nyárádmenti

4

KIS ÚJSÁG

Polgármesterekkel találkozott a szenátor

Február 10-én a nyárádmenti önkormányzatok jegyzőivel, azt
követően pedig a polgármesterekkel találkozott Császár Károly
Zsolt szenátor Nyárádszeredában.
A 42 éves volt gyulakutai jegyző a decemberi parlamenti választásokon került be Maros megyéből a bukaresti Szenátusba az
RMDSZ listáján, ez alkalommal pedig első ízben találkozott a
választások óta a polgármesterekkel. Mivel a felsőház jogi bizottságának tagja, Császárnak tudomása van/lesz az újonnan készülő
törvényekről vagy törvénymódosításokról, és megígérte, le fogja
közölni az önkormányzatoknak azokat a törvényterveket, amelyeket a szenátus kezdeményez vagy láttamoz.
A beszélgetés során a felek kitértek a földtörvények alkalmazásának nehézségeire, megkérdőjelezték a megyei földosztó bizottság szerepét, kihangsúlyozva, hogy az is felelősséget kellene
vállaljon, a helyi bizottságok tagjainak munkáját pedig pénzjuttatással is szorgalmazni kellene.
Az önkormányzati szférában dolgozók bérezéséről szólva elhangzott: a nyáron várható egységes bérrendszer bevezetéséig élni
lehet az idei alkotmánybírósági döntéssel és a 9. számú kormányrendelet lehetőségeivel, növelve az alkalmazottak fizetését. A
pénzügyi amnesztia kapcsán felvetődött: a törvénytervezet szintjén levő kezdeményezésnek az lenne a lényege, hogy felmentse
az önkormányzatban
dolgozókat azoknak
az összegeknek a
visszafizetése alól,
amelyet az idei év
februárjáig a Számvevőszék jogtalan
kifizetésnek
ítélt
meg, sokszor figyelmen kívül hagyva a
törvényt.
Szó esett egy olyan egyesület létrehozásáról is, amely jogi
keretet tudna biztosítani annak, hogy az önkormányzatok alkalmazhassanak maguknak területrendészeti, szociális asszisztensi
és belső ellenőri munkakörben dolgozókat, bár az is kérdés, hogy
a jelenlegi önkormányzati bérek mellett kik vállalnának ekkora
munkát.
A polgármesterek azt is kérték a szenátortól, hassanak oda,
hogy az állam kártérítést fizessen azoknak a gazdáknak, akik a
Natura 2000 területeken dolgoznak, és a szigorúbb előírások betartását követően jövedelemkiesésük van. Az is kiderült: törvénymódosításra volna szükség a vadkárok megállapítása és kifizetése
hatékonyabbá tétele érdekében.
A szenátor az új országos helyi fejlesztési programra (PNDL)
is felhívta a figyelmet, de elmondta: a kormánypártok az idén
5000 új tervet indítanának ezen a programon, de még nem tudni,
hogy mikor kerülnek befejezésre a régebbi projektek, amelyeket
finanszírozás hiányában évekkel ezelőtt leállítottak.
Iszlai Tibor lukafalvi polgármester nagyon hasznosnak találja az ilyen találkozókat, hiszen segít megbeszélni mindazokat a
problémákat, amelyekkel napi szinten találkoznak az önkormányzatok, és szerinte legalább negyedévente kellene biztosítani ilyen
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lehetőségeket. Bányai István jeddi elöljárónak is fontos, hogy
gyakran találkozzanak a községek vezetői, megtárgyalják közös
gondjaikat, s ha pedig országgyűlési választottjaink is itt vannak,
azokkal is ismertessék gondjaikat, segítségüket kérjék, „házi feladatot” adjanak nekik.
Szabó Árpád megyei tanácsos is abban látja az ilyen összejövetelek lényegét, hogy olyan kérdéseket tárgyalhatnak meg a
parlamenti küldötteinkkel, amelyek aggasztják az önkormányzatokat, míg a megyei tanácsosok is fel tudják térképezni a gondokat, amelyeken megpróbálnak segíteni a megyei közgyűlésben.
Császár Károly a szoros programja ellenére fontosnak tartja
a polgármesterekkel való találkozást, minden térségben (Nyárádmente, Küküllők vidéke, szórvány) legalább félévente találkozót
szervezne, hogy felmérhesse a helyi gondokat, és próbáljanak
azokra megoldást találni törvényhozási szinten.
Bányai hozzáférést kér a terelőúthoz

