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Csíkszentlélek község új önkormányzati
tanácsa, az új polgármester, a régi és új
képviselők újult erővel állnak munkához.
Az eddig megkezdett munkákat folytatni
fogják, de új tervek, célok is megfogalma-
zódtak az elkövetkező négy évre vonatko-
zóan. 

Másik örvendetes hír, hogy pár hó-
nappal ezelőtt megvásárlódott a község ré-
szére egy tűzoltóautó, ami jelenleg a
községháza melletti udvaron parkol. Re-
méljük, hogy nem lesz szükség rá, azon-
ban megnyugtató, hogy van és lehet rá
számítani szükség esetén. Ami hiányzik és
nagy szükség lenne rá, az egy aktív tűzol-
tócsapat, aminek a tagjai mozdulni tudnak
baj esetén. Szintén a községháza melletti
udvaron kap helyet egy épület, ami az autó
számára garázsként szolgálna, ugyanak-
kor a tűzoltócsapat számára egyfajta szék-
hely lenne és ide költözhetne az archívum
is. Ennek az épületnek a terve már elké-
szült, a felépülése a közeljövőben való-
sulna meg.

Mindenképp meg kell említenünk,
hogy a Fitódot Hosszúaszóval össze-
kötő megyei útszakasz járhatóvá vált.
A korábban járhatatlan makadámutat fel-
töltötték, átereszeket csináltak a talajvíz el-
vezetése céljából, így nemcsak Mindszent
felől megközelíthető Hosszúaszó, hanem
Fitód felől is. 

Egyik nagy projekt, ami a község-
ben nagyon sok fiatal, kisgyermekes csa-
ládot érint és jelenleg zajlik, az a
mindszenti napköziotthon építése. Pár
évvel ezelőtt elkezdődött a kivitelezés, de

az alap elkészülése után objektív okok
miatt leállt a munka. Jó hír azonban, hogy
július 13-án aláíródott a szerződés a Via-
duct nevű céggel, akik el is kezdték a mun-
kát. 

Terveink között szerepel a köz-
ségi utak feltöltése, kövezése. A fitódi és
szentléleki községi utak esetében a csator-
názási munkálatok befejezését követően
aszfaltozásra szeretnénk pályázatot be-
nyújtani. A Mindszentre vonatkozó csator-
názási pályázat elbírálása pozitív, a
közeljövőben kezdik a munkákat. Tudjuk,
hogy sokszor kellemetlen a lakosság szá-
mára egy-egy ilyen beruházás a kivitelezés
szakaszában, de a kedvező hozadéka
sokkal jelentősebb. Ezért kérjük az érintet-
tek türelmét.

Kétség nem fér hozzá, hogy az
infrastrukturális fejlesztések mennyire fon-
tosak, azonban lényegesnek tartjuk a
közösségfejlesztést is. Felpártolunk, tá-
mogatunk minden olyan kezdeményezést,
ami ezt a célt szolgálja. Igyekszünk minél
több olyan kulturális és egyéb rendezvényt
szervezni, ami megmozgatja, társadalmi
részvételre sarkallja a község lakóit,
ugyanakkor a nem községbeliek számára
is vonzerővel bír. Október 22-23-án kerül
sor a mindszenti falunapokra. Szombaton
egész napos programmal várjuk az érdek-
lődőket a mindszenti sportcsarnoknál, 23-
án, vasárnap pedig megszervezzük a
közbirtokosságokkal közösen az immár
hagyománnyá vált idősek napját. 

Keresztes Balázs
polgármester



Idén prioritásként kezeljük a terü-
letrendezést, több okból is fontos a tulaj-
donjogi kérdéseket megoldani, többek
között a község kataszteri nyilvántartásá-
nak az elkészítését. Szeretnénk lezárni
azt a sok ügyintézést és vitát, ami a föl-
dek tisztázásával jár nap mint nap. 

Két évvel ezelőtti törvénymódo-
sítás során megszabták a birtoklevél ki-
állításának feltételeként a parcellázási
tervet, ennek eredményeként az utóbbi
két évben nem lehetett kiadni birtokleve-
let. A földtörvény tavalyi módosítása után,
miszerint dűlőnként is lehet részleges bir-
toklevelet kiadni, elkezdtük a parcellázási
tervek készítését Hosszúláb-Nagypál dű-
lővel, ami 34 hektárt foglal magába. A di-
gitális parcellázási tervet egy, a hivatal
által szerződtetett szakcég végzi és a
helyi földosztó bizottsággal együtt állítja
össze ezt a dokumentációt. Amíg az első
parcellázási tervet a megyei bizottság el-

bírálja, az alatt már a következő dűlő par-
celláinak tisztázásával dolgozunk, mivel
sok az elírás a birtokleveleken és ez bir-
toklevélmódosítást igényel. Amennyiben
a parcellázási tervet a Hargita Megyei
Földosztó Bizottság pozitívan bírálja el, a
tervben szereplő parcellák automatiku-
san betelekkönyveződnek.

