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Garázdálkodott és embert ölt a medve
Hatalmas döbbenettel értesült Magyarós község lakossága, hogy
október 12-én horgászás közben medvetámadás áldozata lett az önkormányzat titkára. Amíg a férfit megtalálták, addig egy másik medve a
polgármester portájára tört be.
Mindenkit sokkolt a hír, miszerint medvetámadás áldozata lett a
61 éves férfi, aki Vámosudvarhelyen horgászott a Kisküküllőn. Az eset
ismét felkorbácsolta az indulatokat a Bekecsalján, ahol évek óta tarthatatlan állapotok uralkodnak a medvék túlszaporodása miatt. A község
polgármestere egyértelműen a politikumot és a vásárhelyi Milvus csoportot teszi felelőssé a kialakult helyzetért, és komoly lépéseket sürget,
mielőtt újabb ártatlan áldozatai lesznek a felelőtlen és zabolázatlan vadgazdálkodásnak.
Az áldozatot vasárnap kora éjszaka találták meg, miután a rendőrség bemérte e mobiltelefonját. A falutól mintegy háromszáz méterre,
egy nádasban támadhatott rá a medve, amelyet a helyiek az utóbbi napokban többször is láttak felbukkanni.
Amíg a szörnyű eset lezárult, addig Magyarós polgármesterének
portájára tört be egy másik medve hajnali fél háromkor, de kárt nem
tudott tenni a háziállatokban, viszont megsebesített három kutyát.
Ennek a tragédiának nem kelletett volna bekövetkeznie, meg lehetett volna előzni, ha a hatóságok intézkedéseket foganatosítottak volna
– fakadt ki lapunk megkeresésére Kacsó Antal polgármester, aki hangsúlyozta: június óta nincs olyan fórum és rendezvény, ahol fel ne hívta
volna az illetékesek és a politikusok figyelmét, hogy a medvék miatt
a helyzet tarthatatlan és ebből baj lesz. Az egész Bekecsalján évek óta
garázdálkodnak a vadállatok, ősszel pedig a falu közelébe húzódnak,
szinte minden nap bejárnak a településekre5, és előbb-utóbb emberekre

és állatokra is fognak támadni.
Az elöljáró két entitást okol egyértelműen a kialakult helyzetért: a
vásárhelyi Milvus csoportot azért, amiért közbenjárásukra természetvédelmi övezetté nyilvánították a Bekecs vidékét a barnamedvék miatt,
másrészt pedig a politikumot, amely semmit sem tesz a helyzet kezeléséért. Az elöljáró szerint több mint tízezer ember életét és munkájának
eredményét teszik tönkre a vadak. Egy ártatlan embernek kellett meghalnia, az egész község őt gyászolja. Sürgősen tenni kell valamit, különben az emberekben halmozódik a düh – háborgott a községvezető.
Helyettese, Ozsváth István szerint az emberek már nemcsak az
erdőre, mezőre nem tudnak kimenni, még az udvarra sem mernek kimozdulni éjszaka félelmükben. Ez már országos kérdéssé vált, ez ellen
valamit tenni kell! – nyomatékosított. Az önkormányzat vadkárfelmérő
bizottságának elnökeként elmondta, hogy a lakosság már megunta a hiábavaló jelentgetést, idén már csak alig tizenöt gazda értesítette vadkárról az önkormányzatot. A jelentéseket elküldik az erdővédelmi felügyelőségnek, ahol esetleg jóváhagyják azt, de kifizetés nem történik. Ezért
legalább nyolcvan gazda már nem is tett kárjelentést az idei évben.
Mindenhol csak a panasz hallatszik, a szabadon garázdálkodó
medvét a törvény védi, annak nagyobb értéke van, mint az alkotmány
védelmében álló emberi életnek. A politikum sem avatkozik be a helyzet megoldásába, a természetvédők is a nagyvad mellett emelik fel szavukat, a vidéki ember pedig folyamatos rettegésben él. Ki magyarázza meg ezt a lehetetlen állapotot annak a 16 és 17 éves testvérpárnak,
amely most apa nélkül maradt? Ki fog előállni és segítséget felajánlani
azok neveltetésére, iskoláztatására?
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Kiégett lobogónk szívében az alkony,
hajthatatlan eszme dübörög a sarkon,
október-csillagok véres lánctalp alatt,
ahol egy szabad szív rongyaira szakadt,

vérrel írt röplapok taposva a sárban,
barikád mellett a megszállott hazában,
reménytelen hullott elmúlás medrébe,
mérges puskagolyó hasított mellébe...

