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Pótolják a hiányzó magyar feliratokat
Az ősz folyamán a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) jelezte,
hogy a magyarlakta Nyárádmetén helyenként csak egynyelvű feliratokat
helyeztek ki. Akkor a szervezet Székelyberét és Székelyhodost hozta fel
példának.
Bere községben tavaly nyár folyamán aszfaltozták le a községközpontot és a hozzá tartozó településeket összekötő községi utakat, a munkálat végén pedig irányjelző táblákat helyeztek ki. A csak román nyelvű feliratok és a Mája-pataknak “Pârâul Ștefan”-ra való „keresztelése”
feltűnt a jogvédő szervezetnek, és nem hagyta ezt szó nélkül. Benedekfi
Csaba polgármester novemberben ígéretet tett, hogy kicserélik a táblákat. Január elején immár kétnyelvű útjelzőket lehet látni az említett utakon. Kérdésünkre az elöljáró elmondta: a tervező mulasztása volt, hogy
csak román nyelvű táblák felszerelését írta elő, a vállalkozó nem tett
mást, mint elkészíttette és kihelyezte a tervben szereplő útjelző táblákat.
A hibát a CEMO jelzése előtt észlelte az önkormányzat és ezt követően
magyar feliratozással ellátott
táblákat rendelt, ezeket pedig
december második felében fel
is szereltette.
A CEMO Hodos esetében
is azt hiányolta, hogy a felújított ehedi és hodosi utak esetén
is egynyelvű táblákat helyeztek ki, ugyanígy a Hodos patakát is csak román felirat jelzi,
ahogyan Ehed bejáratánál is
csak az „Ihod” megnevezés szerepel. Ide is ellátogattunk, és Barabási
Ottó polgármestertől megtudtuk: valóban csak román nyelvű táblák kerültek ki, az esetet ismerik és a hiányosságokat ki fogják javítani a 8-10
tábla esetében. A községvezető azonban nem titkolta elégedetlenségét,
hogy a CEMO őt nem látogatta meg, nem beszélt vele, ugyanakkor azt
is kifogásolta, hogy a jogvédők „elfelejtették” megemlíteni, hogy Ehed
bejáratánál az újtól néhány méterre létezik egy másik, kétnyelvű településnévtábla is, amit már régebben kihelyezett az önkormányzat.

Ravatalozót adtak át
Esperesi vizitáció keretében decemberben átadták Harasztkeréken
az összefogással épült ravatalozót.
A Lőrincz János marosi református esperes vezette vizitációs bizottság meglátogatta hivatalában Osváth Csaba ákosfalvi polgármestert,
majd Harasztkeréken megtekintették a nemrég épült óvodát, az elemi
iskolát, művelődési házat és
a mellette levő szabadidős
parkot.
A ravatalozó átadására
délután került sor egyházi
szertartás keretében a temető melletti helyszínen,
szolgált a helyi református
kórus is, majd életfát ültettek a jelen és a jövő tiszteletére. Felszólalásában Ováth Csaba kiemelte, hogy a temető kinézete a
faluközösséget is jellemzi, továbbá azt, hogy a halál az élet része, ezt el
kell fogadni, viszont mindent meg kell tenni, hogy embertársaink méltó
körülmények között nyugodjanak, a végső nyughely felé pedig méltó
állomásról induljanak. Ugyanakkor köszönetet mondott a helyi tanácsnak, az önkormányzati munkacsoportnak, a gyülekezet gondnokának, a
presbitériumnak és Nagy István lelkésznek, valamint mindenkinek, aki
ebben a beruházásban valamilyen módon kivette a részét.
A polgármestertől megtudtuk: az önkormányzat évek óta támogatja a község falvaiban az egyházakat a ravatalozók megépítésében, el-
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kezdve a területek telekelésétől a tervek és engedélyek beszerzésében
és a beruházás kivitelezésében. Harasztkerék 60,8 ezer lejt kapott az
önkormányzattól erre a célra, ezen kívül segítették a települést azzal,
hogy Molnár József akkori tiszteletessel, Gál János építésszel és néhány
presbiterrel kijelölték az épület helyét, a területre bejárati hidat építettek,
gyepüirtást végeztek, 22 autó hulladékot szállítottak el a helyszínről, gépekkel a temetőt körülölelő utat építettek, földalatti vezetékeken át vizet és áramot biztosítottak az épület számára, továbbá az önkormányzat
munkacsoportja az alapozásban, falazásban, vasbetonszerelésben és a
tetőszerkezet építésében is kivette a részét önkéntes alapon.

Jutott a megyei utakra is
A tavalyi év második felében egyre több helyen megjelentek az utászok, a megye szinte minden szegletében aszfaltoztak, kátyúztak december közepéig.
A megyei utak aszfaltozására hat szerződést kötöttek összesen
7.649.201,03 lej értékben. A marosszentkirályi övezetben 6.778 méter aszfaltszőnyeg leterítéséért 1.134.716,98 fizettek, a szászrégeni
övezetben 8.319 méter aszfaltot terítettek el 1.335.398,48 lej értékeben, a vámosgálfalvi körzetben 6.633 méterre húztak új szőnyeget
1.162.614,47 lejért, a mezősályi körzetben 6.320
méter út leaszfaltozása
történt meg 1.044.997,24
lej ellenében. A gernyeszegi övezetben aszfaltoztak
a legtöbbet, 10,1 kilométert 1.572.986,36 lejért. A
nyárádszeredai körzetben
8,4 km aszfalt került az úttestre 1.398.487,50 lejért, ebből Jeddnek
1.050, Székelyberének 2.700, Jobbágytelke felé 3.000, a rigmányi oldalra 1.650 méter jutott.
A megyei utak kátyúzására tavaly hat keretszersződést kötött a megyei tanács, amelyek alapján a hat körzetben összesen 1.407.016,48 lej
értékben dolgoztak 17 megyei útszakaszon.
Ezenkívül tavaly további nyolc munkálatra szerződtek le tervezési
szolgáltatást: többek között 2.670 métert köveznének Bözöd és Hargita
megye határa között, 2700 métert újítanának meg Sóvárad és Hargita
megye határa között, Nagyernye és Szováta között 36,63 km-t újítanának fel, a Marosvásárhely-Sóvárad-Hargita megye határa útszakaszon
8,45 kilométeren rendeznék a sáncokat és a padkát.

