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Nemzeti ünnepünk 169 év után
Megyeszerte március 15-én a vidéki településeken is emlékezett
a magyarság az 1848-49. évi forradalom eseményeire, de a szabadságharc mának szóló üzenetét sem hallgatták el: helyt kell állnunk
gyermekeink jövője érdekében.
Nyárádszeredában már napokkal azelőtt elkezdődött a megemlékezés: 12-én a székelytompai forradalmárok emlékművénél, 14-én
délután az andrásfalvi szőlősdombon nyugvó Deák Farkas forradamár sírjánál hajtottak fejet. 15-én Szász Károly forradalmár lelkész
szeredai sírjánál tisztelegtek a diákok,
délben pedig Deák főtéri szobránál és
a róla elnevezett iskola előtt gyülekeztek az ünneplők. Az iskolások ünnepi műsora közepette Trufán József
igazgató arról beszélt, hogy ez a forradalom a magyar törtlénelem legismertebb és legszebb fejezete, amikor
a magyar nemzet fontos lépést tett a függetlensége elnyerése és a
feudális rend felszámolása érdekében.
Az iskola volt diákja, Novák Zoltán szenátor fontosnak tartja,
hogy a gyermekek is megismerjék március 15-ét és annak évszázados üzenetét, a magyar nemzet születését. Fontos, hogy számukra is
értehetővé váljon az üzenet, ezért A kőszívű ember fiaival példázódott, olyan családdal, amely a forradalom idején meghozta a maga
véráldozatát is a nemes ügy érdekében.
Vidékünk más településeink is ünnpeltek, emlékeztek a magyar
közösségek: Jobbágyfalván, Csíkfalván, Nyárádszentmártonban az
emlékműveknél, Vadadban az unitárius templomban emlékeztek,
koszorúztak a községbeliek. 13-án Lukafalva vendége volt dr. Cserháti László Gábor, a budapesti Széchenyi Társaság alelnöke, aki
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előadást tartott Széchenyi és Wesselényi mának szóló üzenetéről, de
kiállítást is bemutattak a két egykori államférfi relikviáiból. 15-én
Ákosfalván a faluközpontban álló kopjafánál ünnepeltek beszéddel,
lelkészi áldással, iskolások közreműködésével, majd az emlékezés
koszorúit helyzték el intézmények, egyházak, civil szervezetek.
Gálfalván a parkban álló helyi szabadságharcos sírkövénél az egyházzal együtt emlékezett, koszorúzott az iskola és az önkormányzat, Szentháromságon a faluközpontban, a hősök emlékművénél.
Délután Backamadarason a református templomban ünnepeltek,
közreműködött a Harmónia kórus, majd a kultúrotthonban az iskola
diákjai mutattak be ünnepi műsort.

Környezeti projekt indul a csíkfalvi iskolában
Milyen jövőt szeretnénk? címmel indít környezetvédelmi nevelési projektet Csíkfalva községben is a marosvásárhelyi Fókusz Öko
Központ az Európai Klímaszövetség támogatásával.
A 2015-ben indított európai projektben tíz ország vesz részt, országunkat a vásárhelyi szervezet képviseli, amely kezdeményezését
Csíkfalván is bemutatta. Hajdu Zoltán elnök szerint egyre
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóságra, és ezek
között egyre fontosabb kérdés
a víz. Projektjében a szervezet
öt iskolai versenyt támogat,
egyike lenne Csíkfalva község. Az idei verseny témája a
víz, és három témakör köré építhető: a víz, mint természeti elem, a
víz, mint emberi szükséglet és az ember és a természet kölcsönhatása, emberi beavatkozások a természetes és vizes élőhelyek terén.
A versenybe több csoport kapcsolódhat be, a lényege pedig az,
hogy a diákokat egy jövőkép megfogalmazására késztesse: milyen
jövőt szeretnének, mit lehet tenni a jelenlegi problémák megoldása érdekében. A csoportok vizes élőhelyek bemutatásával, kutak,
források feltérképezésével, a víz körforgásával, minőségével foglalkozhatnak, vagy terepasztalt készíthetnek a természetes és a szabályozott folyó modellezésére. A verseny végén egy napot a projekt
és az eredmények bemutatására fordítanak az iskolában, a legjobb
munkákat díjazzák. A projekt mellé egy kisebb pénzügyi támogatást is hozzátesz a vásárhelyi szervezet. A verseny másik célja,
hogy ezek az információk a közösségbe, a felnőttekhez is eljussanak. Balogh Tünde igazgatónő azért látta fontosnak, hogy bevigyék
a gyerek körébe ezt a projektet, mert látványos, emelett csoportos
tevékenységekre épül, így a gyerekek kapcsolatrendszere is épül, de
a konkrét csoportmunka révén is nagyon jól nevelhetők a diákok.
Végső céljuk környeztettudatos ifjak, felnőttek nevelése. A Fókuszszal már voltak közös tevékenységeik, így elfogadták a felkérést,
hogy bekapcsolódjanak ebbe a projektbe, hiszen tudják, hogy komoly kezdeményezés.
A már támogatott iskolák között van a gálfalvi is. Az elmúlt évben a Fókusz kezdeményezésére kapcsolódtak be több projektbe is.
A vizes projektben kitűzött célok megvalósítása során olyan gyakorlati tudásra tehettek szert, amelyre a tanóra nem ad lehetőséget
és keretet – tudtuk meg Gáspár Ildikó igazgatónőtől. Így a tanulók
a vízzel kapcsolatos kérdéseket járták körül, ellátogattak a Nyárád
forrásához, megfigyelték a folyóparti élővilágot. Épp ebben az időben folyt a Nyárád folyó medrének szélesítése, ami magával vonta
a part menti természetes élőhelyek elpusztítását is, így fel tudták
mérni, hogy milyen következményei vannak az emberi beavatkozásnak. A diákok elkészítették makettben a folyó medrét természetes formájában és lecsupaszítva is, így ki is próbálhatták, melyiken
fut le hamarabb a víz és milyen következményekkel. Megbeszélést
is kezdeményeztek a Natura 2000 gondnokság és a községi tanács
között, amelyen részt vettek diákok is. „Általában a projekt feladatainak előkészítésekor, kivitelezéskor a tanulók keresnek, kutatnak,
kísérleteznek, így jobban rögzülnek az új ismeretek” – mondta el az
igazgató.

