, május 26-án Európai Parlamenti
választásokat tartunk, amely az eddigi tapasztalatok szerint nem igazán volt fontos a lakosság számára,
ezért eddig kis százalékban mentek el szavazni az emberek, viszont ebben az évben nagyon nagy
jelentősége és fontossága van a szavazói jelenlétnek, elég, ha csak a Kárpát-medencei magyar
összefogásra és érdekérvényesítési lehetőségre gondolunk. Éppen ezért arra buzdítok mindenkit, kortól,
vallási és politikai nézőponttól, hovatartozástól függetlenül, hogy magyarságunk érdekében vasárnap
vegyen részt a szavazáson a már megszokott helyen, és buzdítsa erre szomszédait, rokonait, ismerőseit,
falustársait is, és szavazataikat tegyék az RMDSZ-re, amely az egyetlen romániai magyar párt, amely
részt vesz az EP választásokon. Ugyanerre buzdítanak a hazai és külföldi egyházak, politikusok is
pártszínektől föggetlenül.
A mostani szavazásra is kérhető a mozgóurna a beteg vagy mozgásképtelen személyek számára, a
következő képpen: a kérvényt a kérvényező kell saját kezűleg aláírja és dátumozza. Az igénylést május
25-én (szombat) este 18 és 20 óra között lehet benyújtani a szavazóirodákban. Mellékelni kell a
kérésekhez a betegséget vagy mozgásképteleneséget igazoló orvosi dokumentumokat is! A kérést bárki
leteheti a kérvényező nevében. Arra kérjük
azokat, akik nem tudnak elmenni szavazni, de
urnát kérnének, hogy igényüket jelezzék időben
Varga Ervinnél (telefonszám: 0745-356440),
hogy segítséget nyújthassunk a kérések
kitöltésében.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az polgármesteri
hivatal tevékenységével, eredményeivel kapcsolatos
hírek, fényképek, valamint a helyi tanács ülései
jegyzőkönyvei és a határozatai megtalálhatók a
község honlapján is az ms.ovelo.ro/csikfalva/
oldalon.
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Vége felé közeledik a csatornázás
Nagyjából befejeződött a Környezetvédelmi
Alap által finanszírozott szennyvízhálózatkiépítési projekt a község három településén,
illetve a megvásárolt bekötő aknák elhelyezése.
Ott, ahol elmaradtak a bekötő aknák,
megpróbáljuk megoldani a jövőben. Összeírást
végzünk a három faluban, hogy kiderüljön, hol
vannak vagy hiányzanak bekötő aknák, vagy hol
nem sikerült még letenni a vezetékeket. A
tapasztalt hiányosságokat a projekten kívül, ettől
a munkálattól függetlenül, más forrásokból
próbáljuk pótolni, hogy mindenhová eljussanak a
vezetékek és az aknák.

akadtak Gyulafehérváron, és a kivitelező nem
kaphatta meg az elvégzett munkálatok értékét,
így pillanatnyilag felüggesztette a munkálatokat.
Ígéret szerint ez a kérdés hamarosan
megoldodhat, így az elszámolások elfogadása és

kifizetése után a vállalkozó folytatni fogja a
munkát. Azonban ez az öt hónapos kiesés ki
fogja tolni a munkálatok befejezésének idejét, az
eredetileg kitűzött szeptemberi helyett ez
kitolódik az év végére vagy a jövő tavaszra. A
szentmártoni, vadadi és búzaházi kultúrotthonok
felújítását és felszerelését európai pályázati
támogatással végezzük.

Nem tolakodnak a kivitelezők
Felkérjuk a lakosságot, hogy egyelőre senki
ne csatlakozzon rá a hálózatra, mivel az még
ellenőrzés alatt áll és nincs átadva, nem
működőképes. Akit rajtakapunk, hogy engedély
nélkül csatlakozott, büntetésben részesül.
Időközben a kivitelezőnek ki kell javítania a
videóvizsgálatok által kimutatott hibákat a
hálózatban, és el kell indítania a pumpaházakat
és a tisztítóállomást.