1991-ben a tulajdonjogi igénylé-
seket az 1962-es mezőgazdasági regisz-
ter alapján nyújthatták be a tulajdonosok.
Ebben viszont nem minden földbirtokos-
nál szerepelt a teljes földtulajdon, mert
akkoriban sokan a kisebb adózás remé-
nyében nem jelentették be tulajdonuk
egy részét. A megyei bizottság nem veszi
figyelembe ezt és nem fogadják el a
többletet. A különbözet pedig így függő-
ben marad a dűlőben, arra nem lehet bir-
toklevelet kiadni.

Bíró Zoltán

a parcellázási Tervekről röviden

TiszTa udvar - rendes ház
Csíkszentlélek község Polgár-

mesteri Hivatala egy új programot sze-
retne indítani, amivel a lakókörnyezet
gondozására, ápolására hívná fel a fi-
gyelmet. Ez a mozgalom a Tiszta udvar
- Rendes ház nevet viseli. Községünk-
nek alapvető érdeke, hogy a közterületek
és a magántulajdonban levő családi
házak, porták rendezettek legyenek.
Fontos, hogy az áthaladók vagy a köz-
ség falvaiba érkező vendégek számára
pozitív legyen az első benyomás, de
még fontosabb, hogy a községben lakók
jól érezzék magukat, ez pedig csak akkor
lehetséges, ha rendezett a közvetlen kör-
nyezetünk és igényességről árulkodik. A
község lakói 2016. augusztus 15-től

szeptember 30-ig jelentkezhetnek a
mozgalom keretében kiírt pályázatra. A
benevezett ingatlanok szemléjét a kine-
vezett bizottság az ősz folyamán vé-
gezné el, előzetes időpont-egyeztetést
követően. A kiértékelésre október 22-én
kerül sor a falunap keretén belül. A neve-
zési lapot letölthetik a www.csikszentle-
lek.ro honlapról, vagy személyesen
átvehetik a hivatalnál, majd személyesen
is leadhatják a polgármesteri hivatal
székhelyén vagy elküldhetik a
primarialeliceni@yahoo.com emailcímre.
További információ kérhető Krézsek Eri-
kától a 0757274949-es telefonszámon.



alcsíki nÉpTáncTalálkOzó
2016. augusztus 6-án, szombaton 14
órától vette kezdetét Csíkszentkirá-
lyon  az Alcsíki Néptánctalálkozó,
amely szerves részét képezte az au-
gusztus 5-7. között zajló XX. Kárpát-
medencei Szent Király Szövetség
találkozójának. A résztvevő csoportok
felvonulását az előadások követték a

Vitos Mózes Általános Iskola udvarán
levő szabadtéri színpadon. A rendez-
vényen résztvettek és  felléptek a
községünk néptánccsoportjai is. A
csíkszentléleki és fitódi fiatalokból álló
Hárs néptánccsoport és a csíkmind-
szenti Fürgölő néptánccsoport 20-20
fiatallal képviseltette magát.

ÚJ iskOlaÉpÜleT

’’Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul. 
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?! 
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!’’ 

Reményik Sándor

Csíkszentlélek község di-
namikus fejlődése és a diákjaink ta-
nulási körülményeinek javítása tette
szükségessé egy új iskola építését. A
helyi önkormányzat tervei teljesülnek
azzal, hogy ez a pályázat részesül tá-
mogatásban és az Országos Terület-
fejlesztési  Programból (PNDL)
tudtunk pénzalapot igényelni, így
megépülhet Mindszenten egy elemi
iskola és hosszabított programmal

működő óvoda. Ennek a megter-
veztetése és egy hosszadalmas, de
sikeres közbeszerzési eljárás után, a
Viaduct székelyudvarhelyi cég nyerte
el az építési jogot.

A kivitelezési terv szerint az
iskolaépület magába foglal három ter-
met óvodai csoportnak, négy osztály-
termet, konyhát, orvosi rendelőt,
öltözőket, tanárit, illemhelyeket. Az
épület alapterülete 738,01 nm.  A
beruházás összértéke 1 708 345,31
lej.

Az építkezési munkálatok
megkezdése 2016. július 27.
A kivitelező céggel megkötött
szerződés alapján 14 hónap áll a cég
rendelkezésére a beruházás befe-
jezéséhez.

Gondos Albert



A lapot szerkeszti és kiadja Csíkszentlélek község Polgármesteri Hivatala


