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Kötelező a hulladék szétválogatása
Komoly változások elé nézünk a hulladékgazdálkodás terén az idei
évben. Ezután nem csak kétfelé kell válogatni a háztartásokban, gazdasági egységekben, intézményekben keletkező hulladékot, hanem az újrahasznosíthatót tovább kell fajtánként válogatni, tárolni, elszállítani.
A
Nyárádmentén már több mint tíz
éve zajlik a szelektív
hulladékgyűjtés és -elszállítás. Magyaróson
jelenleg két-kéthetente
szállítják el a háztartási és újrahasznosítható hulladékot. Ezek
begyűjtésére településenként konténereket
helyeztek ki, amelyeket a megyei tanácstól kaptak – tudtuk meg Kacsó
Antal polgármestertől, aki úgy véli: a kereskedelmi egységeket, a községházát és iskolákat kivéve kevés papírhulladék termelődik, üvegből
még kevesebb van, azonban a műanyag próbatételt fog jelenteni számukra is. Ami az új megyei hulladékbegyűjtési tervet illeti, az elöljáró
borúlátó: egy hónapban 34 alkalommal fordulna meg községükben a
szemetesautó, hetente akár kétszer is. Ez azonban nem megoldás: ha
nem juttatnak a lakosságnak kukát a négyféle hulladék különválogatásához, félő, hogy ismét megtelnek a települések szeméttel.
Jedd községben tavaly jelent meg a szelektív tárolás, a településeken gyűjtőkonténereket helyeztek ki az újrahasznosítható hulladék
számára, a házatartásit pedig a kapukból gyűjtik be, de még így is sokan
továbbra is vegyesen gyűjtik a szemetet. ”Komoly szigorításokra van
szükség” – szögezi le Bányai István polgármester. Ami az új szabályozásokat illeti, az elöljáró elmondta: már nem alkalmazzák, mert amúgyis két-három hónap múlva megjelenik az új szolgáltató egy másik begyűjtési és elszállítási rendszerrel, az majd megszabja az irányvonalat.
Az újrahasznosítható hulladék kötelező további szétválogatása
újdonságként jelenik meg, a legtöbben még nem is értesültek róla.
Remetén megszokta a lakosság a szelektív hulladékgyűjtést – jegyzi
meg K.T., aki nem az „agyonválogatást” látná megoldásnak, hanem
a tereken, folyópartokon szemetelők megbüntetését. Ami az idéntől alkalmazandó előrásokat illeti, úgy véli, „nehezen fog menni”, és a kereskedelmi egységek sem fognak örülni a „száz zsáknak”.
Madarason is megszokták az emberek a szelektív gyűjtést, ezért
az új rendszerre való átállás nem lesz túl nehéz, de szükség volna egy
alaposabb tájékoztató kampányra, amelyben az önkormányzatnak lenne nagy szerepe. Ha ez megvalósul, akkor a lakosság alkalmazkodni
fog a követelményekhez – mondta el véleményét Báthori Zsuzsánna,
aki nagyon jó dolognak tartja a kezdeményezést, „hiszen így nagyobb
esélyt adunk az újrahasznosításra és ezáltal környezetünk védelmét is
szolgáljuk”.

Kezdődik a jeddi csatornahálózat
kiépítése
Február 13-án Bányai István polgármester és a versenytárgyalást
megnyert cég képviselője aláírták a község eddigi legnagyobb beruházására vonatkozó kivitelezési szerződést. A 2.483.197 euró értékű projekt révén 18.470 méter csatornahálózatot, három szivattyúházat és 630
bekötést építenek. A munkálat márciusban kezdődik, a kivitelező cég
azt ígérte, hogy egy év alatt befejezi a hálózat kiépítését. A pályázati
kiírás nem tette lehetővé, hogy a községhez tartozó három kisebb falut
– Agárdot, Kebelét és Szentiványt – is belefoglalják a projektbe, de már
idén elkezdik tervezni a csatornahálózat kiterjesztését, hogy mire a ve-
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zeték elér az említett falvak határába, már meglegyen az anyagi háttér a
munkálat folytatására. A rendszer úgy volt megtervezve, hogy megbírja a három település kanalizálásának terhelését is. Terveik szerint nem
egyszerre adnák át az utcákat a kivitelezőnek, hanem szakaszokban,
ahogy a munkálattal haladnak, sőt, azt tervezik, hogy a vezetékek elhelyezése után az érintett utcákban elkezdik az aszfaltozást is.