nyárádmenti
KIS ÚJSÁG
A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 138. szám, 2017. március

Hajnal Anna

Tavaszi himnusz

A tartalomból
Vendégoldal: Lukafalva község ................... 2

Tágul a fény édes köre,
délben az árnyék rövidül,
egyre élőbb mosoly süt rám
mind áttetszőbb napok mögül,
ragyogás, ki az éjszakán
is átsütsz, úrnő, égi lány,
hogy aludtad át télidőd
a kemény, fagyos nyoszolyán?

Nemzetiszínben a vidék .................................... 4
Nyárádmenti mintafarmokon jártunk . ....... 5
Régi-új focibajnokot avattak ........................ 6

KANDIKÁLÓ

közterület
A küzdelem megerősít
– Novák Zoltán szenátor március 15-iki gondolatai –

Az iskolában tanultuk és
mindannyian
olvastuk
Jókai
Mór A kőszívű
ember fiai című
regényét. Ennek
első fejezetében
Baradlayné
a
teljhatalmú és tisztelt férj, illetve atya halálos
ágyánál szegül szembe férje végakaratával, és
döntéséhez csatlakozik három fiuk is. A család a
magyar forradalom és szabadságharc oldalára áll
úgy, hogy minden adott volt a jóléthez: a vagyon
és a fiúk ígéretes politikai karrierje. Mi állhatott
a nehéz és szokatlan döntés mögött? Miért tették
kockára a család és saját maguk egzisztenciáját,
jövőjét? 1848-ban vagyunk, amikor Európa tavasza, a népek ébredése elérte Magyarországot, a
magyar nemzetet is. Olyan érzéseket gerjesztett,
amelyek átjárták a magyar társadalom egészét,
a földművestől az egyházi képviselőig, az arisztokratától a polgárig. Sokan sokféleképpen képzelték el a magyarság jövőjét, a parasztság szabadulni akart a jobbágyi sorstól, az arisztokrácia
meg szerette volna őrizni az előjogait, a polgárság emancipációra vágyott, a székelység pedig
ragaszkodott volna a régi előjogaihoz. A nemzet
nagyjai is vitában voltak egymással. Kossuth,
a nyughatatlan, radikális eszközöket sürgetett.
Széchenyi, a hídember, apró lépésekkel kívánta jobbá tenni a magyar nemzet sorsát. És íme,
mindezek ellenére, eljött az idő, amikor kialakult
egy közös nevező, egy közös érzés, amely egy
táborba sodort mindenkit: a nemzeti érzés, egy új
szolidaritási forma. A nemzet egészének boldogulása érdekében mindenki lemondott valamiről,
a székelyek és az arisztokrácia az előjogaik egy
részéről, a földművesek és a polgárok követeléseik egy részéről. És nemcsak lemondtak, hanem
adtak is a forradalomnak: katonákat, orvosokat,
harangot az ágyúhoz, életek tízezreit. Amár
említett Baradlay család a három fiút és a nők
háttérmunkáját adta a forradalomhoz. Sokszor