Pillanatnyilag szünetel a munka
Sajnos lelassult a kivitelezési munkálatok
üteme a három kultúrotthon felújítási
projektjében, mivel a kormány január 1-jétől
megváltoztatta az építkezésben dolgozók
minimálbérét, ezért elszámolási műszaki hibák

Még várat magára a községi iskolaépületek
felújítását, bővítését vagy építését célzó
projektek kivitelezése, amelyre kormánypénzek
vannak biztosítva. A tavaly februárban aláírtuk a
támogatási
szerződést
a
fejlesztési
mininsztériummal, de a közbeszerzési eljárást
azóta már ötször hirdettük meg a csíkfalvi,
vadadi, búzaházi és jobbágyfalvi iskolákra, de
eddig senki nem vállalta el, illetve azok a cégek,
amelyek jelentkeztek, hiányos dokumentációt
nyújtottak be, ezért visszautasításra kerültek. A
jelen pillanatban a következő a helyzet:
 a csíkfalvi óvoda befejezéshez közeledik,
itt nagy valószínűséggel az ősszel el tudjuk
kezdeni az oktatást az új épületben;
 a vadadi iskola és óvoda bővítésére és
felújítására május elején aláírtuk a kivitelezési

szerződést, de a megvalósítás még várat magára,
mert tervezési hibákat észleltünk a kivitelezési
tervben;
 a jobbágyfalvi iskolára hatodszorra van
meghirdetve a közbeszerzési eljárás, a búzaházi
iskolára és óvodára és a csíkfalvi iskolára a
napokban már hatodszor hirdetjük meg a
közbeszerezést.

Ezen iskolák projektjeinek megvalósítása a
megnyert pénzeken kívül plussz kiadást is jelent
a községnek, vagyis a helyi költségvetésből még
hozzá kell tenni 550 ezer lej körüli összeget,
ezenkívül ezeket az épülteket be kell majd
rendezni, az udvart is rendezni kell.

gyűlt össze, amelyből 33.880 lejt kiadásokra
fordítottak, van 3.215 lej maradványuk –
tájékoztatott Mihály Jenő pénztáros. A begyűlt
összegekből megvásárolták a táglát, ragasztókat,
glettet, a terasz tetőfedő lemezét, ajtót,
festékeket, padlócsempét, villanyt vezettek és
szereltek, kövezést végeztek a helyszínen, a
bejárón és az utcában, valamint munkadíjakat
fizettek – sorolta el Kilyén Csaba tanácsos, a
kivitelezés irányítója. Az épületen még néhány
kisebb elvégeznivaló van, egy festés, a faanyag
lekezelése, ajtók szerelése a mellékhelyiségnél.

Dolgozunk
Lesznek kamerák
A LEADER programon nyert pályázati
támogatást a község, hogy 59 térfigyelő
kamerából álló rendszert szereljen fel a
községben. Ennek most járt le a tervezési fázisa,
következik annak jóváhagyása Gyulafehérváron,
és reméljük, hogy a nyáron sikerül megvalósítani
a kivitelezést is és elszámolni a pályázatot.
Önrészként ehhez a beruházáshoz is hozzá kell
tenni a helyi költségvetésből mintegy 120 ezer
lejes összeget.

Rendezzük a halottasházakat
Idén is tervünkben van, hogy tovább
fejlesztjük, építjük a ravatalozókat. Így
Vadadban
meghosszabbítjuk
a
teraszt,
Jobbágyfalván közadakozásból folytatjuk az
építkezést, Búzaházán pedig elkezdjük egy
ravatalozó építését.
Csíkfalván 2014 óta három részben
gyűjtöttek adományokat a lakosság körében,
összesen 120 lejt igényelve személyenként, de
„ajándékpénzeket” is kaptak. Összesen 37.095 lej

Annak ellenére, hogy a törvény szerint már
az év elején rendelkezésünkre kellett volna álljon
a költségvetés, idén is csak május elejére
született meg. Ennek ellenére az idei évben a
következő
kisebb-nagyobb
munkálatokat
végeztük: polcokat készítettünk a hivatal
levéltára és a könyvtár számára; minden faluban
a ravatalozóházakhoz koszorúmegváltáshoz
szükséges
adománydobozt
készítettünk;
elkezdtük építeni a vadadi ravatalozó teraszát,
ahol villamossági munkákat is végeztünk, a
jobbágyfalvi ravatalozóhoz padokat készítettünk
és egyéb kisebb munkálatokat végeztünk;
Vadadban a helyi legelőpénzből vásároltunk
kavicsot, amellyel utcákat köveztünk meg, de
sáncokat is ástunk; felföldeltük a csíkfalvi új
óvoda udvarát; kaszáltuk a közterületeket és a
közintézmények udvarait; segédkeztünk a
sportpálya
előkészítésében
a
bajnoksági
mérkőzésekre és a tűzoltó találkozóra; plakátoló
helyeket
alakítottunk
ki;
szemétgyűjtést
végeztünk; stb.
Továbbá az elmúlt négy hónapban a
következő kisebb szervezések, munkálatok is
zajlottak részvételünkkel: három alkalommal is

