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Megkérdeztük:

Milyen tervekkel vágnak neki a 2019. esztendőnek?

Bányai István,
Jedd polgármestere
Eseménydúsnak ígérkezik a 2019-es esztendő, ugyanis az eddiginél nagyobb összeget
tudunk befektetni a község területén: szám szerint a tavalyinál talán kevesebb, de értékben nagyobb projektek éve lesz. Hamarosan leszerződjük Jedd történetének legnagyobb befektetését,
a csatornahálózatot, amely közel 18,5 kilométer
csatornahálózat, 3 pumpaház és 630 bekötés megépítését jelenti, ezek
összértéke 2.438.197 euró. Ahogy a csatornahálózattal haladunk, és
ahogy a költségvetés engedi, elkezdjük a tervezett utcák aszfaltozását.
Hamarosan aláírjuk a szerződést a községben levő négy iskolaudvar
modernizálására, új kerítések, sportpályák, játszóterek létesülnek 81
ezer euró értékben, európai pályázatból. Ugyancsak uniós alapokból
felújítjuk a sportöltözőt, egy új és modern épület létesül a kellő felszerelésekkel, raktárhelyiséggel, ennek értéke mintegy 80 ezer euró.
Befejezzük a jeddi óvoda bővítését, és jó eséllyel elkezdődnek a munkálatok a megyei út szélesítése kapcsán. Ha a kormány jóváhagyja a
tavaly elvett pénzek felhasználását, újabb két-három utcát is leaszfaltozunk.
A község gazdaságának fellendítését célzó törekvések folyatatásaként újabb forrásokat szeretnénk lehívni egy nemrég leadott új POCU
pályázat keretében, amely révén támogatást biztosítanánk azoknak a
jeddieknek, akik szociális vállalatokat hoznának létre. Egy majdnem
3 millió euró összértékű partnerségi projektből valamivel több, mint
1 millió eurót hoznánk a községbe, amelyből legkevesebb 8 újonnan
létrejövő cég kapna támogatást. A már megvalósítás fázisában levő
korábbi POCU projektünkkel együtt így a hivatal által támogatott vállalkozások száma 50 feletti lenne, számukra majdnem 2 millió eurós
támogatást biztosíthatunk, és ezzel több mint 155 munkahely is létesülne.
Balogh István,
Csíkfalva polgármestere
Elsősorban az elkezdett projekteket kellene
befejeznünk. Egyik ilyen a vadadi, szentmártoni
és búzaházi kultúrotthonok felújítása, ennek befejezése szeptemberre várható. A csíkfalvi napközi építése a tavaly elkezdődött, de a búzaházi,
vadadi és csíkfalvi iskolák felújítása és a jobbágyfalvi új iskola építése nem, még közbeszerzés alatt van, várjuk a cégek jelentkezését, hogy kiválasszuk a kivitelezőt. Az óvoda az idén elkészül, a többi átnyúlik jövőre is. Nagyon
sürgősen be kellene fejezni a csatornarendszer építését és beindítani
azt, a határidő az év közepéig van. Folytatni kellene a kataszteri munkálatokat, ez több éves terv, reméljük, hogy lépni tudunk ez ügyben is.
El kell kezdeni a búzaházi ravatalozó építését, a vadadi bővítését. Ha a
csatornázás befejeződik, elkezdenénk az utcák lekövezését, és reméljük, hogy az idén letehetünk egy pályázatot az utcák aszfaltozására,
de ez átnyúlik a következő évekre. Az idén ki kell vitelezni még egy
pályázatot, amely révén a község közterein, középületeinél több mint
50 térfigyelő kamerát helyezünk ki, ettől a közbiztonság javulását reméljük. Amennyiben a fejlesztési minisztérium beváltja ígéretét, idén
befejeznénk a csíkfalvi sportbázis építését és elkezdenénk a csíkfalvi
új kultúrotthon építését.
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Takács Szabolcs István,
Koronka polgármestere
Nagy reményekkel megyünk neki az idei évnek, készen állunk 25 tervvel, amelyeket szeretnénk megvalósítani, vagy legalább nagy részét,
amíg futja anyagilag. Ezek közül legfontosabbb
Székelybós víz- és csatornahálózata, a munkálat
közbeszerzése és elkezdése. Ez egy nagy beruházás, öt kilométerről és pumpaházakról van szó, ez
a koronkai, majd a vásárhelyi rendszerekbe lesz bekötve. A közvilágítási
hálózatban a lámpatesteket szeretnénk kicserélni energiatakarékos, LEDesekre. Szeretnénk megvásárolni a községközpontban egy 1,2 hektáros
területet, tárgyalásokat folytatunk a tulajdonosokkal, itt egy sportkomplexumot szeretnénk építeni, ugyanis az iskolánál egy elenyészően kicsi
pálya van, itt viszont tágasabb helyen sportolhatnának a gyerekek, és
természetesen másoknak is lehetőségük volna használni azt. Van egy LEADER pályázatunk, hogy Székelybósban egy műfüves pályát hozzunk
létre, amely ugyancsak közösségi használatú lenne, továbbá feljavítjuk
a koronkai iskolánál a pálya megrongálódótt műfüves borítását. Szeretnénk feljavítani az orvosi rendelő helyiségeit, bővíteni a víz- és csatornahálózatot, hogy szinte minden részt le tudjunk fedni a településen. Még
az idei tervek közt aszfaltozás, út- és aszfaltépítés is szerepel.
Szépen haladunk az utak és utcák betelekelésével, de van néhány
problémánk a földtulajdonosokkal, ezek is folyamatban vanak, hogy törvényessé tegyük a helyzetet. Falunapokat is szerveznénk, az idén meglátogatnak a testvértelepülésről, Kincsesbányáról is.
Szerettük volna a Backamadarast és Koronkát összekötő utat felújítani, hogy összekössük Vásárhellyel, de erre nem kaptunk egyelőre
támogatást, úgy, ahogy a bósi víz- és csatornahálózatra sem.
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Lám a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.