Biztosítva van az utak téli takarítása
Az utak téli járhatósága az ügykezelők feladata, neki kell gondoskodni munkagépekről, fogyóanyagokról ezekre a munkálatokra, vagy
esetenként szerződés révén külsősíteni ezeket a feladatokat. A közelmúltban a Maros megyei prefektúrától igényeltünk adatokat arról, hogy a
2017-2018-as télre hogyan készültek fel a hatóságok.
Ami a megyei és községi utakat illeti, november elején felmérést
végeztek arról, hogy az önkormányzatok hogyan készültek fel az utak
járhatóságának biztosítására a téli időszakban. Az ellenőrzések adatai
szerint november végéig a megyei utakra 6850 tonna homokot, 1480
tonna sót, 4161 tonna üzemeanyagot tartalékoltak, valamint 49 munkagép áll készenlétben. A megyei utak hét övezetre vannak osztva, ebből öt
esetben a Marosi Utak és Hidak kft végzi a takarítást a marosszentkirályi, vámosgálfalvi, mezősályi, gernyeszegi és nyárádszeredai állomások
révén, míg a szászrégeni övezetben a Silara Salub, a segesváriban pedig
a Felix EM cégek nyerték el a munkálat jogát.
Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó községi és helyi utak, utcák takarítására 9931 tonna homok, 1793 tonna só, 76 tonna üzemanyag
és 251 gép volt biztosítva – derült ki. Marosvásárhelyen a Salubriserv
végzi a szolgáltatást, Erdőszentgyörgyön, Marosludason, Szászrégenben saját gépekkel végzi az utak letakarítását az önkormányzat, Segesváron és Radnóton a Schuster Ecosal, Szovátán a Sylevy Salubriserv,
Nyárádszeredában Tóth Józef Attila egyéni vállalkozó, Nagysármáson
az Utak és Hidak, míg Nyárádtőn az Elita cégek végzik el a szolgáltatást
(négy esetben az önkormányzat gépei is bevethetők). A 91 község közül
55 saját gépeivel oldja meg az utak járjatóvá tételét, 3 esetben egy cég
segítségét is igénybe veszik szükség esetén a saját gépek mellett, míg 33
község teljesen cégekre bízta a munkálat elvégzését.
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s forduljon Tehozzád,
s forduljon Tehozzád...

közterület
Ülésezett a Szent László lovagi rend
– Decemberben Backamadarason tartotta évzáró ülését a Szent László Társaság
(1861) és Rend erdélyi törzsszéke –

Az esemény kezdeti pillanataiban
bevonultak
a rend erdélyi
apródjai, akiknek Koncz
László Ferenc törzsszéktartó a rend főkapitánya, vitéz lovag Imre László jóvoltából ajándékcsomagokat nyújtott át, hogy ők is érezzék:
fontosak a rend számára.
Ezután Koncz László egy rövid történelmi
áttekintést nyújtott a Renddel való kapcsolatról,
hiszen annak vezetőivel 2001 óta kapcsolatban
áll, a rend a szentimrei műemlék templom felújítását is támogatta, 2006 óta jelen van Backamadarason is, itt a Szentlászlón évente szervezett
nyári keresztyén ifjúsági sátortábort támogatja.
A rend 2015-ben hozta létre az erdélyi törzsszéket, ebben az évben a Bunos Aires-i ifj. Honfi
Jánost és a backamadarasi Koncz Lászlót avatta a rend tagjává. 2016. június 10-iki hatállyal
Konczot erdélyi széktartóvá nevezték ki, majd
két nap múlva Backamadarason 12 apródot is
felavattak, ami egyedi szám a világon. A rend
eszménye a keresztény erkölcs, a hagyomány,
haza, család és nemzet, és ezt ifjúként meg kell
tanítani a felnövekvő nemzedéknek. Ezért is
tartják fontosnak az apródi intézmény fejlesztését, hogy korán átadhassák a gyermekeknek
a keresztény nemzeti értékeket és Szent László
lovagkirály eszményeit. 2017. június 10-én a
magyarországi és erdélyi széktartóság jelenlétében a rend öt erdélyi taggal, lovaggal bővült.
A rend az említett értékeket követő személyeket
jelöli és avatja tagjává, nem lehetnek tagok a
baloldali nézetűek, illetve az állambiztonsági

szervekkel együttműködő személyek, de más
rendek tagjai sem.
A beszámoló után olyan rendi kérdéseket
tárgyaltak meg, mint a tagsági díj, amit karitatív
munkára és a szék anyagi költségeire használnának fel, továbbá a rendi zászló elkészítését is
fontosnak tartják, nemkülönben kötelességüknek érzik a Szent László táborok és tanulmányi
kirándulások megszervezését, az apródi intézmény fejlesztését. Nyáron, júnuis 16-17-én Budapesten hivatalosan is rangra emelik az erdélyi
törzsszéket, 18-án pedig újabb erdélyi rendtagokat avatnak a Nyárádmentén. A tagságra legalább két lovag javaslatával lehet előterjeszteni
valakit, ezt januárig kell felterjeszteni a főkapitánynak. Ugyanakkor egy év végi jótékonysági
est megszervezése is szóba került, de a rendnek
különböző helyi vagy erdélyi rendezvényeken
való képviseletéről is tárgyaltak, s már a következő három évre is körvonalazódnak a rendi
központi rendezvények.

Háromszáz református énekelt

Karácsonyi iskolai vásár Csíkfalván

Bővíti tevékenységét a
Szent László Rend

Van képünk hozzá
Zajlik az ákosfalvi teremfoci bajnokság

“Aki táncol, Istent keresi”

Jó úton a Bekecs
(3. oldal)

A szentgericei Gál László 21
szarvasmarhát tenyészt
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Tele tervekkel
A tavalyi évben a pályázatok készítésére és leadására fektettek inkább nagyobb hangsúlyt,
így látványos munkálatokat nem tudtak végezni – összegezte az elmúlt időszakot Szőcs
Antal polgármester, aki reménykedik: egy év múlva egészen más képet nyújt a község.

