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Beszámoló a 2022. évi tevékenységről 
 

A tavalyi év sem telt el tétlenül, a lehetőségeket kihasználva a tavaly is sokat 

dolgoztunk, és amint látni fogják az alábbiakban, eredményeket is értünk el. Sok munkát 

és tervet tudtunk elindítani, bár ezeknek egyik része még nem látható, nem kézzel fogható, 

de ha elkészülnek és pályázati úton sikerül finanszírozást is nyerni rá, akkor 2-3 éven belül 

láthatóvá és kézzel foghatóvá válnak. Azon dolgozunk, hogy minden lehetőséget 

kihasználjunk, figyelembe véve úgy a hazai programokat, mint az EU-s lehetőségeket és a 

helyi adottságokat. 
 

• A téli időszakban próbáltunk olyan munkálatokat végezni, amilyent éppen 

megengedett az időjárás: 

• a vadadi ravatalozóháznál befejeztük a kibővített terasz járófelületének 

szélesítését, az épület körüli védelmi járda megépítését, és a tavasz folyamán a 

vízcsatornát is sikerült felszereltetni. 

• készítettünk minden falu buszállomására még egy-egy buszvárót. 

• folytattuk a tűzoltó garázs belső munkálatait: vakoltunk, gletteltünk, 

festettünk, stb. A munkálatot a hivatal munkásai végezték, a szükséges anyagot részben 

a hivatal, részben adomány biztosította. 

• kutat ástunk a búzaházi iskola udvarán, így sikerült biztosítani már az 

építkezések idején a szükséges vizet, és most a felújított épület működését. Ugyanitt 

sikerült befejezni a háromfázisú villanyáram beszerelését. A vadadi iskolánál ez még 

folyamatban van. 

• tanfolyamokat, gazdatalálkozókat szerveztünk különböző témákban: 

földtörvényi változások, visszaigénylés, fametszés, faoltás, stb. 

• Az elmúlt év első felében nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 

megemlékeztünk Jobbágyfalván, Csíkfalván, Szentmártonban és Vadadban is, a 

kórusunk is újrakezdte működését és több alkalommal is szerepelt, voltak tűzoltó 

napok, hangszeroktatás és sporttevékenységek. 

• A falvainkban kisebb-nagyobb tavaszi takarításokat, infrastrukturális 

beavatkozásokat végeztünk: a vadadi út mentén és a faluban végeztünk 

ároktakarításokat, faágakat vágtunk le és egyéb növényzetet távolítottunk el a 

közterületeinkről, hidakat takarítottunk, bővítettünk, javítottunk, utat javítottunk, 

szélesítettünk, szalagkorlátot szereltettünk, stb. 

• Az iskolás gyerekeinkkel hulladékgyűjtést szerveztünk, reméljük, hogy ezen 

akciók hatására a jövő nemzedék majd máskép áll hozzá a hulladékkezelés 



gyakorlatához. 

• Megszerveztük a traktortulajdonosok részére, hogy helyszínre érkezzen a 

gépjárművek beírásával és honosításával foglalkozó marosvásárhelyi intézmény 

(RAR), így nagyon sok (43) traktortulajdonosnak tudtunk segíteni abban, hogy 

rendezni tudja gépeinek hivatalos bejegyzését anélkül, hogy azt elszállítsa 

Marosvásárhelyre és bonyolult bürokrácián végigvigye a beíratást. 

• A tavaly került megszervezésre a népszámlálás és a mezőgazdasági összeírás 

is. Köszönet mindazoknak, akik komolyan vették és segítették ezt a munkánkat. 

• A tavaly végigjártuk ismét a falvaink utcáit, utcalátogatásokat szerveztünk. 

viszonylag sok emberrel találkoztunk, és sikerült a már általunk ismert problémák 

mellett másokat is feltérképezni. 

• Mint minden évben, lekaszáltuk a temetőinket, a búzaházi és a vadadi út 

padkáját, és többszöri alkalommal a közterületeinket és közintézményeink területeit. 

• A jobbágyfalvi kultúrotthonnál három bejárati ajtó fölé sikerült terasztetőt építeni 

és a lépcsők burkolatát kicserélni. 

• A földtulajdonok tisztázása és tulajdonba helyezése érdekében kötött szerződések 

végrehajtása jobban működött, mint az előző években, így sikerült 7-8 szektort is 

elkészítenie a földmérő cégnek együtt a kollégáinkkal, ami kb. 1500- 2000 parcellát jelent. 