Elégedetlenségének adott hangot Bányai István, Jedd polgármestere amiatt, hogy kiderült: a Marosvásárhelyt elkerülő,
Koronkát és Nagyernyét összekötő országútnak nem lesz le- és
felszálló ága a Nyárádmente irányából.
A polgármester kifejtette: a Jedd területén áthaladó új terelőút
jelenlegi formájában csak hátrányokat eredményezhet a községnek, de ha a nyárádmenti polgármesterek összefognak, talán elérhető lenne, hogy Jedden megépítsenek egy ilyen csatlakozót. Ez
vitathatatlan gazdasági és közlekedési előnyökkel járna a vidék
egésze számára. A kezdeményezésbe Marosszentgyörgy is bekapcsolódna, hisz ők is részesülni szeretnének az épülő infratruktúra
lehetőségeiből. Bányai István a nyárádmenti polgármesterek február 10-iki találkozóján elmondta: most dolgozik a dokumentáción, amelyhez partnereket vár a többi önkormányzat köréből,
akár aláírásokat is gyűjtenének, de a megyei tanácsot is szeretné
bevonni, mert nem mindegy, hogy a térségekből könnyebben és
gyorsan lehet ráhajtani az országutakra.
Felvetődött
az a kérdés, hogy
lehet-e változtatni
még a terveken,
vagy már “lefutott”, hiszen jövőben ezt az elterelő
utat be kellene
fejezni, idén pedig 106 millió lejt
különítettek el a munkálatra. Szabó Árpád megyei tanácsos szerint fontos volna, hogy idén legalább a csatlakozó előtanulmányát
elvégeztessék megyei támogatással, hogy elinduljon a kezdeményezés, tervezés.
Bányai István egy másik fájdalmas kérdésre is felhívta a felsőbb választottak figyelmét: Jedden három-négy veszélyes útkereszteződés sorsát kellene rendezni mihamarabb. Ugyanis a faluban annyira megnőtt a forgalom intenzitása és gyorsasága, hogy
lassan a városival vetekedik, sok autóvezető nem tartja be a forgalmi korlátozásokat, ezért a Szereda-Vásárhely közötti megyei
út és a jeddi utcák kereszteződése nagyon veszélyessé vált, sőt
már halálos baleset is történet tavaly. A polgármester úgy látja:
az útba magasított részeket (buktatókat) kellene beépíteni, hogy
csökkentsék az autók sebességét. Mivel a megyei út szélessége
nem engedi meg a körforgalmak kialakítását, az útkereszteződések környékén az úttestet ki kellene szélesíteni és leszálló sávot
kellene kialakítani, hogy biztonságban tudjanak a belső utcákba
letérni az autók, vagy éppen kitérni onnan.
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Szétszórod őket?Egybekering.
Bölcsebb törvényű ez a sereg.
Együtt repül s külön maga mind.
És túlél mindeneket.

közterület
“Lehet közös cél”
– Részletek Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szeredai beszédéből
Bocskai István szobránál –

„(...) Amikor ide járulunk
Bocskai István
szobrához
és
arra a településre, ahol őt 412
éve fejedelemmé választották,
megkérdezzük,
van-e aktualitása ma Bocskai
Istvánnak. (...)
Testamentumának mondatai azt sugallják, hogy Bocskai ma
is aktuális. Az, amit végrendeléteben hagyott,
az a szép egyezség, atyafiúi szeretet, és az,
hogy ne hagyjuk el egymást magyarországi és erdélyi magyarok (...) El kell mondjuk,
hogy 2010-ben olyan közjogi nemzetegyesítésre került sor, amelynek alapján 920 ezer
Magyarországon kívül élő magyar kapta
meg az állampolgárságot, és a választójog is
mindenki számára adott. Ez egy óriási lépés
volt, 2004. december 5-ikének a meghaladása, mindannyiunk javát szolgálta. És ebben
ma egyetértés van határon innen és túl, ami
az önigazgastást, önrendelkezést, autonómiát
jelenti, annak az igényét, ami Európában mindenkinek lehetőséget biztosít, hogy egy közösség szabadon dönthessen arról, hogy milyen
zászlót, mikor és hová tesz ki, hogy a gyerekét
milyen iskolába íratja, hogy a nyelvét, identitását hogyan használja, hogyan őrzi.
Én egy főhajtással tartozom mindazoknak, akik Székelyföldön minden nap megküzdenek megmaradásukért. (...) Miért ne élhetne
egy közösség ugyanazokkal a jogokkal, amivel
élnek a svédországi finnek vagy épp az osztrákok, olaszok Dél-Tirolban? (...) A béke az

alapja annak, hogy mindenki számára a szülőföldön élhetést, boldogulást, gyarapodást
és maradást is bizatosítja. Ennek gazdasági
fejlődési alapja is kell legyen. (...)
Kérdés, hogy tudunk-e ma egyesülni egy
közös célért a haza zászlaja alatt? A tavaly
decemberi választás megmutatta azt, hogy
igenis lehet közös cél, és ez mögött tudjunk
erőinket egyesíteni, hiszen ez a megmaradásunk fontos záloga, hogy a magyarság mindig
ott legyen annál az asztalnál, képviselői ott
üljenek az asztalnál, ahol róla döntés születik. Azt kívánom, hogy ez az összefogás legyen
tartós, és hozza meg azokat az eredményeket,
amelyek a magyarság számára kitűzött valamennyi cél megvalósítását lehetővé teszik.”

Van képünk hozzá

Népi hangszeroktatás is folyik
vidékünkön

Testvértelepülések koszorúztak Bocskai
szobránál

Diákokat és pedagógusokat díjaztak
Szeredában

Szalagavató a szeredai középiskolában

Ma is aktuális Bocskai testamentuma

Szeredában járt Szili Katalin
(3. oldal)

Hasznosak tél idején is a LEADER-ből
vásárolt gépek
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Vendégoldal: Koronka község
Takács Szabolcs István a tavalyi helyhatósági választások nyomán vette át a községvezetői szerepet, addig alpolgármesterként segítette elődje munkáját. Nem örökölt könnyű
feladatot, számos kérdés vár még megoldásra a fejlődő városperemi községben. Az új polgármesterrel az előtte álló munkákról beszélgettünk.

