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Épül a remetei napközi
Tavaly júniusban kezdték el a munkálatokat a remetei napközi otthon építőtelepén, decemberig folyamatosan dolgoztak, majd
februárban újrakezdték a munkálatotkat.
Az épület három szintes lesz: a talajban levő 100 négyzetméteres pincerészben mosoda, szárító és kazánház kap helyet, a 400
négyzetméteres földszinten és 300 négyzetméteres emeleten pedig
tantermek, orvosi rendelő és elkülönítő, kis konyha, ebédlő, mosdók. A tetőzet megépítése után következik a víz és az áram bevezetése, a kazán beszerelése és a padlófűtés kiépítése. A kivitelezés
határideje 2020 júliusa.
A Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola igazgatója szerint a remetei közösségnek nagyon nagy szüksége van erre a beruházásra,
ezért értékeli a polgármester pályázatát, amellyel a kisgyermekes
szülőközösséget célozta meg, segítve a gyermek- és munkaválla-

az udvaron működik a kórház és a mentőállomás is, így nem gond
a betegellátás.
A megüresedett helyekre fennjáró vagy kisebb egészségügyi

A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 164. szám, 2019. június

Papp Róbert

gondokkal küszködő személyeket fogadnak, ehhez egy orvosi
ajánlás és egy társadalmi helyzetfelmérés is szükséges. Az intézményben a bentlakónak vagy hozzátartozójának havi 1800 lejes
saját hozzájárulást kell befizetnie, ha pedig az illető gyógyszeres
ellátásra vagy ágyhozkötötten pelenkázásra szorul, ezek költségei
is őt terhelik. Az érdeklődők a 0786-493092-es telefonszámon
kaphatnak válaszokat, információkat.

Autóra gyűjtenek a tűzoltók

lást, gyermenevelést ebben a rohanó világban. “Izgatottan várjuk
a modern, gyönyörű épület elkészülését, amely már a képzeletünkben meg is született” – mondta el Kacsó Zsuzsánna Tünde. Az
idei tanévben 4 csoportban 86 kisgyerek jár az óvodába, de évek
óta tanteremgondokkal küszködnek, és a következő tanévben is
ugyanennyi gyerekcsoport lesz. Így elengedhetetlenül szükségük
van az épülő tágas ingatlanra, ahol elférnek és délután is foglalkozni tudnának a kisgyerekekkel. Magyari Péter polgármester érdeklődésünkre elmondta: a hat tantermes napközi óvodát mihamarabb
be szeretnék indítani, de az nem megy könnyen, mert előtte engedélyeztetni is kell. Az intézmény működtetése az önkormányzat
feladata, ez máshol is így van, de azért a szülők hozzáállására is
számítanak.

Üres helyek a szeredai idősotthonban
Négy üres hely áll az érdeklődők rendelkezésére a 27 ágyas
szeredai idősotthonban, amelyek elfoglalhatók – tudtuk meg az
intézményért felelős Kovács Árpádtól. Elsődlegesen szeredaiakat,
nyárádmentieket, majd a megye más részeiről vagy más megyéből jelentkezőket fogadnak. Az otthon egy négy éve kibővített és
korszerűsített épületben működik két és három ágyas szobákkal,
minden szobában televízió és tusolóval ellátott mellékheyiség van,
a kétszintes épület saját korszerű konyhával, ebédlővel, társalgóval, mosodával, lifttel, hőközponttal és biztonsági kamerákkal van
ellátva. A bentlakóknak napi háromszori étkezést, 24 órás felügyeletet biztosítanak, két egészségügyi asszisztens és négy ápoló látja
el őket, az orvosi felügyeletet egy családorvos végzi, de ugyanazon
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Egy újabb tűzoltóautóra kezdeményezett gyűjtést a Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ezúttal egy tartálykocsit szereznének be.
A magyarországi testvérváros, Szerencs katasztrófavédelmi
igazgatósága ingyen átadna a szeredaiaknak egy használt, hétezer
literes tartállyal rendelkező esetkocsit. Ennek a járműnek a feljavításához és hazahozatalához kérik a lakosság támogatását a tűzoltók – tudtuk meg Kacsó Istvántól, a szeredai önkéntes tűzoltók
parancsnokától. Számításaik szerint mintegy 500 ezer forintra volna szükség, ezért fordulnak a szeredai lakossághoz és az esetleges
nagylelkű adományozókhoz. Az így beszerzett autó nagyban megkönnyítené az önkéntes tűzoltók munkáját, ugyanis jelenlegi esetkocsijuk csupán 1800 literes tartállyal rendelkezik, ami sokszor
kevésnek bizonyul, de a helyi hivatásos tűzoltók autója is csupán
kétezer liter vizet tud szállítani. Aki adományozni szeretne, a pénzösszeget Szereda központjában, a Centrum áruházban és a Toth`all
Electronics szervízüzletben található dobozban helyezheti el, vagy
hívhatja az egyesületet a 0784-774400-as telefonszámon.
Hasonló adakozásból gazdagodott egy terepjáró autóval a szeredai önkéntes tűzoltószolgálat, a tavaly kezdeményezett akcióban
viszonylag rövid idő alatt összegyűlt a szükséges háromezer euró,
amelyből megvásároltak egy járművet, majd az idei tűzoltó bál
adományaiból fel is szerelték és munkába állították azt.