Még mindig akadozik a kétnyelvűsítés
Bár többször is hangzott el ígéret arra nézve, hogy hangsúlyosan
figyelni fog a megyei tanács az általa ügykezelt utakon a kétnyelvű
feliratokra, ezen a téren a vártnál kevesebb volt az előrelépés a 2018-as
évben.
A tavalyi év folyamán a Maros Megyei Tanács műszaki igazgatósága 269 útjelző táblát rendelt, ebből 17 volt kétnyelvű, azok is helyiségneveket és megyehatárokat jeleztek,
hiányzanak viszont a félreeső településeket jelző táblák. Kétnyelvű településnévtáblákat Remetén, Iszlóban, Lőrincfalván, Kebelében, Szentlőrincen, Sárdon,
Tompán, valamint Nyárádtő-Ákosfalva
útvonalon helyeztek ki. Azonban egyetlen olyan táblát sem helyeztek ki, amely
a félreeső települések felé irányítaná az
utasokat.
A Nyárád völgyében egynyelvű (román) irányjelző mutat Vármező, Hodos, Nagy- és Kisadorján, Bede és
Szentháromság, Harasztkerék, Kisgörgény és Székelycsóka, Fintaháza,
Teremi és Teremiújfalu, valamint Nyomát és Agárd irányába a megyei
utakon. Kétnyelvű irányjelző feliratokat szinte csak az önkormányzatok helyeztek ki a megyei utak mentén: Magyaróson Selye és Torboszló, Berében Márkod, Mája, Kendő, Keresztúr, Seprődnél Szentimre,
Szeredában Havadtő, Hodos, Szováta, Vásárhely, Sárdon Moson, Folyfalván Somosd, Csíkfalván Búzaháza és Vadad irányába. Hiányzik az
iránymutató Backamadarason Szentgerice irányába.
A CNAIR feladata lenne Sóváradon kihelyezni a “Transbekecsen” Magyarós és Vásárhely felé való letérőt jelző táblát, míg Tompa
alsó végén a megyei tanács kellene táblákat kihelyezzen, amelyek a
Vásárhely, a Szereda-Szováta, az Ákosfalva-Balavásár és ÁkosfalvaNyárádtő irányokat (is) jelezze az autósok számára. A megyei tanács
érdeklődésünkre ígéretet is tett a székelytompai útkereszteződés táblákkal való ellátására, illetve arra, hogy figyelni fognak a kétnyelvűség
érvényesítésére az ilyen esetekben.

Új kolbászrekord született
Február 9-én zajlott a Vámos Toros gasztronómiai fesztivál a magyarországi Sajóvámoson, ahol a szervezők 2019 méter kolbászt szerettek volna tölteni. Nos, nemcsak hogy elérték ezt, hanem a várakozást
felülmúlva megdöntötték az eddig a szerbek által tartott 2035 méteres
világrekordot is: 2431 méternél fogyott el a töltelék. A szorgos vámosiak péntek estétől szombat délig dolgoztak, összesen 1666 kilogramm
alapanyagot használtak fel. A töltési folyamatot filmfelvételeken is rögzítették, és valószínűleg az eredmény bekerül a Guiness világrekordok
gyűjteményébe.
A disznótoros rendezvényen részt vettek Sajóvámos nyárádmenti barátai
is: Jobbágytelkéről egy
felnőtt csoport azért utazott ki, hogy egy disznót a
nyárádmenti ízek és receptek szerint dolgozzon fel,
az elkészült étkeket pedig eladták a résztvevőknek, a bevételt pedig a
Jobbágytelki Kulturális Egyesület számára ajánlották fel. A szervezők a
jobbágytelki hagyományőrző néptánccsoportot is meghívták, hogy fellépjen a fesztivál programjában.
A nyárádmentiek közül mások is jártak az elmúlt hetekben hasonló
téli gasztronómiai rendezvényen az anyaországban: Csíkfalva község
küldöttsége Kakasdon, Magyarós küldöttsége Bekecs községben “disznólkodott”.
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közterület
Megvalósulhat Bocskai végrendelete
– Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester beszéde az idei Bocskai Napok alkalmából