elgondolkodom, hogy ma, amikor a fogyasztói
világban éljük életünket, jobb autóra, márkásabb
ruhákra, okosabb telefonra, minél egzotikusabb
kirándulásokra vágyunk szüntelen, létezik-e egy
olyan közös ügy, ami egy táborba hozna össze
minket, amiért képesek lennénk áldozatot hozni?
Az elmúlt hónapok, évek itthoni kihívásai sokszor megkívánnák ezt, említhetném példaként a
koronkai iskolai ügyét, vagy a marosvásárhelyi
Római Katolikus Líceum ügyét. Annak ellenére, hogy mindkét esetben akadtak kárörvendők
és ujjal mutogatók, mindkét esetben kialakult
a közösségi összefogás szép példája. A modern
magyar nemzet születését ünnepeljük március
15-én, amelynek fegyveres részét legyőzték,
de később, a kiegyezés után törekvései többsége megvalósult, lényegében győzött. És azért
is győzött, mert ekkor született meg a modern
magyar nemzet, amely a 20. század kegyetlen
történései ellenére is él, létezik. Igaz, hogy nincs
olyan nap, hogy ne kelljen megvívni saját kis
küzdelmünket, de ez a küzdelem csak megerősít, összeforraszt minket. Most, március 15-én
azt üzenjük mindenkinek, hogy tíz, húsz, ötven,
száz év múlva is itt szeretnénk, és itt is fogunk
ünnepelni MI, a gyerekeink, az unokáink, békében, egymás és más iránti tisztelettel.

Lejárt a farsangi időszak

Tavasz, március - gyümölcscsemetéket
kínálnak ültetésre

Finom tejet termelnek a nyárádmenti
gazdák

Van képünk hozzá
Debreceni író mutatta be könyvét a
nyárádmenti diákoknak

Tündérek és mesék földjén

Regemondó verseny Nyárádselyén
(3. oldal)

Móron koszorúztak a szeredai diákok
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Vendégoldal: Lukafalva (Dózsa György) község
Igencsak kemény, szinte viharosnak nevezhető egy-két évet tud maga mögött a község
polgármestere, Iszlai Tibor, hiszen egyszerre több projektjük is futott, és mindezt követni, átfogni, a kivitelezéseket szemmel tartani szinte lehetetlen munka egy ember számára.
Volt időszak, amikor egyszerre hét projekt megvalósítása folyt párhuzamosan, de időközben
egyet-egyet befejeztek, így mára csak a csatornázás maradt

Remélhetőleg áprilisban befejeződik
a község szennyvízcsatorna-hálózatának
kiépítését célzó beruházás első szakasza.
Bizonyos részeken már működik a hálózat, Nagyteremiben, Teremiújfaluban
sokan rácsatlakoztak már, Lukfalván és
Ilencfalván viszont még vannak javításra
váró problémák, ott ezután csatlakozik a
lakosság. Úgy vélik, április végén a község át tudja venni a kiépített hálózatot és
az működőképes lesz. Ebben az első szakaszban a főutak mentén mindenhol elkészült a gerincevezeték (10,8 km vezeték
és 3 km nyomóvezeték), hét pumpaház és

a tisztítóállomás 1500 főre. Az 1,7 millió
euró értékű beruházást a Környezetvédelmi Alap támogatta, ebből egy 25%-os önrészt kellett felvállaljon a község, továbbá
a nem támogatott költségeket, így a helyi
hozzájárulás 2,6 millió lejre rúg.
A beruházást 2012 decemberében
kezdték el, 2013-ban dolgoztak, 2014ben a Környezetvédelmi Alap szüneteltette a munkálatokat, 2015-ben folytatták és
az év végére elérték a 90%-os teljesítést.
Gondot okozott a vezetékeknek a folyóvizeken való átkelése. Eredetileg úgy tervezték, hogy ezeket a hidakra csatlakoztatva oldják meg, de a megyei tanács ebbe
nem egyezett bele, ezért új tervet kellett
készíteni. Három hónapig „viaskodtak”
a Vízüggyel, amíg az jóváhagyta, hogy
a vezetékek a partmenti töltéseken áthaladjanak, így a jóváhagyások és a közbeszerzés véglegesítésével 2016 nyara is
lejárt, keveset tudtak már dolgozni, ezt
folytatják most. A tisztítóállomást közben
beüzemelték, az működőképes, használható.
A községi hálózat további bővítését
egy második szakaszban oldanák meg,
erre pályázatot nyújtottak be az Helyi Fejlesztések Országos Programjára

(PNDL), hiszen már kivitelezési tervvel
is rendelkeznek. Ennek révén szeretnék
megoldani a hálózat bővítését, kiépítését
a mellékutcákban is, továbbá 5 pumpaházat építenének, a tisztítóállomást pedig
kibővítenék, 3500 lakosra méretezve azt.
A második szakasz is mintegy 2 millió euróba kerülne.

tetőtere megengedi, azt beépítenék s egy
megfelelő nagyságú tanácstermet alakítanának ki benne. A lukafalvi sportbázis
épületének tetőterét is kihasználnák, ott
annyi vendégszobát alakítanának ki a 200
négyzetméteres felületen, amennyi lehetővé tenné egy-egy testvértelepülési küldöttség elszállásolását.

