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Aszfaltutak Hodos községben
A tavasszal kezdődött el az Ehedbe vezető községi út, az ehedi főutca és Hodoson a megyei út és a templom közötti főutca korszerűsítési projektje. A kivitelező cég lelkiismeteresen dolgozott, így a másfél
évesre becsült beruházási folyamat egy fél év alatt lezárult – mondta el
Barabási Ottó polgármester. Ennek nyomán Ehed egy 2,68 kilométeres
új aszfaltútnak örülhet, Hodoson pedig a faluközpont kapott aszfaltburkolatot és a templomhoz vezető utca. Mindkét településen az érintett
porták előtt új betonhidak épültek,
Hodoson kibetonozták a sáncokat,
Ehedben betonlapokból alakították
ki a megfelelő méretű vízelvezető
árkokat. Az ehedi út korszerűsítése
előtt a Hodos-patakon új, nagyobb
hidat is kellett építeni. Itt volt ugyan
egy megfelelően szilárd betonhíd,
de amikor a szakemberek felmérték,
hogy a patak vízgyűjtő völgyéből egy kiadós esőzés során mennyi víz
folyhat le, a meglévő hidat lebontásra ítélték.
Az önkormányzat 2010-ben a szomszédos Csíkfalva községgel
közösen készített egy pályázatot, amelynek keretében az ehedi út 2,3
kilométeres szakaszát leaszfaltozták volna. Mivel akkor nem kaptak
támogatást, utólag a terveket módosították, kiegészítették és benyújtották a fejlesztési minisztériumhoz, ahol pozitív elbírálásban részesültek. A beruházás közvetlenül 70 családot és néhány közintézményt
érint, de közvetve a két falu teljes lakosságát, közel ötszáz személyt.
Mivel a lakosság is igényli, szeretnének újabb utcákat is aszfaltozni, ezért a költségvetés függvényében a tél folyamán elkezdik a
tervezési folyamatot.

Európai fiatalok találkoztak Szeredában
November 10-13. között hatvan nyugat-európai érkezett Nyárádszeredába, fiatalok és felnőttek egyaránt. Négy testvérváros küldöttei
találkoztak egy európai ifjúsági projekt, az Europart keretében.

bele, míg az önkormányzati küldöttek és néhány fiatal egy vitakörön
vett részt a városházán. Mivel Európa igen (el)csábítja a fiatalokat, ők
most azt mondhatták el, hogy milyen igényeik vannak lakóhelyükön,
miért maradnának helyben vagy éppen miért hagynák el városukat,
míg a polgármesterek azt mutatták be, mit tudnának ajánlani, hogy
otthon tartsák őket. Délután a parajdi sóbányát látogatták meg, este
pedig a helyiek mutattak be műsort a vendégeknek: a Bekecs néptáncegyüttes bűvölte el a nyugatiakat, majd egy helyi rockegyüttes is koncertezett. A vendégek hétfőn utaztak haza.
A hétvégi találkozó záró pillanataiban Tóth Sándor házigzda polgármester kifejezte reményét, hogy a fiatalok között olyan kapcsolatok
jöttek létre, amelyek túlmutatnak a városok közötti hivatalos szerződéseken és a jövőben is folytathatják az ifjúsági együttműködést. Nyiri
Tibor szerencsi alpolgármester szerint „itt volt Európa Nyárádszeredában”. Axel Müller malchini elöljáró a remek szervezést köszönte
meg, Hesperange vezetője, Marc Lies azt emelte ki, hogy ez a program
közelebb hozza Európát a résztvevőkhöz.

Épül a jeddi új óvoda
November közepén elkezdődtek a munkálatok a jeddi óvoda bővítését és korszerűsítését célzó projekt keretében.
Beindultak a munkálatok egy hosszú, majdnem másfél éves közbeszerzési eljárást követően – értesültünk Bányai István polgármestertől, aki sietett is megjegyezni, hogy a közbeszerzési procedúra még
nem ért véget, egyelőre csupán az építkezési fázisra írták alá a szerződést a kivitelezővel. A jelenlegi épület viszonylag régi, abban három
tanterem, egy-egy előszoba és illemhely volt, de a beruházás során a
jelenleg 108 négyzeteméter alapfelületű ingatlant korszerűsítik és 250
négyzetméteresre bővítik. Az új épületben a tanteremeken kívül helyet
kap majd két öltöző, orvosi rendelő és elkülönítő, továbbá mosó-szárító helyiség, illemhelyek, raktárak, iroda, hőközpont és konyha is. A
kivitelezési határidő egy év, de a községvezető azt szeretné, ha jövő
szeptemberben már az új épületben kezdenék a tanévet az apróságok.
Az építkezés mellett az új épület felszerelésére további kilenc szerződést kell még megkötni különféle beszállítókkal a belső bútorzatra,
konyhai felszerelésekre, konyhai bútorzatra, konyhai gépekre, mosószárító gépekre, didaktikai eszközökre, audio-videó felszerelésekre,
játszótéri bútorzatra, valamint elsősegélynyújtási, illetve tűzoltó felszerelésekre. A projekt összértéke 1.493.241,20 lej, ebből 1.209.129,48
lej európai támogatás, valamint az önrészt jelentő 284.111,72 lej nem
támogatott költség.

A helyi értékeket emelik ki

A luxemburgi Hesperange, a magyarországi Szerencs és a németországi Malchin egy európai támogatású ifjúsági projekt keretében érkezett. A projekt lényege a találkozás, az ismerkedés, „belekóstolás”
más kultúrákba, ezért sorban minden partnervárost meglátogatnak a
többeiek. A tavaly Hesperange volt a házigazda, idén májusban Szerencs, a napokban pedig Nyárádszereda, míg jövő tavasszal Malchin
lesz a soros vendégfogadó – tudtuk meg Nagy Zsolttól, a Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet elnökétől.
A fiatalokból és önkormányzati küldöttségekből álló vendégcsapatok pénteken érkeztek meg a Nyárádmentére. Szombaton délelőtt a
fiatalok művészeti programon vettek részt a középiskolában, eközben
a felnőttek két vidéki hagyományos gazdaságot tekintettek meg: Csípán Csaba szentsimoni pálikafőzdéjét és Csizmadia György szeredai
tejfeldolgozóját. Délután egy gyors vásárhelyi városnézőt is beszerveztek, este pedig a vendégek zenés művészi műsort mutattak be házigazdáiknak. Vasárnap a fiatalok az íjászatba, ostorozásba kóstolhattak

nyárádmenti

KIS ÚJSÁG
146. szám, 2017. november-december,
szerkesztő: Gligor Róbert László
Grafikai szerkesztés: Leguan Designs
Megjelent 3500 példányban, nyomtatta a CopyPlus, Ingyenes szám.
www.nyaradmente.ro, grobi@lorinfo.ro, 0744-525-926