szerveztünk
vagy
helyet
adtunk
a
mezőgazdászok
képzésének,
így
a
zöldségtermesztőknek
tanácsadás,
a
gyümölcstermesztőknek metszési képzés és
gyakorlat zajlott; segítettünk 160 gazdának az
APIA-s
kérések
összeállításában
és
benyújtásában; megvásároltuk a tűzoltó garázs
villanyvezetéséhez szükséges alkatrészeket;
megvásároltuk az orvosi rendelő előtti parkoló
kialakításához szükséges hídelemeket; eleget
tettünk
testvérkapcsolati
meghívásoknak
(Kakasd, Deáki), rábakecöli és kakasdi
küldöttségeket fogadtuk; rendeztük a könyvtári
könyveket; dolgozunk a legeltetési terv
elkészítésén,
végezzük
a
földtulajdonok
tisztázását.

Ismét pályázunk az utcákra
Néhány napja sikerült ismét pályázatra
benyújtani egy meglévő projektünket a
kormányhoz az utcák aszfaltozására, a tavalyi
114. számú kormányrendelettel meghirdetett
fejlesztési alapokra. Európai támogatás esetén az
újonnan aszfaltozott utcákat öt évig nem szabad
felbontani, és a megyei terv szerint ha
elkezdődne a vízhálózat kiépítése, akkor itt nem
tudnák megvalósítani. Ezért csak olyan utcák
kerülhetnek bele a tervbe, amelyek megfelelően
szélesek ahhoz, hogy az úttest mellett elférjen a
vízvezeték is. Mivel a terveink rég el vannak
készítve és a pályázati lehetőség csak néhány
hete jelent meg, nem volt lehetőségünk, hogy az
egész tervet átdolgozzuk, ezért csupán 23 utcát
(összesen 7473 m) tudtunk ebbe a pályázatba

Gépekkel gazdagodtunk
A tavalyi év végén a magyarországi Kakasd
testvértelepülés vállalkozói közadakozás révén
pénzt gyűjtöttek községünk számára, a 13 ezer
eurót pedig idén átadták a helyi OTISZ
egyesületnek abból a célból, hogy a pénzt
közterületek fenntartására szükséges gépek
vásárlására költse. Az egyesület a múlt hónapban
vásárolt egy használt traktort, egy traktor után
csatolható használt kisremorkát, egy autóhoz
csatolható új
kisremorkát,
egy-egy
használt
kaszagépet és
homokés
sószóró
berendezést, a
megmaradt
összeget
pedig
a
megvásárolt gépek, eszközök felszerelésére,
javítására fordították. Ezek a gépek az egyesület
tulajdonában vannak, de ingyen használatra
átadta őket az önkormányzatnak, amelyeket
felhasználhatunk a mindennapi tevékenységeink
során, hogy közterületeinket, középületeinket
rendezni tudjuk és a közfeladatainkat el tudjuk
látni. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a község
nevében a kakasdi vállalkozók adományát és az
OTISZ szívességét.

Kérjük kifizetni az adót
Tekintettel arra, hogy törvény kötelez
mindenkit, hogy adót fizessen, ismételten
felkérünk mindenkit, akinek adóelmaradása vagy
kifizetetlen büntetése van, hogy tegyen eleget a
fizetési kötelezettségeinek. Ellenkező esetben a
törvény által meghatározott módon májustól
kezdődően kénytelenek leszünk behajtani az
elmaradt pénzösszegeket.

Nincs elmozdulás
belefoglalni. Ennek a pályázatnak az lehet a
hátránya, hogy attól függően, hogy melyik
községnek mekkora a jövedelme, a megnyert
támogatásnak egy bizonyos hányadát az illető
község húsz év alatt vissza kell fizesse a
kormánynak.

Csak ígéret maradt a kormánynak az a tavalyi
vállalása, hogy biztosítani fogja a csíkfalvi
sportbázis befejezéséhez szükséges összegeket,
így csak remélni tudjuk,
►►►►