Ugyancsak a PNDL-hez
fordultak

További tervek is vannak

A csatornahálózat bővítése mellett a
közvilágítás és az utcák korszerűsítésére
is pályázatot nyújtottak be a PNDL-re.
Ez utóbbi projektben azokat az utcákat
szeretnék korszerűsíteni, aszfaltozni, ahol
már lefektették a csatornavezetékeket, ez
mintegy 3 kilométer utcát jelent 2 millió
euró értékben. A tervet az országos Vidékfejlesztési Programon (PNDR) is benyújthatták volna, de szerintük ott nem
ésszerű a pontozás, és igen alacsony, csupán 40 pontszámot értek volna el, ezért
próbálkoznak a másik programon.
Bővülnének, szépülnének a
középületek

Terveket készít a községvezetés a
helyi iskolai infrastruktúra fejlesztésére.
Így a lukafalvi központi iskolát szeretnék
bővíteni egy tornacsarnokkal, öltözővel,
mellékhelyiségekkel és szaklaboratóriumokkal, az óvoda mellé napközit is épí-

Szeretnék videókamerákkal ellátni és
megfigyelni a közterületeket, de még nem
tudják, hogy a LEADER programon vagy
egyéb forrásokból valósítanák meg ezt.
Néhány buszmegállót és várakozót is kellene építeni, vannak olyanok, amelyeket
már fel is kellene javítani, hiszen az évekkel ezelőtt készült létesítmények megrongálódtak. Idénre tervezték két játszótér
megépítését is zöldövezettel Újfaluban és
Lőrincfalván, hiszen ezeken a településeken ez még hiányzik. Ugyancsak tervezés
szintjén áll egy ravatalozó modellje, amelyet minden településen felhasználnának,
hogy a helyi adottságokhoz viszonyítva
felépíthessék a jövőben.
E sok terv elkészültével pályázati
forrásokat szeretnének keresni a megvalósításokra, hogy a helyi költségvetésből
csak pótolniuk kelljen azokat. Annak
függvényében, hogy mennyi támogatást
sikerül szerezni, így lépnének tovább a
tervezésekkel is.
Felszerelik a kultúrotthonokat

tenének. Teremiújfaluban egy világbanki
programon szerettek volna óvodát építeni, de az nem valósult meg, így ezzel is
foglalkozni kell, Lőrincfalván pedig óvodát és elemi iskolát építenének, hiszen
itt egyházi ingatlanban működnek az intézmények. Az elképzelés nemcsak építkezést, bővítést foglal magában, hanem
mindenhol bútorokkal, taneszközökkel
való felszerelést is, ugyanígy a nagyteremi iskolát is felszerelnék.
Tervezik a községháza bővítését,
ugyanis jelenleg egy szűk gyűlésteremmel rendelkeznek, de mivel az épület
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A közelmúltban kedvezően bírálták
el a község tavaly benyújtott tervét, így
mintegy 430 ezer euró értékű támoghatást
nyertek a PNDL-n, amelyből felújítanák
a nagyteremi művelődési otthont, s nemcsak ezt, hanem a többi négy település
otthonát is színpadi és ablakfüggönyökkel, hang- és fénytechnikai felszerelésekkel látnák el.

Kisikolások regemondó versenyének volt
házigazdája március 11-én Nyárádmagyarós
község.
Nyárádmagyarós és Székelybere községek tanítói közössége munkáját dicsérte a
szépen feldíszített, népi ruhába „öltöztetett” selyei kultúrotthon, amely 39 kis regemondót, azok szüleit és felkészítő
tanítóit fogadta, látta vendégül
a harmadik osztályos diákok
regemondó versenyének megyei szakaszán. A vendégeket
Ozsváth István alpolgármester, majd Iszlai Tünde Andrea községi igazgatónő üdvözölte, azokat, akik fontosnak tartják
a múlt felidézését, tiszteletét, a hagyományok
életben tartását. A rege egy bűvös szó, amelynek üzenete az, hogy Isten teremtése örök, a
rege nyelvünk, történelmünk, hagyományaink része, kincse.

Ahol minden történelem
A selyei színpadon fonóba vonultak a
gyerekek, ahol Bekecs alatti mondákkal,
népdalokkal, táncokkal ismerkedhettek, majd
mindenki mesélni kezcdett: Atilla királytól
Szent Lászlóig, a honszerző Árpádtól a szabadságszerző Rákócziig elevenedtek meg a
regék, mondák, ott vonult fel Mátyás király
szegény embere, csillagásza és cinkotai kán-

tora, a várépítő és forrásfakasztó tündérek,
Rapsóné várától Csala tornyáig barangolhattunk képzeletünkben a Székelyföldön,
hegyeken-völgyeken tündérek legebtek,
majd alig némult el Lehel kürtje, a tündérek
felsorakoztak a nyárádszentimrei Paladomb alatt
is, hogy elűzzék a falura
törő lidérceket, majd tatárok verekedtek Almástól Vargyasig, de a Gyilkos-tótól a Medve-tóig is
mindent legendák, regék
fűznek egybe, és Bodrog
is csak akkor lehetett boldog kedvese, Tisza
mellett, ha legyőzhette a púpos óriást. Aki
pedig mindezt elmesélte, mellére vagy kalapjára selyei bokrétát kapott, mellé dicséretet a
zsűritől, amelynek tagjai voltak Fejes Réka,
a Maros megyei magyar tanítók szaktanfelügyelője, Bárdosi Ilona nyug. tanítónő, a verseny megálmodója, védnöke, Hátsek Kinga
csíkszeredai tanítónő, Sajgó Melinda és Simon György marosvásárhelyi magyar szakos
tanárok. Simon György szerint „leckét kaptunk”, Fejes Réka magát a rendezvényt egy
élő regének tartja, míg Iszlai Tünde igazgató
szerint „elődeink nagy tetteinek felelevenítése által erősödtünk hitben, ember- és hazaszeretetben”. Bárdosi Ilona szerint az anyanyelv
ünnepe volt ez a vetélkedő, de bármennyire