Teljes gőzzel dolgoznak azon, hogy a község
valamennyi régi és új utcáját, közterét telekeljék. A falu „régi” részében sincs még minden
letisztázva, de a feladatok zöme az új lakónegyedekben vár rájuk, ahol egymás után nőnek ki a
földből az épületek, nyílnak az új utcák. „Ami a
tied, arra tudsz befektetni” – summázza a polgármester, hiszen a jogszabályok szerint csak a saját
tulajdonában álló közterületeken végezhet befektetéseket, munkálatokat a község, a tulajdonjogot pedig telekkönyvvel kell igazolni. A munka
viszont nem megy könnyen, főleg az új lakónegyedekben, ahol a parcellatulajdonosok területei
az utakig nyúlnak, azaz a kerítéseken kívül is, és
ezért ezt a különbözetet telekkönyvileg tisztázniuk kellene a saját költségeiken. Az új utcákat el
is kell nevezni, kihelyezni az kétnyelvű táblákat.
Három éve született tanácshatározat az utcák elnevezéséről, de azóta is folyamatosan nyílnak új
utcák, azaz a helyzet még nem végleges, egyes
utcáknak egyelőre nevük sincs, csak számokkal
jelzik azokat. Ezért nem siettek eddig, de most
már kell folytatni az utcák elnevezését, az ingatlanok újraszámozását egész Koronkában.

Bővítenék a hálózatokat
A település folyamatos fejlődésével, új épületek megjelenésével egész utcákban meg kell oldani a jövőben a hálózatos közmű-infrastruktúra
kiépítését, ezért el is kezdték a tervek készítését
az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére. A Felső utcában a vizet és csatornát bővíteni
kell, de egy víznyomás-emelő pumpaház is kell,
a Madarasi utcában víz, az Erdő, Spectrum és Segesvári utcában víz és csatorna, a Virág utcában
és a Pál berékében (18-as és 25-ös utcák) csatorna szükséges.
Székelybósban is teljesen hiányzik mindkét
hálózat, ezek jövőbeni megépítésével együtt a két
település közötti hálózatokat is össze kell majd
kötni 5,5 kilométeren, továbbá egy-egy pumpaházat és átemelő állomást is kell majd építeni az
összekötő szakaszon.

További beruházások a köz
érdekében
Részben elkészültek vagy éppen folyamatban vannak a tervek elkészítésével, hogy aszfaltozást végezhessnek néhány koronkai utcában. A
tervek szerint a Ropó, Legelő, Nárcisz és Völgyi
utcákban terítenének le a jövőben szilárd útburkolatot. A községvezető hozzátette: az aszfaltozások főleg az új negyedbeli utcákat érintik, hiszen
a „régi” faluban többnyire elvégezték ezt, néhány
kis utcaszakasz vagy zsákutca van csupán elmaradva.
A községvezető azt szeretné, hogy minden
utcára kiterjesszék a járdahálózatot, hiszen a
megnövekedett vagy felgyorsult forgalom veszélyezteti a gyalogosok testi épségét. Így községszintű tervet készíttettek, amely révén az utcák-

ban kibetonoznák a sáncokat, egységes bejárati
hidakat építenének a porták elé, de a keskeny utcákban sánclefedést is végeznének, hogy helyet
nyerjenek a forgalom számára. A polgármester
szerint ezt az elképzelést egy-két év alatt ki lehetne vitelezni.
Hogy a működtetési költségeket lehető legalacsonyabb szinten tudják tartani, szeretnék felújítani a közvilágítási hálózatot is, az oszlopokon
új, energiatakarékos lámpatesteket szerelnének
fel. Ugyanakkor a közbiztonság, közrend fokozása érdekében térfigyelő kamerarendszert szerelnének fel a község területén.
Nemigazán vannak játszóterek, parkok, zöldövezetek a községben, így ezek létesítésén is
gondolkodik a községvezetés. Megfelelő területekkel még nem rendelkeznek, de keresik a lehetőségeket, hogy a gyerekek és szülők számára
kellemes és biztonságos pihenő és játszó helyeket
alakítsanak ki Koronkában és Bósban.
Ami a szükséges pénzösszegeket illeti, a
polgármester
úgy látja, hogy
megkeresik a
megfelelő helyi
és külső, pályázati forrásokat
az említett beruházásokra,
de elsősorban
a szükséges közterületeket kell biztosítani, illetve ezeket telekelni kell, mert csak a tulajdonjogi
helyzet tisztázása után lehet pénzeket irányítani
ezekre a célokra. Kapcsolataik vannak pályázati
irodákkal, így közben keresik a pénzforrásokat
is a beruházásokra, hiszen mindent nem tudnak
saját erőből elvégeztetni.

Figyelnek a középületekre is
A koronkai kultúrotthonban szeretnének
klímarendszert szerelni, hogy bármilyen rendezvény esetén tudjanak normális hőmérsékletet,
megfelelő körülményeket biztosítani. Ebben az
épületben nem szükségeltetik komolyabb beruházás, csak karbantartás, a bósi kultúrotthonban
is apróbb javítások szükségesek, festeni szeretnének, nemrég új kerítést is építettek.
Klímarendszerrel látnák el a polgármesteri
hivatal épületét is, továbbá átalakítanák annak
belső terét. Az irodák és szakosztályok jobb
működése és könyebb együttműködése céljából
átrendeznék az irodákat, üvegből készült közfalakat, ajtókat szerelnének fel.

Pótolnák a személyzeti hiányt
A koronkai községházán is vannak személyzeti kérdések. Március 1-jétől új gazdasági
referens dolgozik majd a hivatalban, nemrégiben
volt versenyvizsga a huzamosabb ideje üres állás
betöltésére. Nyugdíjba vonult a területrendészeti
munkatárs, az állást a helyi tanács át kell alakítsa, majd versenyvizsgát hirdetnek erre is. Alkalmazni szeretnének egy személyt az adók és ille-
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tékek szakosztályára is, de szociális osztályra is.
Itt eddig egy szakcég végezte a feladatokat heti
egy nap, de a
községvezetés
szerint ez a terület több foglalkozást igényel, és minden
munkanapon
biztosítani kell
az ügyfelekkel
való kapcsolatot. Ugyanakkor versenyvizsgát
hirdetnek egy közösségi egészségügyi asszisztensi állásra is, az új alkalmazott a község időseit
látogatja majd otthonukban, alapellátásban részesíti őket.