Madarason, Szentgericén és Bálintfalván egyaránt sikerült két alkalommal
is lekövezni az utcákat, köztük voltak
majdnem járhatatlanok is, amelyeket
sikerült jó minőségűvé tenni. Néhány
mezei utat is legyalultattak, hogy megkönnyítsék a gazdáknak a parcelláik
megközelítését. Ugyanakkor fontosnak
tartották, hogy vízátvezetőket építsenek
ki azokon az utakon, ahol az esők nyomán nagyobb mennyiségű víz zúdult le
többször is, hogy ezáltal a csapadékot az
árkokba tereljék és azok többé ne veszélyeztessék az utak minőségét. Mindhárom településen végeztek ilyen munkálatokat.
A nyári vakációban kifestették a bálintfalvi iskolát, felcsíszolták a parkettát,
új hőszigetelő ajtót szereltek fel, míg a
szentgericei iskolát tavalyelőtt újították
fel, ott jó körülmények között tanulnak
a diákok. A nyáron a madarasi iskolában
felújították a tornatermet, most iskolabusszal szállítják be ide a bálintfalvi és
szentgericei gyerekeket is, hogy normális körülmények között tudjanak sportolni, s ehhez igénybe vehetik az iskola
melletti kispályát is.
A községházán irattárat is kialakítottak, most már megfelelő körülmények
között tudják tárolni a dokumentumokat.
Elkezdték a régi szentgericei kultúrotthon lebontását, mivel a területet viszszakapta az unitárius egyház. A használhatatlan épület eltüntetését közmunkával
fogják folytatni az idén, mivel az eddigi
vállalkozó felhagyott a bontással.

geztek javítási munkálatokat. Egyelőre
még nem találtak erre anyagi fedezetet,
de remélik, hogy sikerül forrást szerezni
erre, az egykori kúria épületének legalább egy részét rendbe tudják tenni.

A helyi költségvetés felhasználásával szeretnék folytatni Madarason a
járdaépítést, elsősorban a Szentbenedek
felé vezető út mentén és az orvosi rendelő irányába, de másutt is van még munka, mintegy másfél kilométeren kellene
járólapokat elhelyezni.
Bálintfalván szeretnének új parkettát
szerelni a kultúrotthonban, de az iskolaépületet is bővíteni kellene legalább egy
teremmel, ugyanis sok gyermek van az
óvodában.
Kihasználnák a LEADER-en megnyíló pályázati lehetőségeket is, ebből
a két madarasi csorgót szeretnék felújítani, illetve rendezni körülöttük a területet. Az egészségügyi rendelő melletti
csorgóból nagyon jó minőségű, tiszta
víz folyik, míg a faluközpontban levő
csorgónál egy fertőtlenítést is kell végezni. A LEADER-en lehívható 50 ezer
euró elég is lenne ennek a projektnek a
kivitelelzésére.

Decemberben szemétkosarakat (kukákat) vásároltak, ezeket a járdák mentén a villanyoszlopokra szerelik fel.
Szeretnék elérni, hogy az egységes kosarak használatával minél több hulladékot tudjanak begyűjteni, illetve a falvak
köztisztaságán és képén is javítanának
ezáltal.
Szeretnék felújítani az önkormányzat épületét is, ugyanis itt rég nem vé-

és előleget is kaptak. Most folyik a közbeszerzés, néhány nap múlva kiderül, ki
nyeri el a munkálatok jogát. Az épületet
hőszigetelik, teljesen újjáépül a tetőzete, kicserélik a padlózatot, felújítják a
konyhát, azaz gyakorlatilag csupán a
jelenlegi falak maradnak, minden mást
felújítanak. A beruházás összértéke 650
ezer euró, ez magában foglalja az épület
felszerelését is.
Két pályázaton is támogatást nyert
az önkormányzat a Helyi Beruházások Országos Programján (PNDL). Az
egyik, 5.347.225 lej értékű projekt során 8,2 kilométer hosszúságban aszfaltoznak, azaz a község szinte minden,
eddig nem érintett utcáját korszerűsítik,
és néhány kisebb hidat is építenek. Egy

másik pályázaton 577.306 lejes támogatást nyertek egy egészségügyi központ
létesítésére Madarason. Ebből a célból
a volt moziépületet alakítják át, újítják
fel. Erre igencsak szükség volna, hogy
a faluban végre korszerű körülmények
között működhessen a családorvosi rendelő, gyógyszertár és a fogszati rendelő.
Az épületből elköltöztetik a falumúzeumi gyűjteményt – a legszerencsésebb az
volna, ha sikerülne ennek elhelyezése
céljából megvásárolni egy hagyományos falusi házat.
Felmérnék a külterületeket

Javításokat, építkezést
fontolgatnak

Végre elkezdődhetnek az
építkezések

Hamarosan elkezdődhet a szentgericei kultúrotthon teljes felújítása. Az önkormányzat már alá is írta a támogatási
szerződést a Kifizetési Ügynökséggel,
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Adventi kórustalálkozó Gegesben

Vendégoldal: Backamadaras község

Utakat, intézményeket
javítottak
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Az önkormányzat szerződést kötött
egy topográfus vállalkozással, amely
elvégzi a külterületek telekelését, ezt a
munkálatot az állam fogja támogatni.
Mivel néhány év múlva a telekkönyvek
meglétéhez fogják kötni a mezőgazdasági támogatásokat, fontos volna ezt a
folyamatot mihamarabb lefolytatni, ehhez az is szükséges, hogy a földterületek
gazdái jelentkezzenek a hivatalban a tulajdonjogi és egyéb igazoló iratokkal.

Decemberben tizedik alkalommal szervezték meg a Küküllői Református Egyházmegye
gyülekezeteinek adventi kórustalálkozóját.
A decemberi adventi kórustalálkozón
tizenhárom gyülekezet
kórusa, mintegy 300
személy vett részt, idős
férfiak és nők, középkorúak, ifjak és gyerekek,
alig tucatnyi vagy épp
háromtucatnyi énekest
számláló, de egyaránt lelkes csoportok álltak ki a
felújított gegesi templom placcára és adták elő
adventi énekeiket: Vadasd, Vámosgálfalva,
Segesvár, Nyárádszentimre, Kibéd, Szováta, Szászcsávás, Backamadaras, Hármasfalu,
Küküllőszéplak, Ádámos, Gogánváralja és a
házigazda Geges.
Az éneklés bezártával Bíró István esperes
arra biztatta a kórusokat, ezután is énekelje-