• Tíz középületnél is folytak modernizálási, építkezési munkálatok (iskolák, óvodák, 

kultúrotthonok, ravatalozók, utak, hidak, stb.). 

• Megszélesítettük a jobbágyfalvi Belső és Téglagyár utcákba való betérőnél levő 

hidat. 

• Végéhez közelednek a búzaházi és vadadi iskoláink és óvodáink felújítási, építési 

munkálatai, miután új céget szerződtettünk, és remélhetőleg 2023 őszén már az új 

épületekben kezdődhet az oktatás. 

• A szentmártoni, a vadadi és a búzaházi kultúrotthonok modernizálási munkálatai, 

miután a tavaly óta ismét folynak, lassan haladnak, de remélhetőleg az idén meglesznek. 

Sajnos a mai cégek gazdasági helyzete, munkásállománya, gépállománya nem 

kielégítő, hiányos így a munkálatok kivitelezése is hiányos, késik és számtalan esetben 

csak a bosszúság van a mai munkálatokkal. Mindezt tetőzi a tervezők igénytelensége, 

hiányossága, következetlensége, a kormánypénzek késése, az időjárás befolyása, vírus 

járvány, gazdasági krízis, drágulások, szabályok, törvények változása, stb. Ezen hatások 

ellen, sajnos nem tudunk tenni, ki vagyunk szolgáltatva ezen tényezőknek. Kénytelenek 

vagyunk kivárni. 

• Folytattuk a már leadott pályázataink pótlását, adminisztrálását, tervezését, stb. 

illetve újak leadásán dolgozunk: Csíkfalvi kultúrotthon építése, a csíkfalvi sportbázis és 

tűzoltóépület befejezése, a hivatal bővítése, szolgálati lakások építése, víz- és 

szennyvízhálózat építése Vadadban és Búzaházán, utak aszfaltozása, hídépítés, orvosi 

rendelő felújítása, gázvezetés Búzaházán, közvilágítás adminisztrálása, bicikliút építése, 

hulladékplatform, gépek, eszközök vásárlása, hangszerek és népviselet vásárlása, 

napelemek vásárlása, bölcsőde építése, stb. 
 

A tavalyi év második felének fontosabb tevékenységei: 



• A nyár és ősz folyamán, annak érdekében, hogy az esővíz ne áztassa az épületeink 

alapzatait, és hogy ne eredményezzen sárt az udvarokon, esővíz-elvezető vezetékeket 

helyeztünk a földbe a csíkfalvi iskolánál, a szentmártoni, vadadi és búzaházi 

kultúrotthonoknál. Az anyagszükségletet saját költségvetésből fedeztük, a munkát a hivatal 

munkásai és gépei végezték el. 

• A szeptemberi iskolakezdés előtt sikerült átadni a csíkfalvi és jobbágyfalvi 

iskolákat. 

• A jobbágyfalvi iskolánál kerítést építettünk az északi oldalon és az utca felöl, 

valamint udvarrendezést végeztünk. A munkálatot saját kötségvetésből fedeztük, 

munkásaink és szociális munkásaink segítségével oldottuk meg. Köszönet érte! 

• Az őszi iskolakezdés előtt saját pénzből lambériát szereltettünk a csíkfalvi iskolába 

a folyósókra, megvalósítottuk a tűzvédelmi riasztórendszert a búzaházi iskolában, a kábel-

, internet- és csengő rendszert a csíkfalvi iskolában. Az ősz folyamán megvalósult a 

kútkészítés, vízelvezetés, védelmi járda a vadadi iskolánál. 

• Ugyancsak saját pénzből valósul meg a gáz és villany bevezetése a vadadi, búzaházi 

és jobbágyfalvi iskoláknál. 

• Saját pénzből valósult meg a gázbekötés a vadadi kultúrotthonnál is. 

• Árkokat ástunk és takarítottunk, illetve néhány helyen utcákat köveztünk 

(javítottunk). 

• A szentmártoni határon, a Káli-tag útján újjáépítettünk egy hidat és megjavítottuk 

az utat ebben az övezetben. 

• Kérésünkre a Vízügy partvédelmi munkálatokat végzett a Nyárád medrében, a 

csíkfalvi sportpálya melletti szakaszon. 

• A lakosság kérésére elkezdtük levágni azoknak a fáknak az ágait, amelyek 

veszélyeztetik a villanyoszlopokon levő huzalok épségét, működését. 

• Németországi vendégeket fogadtunk, akik az önkéntes tűzoltóknak hoztak értékes 

adományokat 15 darab nyári és 10 darab téli ruházatot. 