Bocskai Istvánt 414 éve,
ezen a napon választották
Erdély fejedelmévé. Neves
alakja, példaszerű élete, önzetlen hazafiassága becses tanulság minden idők magyarjának. Bocskai István neve
örök értékű szimbólum a nemzet megmaradása
és a jövőépítés tekintetében. Az ő példáját szem
előtt tartva ünnepeljünk ma, emlékezzünk intelmeire és eszerint kell dolgoznunk is. Ahogy
Bocskai idejében, úgy ma sem könnyű, de nem
lehetetlen helyesen cselekedni. Ki kell alakítanunk egy pozitív jövőképet, amelynek alapja a
család, az egymásról való gondoskodás, a tisztelet és az összefogás.
1606- ban, amikor meghalt Bocskai István,
végrendeletében meghatározta a 17. századi
magyar politika célkitűzéseit, eszerint Erdély
mindig támogatni fogja Magyarországot. Ezt
a végrendeletet igyekszük ma is és a jövőben
is betartani, az összetartás, az összefogás és
együttműködés üzenetét kell továbbítanunk ma
is, úgy Erdély népének, mint az anyaországban
élőknek.
Nekünk, erdélyi magyaroknak, nyárádszeredaiaknak is az a célunk, hogy megmaradjunk
és építkezni tudjunk magyar közösségként, jólétben. Ehhez nagy segítséget nyújt Magyarország kormánya többek között az elmúlt nyolc év
nemzetpolitikai munkájával. Említhetjük a több
mint egymillió magyar állampolgár honosítását,
a köldökzsinór programot, a babakötvényt vagy
azt az identitás megőrzését támogató rendszert,
amely a magyar óvodáktól az egyetemig terjed.
(...) 2019-ben lehetőségünk lesz arra, hogy bebizonyítsuk, Bocskai végrendeletét ma is őrizzük
és betartjuk. Hiszen idén Európai Parlamenti
választások lesznek, ami soha nem volt ennyire
fontos. Nem kimondottan magunk miatt, hanem
Magyarország miatt. Az anyaországot kell most

megvédenünk. Abban tudunk segíteni, hogy
minél többen elmegyünk szavazni május 26-án,
mert ha nekünk is lesz magyar képviseletünk az
Európai Parlamentben, azzal erősíteni tudjuk a
FIDESZ frakcióját az Európai Néppártban.
A májusi választás magyar ügy, nekünk
magyaroknak ezúttal is össze kell fognunk,
nem csak itthon, hanem az egész Kárpát-medencében. Erősítsük a Kárpát-medencei magyar képviseletet, álljunk ki Európában a nemzeti ügyért! Ha ezt megvalósítjuk, egy keveset
vissza tudunk adni abból a törődésből, amit az
anyaországtól, a magyar kormánytól kaptunk.
Ha ezt megvalósítjuk, ezáltal is bebizonyíthatjuk, hogy nap mint nap, időről-időre beteljesítjük Bocskai István végakaratát. Hiszem azt,
hogy ha a munkánkat hittel és kitartással végezzük, Bocskai végrendelete is célba ér!

Van képünk hozzá

Jedd szerződést írt alá a csatornázásra

Javítják a szentgericei kultúrotthont

Állnak, de még nem működnek a
jelzőlámpák Ákosfalván

Kétnyelvű feliratok a bekecsalji utakon

Magyar jövőt magyar gyerekeknek
Letették a napközi alapkövét

(3. oldal)

Mesemondó versenyeken a nyárádmenti
gyerekek
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Vendégoldal: Backamadaras község
Túl egy sikeres éven
A tavalyi év összességében sikeresnek nevezhető: nemcsak azért, mert néhány pályázatot
megnyertek, hanem azért is, mert munkálatok is elkezdődhettek. Mindezekről és az idei év
kilátásairól Szőcs Antal polgármester számolt be.
Készül az egészségügyi központ, az
óvoda hamarosan felavatható, ha kitavaszodik, elkezdődhet az aszfaltozás is. A tavalyi
év nagy része papírmunkával, tervek előkészítésével, engedélyeztetéssel telt el, de
sikerült előkészíteni a nyertes projekteket,
így most arra várnak, hogy ezeket elkezdhessék, illetve az elkezdett beruházásokat
folytathassák. Mindig kevés a pénz, de
amennyi volt, azzal gazdálkodtak – fogalmazott a polgármester.
Új egészségügyi központ lesz

Elkezdődött Madarason a régi kultúrotthon, majd falumúzeum épületének felújítása, átalakítása, ugyanis az épületnek
már rendeletetést szánt a községvezetés,
egészségügyi központot hoz létre benne.