KANDIKÁLÓ

közterület
Áldást vittek az ákosfalvi diákok
Januárr 22-én az ákosfalvi iskola benyújtotta a szükséges dokumentációt, hogy lezárjon
egy decemberben megvalósított pályázatot: hamarosan kiderül,
hogy vajon eredményesen dolgoztak-e.

Iszlai Tibor,
Dózsa György (Lukafalva)
polgármestere
Ugyanazokkal a tervekkel kezdtük az évet,
mint a tavaly, hiszen a tavalyi projektek folytatódnak az idén is. Van két nagy projektünk, de
ezek még nem indultak el: a csatornahálózat
bővítése és az utcák korszerűsítése ott, ahol első
szakaszban elvégezték a csatornázást.
Sok energiánkat emésztette fel a tavaly, hogy pályázatot tegyünk
le a Regionális Operatív Programon az iskolák és óvodák korszerűsítésére. A lukafalvi Rákossy Lajos iskolát felújítanánk, és bővítenénk
laboratóriumokkal és tornateremmel, Teremiben, Újfaluban és Lőrincfalván felújítanánk és kibővítenénk az óvodákat, hogy napközivé alakítsuk azokat, ugyanis nagy igény van ezekre a fiatalok részéről. Van
egy területünk az egykori uradalomtól maradva, ott szeretnénk felszámolni a romladozó épületeket és szociális lakásokat építeni. Szeretnénk elindítani a halottasház-programot, tárgyalunk az egyházakkal,
hogy eldőljön, hol ki fog építeni. Tavalyról az iskolaprojektek miatt
elmaradt a játszóterek megépítése Újfaluban és Lőrincfalván, ezeket
szerenénk pótolni, pályáztunk a LEADER programon a közvilágítás
korszerűsítésére, ugyancsak tavaly felszereltünk 27 térfigyelő kamerát, ezek számát kellene bővíteni és egyeseket áthelyezni. Szeretnénk
két bővítési projektet is megvalósítani: a polgármesteri hivatal épületének tetőterében egy nagy gyűléstermet kialakítani, továbbá a lukafalvi sportbázisnál az öltöző tetőterében 6-8 szobát alakítanánk ki a testvértelepülési küldöttségek fogadására és megépítenénk egy kispályát
az épület mellett. Folyamatban van egy projekt, amely révén felújítjuk
a teremi kultúrotthont, továbbá a község összes művelődési otthona
számára hang- és fénytechnikát, székeket és színpadi függönyöket
szerzünk be. Reméljük, hogy a nyáron ezeket befejezzük, mert idén
Újfaluban lesz falunap, és a tavalyról elhalasztott teremi falunapot is
megtartanánk. Vannak még apróbb közbeszerzéseink, szeretnénk az
önkormányzatnak néhány községgazdálkodási kisgépet is beszerezni.
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Összenőtt a föld az éggel, Szégyen volna mégis-mégis
csupa fehér, csupa szürke.
egész nap bent rostokolni:
Ég és föld közt oszlopokként
mire való a csizma
feszül a kémények füstje.
meg az a sok meleg holmi?