A civil kapcsolatokat is erősítik
Pályázati úton ezután is szeretnék akár anyagilag is támogatni a községbeli egyházakat és
tanintézményeket, hogy apróbb beszerzéseket,
javításokat meg tudjanak oldani. Az iskola mellett a község egy műfüves kispályát építtetett, ez
azonban már felújításra szorul. Ki kell cserélni a
műgyepet, de a kerítést is magasítani kellene, sőt
abban is gondolkodnak, hogy lámpatesteket is
felszereljenek, hogy nyári estéken is használható
legyen a pálya.
A nyáron falunapokat is szerveznek, de mivel mindkét település a Szent Anna-nap körüli
időpontban gondolkodik, megosszák a rendezvényeket, a bósiak Szent Anna vasárnapján, a
koronkaiak pedig egy héttel később, július végén
ünnepelnének. A községnek a magyarországi
Kincsesbányával van testvérkapcsolata, a községi
napokra meg szokták hívni a hivatalos küldöttséget, a látogatást pedig a koronkaiak a szeptemberi bányásznapi rendezvények idején viszonozzák,
míg a személyes és családi kapcsolatok állandóan
működnek.

Visszaállt a nyugalom
Nemrég igazgató nélkül maradt a koronkai
Tholdalaghi Mihály Általános Iskola. Miután az
eddigi igazgató nem vehetett részt az őszi versenyvizsgán, nem kapott további kinevezést. A
tanfelügyelőség nem vette
figyelembe a
pedagógusok
javaslatát, és
egy
román
anyanyelvű,
magyarul nem
beszélő óvónőt nevezett
ki igazgatónak a magyar tövbbségű iskolába, ami
kiváltotta a szülők és pedagógusok elégedetlenségét. Végül a helyiek nyomására a tanfelügyelőség változtatott az álláspontján és néhány napja
Kovács Emma tanárnőt nevezte ki igazgatónak.
Ezzel a hangulat lecsendesedett, a helyzet normálissá vált az iskolában.

Születésének 460. évfordulóján, február
17-19. között szerteágazó, színvonalas ünnepségsorozattal tisztelgett Nyárádszereda
Bocskai István előtt, akit 1605. február 21-én
választottak fejedelmükké a székelyek a kisvárosban.
A
fejedelem
nevét viselő gimnáziumba 17-én a megye más iskoláiból
is érkeztek diákok
történelmi és sportvetélkedőkre, 18-án
délelőtt a művelődési
házban Mihály Eszter nyárádszentsimoni művész hagyományos középkori technikával, magyar és keleti rokon népek mintáival
díszített nemez- és kelmekiállítását tekinthették meg az érdeklődők, majd a középiskolások irodalmi és zenés hitvallására került
sor. Sárándi Tamás történész a második bécsi döntést követő, 1940 őszén sorra kerülő
magyar katonai bevonulást és erdélyi közigazgatási átvételt idéző heteket mutatta be
a Levezényelt visszacsatolás című kötetével,
míg Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke régi erdélyi térképgyűjteménnyel érkezett, illetve Petelei Klára Desriptio
Transilvaniae című, 57 szerző 85 térképével
illusztrált könyvét ismertette a közönséggel.
Délután a Deák Farkas iskola amfiteátrumába Ráduly Róbert csíkszeredai polgármestert várták előadóként, de mivel nem tudott
jelen lenni, a házigazda Tóth Sándor polgármester mutatta be Nyárádszeredát, mint kis-

térségi központot, az ezzel járó infrastrukturális és intézményi többletteherrel: a térséget
ellátó megyei utak és a helyi kórház felújítása, a rohammentő-szolgálat és az öregotthon
fenntartása, de az itt székelő Bekecs néptáncegyüttes és a kistérségi irodák is az
egész környéket
kiszolgálják. Ezeket a kiadásokat és
a LEADER program pályázataiból
való aránytalan részesülést a megyei
önkormányzat
részéről történő
többlet pénzleosztással lehetne ellensúlyozni
– mondta el a városvezető, aki a helyi főtér
új arculattervét is ismertette. Buksa Ferenc
rigmányi lelkész a tizenkét éve folyó, főleg
a Nyárádmentét felölelő családfakutatásairól
tartott kimerítő előadást, este pedig a Bekecs
néptáncegyüttes mutatta be az Esszencia
című erdélyi folklórműsorát a művelődési
házban.

Odafigyelnek a jövő nemzedékre
17-én este díszülést tartott a városi tanács,
amelynek keretében az önkormányzat díjazta
azokat a kisdiákokat és pedagógusaikat, akik
a 2015-2016-os tanévben kiváló eredményeket értek el megyei szinten. Így az óvodások
mesemondó versenyén elért első helyezésért Kiss Adrien, az óvodásoknak szervezett
Kiskurutty Játéktanoda versenyén elért első
helyért Kiss Adrien, Csiszér Tibor, László

Gergő, Varga Zselyke kapott elismerést, a
kisiskolásoknak szervezett mesemondó verseny első helyezéséért Török Ivett, a kisikolásoknak szervezett Kurutty általános műveltségi vetélkedőn elért első helyezésért Török
Ivett, Csipán Réka, Kátai Zsanett és László
Boglárka kapott oklevelet, továbbá a győzteseket felkészítő pedagógusok is: Balogh
Judit és Kádár Ilona óvónők, Kátai Judit
tanítónő. A díjazás után Csige Tamás hajdúdorogi polgármester kifejtette: az a település,
amelyik odafigyel a jövő nemzedékére, saját
jövőjét építi, míg Mór polgármestere, Fenyves Péter felkérte a kitüntetetteket, hogy március 15-én vegyenek részt a testvérvárosban
szervezendő diákművészeti fesztivál gáláján.

