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Csíkfalva község tisztelt lakói! 
 

Úgy vélem, az elmúlt év, gazdasági nehézségei és vírusjárvánnyal megpecsételt esztendő ellenére 

is sikerült egyes elképzeléseinket, terveinket befejezni, megvalósítani, mint az összes utca (16km) 

megkövezése, a buszállomások megépítése, a szentmártoni, a vadadi, a csíkfalvi és a búzaházi 

ravatalozóházak építése, bővítése, földterületek tisztázása, stb.   
Terveket és pályázatokat készítettünk az összes utca aszfaltozására és a járdák megépítésére, a 

közvilágítás modernizálására, az orvosi rendelő modernizálására, a sportbázis befejezésére, a régi hivatal 

helyére épülő szociális épületre, a csíkfalvi új kultúrotthon megépítésére, stb. 
Működtettük és támogattuk (amíg a járványhezte miatt működhetett) az iskolák működtetését, a 

napközit, a délutáni oktatást, az iskolabusz működtetését, a néptáncoktatást, a tűzoltóságot, a 

karácsonyi csomagokat, a Caritas otthoni beteggondozó szolgálatát, a SMURD rohammentő 

szolgálatot, stb. 
Azért dolgoztunk, hogy a településünk fejlődjön, előre haladjon és értékeinket megőrizzük.  

 

                                                                                                     Balogh István 
                                                                                                   Csíkfalva község polgármestere  

 

 

Községi infrastruktúra 

- Áprilisban elkezdtük az orvosi rendelő kertjének karbantartását: kitakarítottuk a fölösleges 

növényzetet és virágágyásokat, megmetszettük a fákat és 19 pótkocsi földet szállítottunk és 

terítettünk el, fűmagot vásároltunk, bevetettük. 

- A tavasszal elkezdtük a közterületeink, középületeink és temetőink karbantartási munkálatait. 

- Április hónap folyamán ismét elkezdte az illetékes cég a csatornázási munkálatok hibáinak 

kijavítását. 

- Május hónap folyamán virágokat vásároltunk és ültettünk ki a hivatalhoz, iskolához, 

kultúrotthonhoz és műemlékeinkhez. 

- A lakosság kérésére kutyasintéreket hívtunk a községbe a kóbor kutyák begyűjtése 

érdekében. 

- Június hónap folyamán a szentmártoni, csíkfalvi, jobbágyfalvi buszállomásokban 

várakozókat helyeztünk ki. 

- Június és júliusi hónapok folyamán sikerült a temetőket lekaszálni, némelyiket már 

másodszor. 

- Július hónap folyamán a hivatal munkásaival elkezdtük a bekötő aknák fedelének 

kihelyezését. 

- Júliusban már másodszor, illetve némely esetben harmadszor kaszáltuk le a közterületeinket. 

- Kutat építettünk a vadadi legelőn. 

- Július hónap folyamán öt pályázatot készítettünk: Közvilágítás modernizálása, csíkfalvi új 

kultúrotthon építése, sportbázis befejezése, az összes utcák és járdák aszfaltozása és megépítése, 

az orvosi rendelő felújítása, a régi polgármesteri hivatal helyére épülő szociális épület megépítése. 

- Vadadban és Búzaházán új falunévtáblákat helyeztünk ki. 

- Új üdvözlőtáblákat helyeztünk ki Szentmárton és Jobbágyfalva végén, illetve újrafestettünk 

ezek faszerkezetét. 



- Sikerült egy újabb lépést tenni a területrendezési terv (PUG) elkészítésére, folynak a 

munkálatok, reméljük, jövőre elkészül a terv. Közben az év végéig a lakosság is kifejthette 

észrevételeit a készülő tervről, a javaslatokat továbbítjuk a kivitelezőnek. 

- Sikerült intézkedéseket foganatosítani az elmaradt adók beszedésére, sikerült a tervezetnél 

többet beszedni. 

- A kormányprogram keretében működő földmérési munkálatok során sikerült a hivatalos 

térképeket elkészíttetni a vadadi, szentmártoni és csíkfalvi területek egy részére. Remélhetőleg itt 

lesznek az első gazdák, akik megkapják az ingyenes telekkönyvet a földjeikre. 