nek Isten dicsőségére és mások gyönyörűségére, hogy zengjen a dal a templomokban a
Küküllők és a Nyárád vidékén nemzedékről
nemzedékre.
Fülöp Judit gyülekezeti tag szerint Tőkés Attila
szervező gegesi lelkészt, az
egyházmegye zenei előadóját tíz évvel ezelőtt küldte
Gegesbe a Gondviselés.
A fiatal lelkész vállán egy
képzeletbeli székely tarisznyával érkezett, benne gondokkal, reményekkel, tervekkel. Akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy létrehozzon
egy gyülekezeti kórust, amely szeret és akar
énekelni, így már abban az évben létre is jött
a csoport. 2008-ban ugyanő megszervezte az
első egyházmegyei adventi kórustalálkozót a
faluban, és reményen felüli érdeklődés bontatkozott ki eziránt a következő időszakban. Az

első alkalommal 9, most 13 kórus volt jelen.
Az elmúlt tíz évben voltak hullámzások, sokan kiöregedtek, de jó látni, hogy szinte minden kórusban vannak fiatalok és gyerekek,
akik a kimaradottak helyébe léphessenek. A
tíz év alatt Szászcsávás, Gogánváralja, Szováta, Segesvár és Geges volt az, amely minden
kórustalálkozón részt vett. A tíz találkozóból
ötöt Gegesben, egyet-egyet Szovátán, Backamadarason, Vámosgálfalván, Hármasfaluban,
Nyárádmagyaróson rendeztek meg, a jövő évi
házgazda Szászcsávás lesz. A kóruséneklésre
mindig volt és lesz szükség a gyülekezetekben, és szinte mindenhol a kórus alkotja a gyülekezet magvát is – osztotta meg tapasztalatait
Tőkés Attila. A jubileumi alkalom szervezését
az Erdélyi Református Egyházkerület, a Küküllői Református Egyházmegye, a gegesi és
vadasdi református egyházközségek, a havadi
Polgármesteri Hivatal és a nyárádszeredai Genesis támogatta anyagilag.

Tíz éves a Bekecs néptáncegyüttes
December 26-án ünnepelte tizedik születésnapját a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes.
A Bekecs néptáncegyüttes tulajdonképpen
húsz éves – állítják egyesek Szeredában, hiszen 1997-től komolyabb néptáncoktatás folyt
Veress Kálmán vezetésével. A 2007-ig tartó
folyamatban főként a helyi diákságot célozták
meg és a Bocskai István Alapítvány támogatásával működött az együttes, de miután 2003ban Veress Kálmán távozott, nem volt állandó
oktató, mígnem találkoztak Benő Barnával.
Innen már egy új fejezetről beszélünk.
A 2007-ben alakult csoportot a Bocskai
István Elméleti Líceum táncos kedvű diákjai
alkották. 2008-ban kezdtek el dolgozni és turnézni az Erdélyország sok szép vize című előadásukkal. 2010-ben a Farsang farkára című
előadást, majd a Trilógia című táncjátékot
vitték színre. Ezután új, komolyabb fordulatot vett az együttes, színre vitték Vörösmarty Csongor és Tünde című drámáját. Ezután
részt vettek a Vérnász, a Szép magyar komédia, a Vitéz lélek, a Vihar és a Nem élhetek
muzsikaszó nélkül című művek előadásában
is. Ezután a Bekecs színre vitte a Hagyatékok
című előadást, és ennek sikere nyomán 2013ban jelentkezett a Fölszálott a páva népzenei

és néptánc tehetségkutató televíziós műsorba,
ahol a döntőben különdíjat szereztek.
Az önkormányzatok támogatásával 2013ban elindult a vidékre kihelyezett néptáncoktatás, amelyet a Bekecs néptáncegyüttes tagjai végeznek.
Nagy sikere
lett a kezdeményezésnek,
ma mintegy
700 gyereket
oktatnak szerte a Nyárádmentén. Ennek
nyomán született meg a Hamupipőke című táncjáték, ezután
készült el az Esszencia című előadás Erdély
néhány komoly tánchagyományú vidékének
anyagából. Ezt követte a Legendák kertjében
című előadás, amelynek Székelyföldön lett a
legnagyobb sikere.
A tíz év alatt több mint 80 táncos váltotta
egymást Nyárádszeredából, a Nyárádmentéről, Maros, Hargita és Kovászna megyékből.
Egy éve az együttest hivatásos előadótársulattá minősítették át.
Benő Barna együttesvezető nem hallgatta el: kész csoda, hogy az együttes még léte-

zik, és kevesen tudják azt, hogy májusban a
megszűnés határára sodródtak. Anyagilag
folyamatosan a fennmaradásért küszködnek,
de a jelek most arra utalnak, hogy ha nem is
megoldódni, de enyhülni látszik a jövőben ez
az állandó lehetetlen
állapot.
Aki csupán a szakmai szintet szemléli, az
elismerően nyilatkozik
az együttesről. Veress
Kálmán néptáncpedagógus, a Maros Művészegyüttes egykori
munkatársa szerint a
tánc önmaga a szeretet, aki pedig megtanul
táncolni, az Istent keresi. Kilyén Ilka színművész megragadó erőt lát áramlani az együttes
fiataljaiból: a Bekecs örömtáncot jár, a színpad megtelik szilaj erővel, és ez akkora varázs, amely csak keveseknek adatik meg. Tóth
Sándor szeredai polgármester azt tartja az
együttes egyik legnagyobb érdemének, hogy
újra megszerettette a néptáncot a felnőttekkel
és a közönséggel. A Bekecset nem a politika
„találta ki”, ezért tudott melléje állni az önkormányzat, és ha megtartják eddigi lelkesedésüket, lesz folytatás is – véli az elöljáró.

Újjáépülhet a jobbágytelki kultúrotthon
Az utóbbi években egyre inkább előtérbe
került a jobbágytelki kultúrotthon állapotának és egy új épület biztosításának kérdése.
A népi kultúrájáról és a lassan két évtizede itt működtetett nyári marosszéki népzene- és néptánctáboráról ismert nyárádmenti
településen egyre inkább zavaró lett a kultúrotthon állapota, azt nemcsak a helyi lakosság,
hanem a táborozók is szóvá tették. A székelyhodosi önkormányzat ismeri a kérdést, ezért
megvásároltak egy szemközti telket és tervet
készítettek egy új épületre. Azonban kiderült:

az állami szabványtervek szerinti épület nem
férne el az adott területen, ezért bizonyosra
vehető, hogy 2020-ig nem kap támogatást a
község egy új kultúrotthon felépítésére. Ezért
tavaly ősszel elhatározták: a meglévő ingatlan
felújítására pályáznak – tudtuk meg Barabási
Ottó polgármestertől. Az épület felújítása miatt azonban ki kellene költöznie az üzletnek
abból az ingatlanból, amelyben a kultúrotthonnal egy fedél alatt működik.
Mivel a kultúrotthon állaga igen megromlott, az alap és a falak nagy része használha-

tatlan, ezért a régi kőtömbös alapot betonnal
kell helyettesíteni és új falakat kell visszaépíteni rá, de a tetőszerkezet is újjáépítésre szorul. A jobbágytelkivel együtt az iszlói kultúrotthont is felújítanák, a két ingatlan költségei
558 ezer euróra rúgnának. A projekt az elbíráláskor 50 pontot kapott, de mivel előzőleg
már 35 pontos pályázatok is nyertek támogatást, a község reménykedik, hogy megkapja
a szükséges pénzt. Az eredményhirdetés még
az őszre volt esedékes, választ azonban a mai
napig nem kaptak.
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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.