Egyetértés, összefogás
Az ünnepség vasárnap délelőtt a főtéri református templomban ünnepi istentisztelettel
folytatódott, amelynek keretében a Bocskai
Dalkar Az szép szabadságra című műsorával
tisztelgett a fejedelem emléke előtt, majd ezt
követően a főtéri szobornál helyi és megyei
intézmények, szervezetek, valamint a magyarországi testvértelepülések koszorúztak.
Az ünnepség díszvendége, dr. Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának üdvözletét tolmácsolta, és arra kereste a választ,
hogy megtartottuk-e Bocskai testamentumát,
„a szép egyezséget, atyafiúi szeretetet”. Az,
hogy 2105-ben Nyárádszeredában, a Nyárád
völgyében lesz-e magyar szó és táncoljáke székely táncainkat, az a mai magyaroktól
függ – hangsúlyozta a politikus.

Utazás Meseországba és a jobbágytelki céhbe
Február 4-én szervezték meg a második
osztályos kisdiákok mesemondó versenye
idei kiírásának körzeti szakaszát Maros megyében, a Nyárádmentén ebből három helyen
is vállaltak szervezői szerepet.
Míg Madarasra a vidék alsó szakaszáról
érkeztek versenyzők, addig Csíkfalvára huszonöt kisiskolás érkezett Márkod, Magyarós, Szereda, Havad, Csíkfalva, Gálfalva iskoláiból, hogy egy eltévedt királykisasszonyt
hazasegítsenek Meseországba. Minden elmondott meséért egy-egy vízumot kaptak a
gyerekek, majd a mesélgetés végén vonatra
szállhattak Meseország felé, ahol leggyőzték
a gonosz varázsló által előidézett akadályokat, sőt koncerteztek is, és végül a varázslót
is barátjukká tették. A zsűriben Kolozsvári
Judit nyugalmazott szeredai tanítónő, Mihály
Kedei Orsolya jobbágytelki magyar szakos
tanárnő, Magyari Imola balavásári, Takács
Mária Terézia és Végh Zenóbia vásárhelyi
óvónő és tanítónő pontozta a diákok előadását. Mindhárom továbbjutó helyet a szeredaiak szerezték meg, a legügyesebb Nagy Mátyás (tanítónő Fülöp Ildikó) volt, őt követte
Kui Balázs (tanítónő Marton Irén) és Fekete
Andrea (tanítónő Fülöp Ildikó), dicséretet

szeredai, márkodi, szentlászlói, magyarósi
gyerekek is szereztek. A szervező csíkfalvi
községi tanítói módszertani kör vezetője, Kocsis Annamária, a kör tagjai, Balogh Tünde
igazgató, valamint
a szülők és az iskolai személyzet
derekasan kivették részüket egy
ilyen rendezvény
előkészítésében,
lebonyoltásában.
Nem kisebb
feladatot vállaltak a jobbágytelki
Petres Kálmán Általáns Iskola pedagógusai
és személyzete, akik ugyanennyi diákot fogadtak Vásárhelyről, Gernyeszegről, Körtvélyfájáról, Sáromberkéről, Sárpatakról,
Marosjárából, Vajdaszentiványról, Székelykálból, Iszlóból, Jobbágytelkéről, Marosszentgyörgyről és Erdőcsinádról. A szervezők
hagyományos farsangi céh helyszínén várták
a kis mesemondókat, ahová két hamubotos
vándor is betévedt (Cseke Erzsébet, Kémenes
Hajnal), akik sok-sok kérdést hoztak magukkal, amit a mesemondókkal közösen fejtettek

meg, így szólították sorra a versenyzőket. A
kis mesélők betekinthettek a jobbágytelki
néptánc és népdal világába is, pihenésképp
farsangi csúfolót énekeltek, majd amíg a
bírálóbizottság
dolgozott,
ettek-ittak, táncoltak, de elénekelték az Erdő, erdő, erdő
című népdalt is, amit Bartók
Béla Jobbágytelkén jegyzett le
gyűjtőútja során. A zsűrit Bárdosi Ilona nyugdíjas tanítónő,
ennek a versenynek egyik alapítója vezette, mellette Bodoki
Lili kebelei tanítőnő, Sándor
Éva csíkfalvi magyar szakos
tanárnő, Tóth Timea marosszentgyörgyi óvodapedagógus és Móga Anna köszvényesi
tanítónő pontozott. A legeredményesebben
a vásárhelyi Keresztesi Júlia Beáta (Al. Ioan
Cuza Gimnázium) szerepelt, őt Ricsán Beáta Tímea követte (vásárhelyi Szász Adalbert
Sportlíceum), valamint a körvélyfáji Kolcsár
Péter, ők jutottak tovább ebből a szakszból.
A versenyzők a lelkes támogatóknak hála tele
tarisznyával, ajándékokkal, emléklapokkal
térhettek haza, és készülhetnek az Ákosfalván rendezendő megyei megmérettetésre.
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Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!
Amennyiben építkezési anyagokat és egyéb használati termékeket szeretne
vásárolni, kérjük tisztelettel, keresse fel üzletünket Nyárádszeredában, a piac
mellett.

Kapható: tégla, cserép, cement, vas- és faanyagok, különböző ragasztó

és simító anyagok, szaniter termékek, festékek, szigetelő anyagok, fa- és
fémlemezek, kézi és gépi szerszámok és sok egyéb más.