Egy, a szegedi Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által működtetett versenyprogramra jelentkezett november végén az
ákosfalvi általános iskola. A SzékelyKapukZöldKapuk címet viselő program célja az innovatív vállalkozó szellemre nevelés. Az 5-8.
osztályos diákoknak szóló vetélkedő célja a
résztvevő tanulók és pedagógusok élményszerű együttműködésének elősegítése. Az
ákosfalviak egy szatmári iskola meghívására
léptek be az ökocivilizációs játékba – tudtuk
meg Józsa Gabriella igazgatónőtől. Besenyei
Ildikó tanárnő hozzátette: az ősszel a Közösségi kulturális vetélkedő kiírásra neveztek be,
amelynek megjelölt feladata a „Civilizációs
alapminta dramatizálása betlehemezéssel”.
Itt 15-30 perces derűs, néprajzilag is értékes
népi játék, betlehemes játék megtanulása volt
a feladat, amelyet december folyamán kellett
előadni az intézmény környezetében, legalább
öt helyen.
A nyolcadikos diákokból alkotott csapatnak Besenyei Ildikó tanárnő betanította a
betlehemes játékot, Kinda Boglárka néptáncos pedig a jelenet táncrészleteit tanította be.
A műsort december 18-23. között több helyszínen is bemutatták: a madarasi idősotthonban, a dévai Szent Ferenc alapítvány teremi
otthonában, az ákosfalvi polgármesteri hivatalban, katolikus templomban, a Farel cégnél

és a Surtec áruház cserefalvi egységénél. Mivel a program jelszava “áldást vinni, áldássá
válni”, a diákok jelképes ajándékokat vittek
a madarasi és teremi otthonok lakóinak: cukorkát, gyümölcsöt, ruhadarabokat, maguk
készítette apró ajándéktárgyakat és rajzokat. A
diákok lelkesen készültek a programokra, és
ha az ünnepek előtti napokban egy kevéssel is
többet gondoltak embertársaikra, szeretteikre
és az elesettekre, akkor már sokat nyertek, és
nem feledték a jelszót: adni, adni, mindig csak
adni, jó szót, bátorítást, hitet. Józsa Gabriella igazgatónő szerint is sokkal lényegesebb
a programnak a tanulókra gyakorolt hatása,
mintsem az esetleges nyeremények.

Új tábla került a hodosi emlékműre

Utakat aszfaltoztak az elmúlt időszakban

Van képünk hozzá
Egyre sikeresebb a Bekecs

Szavalóversenyek vidékünkön

Megajándékozták az időseket
Tizennyolc éve Szentbenedeken

(3. oldal)

Gyermeki szeretet

nyárádmenti

2

KIS ÚJSÁG

Nem volt rossz a tavalyi év
Figyelembe véve azt, hogy hogyan indult, a 2018. év nem mondhatni rossznak. Tartozása nincs az önkormányzatnak, mindenki megkapta a járandóságát, amit elterveztek, azt
több-kevesebb sikerrel el is végezték és az adókat is begyűjtötték – összegzett Karácsony
Károly polgármester.

Aszfaltúton a falvakba

A végéhez közeledik a 38-as községi út
korszerűsítése: a Nyomát és Szentlászló közötti szakasz teljesen be van
fejezve, a
GálfalvaNagyadorján
szakaszra rá
van húzva
az alapozó aszfaltréteg, következik a koptatóréteg is, és el van maradva egy 1,5 kilométernyi sánc betonlapokkal való kirakása.
Egyetlen számla nincs kifizetve a vállakozónak, a nyomáti szakasz felfestésének és
útjelző táblákkal való ellátásának értéke, de
amint jóváhagyják az állami költségvetést,
azt a pénzt is utalja a minisztérium. A beruházás teljes értéke közel 4 millió lej.
Felújítják a bedei otthont