Új nevelési projektet kezdett el októberben a marosvásárhelyi Milvus madártani és természetvédelmi egyesület.
Az Invest bank nyújtott egy kisebb támogatást az egyesületnek,
hogy Nyárád és Küküllő vidékén, mint Natura 2000 természetvédelmi területen nevelési és tájékoztató tevékenységeket végezzenek. A
tíz községre kiterjedő kisprojekt keretében az iskolákban igyekeznek
megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel a helyi természeti értékeket, a fiatalokkal és felnőttekkel pedig szeretnének kialakítani egy
helyi turisztikai programkínálatot, ami a természeti értékeken alapul.
Ugyanis egy nemrég
lezárult, az ökoszisztéma
szolgáltatásokat vizsgáló
projekt eredményeiből kiderült: ahhoz, hogy a természeti értékek megmaradjanak, erős közösségre
van szükség, viszont az
ittlakók nem ismerik saját
értékeiket. A másik gond az, hogy bár a térségnek nagyon nagy a turisztikai potenciálja, mégsincsenek kellő programkínálatok.
A kisprojekt keretében Magyarós, Bere, Csíkfalva, Hodos, Remete, Gyulakuta és Erdőszentgyörgy közösségeiben szeretnék a községre
alkalmazott programkínálatot kidolgozni a helyiekkel. Amikor kialakul a térségi programkínálat, szeretnék turisztkai programcsomagokba
beépíteni, és ezirányban már felvették a kapcsolatot turisztikai szakemberekkel.
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Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
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kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

Az öregek is ropták a táncot ......................... 5

KANDIKÁLÓ

közterület

Hagyományaikról tanultak a
jobbágytelki gyerekek

Meggyúltak az adventi gyertyák
December 3-án meggyúltak az első gyertyák az adventi koszorúkon otthonainkban, templomaiknban és közösségi tereinken.

Nyárádszeredában idén is az önkormányzat szervezett adventi programot a lakosságnak. December 3-án délután a gyerekeket a
művelődési házba várták, ahol azok az adventi gyertyákról, karácsonyról tanultak, karácsonyi énekeket gyakoroltak, filmet néztek
a karácsonyi történetről és Jézus megszületéséről, majd rájöttek, hogy gyerekekként csupán szívüket adhatják ajándékul Jézusnak.
Ezt követően a művelődési ház színpadára
lépett a helyi Bocskai Dalkör, amely adventi
verseket és karácsonyi dalokat vitt közönség
elé. Gáspár Ildikó, a dalkar tagja arról szólt,
hogy adventben négy vasárnapnyi időt kaptunk, hogy ünneplőbe öltöztessük szívünket
és készüljünk az Úrral való találkozásra, de
egész életünket egy nagy adventi várakozásban kellene leélnünk, és minden nap találkoznunk kellene Jézussal. A műsor után az épület
előtt felállított adventi koszorún meggyúlt a
hit gyertyája, miközben Székely Endre helyi
református lelkész arra hívta fel a figyelmet,
hogy ebben az időszakban megajándékozzuk
szeretteinket, lakásainkat rendbe tesszük, és
úgy várjuk a karácsonyt. De nemcsak hajlékainkban, hanem szíveinkben is helyet kell
biztosítanunk Jézus Krisztusnak, hiszen kétezer évvel ezelőtt nem a Heródeseknek született meg igazán, nem nekik hozta el a nagy
örömhírt, hanem az egyszerű pásztoroknak,
akik örömmel várták az ő születését. A meggyulladó adventi lángokról jusson eszünkbe,
hogy a tűz meg is éget, de meleget és világos-

ságot is ad. Ezért engedjük, hogy Isten szent
lelke minden bűnt, irigységet, rosszindulatot
kiégessen a szívünkből, költözzön oda az adventi fény melege, életünkben támadjon világosság s így várjuk Jézus érkezését.
Advent második vasánapján, 10-én 18
órától Sándor Szilárd unitárius lelkész mondott áldást a második gyertya meggyújtásakor, ünnepi műsort a középiskola diákjai
mutattak be. A harmadik vasárnapon, 17-én
Gecző András református lelkész tart áhitatot, míg ünnepi műsort az általános iskolások
szolgáltatnak, december 23-án, szombaton
pedig Drócsa László római katolikus plébános szól az egybegyűltekhez a gyerekek
kíséretében.

Idén is megjött a Mikulás

Adventi koszorúkat készítettek a
madarasiak

Van képünk hozzá
A gálfalvi Bustya Bence Erdély legjobb
meseírói között

“Adventi hírnök, friss fenyőág...”

Meggyúlnak az adventi gyertyák
(3. oldal)

A szeredai óvodásoknak is
mesecsomagot hozott Boldog István
magyarországi képviselő
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Vendégoldal: Nyárádgálfalva község
Ha a tavalyi és idei éveket összehasonlítjuk, homlokegyenest két ellentétest kapunk – véli
Karácsony Károly polgármester. A tavaly két választást is rendeztek az országban, ez
meglátszott a költségvetésben is, de érződött a beruházások, fejlesztések terén is. Az idei
év már jóval sikeresebb volt.