is sikeres volt, még mindig sok a tennivaló:
a gyerekeket úgy kell kézen fogni, hogy le ne
térhessenek az anyanyelv útjáról, de fel kell
keresni mondáink helyszíneit is, újra kell tanulni régi szavainkat, történeteinket, dalainkat, mert „amíg nem ismerjük történelmünket,
nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene”.

Következik az országos döntő
A zsűri döntése értelmében a vásárhelyi
Fülöp Ábel, Mihály Róbert, Lengyel Dániel,
a régeni Újfalusi Boglárka, az ákosfalvi Nagy
Szabolcs Botond, a marosvécsi Tóth Pál Előd
és a szeredai Siklódi Réka dicséretben részesültek, a dobogóra a backamadarasi Fejér
Johanna (3. díj, tanítónő Kőműves Edit), a
vásárhelyi Nagy Izabella (2. díj, tanítónő
Szatmári Zsuzsánna) és az erdőszentgyörgyi
Nagy Paula Ibolya (1. díj) került. A legjobb
regélőnek bizonyuló kisdiák tanítónője kérdésünkre elárulta: nagyon örülnek a díjnak és
úgy érzik, megérdemelten kapták. Tanítványa
egyszerű családből származó, de nagylelkű,
mindig mosolygó, derűs kislány, aki megértette a követelményeket, így nem jelentett nehézséget a megyei szakaszra való felkészülés,
de az országos megmértettetés előtt még dolgozniuk kell – mondta el Kovrig Ildikó. Paula
is nagyon örült az eredménynek, hisz nem
számított rá, sok munkával járt a felkészülés,
de úgy érzi, megérte.

(Kis)Kuruttyoltak Szeredában
Február végén Nyárádszereda adott otthont az
óvodások számára rendezett
Kiskurutty Játéktanoda című
vetélkedő megyei szakaszára. Ezen a szeredai Süni csoport (óvónők Marton Emőke

Csilla, Bíró Beáta)
mellett a vásárhelyi Csicsergők és
Bóbiták csoportok
vetélkedtek
különböző ügyességi
játékokban, végül

a az országos döntőnek számító megyékközi
vetélkedőre vásárhelyi apróságok jutottak tovább, akik a március 31. - április 1-jei szebeni
döntőben mérhetik össze ügyességüket más
megyék legjobbjaival – tudtuk meg Marton
Emőke Csilla óvónőtől, a szeredai verseny
házigazdájától.

Móron ünnepeltek a nyertes diákok
Március közepén a magyarországi testvértelepülésen jártak azok a szeredai kisdiákok és az őket felkészítő pedagógusok, akiket
egy hónapja tüntetett ki az önkormányzat.
A szeredai önkormányzat februárban díjazta azokat a kisdiákokat és pedagógusaikat,
akik a 2015-2016-os tanévben kiváló eredményeket értek el megyei szinten. Az óvodások
közül Kiss Adrien, Csiszér Tibor, László Gergő, Varga Zselyke, a kisiskolások közül Török Ivett, Csipán Réka, Kátai Zsanett, László
Boglárka kapott oklevelet, továbbá a győzteseket felkészítők: Balogh Judit és Kádár Ilona
óvónők, Kátai Judit tanítónő. A díjazás után
az ünnepségen résztvevő Fenyves Péter, Mór
polgármestere felkérte a kitüntetetteket, hogy
március 15-én vegyenek részt a testvérvárosban szervezendő diákművészeti fesztivál gáláján.
A szeredai küldöttség március 13-án utazott a Fejér megyei városba, 14-én meglátogatták a Pitypang óvodát és a Radnóti Miklós
Általános Iskolát, de kiderült, hogy „kitört a
forradalom”, ezért mindenki a főtéri parkba

vonult ki, ahol a móri diákok a 12 pontot ismertették, a szeredai Kátai Zsanett énekelt.
Március 15-én az egész város ünnepelt:
délelőtt a nyárádmentieket Fenyves Péter polgármester fogadta a városházán, majd együtt
vonultak a szabadságharcosok emlékművéhez. A városvezető örömét
fejezte ki, hogy
első alkalommal
ünnepelhettek
a móriak ezen a
napon székely
testvéreikkel.
Délután a városi
sportcsarnokban került sor a
XIV. Móri Diák
Művészeti Fesztiválra, a gálaműsort a szeredaiak nyitották
meg a Csak nem fajult el a székely vér című
irodalmi összeállításukkal, a gála végén pedig
ajándékokat vehettek át a vendéglátóiktól. A
csapat 16-án Székesfehérvárra utazott, ahol