Megvannak a bajnokok
Beváltak a reményeink, és
nyárádmenti csapatok nyerték a
megyei 5. és 6. ligás focibajnokságokat. Remete és Harasztkerék
évek óta uralják az 5. liga északi
és déli csoportjait, míg Csíkfalva
először lett bajnok a falusiban.
Gratulálunk, fiúk!
Remete
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közterület
Kincskeresővel kezdődött a vakáció
– Június 22-én vakációnyit(ogat)ó programot szervezett az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület –

Erre elsősorban a falubeli gyermekeket,
vagy a Nyárádszentbenedekhez kötődő vagy éppen itt tartozkodó apróságokat hívták kalandos
játékra a szervezők.

A reggel érkező gyerekeket ébresztgető,
ismerkedő csoportjátékokba vonták be, majd
külön-külön foglalkozásokat szerveztek az óvodásoknak és előkészítősőknek, illetve az iskolás
gyerekeknek. Előtte megbeszélték, hogy kinek
mit jelen a kincs szó, és ki mit lát kincsnek. A
kisebb gyerekek akadálypályákon, ugrálóiskolán mentek végig, bohócorrot gurítottak, búvárjátékot és „forró labdát” játszottak, s közben
pontokat gyűjtöttek, míg a nagyobbak stafétajátékokban ügyeskedtek labdával, mászókán,
gyűjtögetésben, a „nagyszájú” etetésében, falábon szereztek pontokat. Ezt követte a kacsatánc, majd a kisgyerekek az iskola területén, a
nagyobbak a falu adott pontjain „harácsoltak”,
azaz sok érdekességet, tárgyakat, élőlényeket
kerestek egy megadott lista alapján. Az újrahasznosításról sem feledkezek meg a szervezők,
a gyerekek használt tárgyakból készítettek pörgettyűket és vakációs képeket, majd utolsó lépésben különböző kártyák alapján kincsvadászat
folyt, amíg meglelték a kincsesládát, amelyből
előkerült mindenki számára egy-egy nyári vakációs bakancslista, cukorka, varázsnapszem-

üveg és egy színes, el nem olvadó, állatfigurás
jégkocka a forró napokra. A legnagyobb kincs
azonban az együtt töltött nap, a közös játék,
ének, az önbizalmat, ügyességet erősítő próbák
sokasága volt, egyszóval az, hogy mindenki
olyan jól érezte magát, mint amilyen szeretettel
készült erre a napra a szervező csapat: az Együtt
Nyárádszentbenedekért Egyesület részéről Nám
M. Emese tanítónő, Nádori Csilla óvónő és Kilyén Krisztina egyetemi hallgató. A megtalált
kincseket egy fagyi mellett osztották ki a szervezők a résztvevőknek. Nám M. Emese, a szervezet elnöke szerint sok gyerek nem a faluban
tanul, ezért van eset, hogy a helyi gyerekek nem
is ismerik egymást. Így a reggeli ismerkedő játékok és a nap nagy eredményének tekintik azt,
hogy a gyerekek kimondták egymásnak: „te a
barátom vagy”.