elképzelt szabadság szép reményt álmodott,
szebbet, egy jobbat - mi nem ily elátkozott puskaporszagot, egy fájdalmas szilánkot,
zsenge korú rikkancs kiált egy világot,

...ki kiált holnapot, azt, hogy most mi újság,
várnak egy hazafit - haza egy fiúcskát,
romba dőlt minden, hol tegnap még jövendölt,
oly mohón szürcsölte vérét az anyaföld.
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KANDIKÁLÓ

közterület
Ismét Koronkáé lehet a kastély
Eladóvá nyilvánította a tulajdonában álló koronkai kastély még megmaradt épületét a
hozzá tartozó 45 ár területtel Jean-Claude Moscovici francia állampolgár, aki 2004 óta
birtokolja a Tholdalagi-család egyik vidéki volt gyöngyszemét, de annak megőrzéséért
semmit sem tett, és eladni sem volt hajlandó eddig.

Harmincezren az idei
hőlégballonfesztiválon
Nem várt nagyságú turistatömeg részvétele mellett zajlott le
szeptember utolsó hétvégéjén a vármezői Hőlégballon Parádé idei,
immár tizennegyedik kiadása.
Kora reggel és kora este is felszálltak a fesztivál fő vonzerejét
jelentő léggömbök, de a napi két repülési időszak között sem ürült ki a
tér, hiszen voltak sikló- és motoros repülések, szombaton délután régi
autók karavánja érkezett, vasárnap délelőtt pedig tűzoltótalálkozónak
adott helyet a rendezvény. Sokan látogatták végig a vásárt, a gyerekeknek ugrálók, kézműves és arcfestő műhelyek szereztek örömet, a
színpadon gyerek és felnőttkoncertek zajlottak, és sokan voltak kíváncsiak Orbán Gabi kerékpáros akrobata mutatványaira is.
A hétvége viszont a hőléballonokról szólt, így természetes, hogy
pillanatok alatt hatalmas tömeg gyűlt össze egy-egy autó körül, és
mindenki nagy érdeklődéssel követte, hogyan fújják fel a több autóhoz kikötött hatalmas vászonzsákokat, míg azok „talpra” nem állnak.
Ezután mindenki beszállni igyekezett – már akinek sikerült jegyet
szereznie: a szapadrepülés során nagyobb távokat is lehetett utazni,
míg a függesztett repüléskor csupán 30 méter magasságig emelt fel a
kosár 3-4 személyt. A többieknek a csodálkozás, a nem mindennapi
látvány adatott meg. Mégis ezrek és ezrek látoggattak ki a hétvégén
Vármezőbe.
Az idei fesztivált két szempontból merte sikeresnek nevezni
Lőrincz Miklós főszervező: egyik, hogy mind a hat betervezett alkalommal sikerült repülniük a léggömböknek: tizenöt színes, öblös légi
járművel érkeztek csehek, moldávok, oroszok, magyarok és hazaiak.
A másik az idei turistaszám: úgy ítélték meg, hogy a három nap alatt
elérte a látogatók száma a harmincezret, ami a fesztivál tizennégy
éves időszakában a csúcsot is jelenti.