Amint elkészülnek a felújítással, a polgármesteri hivatal udvarán lévő ingatlanból az
új helyszínre költöznek át a családorvosi,
fogorvosi rendelők és a gyógyszertár. A
beruházásra pályázat révén sikerült finanszírozást szerezni, hogy méltó helyet biztosítsanak az egészségügyi intézményeknek.
A felújítás magába foglalja a tetőzet- és
nyílászárócserét, teljes belső-külső korszerűsítést. A tervek szerint a nyáron befejezik
a munkálatokat, a rendelők mellett korszerű
váróterem, mosdók, a gyógyszertárnak pedig külön raktárhelyiség lesz kialakítva, az
épület előtt parkolóhelyeket is létesítenek. A
megvalósításra a község pályázaton nyert
támogatást.
A rendelők és a gyógyszertár elköltöztetése egyrészt az eddigi épület leromlott állapota miatt indokolt, másrészt az elhelyezkedése miatt, ugyanis télen és esős időben
nehezen tudták megközelíteni. A falumúzeumban lévő tárgyakat egyelőre a rendelőknek jelenleg otthont adó épületben tárolják,
később derül ki, hogy a gyűjtemény hol kerül ismét kiállításra.
Szentgericén jó körülmények között
zajlik az egészségügyi ellátás, ott is működik családorvosi rendelő, fogászat, gyógyszertár. A gericei rendelőt a Tiboldi alapítvány működteti, a hollandok is nyújtanak

támogatást, míg tavaly a Bethlen Gábor
Alapnak köszönhetően mintegy három millió forintot fordított felújításokra a helyi református egyházközség, az épület udvarán
parkolóhelyeket alakítottak ki, felújították a
bejáratot. A Tiboldi alapítvány további 500
ezer forintot is kapott tavaly a BGA-tól, ezt
működtetési, apróbb javítási költségekre
fordíthatta.
Idén lesz aszfaltozás

Szintén az országos fejlesztési program keretében nyert finanszírozást az önkormányzat a helyi utcák és községi utak
leaszfaltozására. A közbeszerzési eljáráson,
az engedélyek beszerzésén túl vannak, hetek kérdése csupán, hogy a vállalkozó elkezdje a munkálatokat. A beruházás révén
Madaras, Szentgerice és Bálintfalva minden olyan utcája (összesen 8,2 kilométer)
szilárd burkolatot kap, ahol ez eddig hiányzott. A járdák korszerűsítése nem része a
projektnek, az elmúlt időszakban önerőből
próbáltak javítani a járdák állapotán, 2017ben másfél kilométer új járdát építettek, de
ezt folytatni kellene.
A községben egyelőre nincsen kiépítve
az ivóvíz- és szennyvízhálózat, de ha erre
majd sor kerülne, akkor sem kell feltörni a
burkolatot, ugyanis az úttest és a porták között elegendő távolságok vannak, hogy ott
elhelyezhessék a vezetékeket.
Rendezik a csorgókat

A LEADER programon újabb nyertes
pályázatnak örülhet a község. A támogatási
szerződést hamarosan
aláírják, így idén elkezdődhet a két madarasi
csorgó felújítása, valamint a környéküknek
a parkosítása. A nyári száraz időszakban
nagyon sokan járnak
ezekhez a kutakhoz vízért, nemcsak helyiek, hanem a környező
települések lakói is.
Befejezik az új óvodát

A magyar állam támogatásával épül új
óvoda és bölcsőde Madarason. A kivitelező
tavaly kezdte el a munkálatokat, és mivel
nagyon jó ütemben haladt, az épületet befedte, nyílászárókkal látta el a tél beállta
előtt, így egész télen folytathatta a belső
munkálatokat.

Nemrég elkezdték a terület bekerítését,
és reményeik szerint a tavasz végéig kulcsrakész állapotba kerül a kétszintes épület. A
projekt részét képezi az udvarrendezés és
játszótér
kialakítása, ugyanakkor szeretnének
parkolóhelyeket
is kialakítani, bár
még nem találták meg a megfelelő helyet.
Az új, korszerű épületben két óvodai
és egy bölcsődei csoport kap helyet, azaz
mintegy hatvan gyerek. A magyar állami
támogatással épült ingatlan tulajdonosa a
helyi református egyház lesz, az üzemeltetését pedig az önkormányzat vállalja,
haszonélvezője pedig az iskola lesz. A gyereklétszám nem csökken a községben, és a
környező településekről is érdeklődnek már
kisgyermekes szülők az intézmény iránt.
Várni kell az iskolafelújításra

