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 FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Az ivóvízhálózat és szennyvízcsa-
torna rendszere már üzemel, kez-
dődhet a községi utak felújítása 
Csíkpálfalván, a helyi önkormány-
zat által benyújtott, nyertesként 
elbírált nagyszabású pályázatnak 
köszönhetően. A projekt nyomán 
a Pálfalva, Delne, Csomortán te-
lepülések utcáinak aszfaltozása 
mellett a községben két kultúrház 
is megújul, valamint napközi ott-
hon épül. 
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Nagy infrastrukturális beru-
házás előtt áll Csíkpálfalva 
község, a helyi önkormány-

zat EU-s �nanszírozásból 7,2 kilo-
méter községi útszakasz aszfaltozásá-
ra hirdet közbeszerzési eljárást, előbb 
a részletes kivitelezési tervre, majd 
magára a kivitelezésre. A többkom-
ponensű projekt összértéke 2,5 mil-
lió euró, a község három települése 
utcáinak aszfaltozása mellett a lehí-
vott összegből felújítják a csíkpálfalvi 
és csíkdelnei kultúrházakat, továbbá 
Delnén egy 369 négyzetméternyi 
alapterületű napközi otthon is épül. 
A település föld alatti infrastruktú-
rájának kiépítése az elmúlt években 
befejeződött, az ivóvíz- és csatorna-
hálózat üzemel, így lehet folytatni 
a községfejlesztést az utak aszfalto-
zásával. Az úttest felújítása mellett 
az út menti csapadékvíz-elvezető 
árkokat is kiépítik, illetve a projekt 
részeként járdát is létesítenek az asz-
faltozott szakaszok mellé.  

– Uniós pályázatról van szó, a 
322-es vidékfejlesztési tengely kiírá-
sán nyertük meg a �nanszírozást, így 
– az egyes berkekben lábra kapott 
kósza híresztelésekkel ellentétben –, 
a kormány nem veheti vissza a pénzt, 
ugyanis nem ők adták, hanem az 
EU, és már aláírtuk a �nanszírozási 
szerződést. Jelenleg a pályázat kap-
csán zajlik a közbeszerzési eljárás, 
ideális esetben – ha nem lesz majd 
óvás a liciteken – az útjavítási mun-
ka már júliusban elkezdődhet, au-
gusztusban pedig akár neki is láthat 
a kivitelező a kultúrházak bővítésé-
nek, az óvoda építésének – nyilat-
kozta Ferencz Csaba polgármester. 
A tervek szerint Pálfalván aszfaltbur-
kolatot kap majd, illetve szegélyként 
járdát és sáncot az alsó buszmegálló-
tól, a községháza előtti szakaszon át 
a Patak utcai rész, illetve az orvosi 
rendelő előtti szakasz is. Delnén a 
helyiek által falu előtti útként ismert 

szakaszra kerül aszfalt, illetve a felújí-
tás érinti majd az Alszegbe visszatérő 
utat is, valamint a Szent János mű-
emlék templom felé is aszfaltozná-
nak. Csomortánban a település be-
járatától Felszegen át a templomig, 
majd a Templom utcán visszatérve 
egészen a központig készül aszfaltút, 
természetesen a megfelelő járdasza-
kaszokkal betonozott sáncokkal 
együtt. Ami a kultúrházak sorsát il-
leti, központi fűtéssel, korszerű vizes-
blokkal, konyhával, illemhelyekkel 
bővülnek a létesítmények. A teljes 
külső-belső felújítás, a tetőszerkeze-
tek cseréje mellett Pálfalván például 
a közbirtokosság számára irodát ren-
deznek be. – Az elképzelések szerint 
a kultúrházak majd i�úsági klubként 
is működnének, szolgálva a helyi �-
atalok kulturális, hagyományőrző 
tevékenységek iránti igényeit, hiszen 
egyre aktívabbak a község i�úsági 
szervezetei – pontosított Ferencz.