Az Ön pénzéért cserébe segíteni szeretnénk a termékek kiválasztásában,
szállításában és árának megbeszélésében.
Megrendeléseket és házhoz szállítást is teljesítünk.

ÚJ

Most lehetőség van számítógépes színkeverésre is
bármilyen árnyalatban a vásárló kérésére.
Egyszerűen csak segíteni szeretnénk Önnek!

SC BLUE CON SRL - NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)
hétfő-péntek 8:00-16 óra
szombat 8:00-13 óra
Telefon:0745067577
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Tartanak a hulladékgondoktól a
nyárádmenti elöljárók
Szolgáltató nélkül maradt községek, egekbe szökő hulladékilletékek: így kezdődött az idei év a helyi közigazgatások számára.
A nyárádmenti polgármesterek is tanácskoztak a kérdésben, hogy
megoldást találjanak.
A nyárádmenti közigazgatási egységek közül néhánynak megszűnt az együttműködési lehetősége az eddigi ákosfalvi szolgáltatóval, amely januárban szállította el utolsó alkalommal a hulladékot a falvakból. A legnagyobb gondot inkább a szolgáltatás
ára jelenti, ezt pedig jelentősen módosítja az, hogy idéntől életbe
lépett az a tonnánkénti 80 lejes környezetvédelmi illeték, amelyet
a szolgáltató kell lepengessen a hulladéktárolásért.
Január végén az érintett önkormányzatok tanácskoztak a hulladékgazdálkodás terén kialakult helyzetről és kérdésekről, amelyre meghívták a megyei Ecolect hulladékgazdálkodási egyesület
igazgatóját is. Tóth Andrea elmondta: a megyét hét övezetre osztották, a szemét begyűjtését és elszállítását övezetenként hirdetik
meg versenytárgyaláson. Amikor
a megyei integrált
hulladékgazdálkodási
rendszer
kiépítéséről szóló
pályázat készült,
meghatároztak egy
felső árat, amelyet
szigorúan be kell
tartani: ezek szerint falusi környezetben 4,31, városon 9,77 lej lehet a lakosonként
felszámolt legmagasabb havi illeték. Ám az, hogy időközben megszületett a tonnánkénti 80 lejes környezetvédelmi illeték, jelentősen változtat az árszámoláson.
Az igazgató elmondta: lassan négy éve kérik az illeték eltörlését, de eredménytelenül, és ilyen körülmények között az ország
összes hulladékprojektje megbukhat. Tóth Sándor szeredai polgármester szerint minden közigazgatási egység ki van szolgáltatva,
ezért egységesen kell fellépjenek az önkormányzatok, hogy ne
csak a szolgáltatók diktálhassák az árakat. Azt is el kell érni, hogy
a helyi érdekek is érvényesüljenek a szolgáltatókkal való tárgyalásokon, és előtte megfelelő feladatfüzetek szülessenek.
Szereda, Csíkfalva, Hodos, Madaras januárban szolgáltató nélkül maradt, mivel az ákosfalvi cég kilépett a „piacról”. Ezért nekik
sürgősen intézkedniük kellett, mert február elejétől már szállítani
kellett falvaikból a hulladékot. Két cég képviselőjével is tárgyaltak,
végül sikerült 4 lej körüli árban kiegyezniük. A többi önkormányzat is ideig-óráig még biztosítva van, rendelkezik érvényes szerződéssel. Az árak viszont községenként változóak, Gálfalván például
7 lej az egy személyre eső köztisztasági illeték, míg Berében vagy
Lukafalván ennek akár feléért is elszállítja egy másik szolgáltató.
Jedd sajátos helyzetben van, hiszen ott a cég egyenesen a lakosokkal, és nem az önkormányzatokkal áll szerződésben, a tarifa pedig
4 lej magasságában mozog.
Magyarországon járták a jobbágytelkiek
A tavalyi marosszéki néptánctábor gáláján láthattuk először a
jobbágytelki hagyományőrző néptáncegyüttes akkor frissen elkészült műsorát, az Idő kerekét, amelyet azóta már másutt is bemutattak. A jobbágytelki kultúrát felkaroló Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) tagjainak is megtetszett az új produkció, ezért a Magyar
Nemzeti Táncszínházzal együtt anyaországi turnét szervezett a
jobbágytelkieknek és a szükséges költségvetést is biztosította.
A húsz fiatalt számláló táncos csapat és kísérete (Lovász Jámbor Zoltán és zenekara, a Magos zenekar, Kiss Irén helyi énekes
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asszony és az MMA két ösztöndíjasa, Varró Huba koreográfus és
Siklódi István Attila, és mások) február 10-én Hajdúszoboszlón kötött ki, ahol régi
barátaik
vendégszeretetét és
az általuk biztosított fürdőzési lehetőséget
egy fellépéssel
köszönt
meg.
Másnap Zalaegerszegre utaztak az ottani táncegyüttes meghívására. Esti színpadi fellépésük után az M1 televízió élő adásban közvetítette a
jobbágytelki táncházat, a sok érdeklődőt vonzó Napfényes Jobbágytelke című guzsalyas mulatságot.
A csapat 12-én Budapestre érkezett, ahol a MOM színházban
próbálhattak, amely kitűnő feltételeket teremtett az aznap esti gálaműsorra is, amelyet az MMA olyan neves tagjai is megtapsoltak