Bővítik, javítják a magyarósi iskolát

Szakrális maraton Mikházára

Főztek és mulattak Csíkfalván

Van képünk hozzá

Aszfaltoznak a megyei utakon

Összefogott a
Sóvidék és Nyárádmente
Szakrális Maraton Mikházára
(3. oldal)

Bajnoki örömök
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Nehéz folyamatok közepén
Nagy projektekbe kezdett a község, ezért a középületek és utak javítására kevesebb figyelmet fordítanak
jelenleg, hiszen most a szenyvízcsatorna-hálózat kiépítese jelenti a fő feladatot – fejtette ki látogatásunkkor Ferenczi György polgármester.

Elakadt a csatornaépítés

A község jelenlegi legnagyobb terve és
beruházása a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, amelynek kezdete mintegy 15 évre
nyúlik vissza. Több projekttel is próbáltak
pénzt szerezni, már akkor volt tervük és
benyújtottak pályázatot, amikor Borbély
László volt a környezetvédelmi miniszter. Akkor nagyközségként nem nyertek,
csak Lukafalva és Csíkfalva, mint kisebb
községek. Elena Udrea feljesztési miniszter idején is pályáztak, majd következtek
az európai támogatású projektek, ahol 2,5
millió euróra lehett integrált projekteket
benyújtani. Ez az összeg nem lett volna
elég a tervre, de úgy gondolták, hogy 500
ezerből Vásárhelyről ellátják vízzel Bodont, kétmillióból pedig elkezdik a községi
csatornahálózat építését. Végül nem tehettek le pályázatot, mert a megye településeinek vízellátásával csak az Aquaserv vállalat foglalkozhat. Így maradt az a pályázati
lehetőség, ahol egymillió eurót lehetett lehívni, de mivel a községi terv hét millióba
kerülne, a tervet át kellett dolgozni. Meg is
nyerték az egymilliót, de a közbeszerzési
folyamat nagyon lassan haladt: már 2015ben megtörtént a helyszíni szemle, viszont
a munkálatokra a közbeszerzést csak 2016ban tudták meghirdetni.
A több jelentkező közül a legkisebb öszszegű ajánlatot a vásárhelyi Energoplus cég
tette le, sajnos, más feltételeket nem lehetettt állítani, csak amit a törvény megengedett. A tervek elkészítése és az engedélyek
beszerzése után tavaly áprilisban kapott pa-

rancsot a cég a kivitelezés elkezdésére. Két
hónap alatt két kilométeren ki is építette a
hálózatot Csibán és Szentmiklóson, partvédelmet is végzett a Nyárád mellett, megöntötte a leendő szennyvíztisztító aljzatát,
és egy helyen végzett átfúrást a vízvédelmi
gáton, ahol a megtisztított vizet a Nyárádba
engednék vissza. Ez értékben a beruházás
egytizedét jelenti.
Innen kezdve a cég szinte teljesen szüneteltette a munkálatot, pedig idén áprilisig be kellett volna fejeznie azt. Többszöri tárgyalás és ígéret után sem folytatta a
munkálatot, így márciusban felbontották a
szerződést a kivitelezővel, hogy legalább a
garanciaösszeget visszatarthassák. Jelenleg
azon dolgoznak, hogy a hátralevő munkálatot közbeszerzésre bocsássák, de ha a volt
kivitelező perre viszi a dolgot, azzal csak
a községnek árt, miközben már eddig is
nagy károkat okozott. Ez az első szakasz 4
km hálózat lefektetését, és Szentmiklós és

Fintaháza között egy 2500 lakosra tervezett
szennyvíztisztító megépítését célozta meg.
Ez azonban nem készült el.
Jöhet a második szakasz