A község a Regionális Operatív Program keretében pályázott a madarasi és a
szentgericei
iskolák korszerűsítésére, viszont
támogatást
egyelőre
nem kapott.
Pályázatuk
pénzhiány miatt várólistára került, s csak
akkor biztosítanak számukra forrást, ha
maradnak meg pénzek vagy megemelik
az erre szánt keretet. A madarasi iskolában
tantermeket újítottak volna fel, padlót cseréltek volna, megújult volna a tetőzet is. A
szentgericei iskola is alapos felújítást igényelne, nincsen sportterem sem, az itteni
gyerekeket hetente átszállítják Madarasra
sportolni.
Befejezni a tervezetteket

A polgármester szerint idén a megnyert
pályázatok befejezése jelenti az önkormányzat számára a prioritást. A szentgericei kultúrotthon felújításával is nagyon jó
ütemben haladnak, a külső munkálatokkal
szinte teljesen elkészültek, a belső munkálatok folynak, és remélik, hogy a nyárára
elkészül itt is a tavaly elindított beruházás.
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Mátyás királynál jártak

Zárult az Örökségünk őrei helyi szakasza

Február 16-án a szeredai általános iskolában került sor a második osztályos diákok mesemondó versenyének bekecsalji körzeti
szakaszára.
Őfelsége Mátyás nagy királyunk udvarába 19 deák érkezett Búzaházáról, Szentmártonból, Magyarósról, Márkodból, Beréből,
Gálfalváról, Szentháromságról,
Demeterfalváról és Szeredából,
hogy „szép históriával” szórakoztassa az udvari népet. Mindezt végigkövették a „budai vár”
főméltóságai (a zsűri), akik jó
belátásuk szerint és igazságosan
döntötték el, hogy kik állták ki legsikeresebben a próbát. A mesélés
szüneteiben kézműves műhelyekbe, táncterembe és lakomára hívták
a vendégeket és az udvari népet. Végül kiderült, hogy Mátyás királyunk a magyarósi Iszlai Éva Hajnalkát (tanítónő Adorjáni Éva) és a
szeredai Csiszér Violát (tanítónő Trufán Ildikó) viheti magával áruhás
vándorútjára (a verseny megyei szakaszára) március 23-án. Minden
gyerek jutalmat kapott, a legjobbak (a két győztes mellett a szeredai
Török Krisztina, Kacsó Orsolya, Kiss Adrienn, a gálfalvi Kovács Edina, Lunka Barbara és a demeterfalvi Novák Bianka, Szőcs Balázs)
értékes könyvjutalmat vehettek át. Kovács Ágnes, a szeredai tanítók
módszertani körfelelőse sikeresnek nevezte a rendezvényt, a körzet
tanítói lelkesen, igazi csapatmunkával dolgoztak azért, hogy mindenki tartalmas, szép élményekkel térhessen haza a királyi udvarból, a
históriás énekek, mesék világából.

Lezárult az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket
nevű mozgalom helyi versenyszakasza, a szeredai diákok számára
nagy élmény volt ez a projekt.
A szeredai Bocskai István középiskola tavalyelőtt csatlakozott
a programhoz, a szentannai után a szentlászlói unitárius műemlék
templom kutatását, népszerűsítését választották tavaly ősszel. A Falka Emőke és Molnár Andrea Zsuzsánna tanárnők vezette diákcsapat
november óta folyamatosan dolgozott, heti gyakorisággal látogatták
a templomot, adatrögzítést, fotódokumentálást végeztek, elkészült
a templom jelrajza és makettje, ötletbörzék zajlottak, folyamatosan
kommunikálták munkájukat egy
közösségi oldalon. A templom megismerésében, dokumentálásában sok
segítséget kaptak Kiss Mihály nyugalmazott helyi lelkésztől, de közben kitakarították a templom körüli
temetőt is. Novemberben Kiss Lóránt vásárhelyi restaurátor a templomszentély 15. századi freskóinak
néhány évvel ezelőtt végzett feltárási munkálatait mutatta be, majd
az ásatások egyik szakértője, Györfi Zalán régésztől olyan érdekességeket tudtak meg, mint a templom többlépcsős építése, illetve a
körülötte feltárt temetkezési helyek. Az összegyűjtött információkat a
Wikipédiára is feltöltötték, és megismerték a szentlászlói és nyomáti
templomok közötti földalatti alagút legendáját is.
Buksa Ferenc rigmányi lelkésznél a szentlászlói nemesi családokról tudtak meg adatokat, beszélgettek szentlászlói lakosokkal,
gyűjtöttek a templomhoz kötödő régi fényképeket. Az adventi időszakban egy szórólapot is készítettek a nyárádmenti középkori templomokról, majd a vásárhelyi Tiberius vonósnégyest hívták meg zenei
előadásra Szentlászlóra, továbbá kisvideó, televíziós klipp és rádióadás is készült a szeredai diákcsapat bevonásával.