többek között, mint Stoller Antal vagy Novák Ferenc „Tata”. A
műsor négy szakaszban vonultatja fel a jobbágytelkiek tánckultúráját, kezdve a 20. század eleji régi táncokkal, amelyeket Bartók
Béla is láthatott, amikor ebben a faluban járt, majd következik a
kommunizmus időszaka és a Balla Antal vezette korszak, aztán a
jobbágytelkiek mai, visszatanult „régi” táncai, végül a kört a jövőkép kivetítése zárja.
Varró Huba koreográfus, csapatvezető és a műsor alkotója úgy
véli, a hajdúszoboszlói és zalaegerszegi fellépések rákészülést jelentettek a nagy budapesti műsorra, amely annyira sikeres, mozgalmas és izgalmas volt, hogy azóta is érkeznek a gratulációk, és a
fiatalok is láthatják, hogy nem volt hiábavaló a munka. Amint Varrótól megtudtuk, az előadást májusban a mikházi Csűrszínházban
is bemutatják, hogy a nyárádmenti közönség újra megtekinthesse,
míg a nyári néptánctáborra Jobbágytelke négy évszakban címmel
új műsort is szeretne alkotni az együttes.
Hangszeroktatás anyaországi támogatással
Népi hangszeroktatás folyik Székelyhodos községben, amelyet
a Bethlen Gábor Alap (BGA Zrt.) támogat.
A Jobbágytelki Kulturális Egyesület tavaly igényelt pályázati
támogatást, hogy 2016 szeptembere és 2017 júniusa között népi
hangszeroktatást szervezzen Hodos községben. Kérlemüket 400
ezer forinttal támogatta az anyaországi intézmény, így szakemberek irányítása mellett folyhat az oktatás. A hegedűsöket a vásárhelyi Bartis Zoltán „Kicsi” oktatja, ő 7 kezdő és 2 haladó gyerekkel
dolgozik, míg az 1-4. osztályosok köréből kikerülő, népi furulyát
tanuló 14 gyerekkel Kémenes Hajnal foglalkozik. Az oktatás minden hétfőn délután folyik a jobbágytelki Petres Kálmán iskolában,
az oktatásban részesülők a község négy településéről származnak.
Az oktatás nem állna
le a program
támogatása után sem,
folytatni szeretnék, ezért
a jövőben is
pályázni szeretnének, céljuk pedig az,
hogy előbbutóbb ezekből a gyerekekből egy községi népi zenekart alakítsanak
ki. A csoport első alkalommal tavaly decemberben mutatkozott be
a csíkfalvi iskolában szervezett karácsonyi vásáron, másodszor pedig a február 4-iki jobbágytelki farsangi kosaras bálon egy előadás
keretében léphetett közönség elé.
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Újra élet van az irodákban
Ismét benépesült a kistérségi és LEADER iroda Szeredában.
Február 1-jén megtartotta első idei közgyűlését a Nyárádmente
Kistérségi Társulás. Ez alkalomból beszámolók hangzottak el, de
a LEADER program is szóba került.
Az egyesület tavalyi tevékenységéről Ördög Hanna tartott beszámolót. Ami a pénzügyi helyzetet illeti, a tervezett 172.338 lej
helyett csupán 167.401 lej folyt be az önkormányzatok hozzájárulásából. Ebből fizetésekre 46, kistérségi újságra 10, autó fenntartására 3, üzemanyagra 1, fogyóeszközökre és napi kiadásokra 10,
kiadványokra 10 ezer lejt költöttek el, míg a Nyárádmenti Napok
rendezvényhez
13.700 lej önrészt biztosítottak,
összesen
93.700 lejt költöttek el.
A kistérség
mellett
működő szeredai
rohammmentőszolgálatra (SMURD) a csatlakozott községek önkormányzatai a
tervezett 385.339 lej helyett csupán 334.395,68 lejt folyósítottak,
Szereda pedig jelentős mennyiségű tűzifát biztosított a székhely
téli fűtésére. Az összeget szinte maradéktalanul el is használták
fizetési alapként és a székhely fenntartására – derült ki a beszámolóból.
A találkozón a LEADER program is napirenden szerepelt:
mint kiderült, április elején közlik az első pályázati kiírásokat. Már
most körvonalazódik, hogy a kistérség önkormányzatai milyen
közhasznú projektekben gondolkodnak: közvilágítás korszerűsítése, térfigyelő kamerarendszer beüzemelése, sportpálya korszerűsítése, járda, buszmegálló, park és tekepálya építése, turisztikai gyalogösvény kialakítása, tűzoltó autó beszerzése, de szociális ellátási
szolgáltatás is szóba kerülhet.
A pályázati lehetőségek népszerűsítéséről sem feledkeztek
meg, február és március folyamán minden községbe ellátogatnak, hogy az érdeklődőkkel elbeszélgessenek a LEADER program változásairól, lehetőségeiről, illetve a projektek és pályázatok előkészítéséről. A találkozók sorrendje a következő: Koronka,
Jedd, Ákosfalva, Magyarós, Gálfalva, Madaras, Karácsonyfalva,
Lukafalva, Szereda, Csíkfalva, Hodos, Remete, Bere. Közben
elkészülnek a különböző tájékoztató kiadványok, szórólapok is,
amelyekhez bárki hozzájuthat. További információk természetesen nemcsak a közösségi találkozókon érhetők el, hanem a munkacsoport szeredai irodájában, a városi művelődési ház emeletén.