Abban reménykedik a községvezetés,
hogy kerül vállalkozó, aki befejezi az első
szakasz megépítését, ugyanis a második
szakasz jóval nagyobb dió, hiszen további 6
millió euróba kerül a teljes községi hálózat
kiépítése. A román kormány helyi fejlesztési programjából 29 millió lejes támogatást
sikerült megpályázni, ebből 30 kilométeres
hálózatot kell kiépíteni a községben, ez
minden utcát magába foglalna, kivéve egy
távol eső, nem lakott bodoni részt, és az új
negyedet sem, ahol magánutcák vannak.
Ennek ellenére is itt minden utca végén
kialakítanak egy-egy befogadó aknát, hogy
később ez a rész is csatlakozhasson a hálózatra. A szennyvíztisztítót pedig kibővítik
5000 lakosra és némi ipari kapacitásra.

A közbeszerzési eljárás hosszadalmas, már tavaly nyáron elkezdték, ősszel
megkezdődött a cégek versenyeztetése,
idén februárban sikerült szerződést aláírni
a tervezésre és közbeszerzésre egy szatmári céggel. A terv elkészült, azt letették
véleményezésre az Aquaservhez, kiadták
az építkezési engedélyt. Az építkezési felügyelőségnek voltak észrevételei, módosításokat kellett eszközölni, a rendőrség is
véleményezést kell adjon a közúti forgalom
korlátozásáról, de úgy gondolják, hogy júliusban a cég elkezdheti a munkálatokat.
Voltak nehéz projektjeik, de egy sem volt
olyan körülményes, mint a csatornahálózat
kiépítése – összegzett a polgármester.
Javítanák az úthálózatot

A tavalyi 114-es kormányrendelet révén a közigazgatási egységek kamat nélküli, kedvezményes kölcsönt vehetnének fel
beruházásokra, amelyet húsz év alatt kellene törleszteni. Van egy 30 millió lejes tanulmányuk a községi úthálózat korszerűsítésére, beleértve a bodoni út szélesítését is.
Miután jól meghányták-vetették a dolgot,
folyamodtak is a kölcsönért. Álomszerűnek
tűnik egy ilyen terv, de aki nem ábrándozik, az nem is tervez – véli a községvezető.
Vízhálózatot is szeretnének, érdeklődtek az
Aquaserv terveiről, hiszen 35 kilométeres
rendszerre volna szükség, ám a vízhálózat
építése nehéz, lassú folyamat lesz, hiszen a
régiós hálózat megtervezése is csak ezután
kezdődik el.
Híd kellene a Nyárádra

Csibán és Karácsonyfalván van egyegy régi fahíd a Nyárádon, amely veszélyessé vált. Felmérést végeztettek egy kolozsvári céggel, tanulmány készült, amely
szerint a két híd megtervezése és megépítése kétmillió lejbe kerülne. Ez fémszerkezetű, száz évre tervezett híd lenne. A jelenlegi
hidak közveszélyesek, erre figyelmeztették
is a járművek tulajdonosait, közmunkával
pedig annyira feljavították azokat, hogy a
gyalogos forgalomnak megfelel. A két híd
a Nyárád túloldalára eső száz hektáros, a
zöldségtermesztésre legalkalmasabb területtel kötné össze a két falut, jelenleg nagy
kerülővel, Folyfalváról lehet megközelíteni
gépekkel ezeket a területeket, de nemcsak
a 10 kilométer kitérő, hanem a rossz, sáros
utak is nehezítik ezt.
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Felújítják a Csűrszínházat

Vendégoldal: Nyárádkarácson község

Az előírásoknak megfelelő szinten,
járható állapotban tartják a közutakat,
ugyanúgy a kultútortthonok és iskolák is
nagyjából rendben vannak, Hagymásbodon kivételével minden faluban új iskola és
óvoda van, így most ezekre minimális kiadást eszközölnek – ismerte el az elöljáró.
A községben az utóbbi tíz évben a gázhálózatot is felújították, így néhány évtizedig ez
nem jelent problémát.