a kisebbek kedvéért a Babamúzeumot, a nagyobbak érdeklődésére az egykori királyi koronázó székhelyet látogatták meg.
A szeredai csapatot 5 és 11 év közötti
gyerekek alkották, akik nagyon jól érezték
magukat Móron és elégedettek voltak az ottani körülményekkel
– tudtuk meg Kátai Judit tanítónőtől. Nagyon nagy,
felemelő és felejthetetlen élményt
volt diákoknak és
pedagógusoknak
egyaránt a móri
utazás, amiért köszönetüket fejezik
ki Fenyves Péter móri és Tóth
Sándor szeredai polgármestereknek, továbbá
azért is, hogy a gyerekek is megtapasztalhatták, hogy volt értelme a tavalyi versenyekbe
befektetett munkának, és a szeredai díjak után
egy ilyen élményben is részük lehetett.
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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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Miből lesz a finom tej?
Február végén negyedszer rendezte meg az Agrárakadémiát
az RMDSZ mellett működő Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács. Ezúttal nem előadásokra hívták az érdeklődőket, hanem két
nyárádmenti állattenyésztő telepet látogattak meg.
A szentlászlói Takács Agrozoot 1993-ban indult családi vállalkozásban, 2001-ben vásárolták meg a volt állami gazdaság
állattenyésztő telepét, ekkor álltak át romántarka tenyésztésére
tejtermelés céljából, hangsúlyt fektetve a nemesítésre, 2005-ben
napi 820 liter tejet szállítottak – idézte fel a kezdetetket az állatorvos teleptulajdonos, Takács Benjámin. A farm 450 állattal
rendelkezik, ebből 200 tehén, 40 vemhes üsző, 25 bikaborjú,
a többi növendék. Az állatok kor és tejtermelés szerint vannak
csoportosítva, naponta kétszer fejik őket korszerű fejőházban, a
tej egyenesen a hűtőtankba kerül. Naponta 3600 liter tejet termelnek, de olyan egyedük is van, amely egy laktációs ciklusban
tízezer liter fölött termelt.
Fia, Takács
József tavaly takarmánykeverő
mikroüzemet indított be a farm
mellett. A gabonát
maguk termelik,
a fehérjejavítót
vásárolják, a liszt
vagy granulátum
formájú terméket
pedig helyben csomagolják eladásra. Saját recept szerint dolgoznak, a terméket pedig a gazdaságos ár és a minőség jellemzi
– vallja a fiatalember, aki szerint „nem elég a nemesítés, a jó
feltételek, ha a takarmányozásban nem tudjuk tartani a lépést”.
Utunk következő állomása Nagy Péter Tamás volt mezőgazdasági államtitkár Cserefalván berendezett farmja volt. A
fiatalember hét éve álmodott meg szarvasmarha tenyészetet, ő
a húsállatok tenyésztése felé irányult. Összesen 500 állattal és
480 hektár földdel gazdálkodnak, Cserefalván piros Angust tenyészt, 280 állatot tart, ebből 150 anyaállat. Nagy Tamás szerint
a húsmarha iránti kereslet növekszik, viszont a piacra jutás egyik
feltétele a minőség. A piac másik fontos követelménye a mennyiség, ezért a gazdáknak szövetkezésben kell gondolkodniuk,
egységesen kell megszervezniük az eladást, hogy kedvezőbb árat
tudjanak kialkudni.

A két farm meglátogatása után a résztvevők a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Maros megyei
szakembereivel is találkoztak, a kötetlen beszélgetésen Ovidiu
Săvâșca igazgató, Bordi Zsolt igazgatóhelyettes és Makkai Ibolya mérnök adtak tanácsokat és válaszokat a felvetett kérdések
kapcsán.
Joó Andrea Erika szervezőtől megtudtuk: az Agrárakadémiát

fiatalok indították útnak tavaly, mert úgy látták a statisztikákból,
hogy a támogatásban részesülő gazdák alig egyötöde negyven év
alatti, s úgy gondolták, a jó példák felmutatásával, információk
átadásával hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok is megkedveljék a mezőgazdaságot. Ez a negyedik találkozó egy év leforgása alatt, s mostanra a százat is elérte a résztvevők száma, akik
nemcsak Maros, hanem Hargita, Szilágy és Kovászna megyékből
is érkeztek.
Az APIA és a Semtest mellett Nagy Tamás és Takács Benjámin támogatta a rendezvényt.

A növényvédelem is fontos
Február végén Székelybere községben tartott gazdatalálkozót az RMGE országos szervezetének Maros megyei fiókja. A rendezvényen résztvevő mintegy húsz személy Molnár
Róbert kertészmérnök előadását hallgatta meg a talajminták
vizsgálatáról, vegyszerek használatáról, gyümölcsfák permetezéséről, higiéniáról, termékcsomaolásról, újrahasznosításról. Az egyesület a tavasz beállta előtt a megye más régióiban is tartott hasonló előadásokat – tudtuk meg Szotyori
Zoltán elnöktől.