Idén végre elkezdődhetett a Nyomátot
és Nagyadorjánt összekötő 38-as községi út
korszerűsítése. A beruházás értéke mintegy
4,5 millió lej, ezt többnyire kormánypénzből fedezik, a község hozzájárulása
35-40 ezer lej lesz.
Az önkormányzat
2015-ben nyújtott
be pályázatot a
Helyi Fejlesztések
Országos Porgramjára, hogy korszerűsíthesse a Nyomátot
Szentlászlóval és
Gálfalvát Nagyardorjánnal összekötő községi
utat. Kérelmük pozítív elbírálást kapott, ezért
már a tavaly aláírták a támogatási szerződést.
A kivitelezőnek két éves határidő áll a rendelkezésére a megvalósításra, de igyekeznek
mihamarbb befejezni azt. Az ősszel elkezdett
munkálatok során mindkét úton sáncokat
ástak, elvégezték a kellő útalapozási munkálatokat, az átereszek és a bekötő utak bejáratának rendezését, továbbá a Nyomát-Szentlászló szakaszon teljesen, Kisadorján felé
a vasútig el is végezték az első aszfaltréteg
leterítését. A 9,8 km községi utat érintő beruházás jól halad, ha az éptkezési felügyelőség
is megfelelőnek találja az eddigi munkálatokat, következhet a záró aszfaltréteg leterítése.
A két Adorjánban átereszeket, hidakat kellett
javítani, kicserélni, az út keskenysége miatt
is volt egy kis fennakadás, így jövőben itt
még lesz némi tennivaló.

kezés is. A község lakossága igényli és a 21.
századi követelmények is szükségessé teszik
ezeket a beruházásokat – taglalta az elöljáró.

Megújulhat az iskola
A gáfalvi Szentiványi Mihály Általános
Iskola épületét két teremmel (szaklaboratóriummal) és egy amfiteátrummal bővítenék,
kicserélnék az épület nyílászáróit, központi
fűtésrendszert szerelnének, kicserélnék a tetőzetet, belső illemhelyeket alakítanának ki.
A beruházásra már készült egy terv, amit más
pályázati forrásokra nyújtottak volna be, ezt
a tervet felújították, de az eredetihez képest
a mostaniba nem fér bele az iskolaudvarra
tervezett sportpálya és a területrendezés. A
pályázatot benyújtották, el is fogadta a kormány, várják a szerződés aláírását és remélik,
hogy a következő esztendőben elkezdődhetnek a munkálatok iskolában. Ez a projekt egy
kicsit megnyírbálta a költségvetést, mivel az
összes engedélyt saját pénzből kellett fizetni.
Nagyadorjánban megszűnt az oktatás, a
gyerekeket busz szállítja a községközpontba,
Szentlászlón a régi egyházi épületből a felújított kultúrotthonba költöztek át a gyerekek,

Más területeken is dolgoznak

míg Szentháromságon az épület jó állapotban
van, de ott a gyereklétszámmal van gond, a
felső tagozaton már csak összevont osztályok
működnek.
Sportpálya épülhet
A szentháromsági fiatalok részéről nagy
igény mutatkozott, hogy a gálfalvihoz hasonló műfüves sportpálya épüljön a faluban. A
helyi tanács ezt jóváhagyta, pályázatot nyújtottak be a LEADER-programon, várják a
szerződéskötést, ami egy közel 60 ezer eurós
beruházást jelentene. Egy kis jogi huzavona
is kialakult, ugyanis a törvény szerint ezután
iskolai területen nem lehet építkezni, így az
udvar egy részét, 1800 négyzetmétert le kellett választani és külön telekelni.
Megépült az első ravatalozó

Elégtétellel számolt be a polgármester,
hogy a gálfalvi temetőben elkészült a ravatalozó épület. A mintegy 600 ezer lejes beruházást saját költségvetésből fedezte a község. Már tavaly elkülönítettek egy összeget,
hogy ha idén elkezdődik a munkálat, azt be
is fejezhessék. Így nemrég, november elején
a kivitelező át is adta az épületet, a temetőre út épült, járda, közvilágítás és támfal is. A
munkálatot az építkezési felügyelőség is láttamozta és megfelel a hazai szabványoknak.
A köztudatban úgy él, hogy a temetők egyházi tulajdonban vannak, de a gálfalvinál is
kiderült, hogy ennek semmi jogi alapja nincs,
így a területet telekeltetni is kellett.
A lakosság jónak találja a beruházást, a
helyi tanácsban pedig tárgyaltak arról, hogy
ha a költségvetés is lehetővé teszi, elkülönítsenek pénzt, és elkezdjék a tervezést a többi
település esetében is. Ahol pedig a terület
jogi helyzete tiszta vagy éppen területet kapnak adományba, elkezdődhet a hasonló épít-
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Gálfalván is köszöntötték az időseket

Egészen más év volt

Korszerű út Adorján felé
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A 2017. év költségvetési, beruházási
szempontból nagyjából kielégítő, ha minden
évben ennyiből gazdálkodhatnának, nem
lenne panasz – véli a polgármester. Mindig
vannak elégedetlenebb lakosok, de lassan
megoldódtak a község problémái, a hulladékelszállítás, a közbiztonság, a beteggondozás,
megújul az iskola is. Tervek mindig vannak,
nagy hiány az ivóvíz- és szennyvíz-hálózat
megléte: ezen a területen részesei a megyei
beruházási tervnek, ezért nem is időszerű,
hogy önmaguk vágjanak bele, hiszen rengeteg pénzbe kerül, az is csak lassan érkezik,
a községet felgyúrják a munkagépek. Az is
igaz, hogy amíg ezek nem épülnek ki, addig
nem lehet a mellékutcákat aszfaltozni.
A nyomáti kultúrotthonban elkészült
a belső illemhely. A község 650 ezer forintot nyert a kisadorjáni, szentháromsági és
nyomáti világháborús emlékművének felújítására a Bethlen Gábor Alaptól, a kivitelezés
folyamatban van, szeretnék az idén befejezni. Tervezték egy budoexkavátor vásárlását,
de olyan gyenge minőségű gépeket találtak
a piacon, hogy ezt a vásárlást egyelőre elhalasztották. Mivel a géppark elavult, egy
új személygépkocsit vásárolnának. Minden
szolgáltató és cég felé kifizettek minden tartozást. A községben működő Caritas szolgáltatásaira évi 40 ezer lejt fordítanak, a rohammentő-szolgálatra 60 ezret költenek, 18 ezret
fizetnek a kistérség és a Natura 2000 felé, 10
ezer lejt utalnak a Bekecs együttesnek, amiért
a községbeli gyerekeknek néptáncot oktat, és
5 ezer lejt kap a sportcsapat is – igyekeznek,
hogy a szűkös költségvetésből mindenhová
jusson valamennyi.