nyárádmenti

Alapos felújítási munkálatokba fogott a Csűrszínház épületében a
remetei önkormányzat.
A nézőtér fa padlózatát eltávolították, újraalapozták és lebetonozták a pádimentumot, amelyre rákerült az emelvényrendeszeres nézőtér
– mutatta meg a helyszínen Szélyes Ferenc színművész, a Csűrszínházi Egyesület elnöke, hozzátéve, hogy az idény lejártával a kivitelező
megépíti az új padlózatot is. A beruházást az önkormányzat eszközölte, már tavaly is szóba került,
de idénre sikerült elkülöníteni
a szükséges pénzalapot, illetve
a kivitelezésre megszervezni a
közbeszerzési eljárást. A munkálatot az tette szükségessé,
hogy az építéskor a kivitelező
nem alapozta meg kellően az
aljzatot s a fa padlónak nem
volt „lélegzési” lehetősége, ezért elrohadt. A nézőtér tetőszerkezete is
megrongálódott, beázik, így most azt is felújítják.
Csíki Dénes kanonok, köszvényesi-mikházi plébános évek óta
átadta használatra az egyesületnek az egykori mikházi kántori lakás
épületét, most ez is felújítás alá került. A munkálatokat önerőből végzik, illetve kalákát is szerveztek. Már látszanak az első eredmények:
kijavítottak, kimeszeltek két szobát, az udvarra és az utcára néző falakat, a múzeum segédletével, Varga Zoltán és Balla Zsigmond önkéntes
munkájával megújult az épület kőlépcsője és kerítése. A Kacsó család
leszármazottai négyévente találkozót szerveznek a mikházi ősi telken, ilyenkor összeadnak egy bizonyos pénzösszeget, amiből valamit
felújítanak, építenek a faluban. Idén azt vállalták fel, hogy a kántori
lakásba fektetnek be. Az épület első szobájába költözött át a Kacsóházból a falu és a porta két ismert szülötte, a néhai Kacsó Sándor író
és Széllyes Sándor mókamester gyűjteménye. A második helyiségben
tájszobát rendeznek be, míg az épület hátsó termét egyszerű, de tiszta
vendégszobává szeretnék átalakítani. Az udvaron térrendezési munkálatokat is végeznek majd – avatott be a tervek részleteibe Szélyes
Ferenc.

Ott voltak a Legendárium Karneválon
Harmadszor rendeztek Legendárium Karnevált Székelyudvarhelyen – míg a tavaly Csíkfalva, idén Nyárádszereda szerezte meg a második helyet az elemi osztályosok fellépésében.
Az idei Karneválon Csíkfalva és Szereda kisiskolásai képviselték
Maros megyét: a tavalyi díjazott, Balogh Tünde és Marton Erzsébet
Zsófia vezette csíkfalvi gyerekek idén a vármezői Tündérek forrása
című mondát dolgozták fel és vitték színpadra, míg a szeredai Deák
Farkas iskola apróságai “dobogóra” kerültek a magyarósi Kati kútja
című mondával. Kátai Judit tanítónő szerint az előkészítősők nagy örömmel
fogadták a fellépési lehetőséget, és bár csak mókázni, szórakozni készültek a
Legendáriumon, végtelenül
örülnek a meglepetésükre
megszerzett második díjnak. “Felemelő érzés volt
Szereda
a felvonuláson részt venni
és jól szórakoztunk a Mesehetes zenekar koncertjén.
Élménydús nap volt gyerek,
szülő és tanító számára. A
Legendárium csapatnak is
gratulálok a fantasztikus
szervezéshez, amellyel hozzájárultak, hogy jól érezzük
magunkat” – nyilatkozta a
pedagógus, aki fontosnak
Csíkfalva
találja azt is, hogy a gye-

rekek kiskoruktól megismerjék a magyar népmeséket, mondákat, legendákat, vegyenek részt a magyarságot összetartó rendezvényeken,
ahol hallhatnak számunkra ismeretlen történetekről, mondákról, megismerkedhetnek más tájegységeken élő magyar gyerekekkel és akár
barátságok is szövődhetnek közöttük. Bíró Krisztina, Veress Tünde és
Szentgyörgyi Ildikó szülők a színvonalas versenyt, kellemes környezetet, kedves, segítőkész szervezőket, a jól megtervezett, hangulatos
rendezvényt emelték ki, természetesen a pedagógus lelkes munkáját,
az első alkalommal itt fellépő szeredai kisgyerekek izgatottságát, örömét is, és úgy vélik, örök élmény marad ez a nap.