Európai alapok felhasználásával idén
megújul a bedei kultúrotthon leromlott épülete is, bár a kezdés döcögős volt: az első
meghirdetésre egyetlen kivitelező sem jelentkeztt, a másodiknál óvás volt, az építkezési engedély is nehezen született meg, de
végül aláírták a kivitelezési szerződést, de
a munkálat már tavaszra maradt. Közben a
májusi árvíz által megrongált hidat is meg
kellett javítani az épület felé vezető utcán,
és saját alapból megvásárolták az épület
bekerítéséhez szükséges anyagokat. Így tavasszal elkezdődhet a teljes felújítást előíró
munkálat: az épületből csak a falak maradnak meg, teljesen kicserélik a tetőzetet, a
villany- és gázhálózatot, nyílászárókat, és
belső mosdókat alakítanak ki. A beruházás
értéke 340 ezer euró.
Készül a műfüves pálya

A LEADER program alapjaiból pályá-

zat útján
nyertek
pénzt egy
műfüves
sportpálya építésére. A
Szentháromságon folyó beruházást decemberben kellett volna befejezeni, de a havazás
és hideg miatt tavaszra hagyták a műgyep
leterítését és a megvilágító berendezésnek a
villanyhálózatra való rákapcsolását. A kispálya építése 287 ezer lejbe kerül.
Bővítik az iskolát

Folyik a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, remények szerint a tavaszszal elkezdődik és az év végére befejeződik
a gálfalvi iskola felújítása: a tetőszerkezet,
nyílászárók, fűtésrendszer
megújul,
az óvodát
és az iskolát különválasztják,
az épületet
pedig egy amfiteátrummal toldják meg. Az
építkezés idejére a tanítást más helyszíneken kell megoldani. Mivel a szentháromsági iskola felső szintje üres, oda helyezik
át a diákok nagy részét, de a gálfalvi sportteremnél is kialakítanak termeket a kisebbeknek a munkálat idejére. A beruházás
tervezett értéke 9 millió lej és kormánypénzekből fedezik.
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Sikeres évet zárt a Bekecs

Vendégoldal: Nyárádgálfalva község

Az aláírt projektek futnak, egyeseknél
a közbeszerzés van folyamatban, másoknál elkezdték a munkálatokat, a többi terv
az idei költségvetéstől függ. A tavalyi év
kivételes volt abból a szempontból, hogy
a költségvetésbe betervezett helyi bevételi
keretösszeget szinte teljesíteni tudták, azaz
az adókat is nagy százalékban behajtották.
Négy projekt van megvalósítási fázisban,
de saját alapokból is dolgoztak a közelmúltban – részletezte a községvezető.
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folyamatban az építkezés engedélyeztetése, következik a kivitelező kiválasztása, és
a költségvetés függvényében elkezdenék a
munkálatot, hogy legkésőbb a következő év
elején átadják a beruházást.
Európai támogatást nyertek ingyenes
wi-fi szolgáltatásra, most van folyamatban a
szerződés aláírása, és jelentkezők is vannak
a megvalósításra. Ezek szerint Gálfalván a
parkban és a sporttelepen szerelnének fel
ingyenes internetszolgáltatókat, de szeretnének ugyanilyent a szentháromsági iskola környékén is. Az internetszolgáltatás
költségeit az önkormányzat fizeti majd, de
ezek nem jelentenek túl nagy terhet – véli
az elöljáró.
Tervezni lehet

A tavaly saját forrásból elkezdték
Szentháromságon a járdák felújítását és
építését. Az elmúlt évben 1,8 kilométert
terveztek be, ezt nagyjából el is végezték,
és ezt szertnék folytatni az idén is. Ugyancsak saját erőből épülne meg a ravatalozó
a leomlott kastély helyén. Nem látják még
az idei költségvetést, van egy bizonytalansági helyzet, de tervezni kell. Törekednek
a közintézmények fenntartására és működtetésére. Növekednek a lakossági igények,
de a közszolgáltatások árai is. Az európai és
romániai pályázati alapok lassan kimerültek 2020-ig, így más forrásokat is keresnek.
A község tavalyi költségvetése 5,8 millió lej
volt, de ebből helyi bevétel csak 1,5 millió
(amiből nem sokra futja), míg pályázatokból több mint kétszerese, 3,2 millió lej külső pénz jött be a községbe.