Zsúfolt idény előtt a Bekecs együttes
Február 21-22-én háromszor láthatta a nyárádmenti közönség a
Bekecs táncszínház vadonatúj műsorát, a Mátyás király igazságait.
Az új előadás hat Mátyás-mesére épül, amelyekben a király figurája más-más módon bontakozik ki, mindvégig követve az igazság
útját. Az előadást tavaly nyáron kezdték el felépíteni, és tavaly szerették volna bemutatni, de csak egy decemberi nyilvános főpróbára jutott idő, ám azóta is sokat
csiszoltak a cselekményszálon.
Idénre nagyszabású
tervei vannak az együttesnek, két programot hirdetett meg. Az egyik révén
erdélyi
szórványtelepüléseket látogatnak meg,
fesztiválokon lépnek fel
az Ember az embertelenségben című előadással, de kérés szerint gyerek- és folklórműsort is
bemutatnak. Június 4-én Zalaegerszegen indítja egy teljes évre szóló, úgynevezett trianoni évét a Bekecs, és azt tervezik, hogy ez idő
alatt legkevesebb száz előadást tartanak szerte a Kárpát-medencében
a meglévő és mostani új műsoraikkal. Százhúsz napot turnéznának,
szeretnék végigjárni Felvidéket, Kárpátalját, Délvidéket, Muraközt,
Erdélyben a moldovai csángókat, bukaresti és bánsági magyarokat,
de a Dunántúlon letelepített bukovinai székelyeket is.
A múlt hétvégén indították el egy új folklórelőadás, a Fehér foltok felépítését is, amely az ember és az erdő viszonyára épít, illetve
szimbolisztikájában párhuzamot von a gyökerekkel, az értékekkel.
Idén is gőzerővel folyik a vidéki néptáncoktatás a nyárádmenti közösségekben, elindítottak egy ruhakészítési hullámot, hat csoportnak készíttettek népviseletet. Látványos gépparkfejlesztést is
terveznek: vásárolnak egy teherautót a műszaki állomány számára,
valamint egy kisbuszt is átalakítanak erre a célra, míg pályázatból a
táncosok számára újabb kisbuszt vásárolnának, a szervezési utazások
számára pedig egy személygépkocsit. Idénre legalább 90 előadást
terveznek a “nagycsoportnak”, és összesen 60 ezer kilométert fognak
utazni a Kárpát-medencei és hazai turnék során – avatott be a részletekbe Benő Barna Zsolt együttesvezető.

Felszerelték a tűzoltó autót
Januárban második alkalommal szervezett bált a Nyárádszeredai
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. A tavalyi bálon begyűlt adományokból
elkészült az alakulat új zászlaja, és elkezdtek adományokat gyűjteni
egy gyors beavatkozásokat elősegítő jármű beszerzése érdekében.
Csakhamar összegyűlt a helyi lakosságtól 12 ezer lej, így az ősz folyamán meg is vásárolhatták az autót. A januári bálban is összegyűlt
6 ezer lej, amit az újonnan vásárolt autó felszerelésére fordítottak,
benzines vízpumpát, tömlőket, sugárcsöveket, feszítőeszközöket vásároltak – tudtuk meg Kacsó István tűzoltóparancsnoktól.
A Magyarországról megvásárolt autó használt, de jó műszaki
állapotban van, és gyors beavatkozások alkalmával, főleg erdő- és
tarlótüzeknél fogják használni, hiszen gyakran olyan helyszínekre
riasztják az alakulatot, amelyet nagy autóval nehezen lehet megközelíteni. Ezzel a járművel néhány tűzoltó gyorsan kiszállhat az adott
helyszínre, kialakíthatja a tűzvonalat, így amikor a nagy autók megérkeznek, már csak rá kell
csatlakozniuk ezekre a vonalakra.
A tavaly 41 bevetésre
riasztották a szeredai önkéntes tűzoltókat: magasfeszültségű vonalakra zuhant ágak,
kidőlt fák eltávolítására, autóbalesetekhez, vihar- vagy
vízkárok elhárítására, húsz alkalommal tűzesetekhez, míg ötször különleges riasztást is kaptak. Megismerte, elfogadta őket a közösség,
megbíznak bennük és igénylik a segítségüket, ezért is köszönhetik
szinte teljesen a szeredai lakosságnak a gyors beavatkozású autó vásárlásához szükséges pénzt. Az alakulat nagy álma egy legalább 5000
litres tartálykocsi beszerzése lenne, hiszen a meglévő autó csupán
1800 liter vizet tud szállítani.
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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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Letették a szeredai napközi otthon alapkövét