December 3-án meghitt ünnepség keretében
a falu időseit köszöntötték Nyárádgálfalván.
Gáspár Ildikó iskolaigazgató elmondta: már
tizennegyedik
alkalommal szervezték meg ezt
az eseményt, kezdetben a
református templomban
került sor erre, majd kivitték a kultúrotthonba, így
az egész közösség ünnepe
lett, és ma már szinte kicsinek bizonyul a művelődési
otthon nagyterme is.
Gáspár István református lelkész bibliai igével köszöntötte az időseket, a Szentiváni Mihály Általános Iskola diákjai

pedig szavalatokból, jelenetekből, versfeldolgozásból és népi táncból álló ünnepi műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak.
Az ünnepség keretében virággal és kis
ajándékkal köszöntötték a falu legidősebb
férfi és nő lakóját, a 88
éves Marton Gábort és
a 78 éves Csíki Idát, valamint a legidősebb házaspárt, Bustya Árpádot
(77 éves) és Margitot
(72 éves), akik már 51
esztendeje egy párt alkotnak.
A vasárnapi alkalom keretében a jelenlevők

vásárolhattak a diákok által készített adventi
ajándéktárgyakból is, majd az iskola és a Tóth
pékség jóvoltából szeretetvendégség várta az ünnepelteket és ünneplőket.
Nem egyszerűek a mai hétköznapok, küzdeni kell a betegséggel, a nyugdíjjal, a magánnyal
vagy a szorongással, ám vannak barátok, rokonok, gyerekek, unokák, akik tisztelik és becsülik
az elmúlt éveket. Az életszeretet, a kedvesség és
a bölcsesség mindenkit fiatalon tart. Nem számít
az ősz haj, a ráncok, fiatalságuk belülről árad
– hívta fel a szépkorúak figyelmét Gáspár Ildikó,
megköszönve azt a példamutatást, emberi értéket,
az életbölcsességet, tapasztalatokat, amelyeket
átadnak nekünk, továbbá féltésüket, törődésüket,
gondoskodásukat, fáradozásukat.

Adventi koszorúkat készítettek
December 2-án délután tucatnyi madarasi
fiatal készített adventi koszorúkat a falu idősei
számára. Báthori Zsuzsánna szervezőtől megtudtuk: 37 idős személy
számára készültek az
asztali díszek, ezeket 3án délután elvitték a 80
évet betöltött madarasiak lakásába.
A csapat szívesen
dolgozott, a maguk
hozta természetes anyagokat és gyertyákat
összeadva, jó hangulatban töltött el két órát. A
fiatalok egy adventi ajtódíszt, “kopogtatót” is készítettek, amit azok kö-

zött sorsoltak ki, akik az egyik közösségi oldalon
meghirdetett versenybe beneveztek. A szerencsés
nyertes a helyi Albert-Búzási Margit lett, ő is vasárnap kaphatta meg
az ajándékot.
Báthori
Zsuzsánna elmondta:
nekik, fiataloknak
hiányzott az a pezsgés, ami néhány éve
Madarasra jellemző
volt, de amely megszűnt az utóbbi időben. Ezért a fiatalok
úgy döntöttek, hogy
újjászervezik, megfiatalítják a Backamadarasért Egyesületet.

Az egyesület december 9-én adventi kézműves vásárt is szervezett, ahová csak kimondottan
kézműves termékeket engedtek be. Kezdetben
csak a községben gondolkodtak, de akkora volt
az érdeklődés, hogy végül máshonnan is fogadtak bejelentkezőket: összesen 17 kiállítót és
eladót jegyeztek Sóváradtól Vásárhelyig, legtöbbet a községből, így jó hangulatú és színes
vásár fogadta az érdeklődőket. Szőcs Antal polgármester szerint az a lényeg, hogy saját értékeinket mutassuk meg. Báthori Zsuzsánna szerint
is az volt a célja a vásárnak, hogy a községbeli
termelők, kézművesek eladhassák termékeiket, a
vásárlókat pedig próbálják rávezetni, hogy helyi
és értékesebb tárgyakat vásároljanak karácsonyi
ajándék gyanánt. Díjazták a legszebb cégért is, itt
a helyi Szigeti György lett a nyertes.

A nyárádmenti falvakban is járt a Mikulás
Idén is több nyárádmenti községben segítettek az önkormányzatok és intézmények, hogy gazdagabb ajándékcsomagokkal érkezzen a Mikulás
a gyerekekhez.
December elején a nyárádmenti kisgyerekek
is örülhettek az ajándékokat osztogató északi
mesefigura jelenlétének. A Mikulás-járás csak
néhány községben van szokásban, és szinte mindenhol az önkormányzatok jóvoltából telik meg
az ősz apó puttonya mindenféle jóval.
Nyárádremete községben közel 600, Ákosfalva községben 520 gyerek jutott édességcsomaghoz. Csíkfalva községben 312 óvodás és iskolás gyereknek jutott egyenként tíz lejes ajándék
az önkormányzat jóvoltából. Az őszszakállúnak
Szeredában segítői is akadtak, a helyi önkéntes
tűzoltók szegődtek mellé, hogy minden édesség, gyümölcs bekerüljön a hatalmas puttonyba,

amely végül akkora lett, hogy szánkójára nem is
fért fel, egyenesen a tűzoltó autóval szállították
ki az iskolákhoz: összesen 561 ajándéktasak talált gazdára, ezek tartalmát a Surtec áruház és az
önkormányzat hozzájárulása fedezte,
itt is tíz lejre került
finomság egy-egy
gyerek kezébe.
A karácsony
sem lesz nyomtalan, az önkormányzatok és segítők
jóvoltából: Csíkfalva
községben
mintegy 100 idős és fogyatékos személynek jut
ajándékcsomag, Bere községben 65 idősnek és
mintegy 150 gyermeknek, Magyarós községben

370 idős és gyerek számára készül ajándék, Gálfalva községben 250 gyerek örülhet a 10, Madaras községben 25 gyerek a 30 lejes ajándéknak.
Koronka községben mintegy 300, míg Jedden a
Rotary 350 cipősdoboznyi
meglepetést készített elő,
az önkormányzat szociális
pályázatából mintegy 600
személy részesül ajándékban, de az iskolában is lesz
csomag, Lukafalván mikuláskor és karácsonykor
400 gyerek, Karácsonyfalva
községben 250 gyerek kap
karácsonyi ajándékot. Hodoson is a gyerekek és idősek örülhetnek az ünnep
közeledtével, Ákosfalva községben is lesz még
ajándékosztogatás

Szent Márton - két évtizede

A Hal-kan horgászegyesület idén is szervezett horgászversenyt, a Celeritas egyesület pedig községi helyi termékek kiállítását,
mindkét egyesület pályázatból fedezte a
költségeket. Nem maradt el a térségi birkatenyésztők évi kiállítása sem.