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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Sikeres 2017-et zártak a tűzoltók
Munkával kezdődött az idei esztendő a csíkfalvi tűzoltók számára.
Ennek apropóján a lánglovagok tavalyi tevékenységéről is mérleget
vontunk.
Az év első napja munkával telt a csíkfalvi önkéntes tűzoltóknál:
délelőtt Csíkfalván sodródott le az útról egy személygépkocsi, a jelentős anyagi kár ellenére a két utast sikerült sértetlenül kimenteni, a
felborult autót kiemelni a sáncból. Este már a Szereda és Bere közötti
Aranyos-hídhoz riasztották őket, ahol egy gépkocsi kisodródott az úttestről és a patakmederbe zuhant. Az öt utast a mentők szállították el,
a csíkfalviak az autó kiemelésében segédkeztek.
A tavaly húsznál több bevetésen vettek részt a csíkfalviak, ennek
fele volt tűzeset, a többi baleset, és nemcsak a községben, hanem más
telelpülésekre is hívták őket – tudtuk meg Szabó Árpád parancsnoktól. Az idei két első balesetnél használniuk kellett az emelőtechnikát,
amivel a környéken csak ők rendelkeznek. A szervezettségüknek köszönhető az is, hogy a tavaly márciusi hatalmas tűzesetkor a jobbágyfalvi Tündér Ilona panziónál sikerült épületeket menteniük. A szűkös
keret miatt adományokból fejlesztették a felszereltséget: sokat köszönhetnek német barátaiknak, akiktől légpárnákat is kaptak, de sikerült
szerezni egy magasnyomású berendezést a bevetési palackok töltésére
is. A tavaly két esetkocsival gazdagodtak a belga barátoknak köszönhetően, idénre a németek segítségével juthatnak egy ötödik járműhöz.
Büszkék a megyei versenyen tavaly elért harmadik helyezésre is, míg
idén hatodszor szerveznek tűzoltó napokat májusban.
Ákosfalván
öt hivatásos személy dolgozik
a
vészhelyzeti
szolgálatnál, mellettük mintegy
ötven önkéntesre
is számíthatnak
– tudtuk meg
Móréh Tibor parancsnoktól. Az
ünnepi időszak csendes volt, de tavaly 37 esetben riasztották őket tűz
miatt, 14 balesetnél is helyszíneltek, de segítettek az elhárításban fák
kidőlésekor és áramvezetékek leszakadásakor, sőt kútba esett személyt
is kiemeltek. A szolgálat Madarastól Lőrincfalváig 25 települést fed
le, de Balavásárra is riasztják őket, miután az ottani autó ideiglenesen használhatatlan. Az ákosfalviak két esetkocsival és két szállítóeszközzel rendelkeznek. A bevetések mellett figyelnek a felkészülésre
is, tűzoltó rendezvényeket is szerveznek, megyei versenyeken is részt
vesznek.
A szeredai önkéntes tűzoltóság is eredményes évet tudhat maga
mögött: 16 éles bevetésen álltak helyt, de sokszor hívta a lakosság az
anyagi javak biztosítása, fák eltávolítása vagy kutak szivattyúzása érdekében is. Sok tapasztalatra tettek szert, a felszereltségük is bővült, az
önkormányzat húszezer lejjel támogatta, míg a Hargita megyei tűzoltóktól közel háromezer euró értékű feszítővágót is kaptak, a jeddi tűzoltóktól pedig ruházatot is. Tavaly ők is szerveztek tűzoltó találkozót,
hét esetben vettek részt hasonló rendezvényeken. Tevékenységeibe
lassan bevonták a gyerekeket is, már utánpótlás-nevelésen dolgoznak,
hogy a fiatalok is megtanulják: nemcsak bajban, hanem mindenkor a
közössség segítsére kell lenni – részletezte munkájukat Kacsó István
parancsnok.
Vidékünkön a forradalom után Remetén alakult meg leghamarabb
az önkéntes tűzoltóság, majdnem 12 éve. Majos Levente parancsnoktól
megtudtuk, hogy jelenleg két vizes autóval rendelkeznek, egy műszaki
mentésre van felszerelve, egy pedig nagyteljesítményű szivattyúval
van ellátva, és természetesen a légzőkészülékek és feszítővágó sem hiányzik, és egy-egy motorpumpát és áramfejlesztőt is vásároltak tavaly.
A 26 tagú csapatból tavaly januárban hárman végeztek vezetői tanfolyamot, februárban farsangi bált szerveztek, ugyancsak februárban
meglátogatták az osztrák tűzoltó barátaikat. Májusban Mártély testvértelepülés egy szegedi versenyre hívta meg őket, majd itthon részt
vettek a megyei versenyen és a vidék tűzoltó találkozóin. Tavaly 6 la-

kástűznél, 2 tarlótűznél és 2 balesetnél helyszíneltek, tehát viszonylag
csendes évük volt.
Az év végén végigjárták a falut, lomtalanítást végeztek,
naptáraikért pedig
adományokat kaptak, amiből új védőruházatot vásárolnak a csapatnak.
Hodoson is szeretnék létrehozni az
önkéntes tűzoltóságot, a néhány érdeklődő személy már részt vett néhány, a térségben szervezett tűzoltó rendezvényen is, de egyelőre sem
az önkormányzat, sem a közbirtokossságok vagy válllakozók nem tudtak pénzalapot nyújtani számukra: ha viszont megalakulnak, ruházatot
kaphatnának a többi alakulattól, és akár egy esetautót is kölcsön kaphatnának a csíkfalviaktól, ha egy fűthető garázst tudnának biztosítani.