Másra is jutott

Jó a testvérkapcsolat

Minden évben szerződést kötnek a
Caritas szerverzettel az otthoni beteggondozásra, működtetésére évente közel 40
ezer lejt fizetnek, de a szociális gondozók
fizetésének is 10 százaléka a helyi költségvetésből van. A Bekecs táncegyesület egy
összevont gálfalvi-szentháromsági gyerekcsoportot oktat, ez is közel 20 ezer lejt
igényel, de a sportéletet is támogatják egy
kisebb összeggel.
Gálfalván 2017-ben átadták az új ravatalozót, így már a többi települések is igénylik. Ott, ahol a temető az önkormányzaté,
vagy a temető közelében van önkormányzati terület, ott megpróbálnak ravatalozókat
építeni. Tavaly saját forrásból elkészíttették
a szentháromsági épület terveit, most van

Folyamatos a kapcsolattartás és csereprogram a magyarországi testvértelepüléssel. Tavaly
Kunsziget
fennállásának
550. évfordulóját ünnepelték,
ez alkalomból a
gálfalviak egy
faragott kaput
vittek ajándékba. Kunsziget
kapott
egy
újabb tűzoltóautót, így a meglévőt átadnák az idén Gálfalvának, ezért gondolkodnak egy önkéntes
tűzoltóalakulat létesítésében.

December 26-án tartotta 11. évzáró gáláját
a Bekecs táncegyesület Szeredában: rengeteg
munka, számtalan fellépés és hálás közönség
– ez az esztendő mérlege.
Ezúttal is telt ház előtt léptek színpadra a
Bekecs korcsoportjai: a KisBekecs mezőségi, az ApróBekecs ördöngösfüzesi, a
Morzsa-Bekecs nyárádmenti
koreográfiát mutatott be,
a legkisebbeket a BekecsJátszóház révén vezetik be
a népi kultúra világába. A
Nagy-Bekecs azt a kalotaszegi táncot mutatta be,
amellyel novemberben részt
vett a Fölszállott a páva című
televíziós vetélkedő elődöntőjében, majd legújabb koregráfiája, a nagyecesdi táncok révén

is elkápráztatta a közönséget, amely a helyi Prücsök zenekar bizonyítását is megtapsolhatta.
A Bekecs még sok mindenben távol áll az
igazi profi csoportoktól: a művészeti személyzet
14 fő, ami kiegészül egy ugyanekkora bedolgozó
művészgárdával, a műszaki
személyzet
csupán két fős,
adminisztratív
részleg
szinte nincs
is. A kistérség
egészére kiterjesztett néptáncoktatást
is az együttes
tagjai végzik Szeredától Magyarósig, Remetétől Lukafalváig. Tavaly bebarangolták Erdélyt

és Magyarországot az Esszencia című folklórműsorukkal, a Legendák kertjében című mesejátékukkal és az Ember az embertelenségben
című táncszínházi előadásukkal. A 2019-es év
a szórványok esztendeje lesz, olyan vidékekre
és településekre utazik el az együttes, ahol eddig
nem járt, de ahol a szórványnak igénye van erre
a kultúrára.
A csapat állandó támogatója Nyárádszereda önkormányzata, főtámogatója a magyar
kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkársága, továbbá támogatta őket a Maros Megyei
Tanács, Brendus Réka, a Csoóri Sándor Alap,
a Hagyományok Háza, a Bethlen Gábor Alap,
a Communitas Alapítvány, az RMDSZ, Tordai
Levente, Novák Levente, Balde Ernő és a Primer
Electro kft. Az együttes nagycsoporja 2018-ban
kilencszáz előadást tartott, az összes csoport előadásainak száma eléri az ezret.

A legjobb diákokat díjazták Remetén
A téli vakáció kezdete előtt legeredményesebb diákjait díjazta a remetei Dr. Nyulas
Ferenc Általános Iskola egy, a helyi katolikus
templomban rendezett színvonalas zenés-irodalmi műsor keretében.
Kacsó Zsuzsánna Tünde igazgatótól megtudtuk: az önkormányzat jóváhagyásával osztottak ösztöndíjakat, így a 2017-2018-as tanév
diákjai közül ötvennek tudtak érdem- és tanulmányi ösztöndíjat biztosítani egyenként 200 lej
értékben, míg további tíz tanuló 100 lejes társadalmi ösztöndíjban részesült.
Tanulmányi ösztöndíjat azoknak a felső
tagozatos tanulóknak nyújtottak át, akik legkevesebb 8,50-es évi átlageredménnyel és tízes