Nyárádszentmártonban november 13-án
már huszonegyedik alkalommal szerveztek
Márton-napi vigadalmat.
Ezen a napon a katolikusok Szent Márton
búcsúját tartották, míg az unitárius templomban
ökuménikus istentiszteletre került sor, amelynek során Kerekes József csíkfalvi református
lelkész Szent Márton legendáját elevenítette fel: a katona Márton köpenyét ketté vágta,
egyik felét a városkapuban didergő koldusra
terítette. Éjszaka álmában Jézust látta a szen-

tek seregében, vállán a fél köpennyel, amelyet
büszkén mutatott fel, hogy Mártontól kapta.
Mindennapi életünkben egy dolog a fontos:
mikor, mit és hogyan teszünk másokkal, és legyen minden nap olyan cselekedetünk, amit a
körülöttünk élő embertársaink vagy éjszakai álmunkban Jézus büszkén mutathat fel, mint amit
aznap tőlünk kapott.
Az istentisztelet után a helyi óvodások és
kisiskolások mutattak be rövid műsort, majd
a jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar adott elő

egyházi, hazafias és Szent Márton-dalokat. A
templom szomszédságában ismét megterült az
asztal, mindenkinek jutott bőven zsíros kenyér
hagymával, kalács, tea, ital, a zenészek társaságában estig lehetett mulatozni. Nem maradtak el a sorjegyek sem, különböző tárgyakat,
kalácsot, kenyeret, zsírt, bort lehetett nyerni,
de libát is: ezt az elmúlt két évtizedtől eltérően
nem a sorsjegyen lehetett megnyerni, hanem
árverésen kelt el, egy gágogó jószágért 300,
egy másikért 200 lejt adtak.
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Citerások találkoztak Jedden
Negyedszer találkoztak novemberben az erdélyi citerások, és ezúttal magyarországiak is csatlakoztak hozzájuk.

SC BLUE CON SRL - NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)
hétfő-péntek 8:00-16 óra
szombat 8:00-13 óra
Telefon:0745067577

A Nyárádmente Kistérségi Társulás,
a Nyárádmente LEADER Egyesület
és a Natura 2000 Gondnokság
Áldott karácsonyt
és
Boldog Új Évet
kíván a Nyárádmente minden lakosának
és a Nyárádmenti Kis Újság minden olvasójának!

BÚÉK 2018!
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Mintegy száz citerás pengette meg a húrokat a jeddi művelődési
otthonban: a sort a jeddi kiscsoport nyitotta meg, majd a vásárhelyi
Soós Henczel Katalin, Körtvélyfájáról két énekes legényke érkezett,
Marosszentgyörgyről két idős zenész, Vásárhelyről a Galagonya és a
Fagyöngy, majd Csíkborzsova, Székelyszentmihály, Mezősámsond, a
szilágysomlyói Szederinda, a jeddi idős csoport, Magyarországról a
balmazújvárosi Kadarcs és a Kósza Duó léptek sorra a színpadra.
Az EMKE egy felmérése során rájött, hogy a Székely-Mezőségen
régebben sokan citeráztak, ma már jóval kevesebben, így 2010-ben
megszervezték az első citeratábort Erdőcsinádon, ami azóta állandósult, idén már a nyolcadikat is maguk mögött tudják. Ezekenek a
táboroknak az eredményeképp alakultak citeracsoportok Jedden, Erdőcsinádon, Szovátán, Körtvélyfáján, de azóta Hargita megyeiekkel
is kapcsolatok jöttek létre, azaz „terjeszkedik a hálózat” – mondta el
Fazakas Ildikó szervező. A jeddiekben állandó partnerre találtak, így
már negyedszerre szervezhettek itt citerás találkozót, ami több mint
egy színpadi bemutatkozás, ez a hangszer szerelemeseinek évi erdélyi
szakmai találkozója is.
A Pro Provincia Egyesület, a jeddi citeracsoport és az EMKE Maros megyei szervezete által, a Maros Megyei Tanács, a Communitas
Alapítvány és a jeddi önkormányzat támogatásával szervezett szakmai
találkozón minden korcsoport képviselte magát. A legifjabb citerás a 7
éves vásárhelyi Soós Henczel Katalin volt, a legifjabb énekes az ugynannyi idős körtvélyfáji Szász Csanád, a legidősebb citerás a 80 éves
csíkborzsovai Onodi Lajos.
A jeddi csapat öt éve alakult, jelenleg heten alkotják, felnőttek és
gyerekek, akik szeretik a népzenét – mondta el Nagy János csapatvezető, aki citerakészítéssel is foglalkozik.

Ismét ott voltak a Színpadon
Huszonöt éves évfordulóját ünnepelte november 16-19. között a
Kis-Küküllő menti műkedvelő színjátszó fesztivál, az erdőszentgyörgyi
Színpad.
Idén a szokásosnál gazdagabb programot
kínáltak a közönségnek, ugyanis
már csütörtökön
este
kezdetét
vette a fesztivál,
és vasárnap délután zárt. Az idei
szakmai találkozóra mind olyan csoportok jelentkeztek, amelyek már megfordultak
ezen a színpadon: a helyi csoportok mellett érkeztek Szilágysomlyóról, Krasznáról, Magyarfenesről, Dicsőszentmártonból, Szászrégenből, Nyárádszeredából, Szovátáról, Nyárádgálfalváról, Csíkfalváról,
Magyarországról pedig a visszajáró celldömölki s mezőkövesdi csoportok. A pénteki nap hagyományosan a kisiskolásoknak nyújtott bemutatkozási lehetőséget, szombaton az ifjúság és a felnőttek léptek
színpadra, vasárnap pedig a házigazdák vették át a színpadot. A 25
éves évforduló azt is megmutatta, hogy a Színpadnak hagyománya
van, idén 22 csapat jelentkezett be, ebből 20 fel is lépett – összegzett
Kovig Magdolna ny. tanárnő, szervező.
A Színpad fesztiválon már tíz éve fellépnek nyártádmentiek is: a

csíkfalvi iskola Tündérkert színjátszó csapatai, a gálfalvi és szeredai
iskolások és a szeredai Bocskai Dalkar színjátszói is.