Örökségünk őrei – Templomunk,
Nyárádszentanna
Az Örökségünk őrei - Fogadj örökbe egy műemléket! kezdeményezés célja a szórványban és interetnikus környezetben élő magyar
közösségek identitástudatának megőrzése és fejlesztése, a közösségi
élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás érzésének kialakítása
és fenntartása épített örökségünk védelme, ápolása által. A szeredai
Bocskai István líceum
10. és 11. osztályos diákokból álló csoportja
a tavaly ősszel kapcsolódott bele az RMDSZ
által kezdeményezett
projektbe, és Szentanna műemlék templomát
vették “szárnyaik alá”.
Oltyán Csaba irányító
tanár ismertette velük a projektet, majd decemberben meglátogatták a
kiválasztott épületet, megismerkedtek azzal, hiszen nem minden diák
helyi. December közepén másodszor is meglátogatták a templomot,
kitakarították azt, karácsonyfát díszítettek, majd irodalmi műsorral is
köszöntötték a gyülekezetet, illetve bemutatták nekik projektjük célját.
Ezzel párhuzamosan adatokat gyűjtenek és közölnek a templom múltjáról, hogy ismertebbé tegyék a nagyközönség körében – sorolta fel
az elmúlt időszak tevékenységeit Fazakas Balla Barna diák, aki azért
csatlakozott a csapathoz, mert úgy érzi, a mai világ háttérbe szorítja az
örökséget, de ezeket az értékeket meg kell becsülni, óvni kell.
Január 19-én délutánra egy villámcsődületet szerveztek, hogy felhívják a figyelmet erre az értékre. Sokan érkeztek a kisváros minden
sarkából, s alkonyatkor körbeállták a templomot és a haranglábat, majd
megadott jelre zseblámpákkal, mobil telefonokkal világítottak, miközben a magasból filmezték a kirajzolódó keresztény jelképet, a halat.
A néhány perces villámcsődület után Oltyán Csabától megtudtuk, a
közeljövőben a csapat riportot és kisfilmet is készít, a diákok elkészítik
az épület makettjét is, Gecző András tiszteletes hozzájárulásával forráskutatást is végeznek az egyházközség levéltárában. Az irányító tanár büszke arra, hogy az emberek értékelik ezt a műemlék templomot
és ennyien összegyűltek, a fiatalok segítségével a közösséget be tudták
vonni, és legalább ennyivel is felkeltik érdeklődésüket, figyelmüket a
régi templom iránt. A diákcsapat tagjaként Kádár Johanna társaival
egy emberként teszi, amit lehet tenni, hogy mások is felfigyeljenek a
még létező értékekre. Bereczki Anita a szentannai templomban konfirmált, ennek a gyülekezetnek a tagja, és úgy érzi, a falubeliek örülnek annak, hogy a diákok épp az ő templomukat
választották, bekapcsolódtak a gyülekezet életébe,
ünnep előtt kitakarították az épületet. A szentannaiak követik a csoport tevékenységét a közösségi
oldalon, megosztják másokkal a bejegyzéseket, és
ők maguk is szép szavakkal értékelik a munkát.
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Méhészkonferencia Nyárádszeredában
Tizenharmadik alkalommal szervezett méhésztalálkozót a
Nyárád-völgyi Méhészegyesület, amely lassan erdélyi találkozóvá
válik.
A Szent Ambrusnapi találkozó nyitómomentumaként
négy mézlovagrend
– a székesfehérvéri,
székelyudvarhelyi,
csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi – vonult fel zászlókkal,
amelyekre felsorakozásuk után emlékszalagot kötöttek a szervezők. Balde Ernő házigazda köszöntése után
főhajtással kezdődött az esemény: a méhészek idén elhunyt két kollegájukra emlékeztek.
Tíz év után ismét megtisztelte a szeredai rendezvényt jelenlétével Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
Előadásában az Európai Unió méhészetét vette górcső alá, illetve a
pénz világpiacára mutatott rá. Románia és Magyarország egyaránt
mézexportőr állam, de az árat a hordókban eladott mennyiség határozza meg. A világpiacon jelenleg a legszegényebb országokban
termelt méz ára a mérvadó, ezzel az alacsony összeggel az európai
méhészek nem tudják felvenni a versenyt. Nagyon fontosnak tartja
azonban, hogy a magyarországi Erős Norbert képviselő mézjelentést fog előterjeszteni az Európai Parlamentben, amely februárban
fogja ezt tárgyalni. Óriási dolog az, hogy az EU állást foglal a méhészek és a méz mellett, ez erős nyomásgyakorlás lehet az európai
méhészetek életben maradása érdekében.
Ezt követően a debreceni műlépüzem részéről érkezett Szanyi
Tibor és Vámos Alex a viaszról tartott előadást, dr. Békési László
méhegészségügyi kérdésekre adott választ, Dohos László az elmúlt
méhészeti évet elemezte.
Balde Ernő, a szervező nyárádmenti egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta: lassan erdélyivé válik a kezdetben nyárádmentieknek indított találkozó, hiszen nemcsak a székelyföldi méhészek
jöttek el, hanem Brassó és Fehér megyéből, de a Szilágyságból is
érkeztek érdeklődők, és külön örömére szolgál, hogy a lovagrendek
is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, amelyre sikerült értékes előadókat is elhoznia. Az OMME és a nyárádmentiek közötti
kapcsolat több évtizedes múltra tekint vissza – tudtuk meg Bross
Pétertől, aki szerint csodálatos, hogy a méhészek egy közösségbe
tartoznak. Nagyon fontosnak tartja a kétoldalú információáramlást:
nemcsak ők adják át tapasztalataikat az erdélyieknek, hanem ők is
megismerik Románia méhészeti kérdéseit.
A mintegy százötven résztvevő között találtuk Nagy Mártont,
Koronka volt polgármesterét is, aki nyugdíjas éveit méhészkedéssel
tölti. Egy hazai pályázaton tizenötezer eurót nyert nemrég, ebből
szinten tartja a méhállományát, eszközöket és mézpörgető berendezést vásárol, de villlanypásztort is, hiszen a medve Székelybósban is
jelen van, és köztudottan mézbarát.
A méhészek ezúttal mézet is gyűjtöttek a Szent Erzsébet Egyesületnek, a Pál atya ferences szerzetes gondozásában élő gyermekek
számára. Többen hoztak magukkal egy-két üveg mézet vagy tették
le annak pénzértékét a kijelölt helyre.