magaviselettel végezték el az adott tanévet. A
remetei iskolából a legjobb tanulónak az akkor
6. osztályos Fodor
Dániel bizonyult
9,97-es átlaggal. A
köszvényesi iskolából a legjobbnak
Cseresznyés Andrea 8. osztályos
tanuló bizonyult
színtízes átlaggal.
A 3. osztályos Kacsó Kriszta Johanna és Kovács Dániel Nándor érdemösztöndíjat
kaptak, amiért regemondásban és szavalásban a

megye legjobbjainak bizonyultak és az országos
versenyen is becsülettel helyt álltak.
Az igazgatónő elmondta: már három
éve kezdeményezték az
öszötöndíjak kiosztását,
de pénz hiányában a helyi tanács csak 2018-ban
hagyta jóvá ezt. A következőkben ezt az elsimerést rendszeressé tennék
és megpróbálnak erre
pénzforrást azonosítani.
Lehet, hogy jövőben már emelik az alsó értéket,
így is ösztönözve mindenkit a tanulásra.

Szavalóversenyeken jeleskedtek
Január 19-én megyeszerte megrendezték a
harmadik osztályos diákok szavalóversenyének
körzeti szakaszait.
A szovátai körzetből érkező 23 kisdiák
a gyuklakutai felújított 3. számú iskolában
méretkezett meg, vidékünkről Mikházáról és
Nyárádremetéről vett részt hat diák, akik közül
a remetei Moldovai Dávid Mihály és Gyögy
Szilvia (tanítónő Lokodi Melinda) dicséretben
részesültek.
A felső-nyárádmenti körzet szavalóversenyét idén a gálfalvi iskolában szervezték meg,

ahová 24 diák érkezett Szereda, Csíkfalva,
Bere, Magyarós és Gálfalva községek iskoláiból. A megméretkezés során a legjobbaknak bizonyultak:
Fodor Erika Viktória
és Butyurka Zsófia
(Szereda,
tanítónő
Kovács Ágnes) és a
seprődi Szövérfi Réka
Katalin
(tanítónő
Tăslăvan Melinda), míg a szeredai Fülöp Han-

na, Moldován Kinga Brigitta és a seprődi Szabó
Szilárd dicsértben, a sárdi Toma Delila különdíjat kapott.
A vásárhelyi körzet (Vásárhely, Balavásár, Backamadaras, Koronka, Ákosfalva)
legjobb 19 kisdiákja Ákosfalván mérte össze tudását,
a nyárádmenti gyerekek közül a zsűri a legkiválóbbnak
ítélte a koronkai Keresztesi
Anna Zórát (tanítónő Dósa Ibolya).

Tizennyolc éves álom Szentbenedeken
December 27-én 18. alkalommal köszöntötték a falu időseit Szentbenedeken.
Az időseket az Együtt Nyárádszentbenedekért
Egyesület
köszöntötte. A mostani karácsony fekete
volt a falu életében,
és ez ráébresztheti
az embereket, hogy a
legnagyobb ajándék
a család, a szeretet és
az együttlét, amikor
egymást kézen foghatjuk, egymás arcára mosolyt vagy örömkönnyeket csalhatunk
– mondta el köszöntő beszédében Nám Emese,

a szervező egyesület elnöke. Ezért idén is 150
falubeli és 15 elszármazott, 60. életévét betöltött személynek küldtek meghívót.
Szabó Gergely Levente református lelkész
karácsony áldásairól beszélt a közösségnek, Osváth
Csaba polgármester
Ákosfalva
község nevében
üdvözölte az egybegyűlteket. Az
ünneplőket tartalmas műsor fogadta: Orbán
Róbert Ady Karácsonyi rege című versével ve-