Aszfaltozzák az utcákat
Áprilisban elkezdték az utcák aszfaltozását Backamadaras községben. A kormánypénzekből fedezett munkálattal nagyon jól haladnak, a
lakosság is elégedett mindhárom településen.
Első lépésben Madarason, majd Szentgericén kezdték el a sáncok kiásását és néhány utca alapozását, majd aszfaltozását. Ahol az
utcák alatt hidak, átereszek vannak, az összeset újjáépítik a kivitelezés
során. A beruházást kormánypénzekből fedezik, a Helyi Fejlesztések
Országos Programjából 1.260 ezer eurót kapott a község a tervezésre
és kivitelezésre. A munkálat befejezésének határideje jövő év március
vége, de a kivitelező nagyon jó ütemben halad, és reményeik szerint
az ősz elejére át is tudják adni a teljes beruházást, ami összességében
22 utcát jelent 8,2 kilométer hosszúságban – részletezte Szőcs Antal
polgármester. A község önrésze
ebben a beruházásban mintegy
400 ezer lej.
A polgármester a lakosság
türelmét és elnézését kéri mindaddig, amíg a munkálatokat
befejezik, az aszfaltréteg lehúzása után a padkákat feltöltik.
Egyes utcákban megnövekedett
a forgalom és a jáművek sebessége, ez főleg azokon a helyeken jelent
gondot, ahol sok a gyerek, de a községvezetők már gondolkodnak a
sebességkorlátozáson, és egyben a gépkocsivezetőket is óvatosságra
intik.

Gulyásfőzés, szórakozás Csíkfalván
Tizennyolcadik alkalommal rendezett vándor gulyásfőző versenyt
június 22-én a Marosvásárhelyi Magányosok Klubja. A Csíkfalván
megtartott eseményen nem csak a magányosok vettek részt.
A rendezvényt a főszervező Kopacz Imola pszichológus, a klub
tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, a szervezőket és résztvevőket pedig
Balogh István polgármester köszöntötte, hangsúlyozva, hogy ezeknek a rendezvényeknek a szórakozás mellett összekovácsoló ereje is
van, és az elmúlt tizennyolc év mutatja, hogy ezek az emberek tudnak
egymásra figyelni és időt szakítani. A résztvevők észrevétlenül is hagyományőrzést végeznek, hiszen egyidőben a magyar gasztronómia
és a nótaéneklés hagyományára figyelnek. A zsűriben Kopacz Imola,
Hajlák Attila István katolikus plébános, dr. Makkai Gergely vásárhelyi
alpolgármester, Kilyén László színművész és Szabó Ödön mesterszakács is részt vett.
A Vásárhelyről érkezettek zöme idősebb korosztályhoz tartozó
volt, de nem mind a magányosok szervezetét képviselték, hanem voltak egyházi és baráti társaságok is, és a vendéglátó csíkfalvi önkormányzat is benevezett a versenyre. A megnyitó után a kilenc csapat
elfoglalta a kisorsolt asztalait, és szorgosan dolgozott, miközben Szilágyi Sándor nótaénekes és zenekara jó hangulatot teremtett, s bár a
résztvevők egy része a hőség elől a sátrak árnyékába húzódott viszsza, jónéhányan mégis táncra
perdültek az udvaron. Ebéd
után a magányosok klubja szórakoztató műsorral is
kedveskedett a többi résztvevőknek, majd az értékelések
és díjazások következtek, ezt
követően a „takarodóig” tovább lehet mulatni, táncolni.

nyárádmenti
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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.