Találkoztak a nyárádmenti
népművészek
December 2-án Nyárádszeredában szervezett találkozót a nyárádmenti népművészek számára a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség (RMNSZ).
A néhány éve alakult nyárádmenti csoporttal találkozott a szeredai
városi könyvtárban a szövetség országos elnöke, Szatmári Ferenc. A
köszöntőket követően néprajzi előadásokra került sor, a havadi László
János nyugalmazott tanár a nyárádmenti szőtteseket mutatta be, a marosvásárhelyi dr. Balássy Enikő néprajzkutató a jobbágytelki szalmafonás és kalapkészítés folyamatát vázolta, a nagyernyei Török László
farafargó a párkapcsolati jelképeknek a népi faragászatban való ábrázolásáról értekezett, míg a csókfalvi Varga Sándor ny. lelkész a kőbe
vésett, fába rótt, nyelvünk teremtette székely-magyar róvásírást ismertette. A résztvevők néhány tag munkásságába is betekintést kaptak, ezt
követen Bíró János szeredai fafaragó mester a helyi Bocskai István
középiskola faragott kapuját mutatta be.
Délután a résztvevők Nyárádszentlászlóra utaztak, ahol Kiss Mihály ny. lelkész vezetésével meglátogatták a kora középkori műemlék
templomot. Ebéd után dr. Barabás László vásárhelyi néprajzkutató az
Ünnepeink népi színháza című könyvét ismertette, majd Szatmári Ferenc RMNSZ-elnök az országos és fiókszervezet terveiről, szervezési
kérdéseiről beszélgetett el a tagokkal. A találkozó népdalok éneklésével zárult, a jó hangulatot a makfalvi mókamester, Gyepesi László is
fokozta, aki Széllyes Sándor-monológokkal, tréfás rigmusokkal szórakoztatta a társaságot.

A nyugdíjasok báloztak Jedden
A Katalin-nap alkalmából szervezett kosaras bált a jeddi nyugdíjas csoport, de nemcsak ők szórakoztak a rendezvényen.
Remek hangulatban szórakoztak a nyugdíjasok, nemcsak nótaszótól volt hangos az épület nagyterme, hanem sokan korukat meghazudtoló jókedvvel és fiatalos mozgással ropták a táncot is. A rendezvényt
Bányai István polgármester is megtisztelte, a vendégek ennek is örültek, úgyanúgy annak is, hogy az önkormányzat díjmentesen rendelkezésükre bocsátotta ez alkalomból a kultúrotthont. Késő délután a
marosszentgyörgyi Pataki Ágnes is meglátogatta az ünneplőket, akiknek balladákat adott elő. Estig folyt a mulatozás, viccelődés és nem
hiányozhattak a sorsjegyek sem. Akinek név- vagy születésnapja volt
vagy épp közeleg, azokat egy szál virággal is köszöntötték.
Dávid Béla szervező, a nyugdíjas csoport vezetője érdeklődésünkre elmondta: fiatal korukban Jedden szokás volt a Katalin-napkor
rendezett kosaras bál, ezt a hagyományt megalakulása óta ápolja a csoport, és ilyen alkalomból gyűltek össze most is. Nemcsak magukban
mulattak kedden, hanem több vásárhelyi nyugdíjas csoportosulásból
és Koronkából is érkeztek idősebbek.
Dávid
Béla
közel négy éve alakította meg a jeddi
nyugdíjas csoportot:
akkor mintegy tízen
csatlakoztak a kezdeményezéséhez,
jelenleg kéttucat állandó tagot számlálnak, és a jeddieken
kívül a szomszédos
településekről is társultak tagok. A csapat tagjai minden kedden délután együtt töltenek bő két órát. Előadásokat is szoktak hallgatni, minden évben megünneplik a nemzeti ünnepünket, fellépnek és segítenek
a falunapokon, együtt ünneplik meg a nők napját is, sőt a szilveszteri estét is egymás társaságában töltik el, és nem marad el egymás
születésnapi köszöntése sem. Kirándulásokat is szerveznek, 30 darab
színházi bérletet is vásároltak, Mikuláskor is szórakoznak– sorolta fel
tevékenységüket dióhéjban az elnök.
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Sikeres LEADER pályázatok
Sikeresnek mondható a Nyárádmente Leader Egyesület idei
munkája: az ősz folyamán rendezett első fordulóban tucatnyi pályázatot támogathattak.
Péter Hunor, a LEADER-iroda munkatársa elmondta, a vállalkozások számára kiírt intézkedés keretében hat pályázat lett
nyertes. Kikötés volt a vállalkozói pályázatoknál, hogy csak új
tevékenység indítására lehet finanszírozást igényelni, és bármi
szóba jöhetett, ami nem mezőgazdaság, legyen az szolgáltatás
vagy termelési tevékenység elindítása. A vállakozók fejenként
50-70 ezer euróra pályázhattak. Finanszírozást nyert egy szeredai fiatalember, aki brikettgyártó üzemet létesít a településen, egy
koronkai nyertes fotóstúdió fejlesztésére vonatkozik, panziók létesülnek Csíkfalva, Remete és Madaras községekben, Vajában pedig egy elektromos meghajtású kerékpárokat, valamint ATV-ket
kölcsönző vállalkozás indul.
A vidéki alapszolgáltatások javítását és bővítését célzó intézkedésen belül egyenként 50 ezer eurós pályázati támogatásban részesül öt község. Ákosfalva és Gálfalva multifunkcionális
sportpálya kialakítására nyert pénzt, Magyarós a közvilágítás korszerűsítésére, térfigyelő kamerák felszerelésére, Nyárádkarácson
sportpálya kialakítására kap támogatást, Remete egy multifunkcionális munkagép vásárlására.
A civil szervezeteknek szóló intézkedés keretében a Bekecs
néptáncegyüttes nyert 50 ezer eurós támogatást hangtechnikai felszerelések, illetve népviselet vásárlására.
Minden intézkedésnél maradt meg pénz, ezért jövő év elején
elindul az újabb pályázati forduló. Jövő évben megnyílik egy turisztikai vonatkozású intézkedés is, ahol 100 ezer eurót lehet lehívni a térség népszerűsítésére. Ugyancsak 100 ezer euróra lehet
majd pályázni szociális jellegű kezdeményezésre, például nappali
központ jellegű szolgáltatásokra, mint iskolai tevékenység utáni
program vagy otthoni beteggondozás is.