zette fel a helyi gyerekek és fiatalok köszöntő
műsorát, a Nagy Ottó vezette református gyülekezeti kórus előadását, a szeredai Bocskai
István Dalkar műkedvelő színjátszói pedig két
vidám jelenettel derítettek jókedvre mindenkit.
Az ünneplőket és a sok ismerős arcot Szabó Árpád megyei tanácsos is köszöntötte, a műsort
a Madarason élő Bari (Bukur) Erzsébet szülőföldről szóló szavalata zárta. A szeretetvendégséget követően sor került az idősek megajándékozására: mindenki egy szatyor édességet
az önkormányzat, egy szatyor élelmiszert az
egyesület részéről vehetett át. A faluban négy
személy töltötte be a 90. életévét: Incze Irén,
Szász Berta, Papp Károly és Szabados Anna, ez
utóbbi már a századikat tapossa!
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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 8:00-16:00 óra
szombat 8:00-13:00 óra
Telefon:0745067577
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Ingyenes internetet biztosítanak
Országszerte 224 település kap támogatást az Európai Uniótól
arra, hogy közterületeken ingyenes wifit biztosítsanak.
Az idén májusban meghirdetett pályázat eredményeit az ősszel
hirdették ki: Maros megyében hét önkormányzat kap pénzt erre a célra. A pályázat értelmében az Európai Unió 15 ezer eurós értékjegyet
ad a településeknek, hogy a közösségi élet színterein – könyvtárakban,
parkokban, köztereken – internetkapcsolatot tudjanak kiépíteni. A cégek, amelyek elvégezhetik a munkálatokat, egyenesen az európai hatóságoknál juthatnak hozzá a jegyek ellenértékéhez. A településeknek
vállalniuk kellett, hogy legalább három évig fedezik a wifirendszerek
működtetésével járó költségeket. Országszerte 224 település pályázott
sikeresen, Maros megyében Gálfalva, Ákosfalva, Szereda, Szováta,
Dicsőszentmárton, Ludas és Marosszentanna részesül a támogatásban.
A következő két évben további négy ilyen pályázati felhívást fognak
meghirdetni.

Új parókia épül Magyaróson
Nem kis munkálatba vágott bele a magyarósi református gyülekezet: az ősz folyamán új papilak építését kezdték el, s bár most a munkálat szünetel, májusban már állnia kell a kész épületnek.
A meglévő
melléképületet
lebontották és
október folyamán elkezdődött egy új épület alapjainak
építése, mára
már az első
szint falai is elkészültek. Erre
betonfödém
kerül, majd a
második szint
falait húzzák fel, arra pedig a tetőzetet. A munkálatokat a magyar kormány finanszírozza egy pályázati támogatás révén – vezetett be a részletekbe Lázár Balázs lelkész. Az új épület parókiaként szolgál majd,
a meglévőt pedig gyülekezeti házzá alakítják át, ahol egy konyha, két
vendégszoba és gyülekezeti terem áll majd a helyiek rendelkezésére.
Az új épüleletet május végére be kell fejezni, június végéig el kell
számolni a költségekkel. A magyarósi reformátusoknak van egy magyarországi testvérgyülekezete, Tahitótfalu. Az ottani lelkész világított
rá egy beszélgetés során, hogy milyen gyönyörű a bekecsalji vidék.
Akkor született meg a gondolat, hogy ha volna egy másik parókia, a
meglévőt át lehetne alakítani vendégházzá, gyerekeket lehetne hozni
néhány napos táborozásra, kikapcsolódásra, de az anyaországiak is
évente ellátogatnak Magyarósra, őket is el kell szállásolni. Ugyanakkor gyülekezeti alkalmakkor is szükség volna egy konyhára, egy
illemhelyre, egy tágasabb teremre – mindez megoldódna egyszerre,
ha a jelenlegi parókia felszabadulna. A gyülekezet nem kapta vissza
a volt felekezeti iskolát, amely egy időben bentlakásként is működött,
és úgy tűnik, nem is fogja visszakapni, tehát arra az ingatlanra nem
számíthatnak.

Biztosítva van az utak téli takarítása
Az utóbbi időszakban igazi téli időjárásban volt részünk, aminek
talán csak a gépkocsivezetők örültek kevésbé, hiszen a sűrű hóesés,
latyakos vagy havas utak alaposan próbára is teszik őket.
Az utak téli takarítása, járhatóvá tétele az ügykezelők feladata,
neki kell gondoskodni munkagépekről, fogyóanyagokról ezekre a
munkálatokra, vagy esetenként szerződéssel szakcégekre bízni ezeket
a feladatokat.
A megyei utak hét övezetre vannak felosztva, a Nyárádmentét
érintő részen a Marosi Utak és Hidak végzi a szolgáltatást – tájékoztatott a Maros Megyei Tanács.
Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó községi és helyi utak, ut-