Február 20-án Szeredában elhelyezték a
magyar kormány támogatásával épülő napközi
alapkövét.
Az ünnepi rendezvényt
megnyitó szentmisén Drócsa László plébános Noéval
példázódott, aki felismerve a
közelgő veszélyt, a csúfolódások ellenére bárkaépítésbe kezdett, ugyanígy a magyar kormány is, felismerve
a következő évek kihívásait,
elkezdte építeni azt a fellegvárat, amely megmenti a nemzetet. Olyan erős,
jellemes nemzetet kell nevelni, amelyről a nagy
népnevelő Márton Áron is ábrándozott. ”Nem
elég a tudást átadni, a jellemet, kitartást, a biztonságot is tovább kell adni – így érthető, hogy
az a ház, amelyik itt felépül, miért viseli Márton
Áron nevét” – hangoztatta a lelkész.
A jövőnek szóló üzenet gyermekrajzok és
vers kíséretében időkapszulába került, amelyet
az alapkőben helyeztek el az udvaron, majd egy
fehér márványlappal fedtek le.
Egy romos épület felújítása rövid távú terv,
de a szeredaiak egy óvoda alapkövének letételével hosszú távon gondolkodnak – hangsúlyozta
Tóth Sándor polgármester. “Vannak terveink,
van energiánk és van akikért dolgozni. Egy

közösséget így is kell építeni, egy társadalom
alapkövét így is le kell tenni” – fogalmazott a
városvezető, aki szerint másfél év múlva teljesen
más kép fogad majd
az udvaron, és 2020
szeptemberében már itt
kezdhetik a tanulást az
óvodások.
Egy alapkőletétel
mindig a jövőről szól,
és fontos pillanat, főleg,
ha egy óvodáról van
szó – emelte ki a Maros
Megyei Tanács elnöke. A szeredai közösség úgy
döntött, hogy óvodát épít, az itt élő emberek nem
sopánkodnak, hanem eltökéltek, és van tervük a
jövőre nézve. Egy ilyen terv a jövőbe vetett hitről és munkáról szól, és az a közösség, amely
óvodát mer építeni, hisz a maga erejében és be
is népesíti gyerekekkel az épületet – fejtette ki
Péter Ferenc, aki köszönetet mondott a magyar
kormánynak, amiért oktatási intézményeket,
műemlék épületeket javít fel, vállalkozásoknak
nyújt beruházási támogatásokat, fejlődést biztosít a közösségek, települések számára.
Ez a beruházás azt a célt szolgálja, hogy
ahol magyarok élnek a Kárpát-medencében, ott
a magyar gyerekek tudjanak magyar óvodába,
bölcsődébe járni. A magyar kormány által két

éve indított óvodafejlesztési program jól működik a Kárpát-medencében, az első két ütemben
38 milliárd, a mostani, harmadik fázisban 9 milliárd forintott fordított rá a kabinet. A program
keretében Erdélyben 94 új bölcsőde és óvoda
épül, valamint 102 meglévő épületet újítanak
fel. “A számoknál fontosabb az, hogy a gyerekek
jövőjét teremtjük meg. Az ember életének nincs
értelme gyermek nélkül, és nincs magyar jövő
magyar gyermek nélkül” – mutatott rá az ünnepségen jelenlevő Potápi Árpád János, a magyar
kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára.
A szeredai katolikus egyház egy főtéri épület egyik részét és a hozzá tartozó telket vásárolta meg, hogy azt felújítsa és kibővítse napközi
otthon céljából. A támogatást az egyházközség
kapja a magyar kormánytól a beruházásra, de a
napközi fenntartója az önkormányzat lesz. A polgármester úgy véli: a kapott hetven millió forintos támogatás nem lesz elegendő a kivitelezésre,
így a helyi közösségnek, az önkormányzatnak is
hozzá kell tennie egy bizonyos összeget. Az épületben két csoportban tanulhat több mint ötven
gyerek, s a tantermeken, öltözőkön, mosdókon
kívül konyha, étkezde, betegápoló helyiség is
lesz itt, a tágas udvar és kert elegendő helyet tud
biztosítani játszótérnek, zöldövezetnek is. A terv
szerint jövő szeptemberben már itt kezdenék a
tanévet az óvodások.