Sok anyaországi segítséget kapnak
A tavalyi év folyamán több kisprojektjükre támogatást szereztek
a szentgericeiek. A Sancta Gracia Egyesületnek sikerült 700 ezer
forintot lehívnia a Bethlen Gábor Alaptól, amelyből a nyáron a faluban szervezett Kulturális Napra is tudtak fordítani, illetve sikerült
kiutaztatni a helyi tánccsoportot a Reménység szigetére, a Szentgericeiek Találkozójára, amelyet minden szeptember első hétvégéjén
szerveznek meg Budapesten.

Az év végén sikerült 1,4 millió forintot elnyerniük a Csoóri Sándor Alaptól. Mivel a néptánccsoportnak már két korosztálya van, az
eddigi Fazakas János mellé egy második oktatót is szeretnének hozni, így a bérezésre is fordítanak ebből az összegből, amelynek másik
részét népviseleti darabok beszerzésére fordítják. Egy tavalyelőtti
pályázatból sikerült a nagyobb fiúknak, legényeknek népviseletet
beszerezni, idén a lányoknak és a kisfiúknak szeretnének készíttetni. A támogatási szerződést hamarosan megkötik a magyarországi
szervezettel.
Idén is jelentkeztek pályázattal a Bethlen Gábor Alaphoz: két
testvértelepülésükre szeretnének kiutazni a tánccsoporttal. Már
három évben kaptak meghívást Diósberénybe a május végi gyermeknapi programokra, idén is így lesz, de
Fertőszentmiklósra is
elutaznának a település várossá válásának
10. évfordulójára rendezett ünnepségre.
Az egyesület elnöke, Nagy György elmondta: nagy segítség
számukra a magyar
kormány támogatása, mert önerőből nagyon nehezen tudnák fenntartani a tánccsoportot, hiszen bár a szülők hozzáállása nagyon jó,
kevesebb a táncoskedvű gyerek. Ami az idei terveket illeti, az elnök
elmondta: minden évben fellépnek az Ezer Székely Leány Napja találkozón Csíksomlyón, az elszármazotrtak budapesti találkozóján,
de az is felvetődött, hogy a híres üveges táncukat a magyar Országházban is bemutassák.

Ismét sakkoztak Szentháromságon
Január 14-én negyedik alkalommal rendezték meg Szentháromságon a hagyományos téli sakkbajnokságot, amelyre 14 helyi és környékbeli személy jelentkezett be.
A jó hangulatban zajlott találkozó végén a legjobb “agytornászok” érmet, oklevelet, a tornagyőztes serleget is kapott. Az idei verseny
legjobbja a Bedéből érkezett Havadtői
Zsolt lett, őt követte a szintén bedei
Kövesdi Zsolt, a harmadik helyet a
szentháromsági Csiszér Árpád szerezte meg – értesültünk a helyi Aszalos
Lóránt-Árpád testnevelés tanártól, aki
már ötödik alkalommal szervezte meg
a tél bajnokságot. A faluban amúgy
nagy hagyománya van a sakkozásnak
és a téli bajnokságoknak. Az idei bajnokság kapcsán a szervező elmondta: ezúttal a résztvevők előzetes
felkészülés után neveztek be, azaz úgy tűnik, hogy a tornának vagy
rangja kezd lenni a környékbeli sakkozók körében, vagy csak egymásnak szeretnék megmutatni, hogy ki a jobb. A díjakat idén is a
résztvevők által befizetett nevezési díjakból fedezték, de ugyanebből egy kis vendéglátásra is futotta.
A januári sakkbajnokságokat mindeddig asztalitenisz bajnoksággal egybekötve szervezték, de mivel a legtöbb résztvevő párhuzamosan mindkét megmérettetésben részt vett ugyanazon a napon,
ezért idén szétválasztották a két versenyt, a ping-pongozókat februárban szólítják az asztalok mellé.
HIBAIGAZÍTÁS
A lapunk előző számában közölt Szent Márton napi ünnepségek
kapcsán pontosított Kiss Sándor Lóránt, a szervező unitárius egyházköség lelkésze, kiemelve, hogy ezúttal is volt hagyományos libasorsolás
(a boldog nyertes Kocsis Ferenc volt), a ludak kisorsolására pedig a
közönség kérésére került sor. A tévedésért az érintettek és a szervezők
szíves elnézését kérjük.
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Taneszközöket kapott a líceum
A Bethlen Gábor Alapnál nyert támogatásnak köszönhetően didaktikai eszközöket adományozott a szeredai Bocskai István Elméleti
Líceumnak a vásárhelyi Studium Prospero Alapítvány. A 600 ezer forint értékű felszerelések átadására január 18-án került sor Szeredában.
A Studium Prospero Alapítvány több évre visszanyúló programja keretében évente didaktikai eszközökkel támogatja a marosvásárhelyi, illetve a környéken lévő iskolákat a Bethlen Gábor Alapnál nyert pályázat
révén, a kezdeményezés az oktatás minőségét hivatott hatékonyabbá tenni. Az ünnepélyes átadáson
dr. Vass Levente,
az alapítvány ügyvezető elnöke elmondta, 2017-ben
a szeredai líceum
részére nyújtottak
be pályázatot, amit
pozitívan bíráltak
el, így ez lett a hatodik intézmény,
amelyet támogatnak. Az iskolának az eszközökre nagy szüksége van,
viszont saját költségvetésből nem áll módjában beszerezni. Az elnyert
600 ezer forintból négy okos hangfalat, két hordozható számítógépet
és egy videoprojektort vásároltak. A hangfalak segítségével megoldódik a rendezvényeik hangosítása, a laptopok és a projektor pedig ma
már alapfelszerelésnek minősül egy korszerű oktatási intézmény didaktikai eszköztárában. Fülöp László, a középiskola igazgatója hangsúlyozta: nagyon sokat jelent számukra az adomány, mivel az iskola
költségvetése nem enged meg ilyen méretű beruházást. Az ajándékba
kapott felszerelést az iskola diákjai, pedagógusai alaposan ki tudják
majd használni, hiszen kivetítőre szinte minden második tanórán szükség van. Egy ilyen készüléke volt ugyan az iskolának, ám elavult, és
rendszerint egyidőben több órán is szükség van rá.