Játszóterek, iskolák, épülő kultúr-
ház, gazdaszövetség, tűzoltóautó, 
valamint aktív közösségi és ifjú-
sági élet, amit Pálfalva, Csíkdelne 
és Csíkcsomortán fel tud mutatni 
a település polgármesterének el-
mondása szerint.
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Három, faelemekkel beren-
dezett játszótér létesült 
Csíkpálfalván, Csík del-

nén és Csomortánban a megyei 
tanács segítségével, míg az utóbbi 
településen készül a kultúrház is, 
a munkálatokat kormánypénzből 
sikerült elkezdeni. – Reméljük, 
hogy önerőből és a megyei önkor-
mányzat segítségével ez is elkészül a 
közeljövőben: a belső vakolás már 
megvan, a padolás, falburkolat, az 
illemhelyek kiépítése, valamint a 
külső festés van még hátra, amit 
reméljük, hogy a Magyarok Nagy-
asszonya-búcsúra, október 8-ig be 
tudunk majd fejezni – számolt be 
Ferencz Csaba, Csíkpálfalva pol-
gármestere. Befejeződött viszont a 
községháza épületének felújítása. – 
A tevékenységeket illetően sikeres 
volt például a Biblionet program, 

ami révén új számítógépekkel bő-
vültek a könyvtáraink, de a helyi 
iskola állapotára sem panaszkodha-
tunk. Szeretnénk, ha a szülők belát-
nák, hogy itt is színvonalas oktatás 
folyik, megfelelő körülmények 
között, és nem adnák a városi isko-
lákba a gyerekeiket – fogalmazott 
�gyelemfelkeltő célzattal az elöljá-
ró. Hozzátette: – A tervek szerint 

az iskolában aktív néptáncoktatás is 
lesz majd a nyáron a Hargita Nem-
zeti Székely Népi együttes tagjai-
nak jóvoltából, akik az érdeklődő 
kicsik és nagyok oktatását szívesen 
vállalták. Arról is beszámolt, a köz-
ségben feléledt a gazdaegyesület, 
amelyet a helyi közbirtokosság és az 
önkormányzat is támogat. Már van 
két nyertes pályázatuk a megyénél 
egy tejcsarnok építésére, valamint 
tejautomata, azaz „vastehén” létre-
hozására – újságolta az elöljáró.

Aktívak a civilszervezetek is, 
mint megtudtuk, a Pálfalva Egye-
sület a �atalok kezdeményezé-
sére, önkormányzati segítséggel 
született és tevékenykedik, de jól 
működik Delnén a Dolna Egye-
sület vagy Csíkcsomortánban a 
Csomortánért Egyesület. Ezek 
mellett pedig aktív amatőr szín-
játszó csoportok is vannak a köz-
ség mindhárom falujában. 

– Személyes kapcsolatom révén 
a németországi Illingenből tűzol-
tóautót és tűzoltó-felszereléseket is 
kaptunk az elmúlt időszakban, amit 
már a közösség szolgálatába is állítot-
tunk – összegezte a megvalósításo-
kat és a civil szféra tevékenységeit a 
község polgármestere.

NEM A KORMÁNY ADTA, ÍGY NEM IS VEHETI VISSZA A PÉNZT!

Aszfaltozott utcák, új középületek külső forrásból

Aktív civil szféra

A csomortáni strand ma, és a létesítménynek a helyi önkormányzat által elképzelt jövője. Kellemes pihenőbázis lenne az egykori „reumaközpontból”  

Ferencz Csaba, Csíkpálfalva polgármestere

Hagyományos értékekre épülő turizmus

Kiemelt �gyelmet szentelne a helyi önkormányzat a község hagyományos 
értékeire épített turisztikának. – A fő vonzerőt, ami a településekre csalo-
gatná a látogatókat a helyi lakosok által jelenleg is folytatott hagyományos 
gazdálkodásban, a mindennapi élet megmutatásában, a házi termékek-
ben, illetve a környék természeti értékeinek, épített örökségének népsze-
rűsítésében látjuk – fogalmazott Ferencz Csaba polgármester. A Pogány-
Havas Kistérségi társulás részéről indított kezdeményezés alapján sikerült 
felmérni és didaktikai eszközként bevinni a község iskoláiba a környék 
védett növény- és állatfajait, az értékes élőhelyeket. Ennek köszönhetően 
a diákok helyi földrajzot, botanikát, állattant is tanulnak, idejében tudato-
sulnak bennük a környék oltalomra szoruló értékei. Emellett a turisztikát 
szolgáló infrastrukturális beruházásokat eszközöltek például a csomortáni 
strand felújítására. – Elvben sikerrel pályáztunk a turisztikai minisztérium 
népi-fürdős kiírását kihasználva, egyelőre azonban még nem kaptunk 
�nanszírozást. Amennyiben elakadna a projekt, létezik második variáns, 
a tervek elkészültek, a kivitelezést legfeljebb megoldjuk majd önerőből, 
illetve bízunk benne, hogy a kezdeményezést majd anyagilag támogatja a 
megyei önkormányzat is. Így vagy úgy, kellemes pihenőbázissá alakítjuk 
az engedélyezett módon régóta nem működő csomortáni strandot – fo-
galmazott a község polgármestere.