Méltón emlékeztek a fejedelemre
Február 20-24. között huszonhatodik alkalommal rendezték meg Nyárádszeredában a
hagyományos Bocskai Napokat, emlékezve arra
pillanatra, amikor 1605. február 21-én Bocskai
István bihari főurat itt választották erdélyi fejedelemmé a székelyek.
Az idei ünnepség szerdán az új napközi otthon alapkövének letételével vette kezdetét, majd
csütörtökön az egykori uralkodó nevét viselő
középiskolában ismét sor került a Maros megyei
középiskolák közötti hagyományos történelmi
vetélkedőre A fejedelem és kora címmel. A Bekecs népáncszínház kétszer is bemutatta aznap
a Mátyás király igazságai című új előadását,
ezt követően sor került Bocskai mellszobrának
megkoszorúzására a főtéren és elhangzott Tóth

Sándor polgármester ünnepköszöntője a fejedelemválasztás 414. évfordulóján. Pénteken délelőtt
ismét volt Bekecs-előadás, ismét megrendezték
a hagyományos Bocskai
Kupa focitornát is, majd
este a kézdivásárhelyi városi színház mutatta be
Yasmina Reza Művészet
című darabját a szeredai
kultúrotthonban. Vasárnap
délelőtt a főtéri református
templomban tartottak ünnepi istentisztelet, amely-

nek keretében a középiskolás diákok Magyarok Mózese címmel
mutattak be zenés-irodalmi műsort
a fejedelem tiszteletére, este pedig
a középiskola idei végzőseinek
szalagavató ünnepélyét tartották
meg a művelődési házban. Az idei
ünnepségen jelen voltak Szereda
testvértelepülésének
képviselői
is. A Napok keretében zárt körű
hangulatos borkóstolóra is sor került, amelynek házigazdája Csige
Tamás hajdúdorogi polgármester volt, borosgazdája Nyizsnyik
József, a Tokaj Borostyán Pince
borásza.

Éltetik a népdalkincset
Új célt tűzött ki a Backamadarasért Egyesület: komolyabban is foglalkozni a népi kultúrájával, ezért február 17-én farsangi nótázást
szerveztek.
Az ötletet az adta, hogy mulatságokon
rájöttek, a legtöbb fiatal alig ismeri ezt a kultúrkincset. Így
tették meg az
első lépéseket,
hogy átörökítsenek
minél
több éneket,
amíg vannak
helyi
adatközlők.
Az
első nótázásra
a
szervezők
nagy örömére
70 személy érkezett, diákok, néptáncosok, fiatalok, fiatal családok, középkorúak és idősek,

s az éneklés négy órán át tartott – értesültünk
Báthori Zsuzsannától, a szervezet elnökétől.
Hetvennél több népdal és nóta hangzott el,
a kezdeményezők pedig úgy tervezik, hogy a tavaszi munkák beálltáig vasárnaponkét találkoznak, majd a tél beálltával folytatják az éneklést,
az elhangzott dalok
szövegét
pedig lejegyzik és
kinyomtatják, később
esetleg egy
füzet formájában
is megjelentetnék.
Makkai Lajos 260 lejegyzett dallal rendelkezik,
amelyet szívesen átadna a fiatal nemzedéknek.

Az egyesület vezetője úgy érzi, ha egy személy
legalább egy éneket is megtanul, már megérte
dolgozni.
Hasonló rendezvényt szerveztek a szomszédos Szentbenedeken is, az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület a magyar kultúra
hetét énekléssel, mulatsággal zárta, mert úgy
véli, hogy a népdalaink, nótáink az egyik legnagyobb kincsünk. Január 26-án nótázásra,
szórakozásra hívták a falu lakóit, az egybegyűlt
közel ötven helyi az egykori farsangi időszak
fonóinak hangulatát is átélhette, hiszen nemcsak 83 nóta és népdal eléneklésének lehetett
részese, hanem az ilyenkor faluhelyen szokásos
farsangi étkek is előkerültek, a kukoricaleves,
fánk és sütemények, és került ital is a poharakba, hogy mindenkinek legyen kedve és bátorsága közösségben énekelni, no meg viccelődni.
A hangulatot az élőzene is fokozta, egy adott
pillanatban néhányan táncra is perdütek.
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