cák takarítására egyesek szakcégekkel kötöttek szerződést, mások saját
gépeik bevetésével oldják meg a kérdést – derült ki a megyei prefektúra kimutatásából. Ezek szerint Szeredában és Csíkfalván Tóth Józef Attila egyéni vállalkozó végzi
a szolgáltatást,
Ákosfalva,
Bere,
Karácsonyfalva,
Remete, Gálfalva,
Lukafalva, Hodos,
Magyarós és
Madaras saját
gépeivel oldja
meg az utak
járjatóvá tételét, míg Koronka a Sylevi Salubriserv, Jedd a Romaris cég segítségét is igénybe veszi
szükség esetén a saját gépek mellett.
Szeredában évek óta szakcégre bízzák az utcák és a félreeső falvakba vezető utak takarítását. Az önkormányzat három gépet bérelt
egy helyi vállalkozótól a több mint 20 kilométernyi járófelület takarítására. Idéntől nem használnak homokot és sót, mint csúszásgátlót,
hiszen a homok után sár és por, a só után felmart betonréteg marad,
helyette apró kőzúzalékot és granulált klórt szór ki a vállalkozó. A lakosság figyelmét többször is felhívják arra, hogy tél idején mindenkinek kötelessége a kapuja előtti járdát rendszeresen letakarítani a hótól,
jégtől, és csúszásgátló anyaggal megszórni. Amennyiben a tulajdonos
elmulasztja ezt megtenni, a helyi rendőrség 100 lejtől 250 lejig terjedő
bírságot szabhat ki.

Erdeményes évet zártak
A legtöbbb vidéki önkormányzat eredményesen zárta a 2018. évet,
annak ellenére, hogy tavaly januárban az előrevetített költségvetésük
még a túlélésre is kevés volt.
Összességében nem volt hiány Szeredában a megvalósításokból
– újságolta Tóth Sándor polgármester. A tavalyi év egyik legjelentősebb eredménye, hogy elkezdődött a Sárdról Bőig vezető községi út
korszerűsítése, és decemberre a 7,2 kilométeres szakaszból már csak
1,2 maradt aszfaltréteg nélkül – a beruházást a fejlesztési minisztérium
5 millió lejjel támogatja. Sikerült a városközponttól az andrásfalvi iskoláig kiépíteni az új járdát, Demeterfalván hozzáláttak a régi és új iskolaszárnyak befejezéséhez, egységesítéséhez, erre a tavalyi év végén
521 ezer lejt kaptak a kormánytól. Saját alapból 460 ezer lejt költöttek
az iskolai tornacsarnok felújítására, a magyar kormány támogatásával a Székelyföld Labdarúgó Akadémia új műfüves focipályát épített
a szeredai alközpontban. Sikerült két stratégiailag is fontos területet
megvásárolni, továbbá Demeterfalván elkezdték a ravatalozó építését.
A román kormánytól decemberben 3,1 millió lejt kaptak, amelyből
idén a szentannai városrészen és Demeterfalva egyik részén is kiépítik az ivó- és szennyvízhálózatot, és a város minden egyes háztartását
rácsatlakoztatják erre.
A tavalyi esztendő minden idők legjobb éve volt, soha ennyi pénz
nem érkezett fejlesztésekre a községbe – állítja Kacsó Antal magyarósi polgármester. A LEADER programon nyert pályázati támogatásnak
köszönhetően teljesen megújították a közvilágítási rendszert, a települések központjában időjelző berendezést állítottak fel, a forgalmasabb pontokon pedig videokamerákat szereltek fel. Az ősz folyamán
elkezdődött a Magyarósról Selyébe vezető 4,5 kilométeres községi út
korszerűsítése. A sáncok és vízelvezetők kialakítása, az útalap megépítése után novemberben leterítették az első aszfaltréteget, a munkálatokat idén tavasszal véglegesítik. A beruházás értéke 5,1 millió lej, ezt a
kormány biztosítja.
Három nagyobb új beruházás várható 2019-ben a községben. Magyaróson teljes felújításon megy át az iskolaépület, a torboszlói óvoda felújítsára 500 ezer lejt használhat fel a kiválasztott kivitelező, a
magyarósi kultúrotthonnál újrakezdik a korszerűsítési munkálatokat,
miután az előző céggel szerződést kellett bontani.