- A tavaly elkezdett utcabejárás folyamata a tavasszal elmaradt a vírusjárvány miatt, de az ősz 

folyamán ismét bejártuk az utcákat és feltérképeztük a lakosság észrevételeit, javaslatait. 

- Elvégeztük a községi vagyonleltár felértékelését. 

- Rendbe tettük a községi levéltárat. 

- Felújítottuk a községi közvagyon nyilvántartását. 

- Megterveztettük a községi erdők üzemtervét. 

- Folytattuk a gyepterületek legeltetési tervének elkészítését. 

- Megújítottuk az orvosi rendelő melléképületének tetőzetét. 

- Elindítottuk a gázvezeték-hálózat kiépítésének megterveztetését Búzaháza számára 

 

Kultúra, sport 

- Pályázatot nyújtottunk be a sportbázis befejezésére, Csíkfalván új kultúrotthon és egy 

szociális intézmény építésére, az orvosi rendelő felújítására, és elkészíttettük ezek terveit. 

- A tavasz folyamán pályázatot írtunk ki civilszervezeteink és egyházaink támogatásara. 

 

 Kultúrotthonok 

- Újabb pályázatot nyújtottunk be a csíkfalvi új kultúrotthon építésére. 

 

Iskolák 

- Május hónap folyamán sikerült letenni a dokumentációt a csíkfalvi óvoda tűzvédelmi 

engedélyének megszerzésére a marosvásárhelyi katasztrófavédelmi hivatalhoz, amit meg is 

kaptunk május végén. 

- Áprilisban elkezdődött a búzaházi iskola építése. 

- Júniusban elkezdődött a jobbágyfalvi iskola bontása, ezután következik az új iskola építése. 

- Az ősz folyamán elkezdődtek a munkálatok a csíkfalvi iskolánál is, a tetőzet egy részét 

lebontották és elkezdődött az újrafedése. 

- Szépen haladnak a felújítási munkálatokkal a búzaházi iskola esetében, a vadadi iskolánál is 

dolgoztak az ősz folyamán. 

- Megrendeltük és elkészültek az iskolák és óvodák tűzvédelmi dossziéi, amelyeket az iskolák 

elkészültével benyújtunk az illetékes hivatalhoz engedélyeztetésre. 

- Az előző évekhez hasonlóan, sikerült az iskolai költségvetést kiegészíteni a helyi 

költségvetésből közel még egy annyival, mint amit az állam biztosít. 

- Az ősz folyamán egy nagyértékű pályázatot készítettünk és nyújtottunk be, hogy a diákoknak 

és pedagógusoknak kellő digitális eszközöket vásároljunk s ezzel lehetővé tegyük a távoktatás 

működtetését. 

 

Csatornahálózat 



- Ismét elkezdtük a csatornarendszer és a mellékvezetékei kimosását és videós vizsgálatát, 

miután a javítási munkálatok egy része elkészült. 

- Tervet készíttettünk a vadai és búzaházi csatorna-, illetve szennyvízhálózat kiépítésére. 

 

Ravatalozóházak 

- Február hónap folyamán a jobbágyfalvi ravatalozóban az illemhelyen válaszfalakat 

szereltünk fel és elvégeztük az utolsó simításokat is. 

- A tavasz folyamán sokat dolgoztunk a ravatalozóinknál: Csíkfalván padokat szereltünk fel a 

terasz hosszában, Szentmártonban és Csíkfalván koszorútartókat szereltünk fel, elkezdtük a vadadi 

ravatalozóház teraszának bővítését (elkészült a terasz alapzata, falazata es tetőzete), Búzaházán is 

folytattuk a munkálatokat. 

- Április hónap folyamán a szentmártoni ravatalozónál dolgoztunk, a régi épületrésznél 

elvégeztük a sallazást, hálót helyeztünk a torony ablakára és lefestettük a tornyot, a régi és az új 

épület közötti felületet belambériáztuk, kicseréltük a terasz bal oldalán lévő, szél által megrongált 

műanyag falat. A nyár folyamán esővíz-levezető csatornákat szereltünk fel 

- Ősszel folytattuk a vadadi ravatalozó bővítését, illetve annak befejezését, Szentmártonban 

egy raktárhelyiséggel toldottuk meg a meglévő épületet. 