nyárádmenti

Maraton a békéért és a családért
Negyedik alkalommal indultak útnak június
22-én Mikháza irányába zarándokok és sportolók, hogy kifejezzék elkötelezettségüket alapvető
emberi és hitbeli értékek mellett.
A Szakrális Maratont azzal a szándékkal
szervezték meg első alkalommal 2016-ban Erdély több szakrális, kultikus, történelmi központja felé, hogy erősítse az elköteleződést az
európai béke és a keresztény értékek mellett,
összekapcsolva a testi (sportolás), lelki és szellemi megújulás ősi gondolatát. Így indultak idén
negyedik alkalommal is útnak Csíksomlyó és
Mikháza felé. A “Kis-Szentföldet”, Mikházát
Vásárhely és Korond irányából vették célba a kerékpárosok, gyalogosok, szaladók. Vásárhelyről

ÚJ

Egyszerűen csak segíteni szeretnénk Önnek!

SC BLUE CON SRL - NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)
hétfő-péntek 7:30-16:30 óra
szombat 7:30-13:00 óra
Telefon:0745067577

a kerékpárosok Székelybőn át érték el a Nyárádmentét és 66 km megtétele után érkeztek Mikházára. Velük szinte percre pontosan érkezett meg
a Korondról (42 km) indult kerékpárosok és szaladók csoportja,
de még ki sem
fújhatták magukat, máris megérkezett a Jobbágyfalvától (15
km) gyaloglók
csapata. A Sóvidékrők érkezőket lelkészek, plébánosok áldották
meg Korondon, Parajdon, Szovátán és Nyárádremetén, majd a mikházi kolostortemplomban Ke-

rekes József csíkfalvi református missziói lelkipásztor fogadta a 75 résztvevőt. “Nem az a fontos,
hogy ki vagyok, hanem az, hogy ki lehetek, és ez
a maraton is erről szól” – hívta fel a figyelmet.
Az
élet
nem csupán a pillanatból, a
mából áll,
a jövőben
benne van
az áldás, a
múltunk pedig egy mély gyökér, amelyet Erdély
talajába eresztünk. Isten pedig hozzáadja áldását
az életünkhöz – hangzott a lelkészi biztatás.

Összetartozás – énekben is
Itthon és a Kárpát-medence számos pontján emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról. A 99 éve
aláírt trianoni békediktátumra emlékezve június 4-én ötezer diák énekelte
a magyar összetartozás himnuszát,
a Kézfogás című dalt Budapesten, a
résztvevők közel fele külhoni volt.
Az Országház előtti téren az anyaországiak mellett erdélyi, felvidéki,
vajdasági és kárpátaljai diákok hangja

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.
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is felcsendült. Az éneklő gyerekseregben ott volt
húsz csíkfalvi gyerek is, aki három pedagógus
kíséretében utazott Magyarországra, ahol testvériskolája, a hódmezővásárhelyi Szent József
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola képviselőivel együtt ünnepelt. A két intézmény március
óta hivatalosan is testvériskola, most pedig ennek a kapcsolatnak és a Rákóczi Szövetség által
a nemzeti összetartozás napja alkalmából kiírt
utazási pályázatnak köszönhetően mehettek az
anyaországba a nyárádmenti gyerekek.

Díjazással búcsúztak a tanévtől
Remete községben hagyományosan templomi szentmise keretében zárták a tanévet, amikor
tanulóinak a kitartó munka, tanulás után megérdemelt vakációzást kívántak, és a megérdemelt
jutalom, elismerés sem maradt el a dicsérő szavak mellől.
Az évzáró alkalmat nyújtott arra, hogy az
iskola elismerje a tanulók eddigi szorgalmát,
ügyességét, tehetségét, ezért idén is tanulmányi
ösztöndíjakat nyújtottak át azoknak a tanulóknak, akik kilences vagy annál jobb tanulmányi
átlagot értek el az év végén. Így Remetén a felső
tagozatos diákok közül Török Zsuzsanna, Sófalvi Zsófia, Székely Barbara, Fodor Anita, Kakucs
Dávid, Nagy Orsolya, Török Márk, Borbély Boróka, Bondor Áron, Bondor Előd, Csíki Nikolett,
Kakucs Bence, Koszta Anett, Kovásznai Timea,
Kusztos Nóra, Panari Ferenc, Székely Leila Jázmin, Lokodi Bence és Fodor Dániel vehettek át