Bő kínálat a kertészvásáron
Március 4-én tizenötödik alkalommal rendeztek kertészvásárt
Nyárádszeredában. A szép időnek köszönhetően sokan látogattak
el a vidék egyetlen tavaszi magbörzéjére.
Sokan látogatták végig a kiállítók, árusok, termelők standjait
és vették szemügyre a kínálatot. Bő volt a helyi virágtermesztők
kínálata, akik árvácskát, primulát, jácintot, tulipánt, muskátlit
egyaránt kínáltak, de virágföldet és -magvakat, tápoldatokat, növényvédő szereket, kerti szerszámokat, pázsitmagot is találtunk.
Nem volt hiány a konyhakerti magvakból, dughagymát is lehetett
vásárolni. Tucatjával kínálták a törpe- és futórózsát, jósta-, egres-, ribizli-, málnatöveket, de szőlőfát is, míg a nagy kínálatban
hozott gyümölcsfa csemetéket ültetésre előkészítve 10 lejért lehetett elvinni. Homoktövis, fekete ribizli, szeder és mála préselt
levét is kínálták, nem hiányzott a nyárádszentsimoni Csípán pálinkaház kínálata
sem, és lehetett
rigmányi bort is
kóstolni, vásárolni. Volt szárazvirág-kompozíció, gyermek- és
kertészeti szakirodalom, de sokan hiányolták a
nyárádenti mézet,
amit az itt megforduló méhészek a készletek kimerülésével indokoltak.
A volt szeredai kertészeti főiskola rektora, a kertészvásár
szervezője, dr. Jakab Sámuel elmondta: örvendetesen a kiállítók,
árusok zöme a volt szeredai hallgatók közül való, és ez is volt
a tizenöt éve elindított vásár célja, hogy ők juttassák el majd a
vidék falvaiba a jó minőségű kertészeti szaporítóanyagokat. Az
első években magyarországi kiállítókat is meghívtak, hogy a
helyi hallgatók szakmai kapcsolatokat építsenek tapasztalt kertészekkel. Ez annyira sikerült már, hogy most ők a kiállítók, akik
közül indén huszonegy jelentkezett be. Jakab úgy véli: a tizenöt éve elindított vásár mindenképp elérte a célját, és folytatás is
lesz, mert van rá igény és szándék.
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Hamarosan megnyitják a
pénzcsapokat
Február közepétől március elejéig zajlott a Nyárádmente LEADER Egyesület vidéki tájékoztató kampánya, amelynek során a LEADER program révén elérhető, a 2010-2020-as időszakra vonatkozó
lehetőségeket ismertették a nyárádmenti községekben. A következtetéseket Balássy András területi tájékoztatásért felelős munkatárssal
vontuk meg.
Míg az előző ciklusban támogatták a fiatal gazdákat és a termékfeldolgozást, addig ebben a ciklusban a LEADER program nem finanszíroz semmilyen mezőgazdasági jellegű kezdeményezést. Mivel
e vidék gazdasága még mindig többnyire a mezőgazdaságon alapul,
tudatosan próbálták úgy szervezni a találkozókat, hogy ne a gazdákat
szólítsák meg, hiszen azok nem érintettek, és szembesülniük kellett
volna azzal, hogy ötleteik nem kaphatnak pénzt. Ezért is kisebb – általában tíz fő körüli – célcsoportokkal beszélgettek minden községben, a polgármesterek segítségét is kérték, hogy potenciális pályázókkal találkozhassanak.
Az is fontos változás és követelmény, hogy ebben a ciklusban
csak már bejegyzett vállalkozások pályázhatnak, míg az előzőben
magánszemély is pályázhatott, s ha nyert, a szerződéskötésig bejegyeztette vállalkozását. Az is újdonság – és nem a legkedvezőbb
– hogy a vállalkozás vagy meglévő termék fejlesztésére nem pályázhatnak a cégek, csupán a szolgáltatás bővítésére vagy új termék bevezetésére, gyártására. Ez a turisztikai cégeket is „megköti”, hiszen
ők a fejlesztésben,
bővítésben érdekeltek.
A résztvevők
között kevesebben
voltak a turisztikai
vállalkozások képviselői, mint más
szolgáltatók,
de
az is érdekes tény,
hogy minden községben volt a pelett
gyártása iránti érdeklődő személy: ebből is érezhető, hogy szűkülnek
a fakereskedés keretei, kemény tél is van a hátunk mögött, de tűzifa
ára is megugrott. Ez azt jelenti, hogy a nyárádmenti vállalkozói szféra sem alszik, és felismeri a piacon fellehető réseket.