- Az ősz folyamán ismét kitakarítottuk, lekaszáltuk a temetőket, új kukákat is kihelyeztünk a 

szelektív szemétgyűjtés érdekében, és megjelöltük a növényi maradványok számára készült 

szemétgödröket. 

 

Utak 

- Január és február folyamán sikerült az aszfaltozási projekt érdekében geotanulmányokat és 

topográfiai méréseket végeztetni annak érdekében, hogy pályázatot tudjunk letenni. 

- A tavasz folyamán elkezdtük az összes utcáink (16 km) lekövezését abból a 2266 tonna 

törtkőmennyiségből, amelyet 2019. végén sikerült megvásárolni a költségvetési pénzből, a 

kövezést egész évben folytattuk a lehetőségek és a szükségletek figyelembe vételével. 

- A tavasz folyamán a lakosság és a vállalkozó kérésére sikerült a jobbágyfalvi boltnál a Báró-

köz bejáratánál lévő hidat megszélesíteni. 

- A tavasz és a nyár folyamán kétszer sikerült lekaszálni a vadadi és a búzaházi bekötőutak 

padkáit. 

- Júniusban kicseréltük a Jobbágyfalva végében lévő híd összetört gyűrűit egy, már meglévő 

nagyobb betoncsővel 

- Július hónap folyamán lekaszáltuk a mezőgazdasági utak padkáit (20 km) 

- Pályázatot tettünk le augusztus hónap folyamán az összes utca aszfaltozására. 

- Az év végére sikerült telekeltetnünk a község összes utcáját és a három községi utat, hogy 

előkészíthessük aszfaltozásra. 

- Az összes utcának új, helyi neveket adtunk. és ezt hivatalosítani is fogjuk. 

 

Tűzoltóság 

- Ebben az évben is sikerült támogatni a tűzoltóságot autó- és személybiztosítással 2535 lej 

értékben, fedeztük a szükséges üzemanyag- és karbantartási költségeket és biztosítottuk a 

villanytáram bevezetéséet a tűzoltó épületbe mintegy 5500 lej értékben. 

 

Egyéb közösségi tevékenységek 



- Február és március hónapok folyamán három alkalommal is kurzusokat és tanácsadást 

szerveztünk fametszés, állattenyésztés, növénytermesztés, támogatások, pályázatok, és más, a 

gazdákat érdeklő témakörben. 

- A hivatal segítette a hozzáforduló gazdákat, hogy a földalapú támogatás igényléséhez 

szükséges iratokat, dossziékat, térképeket össze tudják állítani és letenni. 

- Az év folyamán a hivatal munkásai és a szociális dolgozókkal együtt szemétgyűjtést végeztek 

a község területén. 

- A községi erdőkből kitermelt fát a lakosság körében értékesítettük, hogy akinek szüksége 

van, az helyben vásárolhasson tűzifát. 

- Március hónap folyamán sajnos beütött a vírusjárvány, amelyet kénytelenek voltunk 

menedzselni: időseknek vittünk élelmiszercsomagokat, nyilvántartottuk és segítettük a 

karanténban levőket, együttműködve a helyi rendőrséggel és a doktornővel űrlapokat 

biztosítottunk, tájékoztattuk a lakosságot, stb. 

 

Sikertelenségek is jellemezték az elmúlt évet, részben a vírusjárvány miatt, részben a kivitelező 

cégek gazdasági helyzete miatt, így vannak olyan elkezdett munkálatok, amelyek nem, vagy csak 

nagyon csekély mértékben haladtak előre. Ilyen például a szentmártoni, vadadi, búzaházi 

kultúrotthonok, a vadadi iskola felújítása, a jobbágyfalvi iskola építése, a földek mérése. Ezeknél 

a munkálatoknál, amennyiben a közeljövőben nem lesz érdemi előrelépés, kénytelenek leszünk 

szerdést bontani és egy újabb közbeszerzési eljárás után új vállalkozót szerződtetni. 

 

 