• A csíkfalvi tejcsarnok utcájánál levő hidat megszélesítettük. Betongyűrűket 

helyeztünk el és betonból tartófalakat építettünk. 

• Közterületeket takarítotttunk meg, virágokat ültettünk a közterületeken levő 

ágyásokban, másodszorra is lekaszáltuk a temetőket. 

• Ledréneztük a szennyvíztisztító állomás szervoaknáit, mivel a magas talajvíz 

folyamatosan akadályozta azok működését. 

• Kórustalálkozót szerveztünk 14 kórus részvételével, és fogadtuk 

testvérkapcsolatainkat is Kakasdról és Deákiból. 

• Folytattuk az iskolai tízórai program kézben tartását, mi szerveztük meg a 

közbeszerzési eljárást és kötöttünk szerződést a beszállítókkal, hogy friss és megyénkbeli 

termékek (kifli, tej, alma) kerüljenek naponta a diákok és óvodások asztalára. 

• Az ősz folyamán folytattuk a tavaly elkezdett hangszeroktatást. Továbbra is arra 

biztatom a fiatalokat (és nem csak), hogy ha szeretnék megismerni a hangszeren való játék 

örömeit, jelentkezzenek be az oktatásba. Várunk olyan személyeket is, akik nemcsak 

hegedűn, de cimbalmon, nagybőgőn, brácsán, harmonikán, zongorán is szeretnének 

megtanulni játszani. 



• Év végére sikerült legyártani és felszerelni a kihelyezett buszvárók padjait. 

Mindezen munkálatokat (kivéve a kórustalálkozót és vendégfogadást) a hivatal 

költségvetéséből finanszíroztuk  és a hivatal munkásai végezték el. 

• Az év végén a Számvevőszék vizgálta át a polgármesteri hivatal számvitelét, pénz- 

és vagyongazdálkodását három évre visszamenőleg, és semmi olyan hibát, mulasztást nem 

találtak, ami a község hátrányára lett volna, vagy esetleg nem lenne pótolható, kijavítható 

az elkövetkezőkben. 

• Folyamatosan követjük az illegálisan építkezőket, az adóhátralékosokat, a 

szemetelőket, a kutyájukat szabadon tartókat, és azokat akik nem tartják tisztán portájukat 

és nem tartjțk be a minimális együttélési szabályokat. Így kénytelenek vagyunk 

folyamatosan felszólításokat, szankciókat alkalmaznunk, mert sajnos még mindig akadnak 

olyan lakosok, akik nem tartják tiszteletben a törvényeket, szabályokat. 

• Egész évben támogattuk az otthoni beteggondozó szolgálatot időseink számára a 

Caritas egyesülettel való szerződés révén. Támogattuk az iskolai néptáncoktatást, az 

önkéntes tűzoltók tevékenységét, a kórust, az iskolák és a napközi működését. 

• A tavalyi év végére az új pályázataink, projektjeink a következő fázisban voltak: 

• Bölcsőde építése – eredményhirdetés előtt 

• Közvilágítás korszerűsítése: részben elszámolva 

• Csatorna- és vízrendszer Vadad és Búzaháza részére – leadás előtt 

• Hídépítés és útaszfaltozás (Anghel Saligny program) – szerződéskötési 

fázisban 

• Gázvezetés Búzaházán – eredményhirdetés előtt 

• Csíkfalvi kultúrotthon – eredményhirdetés előtt 

• Sportbázis befejezése, hivatal kiegészítése, tűzoltóépület befejezése – 

tervezés alatt 

• Orvosi rendelő felújítása – szerződéskötés előtt 

• Tanári és orvosi lakások építése – szerződéskötés előtt 

• LEADER program: 

• Gépvásárlás – kivitelezés alatt (egy-egy motoros kaszát, kaszagépet, 

só- és homokszórót, földgyalut, háromfázisos generátort vásároltunk, ezeket a 

napokban le is szállították) 

• Népviselet és hangszerek vásárlása – kivitelezés alatt (a hangszerek 

most a napokban érkeznek, a székely ruhák a következő hetekben) 

• Bicikliút létesítése a járda helyén – közösen Nyárádszeredával és a Megyei 

Tanáccsal – leadott, de elutasított pályázat. 
 

• Most készülő pályázataink: 

• eszközbeszerzés az iskoláknak a PNRR-n (pályázatkészítési 

szakaszban) 

• eszközbeszerzés a iskoláknak a LEADER programon 

(pályázatkészítési szakaszban) 
 

Balogh István, polgármester 