egyenként 180 lejes pénzjutalmat, ez utóbbi 7.
osztályos tanuló színtizes évi átlaggal az iskola legeredményesebbjeként zárt. Hatvan lejes
érdemösztöndíjjal ismerték el azoknak az alsó
tagozatosoknak a munkáját is, akik megyei, regionális vagy országos versenyeken szerepeltek,
ezt Kacsó Zsuzsánna Tünde tanítványai közül a
negyedik osztályos
Szántó Zsuzsánna
nemzetközi rajz- és
irodalmi versenyen
elért első helyezéséért, Szántó Mónika
ugyanezen vetélkedő regionális szakaszán szerzett második helyéért érdemelte ki. Fodor Flóra tanítónő első osztályosai közül Péter
Edina Renáta regionális kreativitási versenyen
lett első helyezett, míg Kürti Csege László regi-

onális rajzversenyen szerzett második díjat.
A köszvényesi felső tagozaton a 8. osztályos Lakó Károly József bizonyult a legjobb tanulónak 9,86-os átlaggal, rajta kívül még Kovács
Beatrix Barbara, Rugina Anna, Szász Szabolcs,
Mátyus Szabolcs, Kajcsa Szilárd, Bara Claudia Mihaela, Bereczki Melánia, Orbán Vencel,
Rugina Andrea,
Györfi
Kitti,
Szávuly Gellért,
Cseresznyés Dávid ért el legkevesebb kilences
évi tanulmányi
átlagot és vehett
át egyenként 180 lejt – tudtuk meg Kacsó Zsuzsánna Tünde községi igazgatótól. A jutalomöszszegeket az iskola költségvetéséből biztosítják a
tanulóknak.

Avatásokra készülnek Magyaróson

Új cég a bekecsaljiak szolgálatában!

ÚJ

Megtalálnak minket Nyárádmagyaróson, a posta mellett, az utcában.
Munkaprogram: naponta 8-16, szombaton 8-13 óra között
ARBOR PLUS KFT. Telefon: 0744-525945

Négy beruházásnak is pontot tesznek a végére a községben, és már a nyár folyamán avatások lesznek.
Párhuzamosan több
nagyobb beruházás fut a
községben, amelyeket idén
át szeretnének adni. Ha
semmi rendkívüli körülmény nem avatkozik közbe, júliusban Torboszlóban
óvodát, Nyárádselyében
aszfaltutat, augusztusban
Magyaróson kultúrotthont,
októberben iskolát avatanak – sorolta Kacsó Antal polgármester.
Egy kevésbé szerencsés kezdet után, máso-

dik nekifutásra befejeződhet a magyarósi művelődési ház korszerűsítése. A mezőszabadi új kivitelező idén már több
mint egymillió lejre
végzett munkálatokat, volt alkalom,
amikor
egyszerre
hatvan munkás dolgozott az épületen.
Már csak az a nagy
víztározó medence
kell
elkészüljön,
amely a tűzoltósági
engedély megszerzéséhez szükséges, s akkor a
tereprendezéssel be is fejeződik a munkálat.
A selyei út korszerűsítését tavaly kezdték el,

idén be is fejezték, de még két tanintézmény korszerűsítése van folyamatban: Torboszlóban az
óvoda újul meg teljesen, Magyaróson viszont az
általános iskolát bővíteni is kellett egy új szárnynyal. Ez el is készült, most a belső munkálatok
folynak.
Az RMDSZ-es önkormányzatok szolidaritási alapjából a község némi pénzt kapott a
költségvetés kiegészítésére az év első felében,
így elkezdenék a tervezett bekecsi kálvária kialakítását. A terv szerint a hegy egyik oldalán a
keresztút állomásait jelenítenék meg, a másik oldalon a hely- és magyar történelem kötődő eseményeit. Első lépésben a helyszíneket jelölnék
meg, azután megpályáztatnák az alkotást, hogy
művészi kivitelezésű és tájba illő legyen majd.

nyárádmenti
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