Régi és új feladatok a Natura
gondnokságnál
Törvénytelen építkezések és fakiteremelések, pénztelenség,
bürokrácia – csak néhány abból a sok problémából, amellyel
egy természetvédelmi terület felügyelői küzdenek. Ez derült ki,
amikor a Nyárádmente Kistérségi Társulás égisze alatt működő Nyárád és Kis-Küküllő mente Natura 2000 természetvédelmi terület gondnoksága háza táján jártunk.
A több mint 100 ezer hektáros, Maros, Hargita és Szeben
megyékre kiterjedő természetvédelmi területért felelős gondnokság is számos gonddal küszködik, a legnagyobb az, hogy a
Nyárád és Kis-Küküllő vidékéről biztosított anyagi keret nem
teszi lehetővé további személyzet, természetőrök alkalmazását. Lezárult egy több éves projektjük, amely a természetvédelmi terület kezelési tervének kidolgozását célozta, most egy
újabb pályázaton dolgoznak, amely segítségével ezt a kezelési
tervet életbe is léptethetik. Az is újdonság, hogy a Nyárádmente Kistérségi Társulás, a Kis-Küküllő Térségi Társulás és a
Milvus egyesület önálló gondnoksági egyesületet hozott létre, amelyet egy “külsős” szakember, Szakács László ökológus
fog vezetni, mellé mindhárom szervezet egy-egy alelnököt ad.
Most dolgoznak a struktúra felállításán, két év után a bíróság
jóváhagyta az új szervezet működését. Ha a remélt pályázati
támogatás is meglesz, ismét négy olyan év elé néznek, amikor
lesz mit felmutatniuk – számolt be Kovrig Zoltán, a gondnokság igazgatója, hozzátéve, hogy az elkövetkező időszakban a
legfontosabb az lesz, hogy közvetlenül elérjék a természetvédelmi területen élő embereket, hogy bebizonyítsák: a természet
védelme nem az emberek korlátozását jelenti.

Hasznos segítséget kapott a csíkfalvi
beteggondozó
Több doboznyi adománnyal tért haza Csíkfalva község küldöttsége a franciaországi Bourgone-ból.
Székely-Benczédi Éva a nyárádszentmártoni Boniami Egyesület nevében idén a községben is működtett otthoni beteggondozó
szolgálatot jelölte meg, amikor a nyugatiak segítséget ajánlottak
fel. Az adományt a Caritas csíkfalvi munkatársának adták át.
Kiss Margit ápoló elmondta: a hazatérő
küldöttségtől több doboznyi olyan cikket kapott, ami mindennapi munkájában
használni tud. Egyes cikkek néhány hónapig fedezni fogják a községi szükségletet, mások pedig olyanok, amelyeket nem
tudtak eddig megengedni maguknak. Így
a betegondozó szolgálat kapott vérnyomás- és vércukorszint-mérőt, kötszereket,
steril lapokat, sebtapaszokat, egészségügyi ragasztószalagot, fáslit, fertőtlenítő
szereket, ágyra való tisztasági alátétet, a
felfekvéses betegek számára gélpárnát, de
kacsát, törülközőket, pelenkákat, mosószereket és járókeretet is.
A Caritas 2004 óta működtet Csíkfalva községben otthoni
beteggondozó szolgálatot az önkormányzat támogatásával. Kiss
Margit 2005 óta dolgozik itt ápolóként, néhány évig ketten látták
el a betegeket, most azonban egyedül van a községből, öt településen 66 személyt kell gondozni, ebbe besegítenek a szomszédos községbeli ápolók is. Margit ebédet is szállít a betegeinek, az
igénylőket egy szeredai egység szolgálja ki napi menüvel, ő pedig
tizenöt személynek szállítja ki azt. Mivel a Caritas egy idő óta
nem tudott személygépkocsit biztosítani számára, a nyárádszeredai Varga István felajánlotta egyik autóját, amelyet a csíkfalvi
ápoló használ mindennapi munkájában, de csak az üzemanyagot
kell biztosítania, a jármű mindennemű más költségét az önzetlen
felajánló fedezi.
A franciországi Bourgogne 1990 óta ápol testvérkapcsolatot Csíkfalva községgel, pontosabban Nyárádszentmártont választották ki a forradalom után az Operation Village Roumain
segélyakció keretében, azóta rendszeres segítséget nyújtanak a
faluközösségnek, de a községi orvosi rendelő feljavításához, a
csíkfalvi iskola és az önkéntes tűzoltóalakulat felszereléséhez is
hozzájárultak. A nyár folyamán a francia testvérszervezet, a Coup
de main a Mitresti nevében ismét Szentmártonban járt MarieThérèse Gosset, aki egy teljes napon át elkísérte Kiss Margitot, és
meghatotta annak munkája és az ápoltakkal kialakított kapcsolata,
ezért is látták hasznosnak segítséget nyújtani az otthoni beteggondozó szolgálatnak.