Két személyt alkalmazna a Natura
Újabb két személyt alkalmazna a Natura 2000 Gondnokság, hiszen jelenleg csak két személyt foglalkoztat – tudtuk meg Kovrig Zoltán igazgatótól.
A kistérség legutóbbi, januári ülésén arról döntöttek, hogy az eddigi egy lej helyett
ezután kettőt fizetnek lakosonként az
önkormányzatok a
Natura 2000 Gondnokság számlájárá
évi tagdíjként. Ezt
az igazgató kérte, miután a tavaly
megalakult Országos Természetvédelmi Hatóság felszólította a Szeredában
székelő Gondnokságot, hogy tegyen eleget a vállalt kötelezettségeinek, azaz újabb személyeket alkalmazzon, ugyanis jelenleg az igazgató mellett csupán
egy erdészmérnök végzettségű természetvédelmi őr dolgozik. Ha a
Nyárádmente Kistérségi Társulás és a Kis-Küküllő Térségi Társulás
önkormányzatai az újonnan megszavazott összeget is rendszeresen
utalják, elegendő lesz ahhoz, hogy egy-egy biológust és természetőrt
alkalmazzanak. Kovrig Zoltán is elismerte: két személy messze nem
elegendő egy 90 ezer hektáros terület felügyeletére sem szakmailag,
sem emberileg. Két újabb alkalmazottal azoban már jobban tudnának
a közössségek felé nyitni, tájékoztatni azokat különböző természetvédelmi tevékenységeikről, illetve hatékonyabban fel tudnának lépni a
törvénytelenségek elkövetése ellen, illetve felügyelni tudnák a természetgazdálkodási tevékenységeket is.
Idénre másik nagy feladata a Gondnokságnak, hogy életbe léptes-

se az általa ügykezelt természetvédelmi területek kezelési tervét. Ezt
a tervet 2016 végén hagyta jóvá a szakminisztérium, tavaly kezdték
el az abban foglalt intézkedések megvalósítását. Ennek folytatása érdekében ebben az évben pályázni is szeretnének, hiszen vannak olyan
intézkedések, amelyek nagyon sok pénzt igényelnek és amelyekre a
szervezetnek nincs anyagi fedezete. Ezért jelenleg egy európai uniós
finanszírozású pályázaton dolgoznak, remélhetőleg április-májusig
befejezik és be tudják nyújtani a szakminisztériumhoz. Ha sikeresek
lesznek, az ősz folyamán aláírthatják a támogatási szerződést, ez pedig
újabb négy évre biztosítana pénzforrást a területek felügyeletére, a különböző intézkedések megvalósítására és a gondnokság működésére.
Tavaly decemberben az igazgató beszámolt a nyárádmenti kistérségi közgyűlésnek az elmúlt év tevékenységéről is. Munkájuk nagy
része az engedélyek kibocsátásában mutatkozott meg, több mint félszáz engedélyt adtak ki erdőkitermelési tevékenységre, de különböző
területeken a nézőpontjukat is igényelték a hozzájuk fordulók. Továbbá felügyeleti munkát végeztek terepen, az erdők, vizek minőségét, az
erdőkitermelést és a vízügyi munkálatokat vizsgálták meg. Szakember
hiányában kevés nevelési tegvékenységet folytattak, elleneben ezt a
partner Milvus egyesület pótolta különböző programjaival. Mivel a
Gondnokság fontosnak tartja az ökológiai nevelési tevékenységeket
az ifjúság körében, a jövőben erre jobban odafigyel, intenzívebb kampányt is tervez.

Újabb pályázatokat hirdet a LEADER
Januári ülésén a Nyárádmente LEADER Egyesület
közgyűlése jóváhagyta a következő időszak pályázati
naptárát. Ezek szerint február 8. és március 15. között
újabb pályázati szesszió lesz nyitva.
A cégek számára elérhető M1 intézkedésre 590 ezer eurót irányoztak elő, ebből eddig négy sikeres pályázatra 240 ezer eurót szerződtek le. Még 350 ezer euró gazdára vár, ami 5-7 pályázatot jelent.
Azért, hogy pontszámegyenlőség esetén dönteni tudjanak a pályázók
között, a közgyűlés megszavazta három kritérium figyelembe vételét:
ki hány munkahelyet teremt a beruházás során, milyen típusú pályázatot nyújtott be, illetve hány százalékos forgalmat teljesít az előírt minimum 30% fölött az első lehívott támogatási részlet felhasználásával.
Az önkormányzatok az M2 intézkedésre pályázhatnak, eddig öt
sikeres pályázatot tartanak nyilván, amire 245 ezer eurót tudnak utalni,
miután a kifizetési ügynökség megköti minden pályázóval a szerződést. Itt még további nyolc pályázatot várnak a polgármesteri hivataloktól, hiszen még 345 ezer eurót lehet innen lehívni.
A civil szervezeteknek 270 ezer eurót különítettek el az M3 intézkedésen, mindeddig egyetlen sikeres pályázatot nyújtottak be erre,
amit 50 ezer euróval támogatnak meg, a fennmaradó 220 ezer euróra
feltétlenül várnak pályázókat.
Mindezek mellett megnyitják a másik két intézkedést is. Az M4
intézkedésen szociális pályázatokat várnak 100 ezer euró lehívására.
Olyan intézményeket lehet létrehozni, mint nappali foglalkoztató központ, otthoni beteggondozás, szociális ambulancia, szociális konyha.
A szolgáltatásokat akkreditáltatni kell, létrehozásra lehet igényelni
támogatást, de működésre nem. A pályázatokra 100%-os támogatást
nyújtanak.
Ugyancsak 100%-os támogatást kaphat az a projekt, amelyet a
most megnyíló turisztikai célú M5 intézkedésre várnak. Az elmúlt
LEADER ciklusban Remetén kistérségi turisztikai iroda jött létre,
honlap és kiadványok készültek, most ezt kellene továbbvinni egy
újabb térségi elképzelés révén. Olyan projektek jöhetnek szóba, mint:
• a Mária-út nyárádmenti szakaszának népszerűsítése kiadványok,
tájékoztató anyagok elkészítése, kihelyezése révén
• műemlék templomok és épületek népszerűsítése, a szellemi örökség megjelenítése
• bekecsi panorámia kialakítása (pihenőhelyek, emlékhelyek, látnivalók)
• tanösvények kialakítása – ha csatolható a Mária-úthoz
• a turisztikában érdekelt vállalkozások, szervezetek szakmai tömörítése egy TDM formájában
• telefonos applikáció, turisztikai zsebtérkép, kistérségi turisztikai
mobilstand készítése.