Elszámolás és tervek a Natura
gondnokságnál
A február 1-jén tartott kistérségi ülésen Kovrig Zoltán igazgató is beszámolt a Natura 2000 Gondnokság tavalyi tevékenységéről és idei terveiről.
Romániában 2007-ben jelölték ki a Natura 2000 területeket,
majd három civil szervezetet képviselve a Nyárádmente Kistérségi Társulás jogi égisze alatt létrehozták a Nyárád- és Kis-Küküllő mente Natura 2000 Gondnokságot, amely több mint 100.000
hektárra kiterjedő négy védett terület felügyeletét látja el jelenleg: egy madárvédelmi terület, a Kis-Küküllő – Bekecs-dombság,
védett erdőfoltok Maros és Szeben megyékben, valamint a KisKüküllő folyó Erdőszentgyörgytől Dicsőszentmártonig. Ezekre a
területekre elkészült a kezelési terv is, tavaly ősszel megjelent a
Hivatalos Közlönyben, tehát törvényerejűvé vált. Ebben kitérnek
a fokozottan védett nagyragadozókra is, amelyeknek átvonulási
folyósót kell biztosítani Szováta térségében, így sok helyen nem

változtatható meg a területek jelenlegi rendeltetése. Az is kiderült:
a Natura 2000 Gondnokság által kibocsátott engedélyek feltételeit
sok helyen nem tartják be az érintettek, ezért a gondnokság feljelentéseket tett az illetékes hatóságoknál, továbbá ellenőrzéseket
végzett törvénytelen erdőkitermelések és építkezések ügyében is.
A törvények változása miatt egy civil egyesületet kell létrehozni a gondnokság ellátása céljából, jelenleg dolgoznak az alapszabályzaton, két hónap alatt be is jegyznék.
A Gondnokságnál jelenleg az igazgató mellett egy természetvédelmi őr és egy könyvelő dolgozik, munkájukat a Milvus önkéntesei segítik. Volt két biológusuk is, de tőlük meg kellett válni,
mert nincs fizetési alap számukra, sőt a jelenlegi személyzeti alapba pénz hiányában az sem fér bele, hogy alkalmazzanak további
egy-egy természetvédelmi őrt és közkapcsolati személyt is.
Ami a pénzügyelet illeti, tavaly a Nyárádmente és Kis-Küküllő
vidéke egyaránt 26 ezer lej körüli összeggel járult hozzá a szervezet fenntartásához, a Milvus 25 ezer lejjel, de így is a tervezett 91
ezer lej helyett csak 78 ezer lejt folyt be hozzájárulásokból. Engedélyek kibocsátásából 5.750 lej bevétel volt, egy ezelőtti pályázatból visszafolyt 162 ezer lej, abból 120 ezer megmaradt pályázati
forgótőkének. 2017-re legkevesebb 86,6 ezer lejre volna szükség,
amiből 73 fizetésre, 4 autófenntartásra, 6 üzemanyagra, 6,6 pedig
fogyóanyagokra, reklámra, nevelésre.
Merészebb célokat tűzött ki Kovrig a 2017. évre: javítani kellene a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a vadásztársaságokkal,
hogy közösen lépjenek fel bizonyos kérdésekben, hogy javuljon a kapcsolat a közösségekkel.
A hivatalos szervekkel (rendőrség, csendőrség,
környezetvédelmi hivatal, környezetvédelmi
őrség) közös fellépéssel szorítanák vissza az
illegális erdőkitermelést és a nem szervezett
terepmotorozást.
Az elkészült kezelési terv megvalósítására idén nyáron pályázatot nyújtanának be, de a Környezetvédelmi Alapnál és a Norvég
Alapnál is pályáznának nevelési tevékenységekre, a biodiverzitás
megőrzésére.
A beszámoló végén a polgármesterek elmondták észrevételeiket, de bírálatokat is megfogalmaztak, illetve egyes kérdésekben
javaslatokat tettek. Az is elhangzott, hogy még öt természetvédelmi őrt kellene alkalmazni, de erre nincs pénzalap, így olyan javaslat is született, hogy meg kell növelni a térségek hozzájárulását,
vagy el kell érni, hogy Hargita, Maros és Szeben megyék önkormányzatai is hozzájáruljanak egy bizonyos összeggel a szükséges
fizetési alap létrehozásához.

Előnyös segítséget kínálnak
A Nyugdíjasok Önsegélyző Szervezete előnyös segélyt (kölcsönt) ajánl bárkinek, függetlenül attól, hogy az illető alkalmazott,
az egyesülettel szimpatizáló, vagy éppen nyugdíjas vagy annak
hozzátartozója. A legtöbb 3000 lejig terjedő kölcsönt 12 hónapos
futamidőre tudják kiadni, a havi törlesztés 2 százalékos kamat
mellett bármikor megoldható a szervezet székhelyén vagy a körzetek pénztárában – értesültünk Magyari Venceltől, a nyárádszeredai
körzet vezetőjétől.
A kölcsön mellett a tagságnak egy bizonyos százalékos hozzájárulást (költségpótlást) is fizetni tud a szervezet, ha az illető
szemüveget vagy épp fogprotézist készíttet magának. Ha a tag elhalálozik, a hozzátartozónak visszajuttatják a befizetett tagdíjalapot, ezen felül a tagság régisége függvényében temetkezési segélyt
is nyújtanak. Mindezen esetekben az illető személynek előzőleg be
kell iratkoznia a szervezetbe, egyet kell értenie az alapszabályzattal, rendszeresen tagdíjat, hozzájárulást kell befizetnie.
Az érdekeltek bővebb felvilágosítást kaphatnak a 0265578208-as telefonon, a körzeti pénztárban (szeredai kultúrotthon
földszintjén) vagy az egyesület székhelyén.
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EZ AZ ÖN REKLÁMJÁNAK HELYE!
Lapunk mellékletében reklámozhatja vállalkozása, intézménye,
civil szervezete szolgáltatásait.
A lap havonta egyszer jelenik meg 3500 példányban,
és Lőrincfalvától Vármezőig olvasható,ugyanúgy az interneten is elérhető.
Érdeklődni, jelentkezni vagy árajánlatot kérni
a 0744-525926-os telefonszámon lehet.