Elégedettek a visszajelzésekkel
A találkozókon jó volt az érdeklődés minden területen, a következő lépés, hogy április folyamán, de legkésőbb május elejéig kiírják
a pályázatokat az öt intézkedésen – tudtuk meg a helyi akciócsoport
munkaszervezeti felelősétől, Ördög Hannától. Mivel az országos
vidékfejlesztési alap kezd kifogyni, a megyei hivatal hozzájuk is irányít érdeklődőket, ezért arra számítanak, hogy a vállalkozói területen
egészséges versengés lesz, hiszen az elkülönített 590 ezer euróból
csak 10-11 pályázatot tudnak támogatni. Az önkormányzatok pályázati ötletei már körvonalazódtak, ők is várják a kiírásokat, de mivel
az előző ciklushoz képest jóval kisebb a keretösszeg, általában egy
önkormányzat csak egy nyertes pályázatban reménykedhet. Úgy vélik, az év végéig az önkormányzatokkal már támogatási szerződéseket is aláírhatnak. Van érdeklődés és ötletek a szociális szféra terén
is, de itt nem működést, hanem infrastrukturális beruházást támogatnak, és csupán százezer eurós a keret. Ugyanekkora a turisztikára
szánt összeg is, így itt inkább egyetlen, az egész kistérséget érintő
projektet várnának szívesebben. A kulturális örökségvédelem terén is
van néhány jó ötlet, de itt az a bökkenő, hogy a pályázó egyesületek
utófinanszírozást kapnak, azaz először saját alapból kell megvalósítsák ötleteiket.

A legjobbaknak bónusz is jár
Ebben a ciklusban „bónuszrendszert” vezettek be, ami azt jelenti, hogy pénzeket vesznek el azoktól az akciócsoportoktól, amelyek
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az elvártnál gyengébben teljesítenek, és azok között osztják szét,
amelyek a legjobban teljesítenek. Ez egyelőre egy lehetőség, de nem
számolnak ezzel, és még nem is véglegesített – magyarázta Ördög.
Több szempont szerint határozzák meg, hogy ki részesülhet ebből a
pénzelosztásból: 2019 végéig kipályáztatták-e a keretösszeg 95%-át,
mennyi pénz folyik vissza a projektekre, milyen volt a népszerűsítés
és van-e túljelentkezés a pályázók körében, továbbá a hibaküszöböt
is értékelik, azaz az akciócsoport által javasolt projektek közül hány
kap támogatást az országos elbírálás során.
FOTÓVERSENY FELHÍVÁS

Életterek a jövőből
A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ fotópályázatot hirdet
az Európai Klímaszövetséggel közösen.
Milyen városban, milyen településen szeretném, hogy gyermekeim felnőjenek, éljenek? Mi az, ami személyesen megfog a lakóhelyem környékén és szeretném, ha úgy is maradna a jövőben? Élettereink folyamatosan változnak, egyre több ember, több gépjármű van
a környezetünkben, ez nagyobb forgalmat, zsúfoltságot, elveszített
teret jelent. Ezzel egyidőben viszont az ember szeretné „visszahódítani” a városi tereket, élhetőbb és fenntarthatóbb várost szeretne,
zöldövezeteket, parkokat, olyan helyeket, ahol önmaga lehet, együtt
a természettel, gépek, zaj és zsúfoltság nélkül. Milyen helye lesz a
természetnek a városok jövőjében? Hogyan alakul majd a közlekedés, a szociális élet, melyek lesznek azok a helyek, ahol az emberek
találkozni, ismerkedni fognak egymással?
Arra kérik az érdeklődőket, hogy figyeljék meg azokat a városi
tereket, élethelyzeteket, amelyek kedvesek nekik, és amelyeket átmenekítenének a jövőbe, majd kapják lencsevégre és küldjék el a
szervezőknek fényképekben.
A pályázathoz kapcsolódó további részleteket, feltételeket, tudnivalókat a www.focuseco.ro/2015-europaban-a-fejlesztes-eve/
fotoverseny-eletterek-a-jovobol oldalon találhatnak, kérdéseket a
focusecocenter@gmail.com címen is fel lehet tenni a szervezőknek.

Véget ért egy újabb bajnokság
Március 12-én zárult az ákosfalvi téli teremfoci bajnokság 20162017-es kiadása. A december 18-én kezdődött hagyományos tornára
tizenhárom csapat nevezett be: Somosd két csapattal, Ákosfalva, Csiba, Teremiújfalu, Koronka, Csíkfalva, Erdőszentgyörgy, Kelementelke, Vásárhelyről a Minimobila, Zlatan, Delta Team és Chatecoense.
A bajnoki cím és a dobogósok kiléte csak az utolsó fordulóban
dőlt el, ezért nagy érdeklődés övezte az éllovas Minimobila és az őt
követő csibai Ajax összecsapását. A vásárhelyi csapat két gyors góllal átvette a félidő irányítását, a második félidő elején a még hármat
“bevarrt” a csibaiaknak, ám azok mégsem adták olcsón a bőrüket,
sikerült talpra állniuk és háromszor bevenniükaz ellenfél kapuját.
Győzelmével egy év kihagyás után ismét a vásárhelyi gárda vitte
el a Café Sport trófeát, míg a tavalyi győztes, a somosdi Manchester a második, Csiba a harmadik helyen végzett. Ez utóbbi csapat
idén nevezett
be először a
bajnokságba,
zömével tizenéves fiúkkal, és céljuk
csupán annyi
volt, hogy a
tabella első
felében zárjanak. Ezzel
szemben
viszont egy
lépésre kerültek a bajnoki címtől – tudtuk meg Tanászi János csapatirányítótól.

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.