Sikeresen zártak a kis bírkózók
Sikeresen zárták az idei évet a nyárádmenti bírkózó gyerekek.
A novemberi Edzők Emlékversenye alkalmával szervezett vásárhelyi szabadfogású bírkózó tornán is szerepeltek, ahol közel 200
gyerek vett részt 13 csapat színeiben. A csapatot felkészítő Kozma
Jenő jó eredményekről számolt
be. A kijelölt súlycsoportokba öt
szeredai gyereket nevezett be és
mindannyiuk érmet is szerzett:
két ezüstöt (Szász Evelin, 48 kg
és Butyurka Ákos, 20 kg) és két bronzot (Szász Szeréna, 52 kg
és Molnár Sándor, 50 kg) akaszthattak a nyakukba. A december
9-én Segesváron szervezett tornán Molnár Sándor (50 kg) arany-,
Rupa Marcus Massimo (63 kg) ezüst érmet szerzett.
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Megkérdeztük: Milyennek találja a 2017-es évet?
Magyari Péter,
Nyárádremete polgármestere

Bányai István,
Jedd polgármestere:

Sok pályázatot megnyertünk, ezért
sikeresnek is nevezhetném az évet, de az
igazi sikerről csak akkor beszélhetünk
majd, ha megtörténnek és lezárulnak a
kivitelezések, egyelőre még csak félúton
vagyunk. Tavaly támogatást nyertünk
a csatornarendszer kiépítésének első
szakaszára és a vármezői kultúrotthon
felújítására. Idén is nyertünk, így multifuncionális munkagép beszerzésére, a miházi bekötő út és a
remetei mellékutcák aszfaltozására, napközi otthon építésére
Remetén. Két pályázatunk van a kormánynál, a csatornahálózat második szakasza és a remetei orvosi rendelő felújítása,
ezekre is hamarosan szerződést kötünk. Ha ezek megvalósulnak, sokat segítenek a község fejlődésén, ha lesz aszfaltút és
közművesítés, az ingatlanok értéke is megemelkedik. Egyelőre
ezeken dolgozunk, ha befejezzük, akkor 2020 után folyathatjuk
új tervekkel. Idén besegítettünk a remetei ravatalozó felújításába is, a köszvényesi iskola egyik szárnyát is újrafedtük.

Úgy érzem, jó évet zárunk, hiszen
sok mindent megvalósítottunk a községben. Ezt az évet a tervezésre szántam, tehát arra a tevékenységre, amely
elengedhetetlenül fontos a megvalósításhoz: dokumentációk összeállítása,
pályázatok benyújtása, pénzforrások
azonosítása.  Idén rengeteget pályáztunk, közel hétmillió eurót nyertünk a
községnek, többek között csatornázásra egymilliót, szociális
problémák megoldására és oktatásra ötmilliót, de szép összeget nyertünk vagy gyűjtöttünk a jeddi óvoda kibővítésére és
modernizálására, a testvértelepülések fogadására, és a Kincses túra nevű kerékpárút létrehozására. A helyi költségvetéshez viszonyítva ezek a pénzek 14 éves előrelépést jelentenek,
és elégtétel számomra az is, hogy idén egyetlen pályázatunkat
sem utasították vissza.

Barabási Ottó,
Székelyhodos polgármestere:

Az idei év községünkben fontos és
meghatározó volt. Az idő nagy része a
megnyert projektek kivitelezésével és az
új projektek leadásásval telt el. Sajnos a
község területén elég sok kár keletkezett
a vadállatok és az időjárás miatt. Örömömre szolgál, hogy minden faluban
sikerült elkezdeni és kivitelezni elképzeléseinket. Legnagyobb beruházásunk az
ehedi út és két hodosi utca aszfaltozása volt pályázati támogatás felhasználásával. Kívánok mindenkinek Istentől megálldott
ünnepeket!
Kacsó Antal,
Nyárádmagyarós polgármestere:

Az elmúlt tizennégy év legnehezebbike volt az idei, hiszen az állami intézményektől nem sok segítséget kaptunk:
nagy akadályokba ütköztünk a lakosságnak a tűzifával való ellátásában, az öregotthonnak szükséges pénzalapok biztosításában, továbbá rengeteg kárt okoztak a
medvék. Ennek ellenére vannak eredményeink is, folyamatban van a magyarósi
kultúrotthon felújítása (500 ezer euró), 20 ezer lejt kaptunk a
PUG elkészítésére, 135 ezret a külterületek telekeltetésére, önerőből 1.5 km aszfalt utat építettünk. A LEADER programon 50
ezer eurót szereztünk a községi közvilágítás felújítására, utcai
térfigyelő kamerák és időmérők felszerelésére. Szerződés előtt
állunk a Selyébe vezető út aszfaltozása, a magyarósi iskola és a
torboszlói óvoda felújítása esetében. Előrehaladott fázisban van
a legeltetési terv elkészítése, de a külterületek telekeltetését ebben a formában haszontalannak látom, mert nem old meg semmit, a területeket azoknak a személyeknek a nevére telekelik,
akik 1992-ben visszakapták és nem az örökösöknek.

Takács Szabolcs,
Koronka polgármestere:

Nehézségekből,
bosszúságokból
bőven kijutott az idén, hiszen szakemberhiánnyal küszködünk és nagyon
bürokratikus az ügyintézés, sok akadályba ütköztünk. Ennek ellenére sok
fontos lépést megtettünk ebben az évben, sok tervünk van előkészítve, ezek
kivitelezéséhez tavasszal látunk hozzá.
Optimistán tekintek előre, kezdenek a
dolgok a helyükre kerülni, ígérhetem, hogy a jövő év a látványos fejlődés ideje lesz. Nehéz időszakunk volt, sok engedélyre vártunk, és az idén sokat dolgoztunk a közterületek
jogi helyzetének megoldásán, hiszen közpénzt nem fektethetünk oda, amíg „nem tiszta a telekkönyv”. Emellett egy-egy
szakaszon haladtunk a járdaépítéssel, a közvilágítás bővítésével, a víz- és csatornahálózat kiterjesztésével, az utcák
aszfaltozásával is.
Ferenczi György, Nyárádkarácsony
polgármestere:

Az idei évet „száraznak” minősítem,
úgy időjárási, mint beruházási szempontból. Tanulmányokat, pályázatokat
adtunk le, de fizikai megvalósítás, építkezés nemigazán volt. Megkötöttük a
szerődést a szennyvízcsatorna-hálózat
első szakaszának kivitelezésére, és egy
másik támogatást nyertünk a teljes községi hálózat kiépítésére is. Ez nagy összeg, 28 millió lej, de erre még nem írtunk alá szerződést. Volt
benyújtva pályázatunk a községi utak és utcák aszfaltozására,
sportteremre is. Hamarosan megkötjük a szerződést a minisztériummal a bodoni út szélesítésére. A csibai iskola udvarán
épülne egy tornaterem, a szükséges terület telekelése után köthetünk szerződést. Egyszóval előkészítő év volt, jövőben folytathatjuk a kivitelezésekkel. Idén a Surtec áruház támogatott,
hogy a gyerekek ajándékcsomagja gazdagabb lehessen.