A tartalomból

Rikkancs

A hírről Takács Szabolcs István polgármestertől értesültünk, aki elmondta: még voltak alkalmak, amikor a tulajdonosnak voltak
ilyen irányú jelzései, de ebbéli szándékát csak
a közelmúltban jelezte írásban is, megjegyezve,
hogy a koronkai közösségnek eladná a kastélyt
– mármint ami még megmaradt belőle.
Az eltelt tizenöt év alatt a tulajdonos semmilyen javítást nem végzett az épületen, így
ennek is köszönhetően annak állapota állandóan romlott, egyik oldalszárnya már romokban
hever. Egy-két figyelmeztető tábla és a kerítés
jelzi, hogy bemenni nemcsak tilos, de veszélyes
is. Moscovici-ot főleg az ingatlan egy másik
része érdekelte, ahol famegmunkáló kisüzemet
működtetett egy ideig, majd azt is eladta. A kastélyépület felújításáért a kisujját sem mozgatta
számtalan megbeszélés után sem, ezért az önkormányzat több pert indított ellene, büntetést is
kiróttak rá a tavaly, amit Moscovici megfellebbezett, de elveszített, ám ez sem bírta jobb belátásra. Abban viszont közrejátszodhatott, hogy a
hetven éves férfi most az eladás mellett döntött
– véli a polgármester.
A kezdeti eladási árat viszonylag magas összegben, 180 ezer euróban állapította meg a tulajdonos, majd leengedte 130 ezerre. A felajánlást a helyi tanácsban is megvitatták, a képviselő
többsége támogatná az ingatlan megvásárlását,
mert ezzel talán megmenthetnék a műemléket,
amely egyesek számára ma is sokat jelent: “in-

nen indult a falu történelme” – mondta Takács
Szabolcs István. Az épület árát egy felértékelőnek kell megállapítania, ez egy iránymutató lesz
a község vezetőinek a további tárgyalások során.
Az elöljáró, úgy véli, volna anyagi fedezetük a
vásárlásra, de elképzelések is körvonalazódnak
annak jövőbeni hasznosítására, akár kulturális
központként, akár öregotthonként is szolgálhatná a közösséget.
Az az ötlet is felvetődött, hogy a Sapientia
EMTE vásárolja meg, hiszen az több célra is
hasznosíthatná – válasz még nem érkezett, de ha
az igenlő lenne, akkor a községnek nem kellene
ebbe fektetnie a pénzét. “Ha nem, akkor mi leszünk rá a vevők” – fogalmazott a községgazda,
aki fontosnak tartja, hogy községi vagy községbeli kézben maradjon az ingatlan, ugyanis másokat is érdekelne egy esetleges vásár.

Zászlófelvonás a Bekecsen

Vadonatúj gépek az ákosfalvi kiállításon

Sokan gyűjtötték a szemetet a
Let`s do it! napon

Van képünk hozzá

Hőlégballonok Vármező fölött

Életüket adták a hazáért

Minden évben rájuk emlékezünk

(3. oldal)

Magyarországon is fellépett a
jobbágyfalvi férfikórus
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Elkezdődtek a munkálatok
A tavalyi év sem volt a legfényesebb a község életében. Mivel éveken át tartalékoltak egyegy kevés pénzt beruházások megtervezésére és a kivitelezési önrészek fedezésére, tavaly a
kormány visszavágta a költségvetésüket – tudtuk meg Barabási Ottó polgármestertől.

Tavaly júniusban írtak alá támogatási
szerződést Gyulafehérváron két művelődési
otthon teljes felújítására. Az iszlói és jobbágytelki épületek megújulása 1.642.000
lejbe kerül, ebből 93 ezer lejt a község kell
biztosítson önrészként. Van egy tervük egy
új jobbágytelki kultúrotthon építésére, ez be
is volt nyújtva pályázatra, bíztak is abban,
hogy a kormánytól finanszírozást nyernek,
de mivel évek óta egyetlen ilyen intézmény
építésére nem utaltak pénzt, a község európai
támogatásra nyújtott be pályázatot a Központi régiónál elérhető vidékfejlesztési alapokra.
Mindkét esetben meg is történt a közbeszerzés a tervezésre és kivitelezésre. A jobbágytelki épületre egyetlen cég jelentkezett,
a terv el is készült, most van engedélyeztetés
alatt, hamarosan benyújtják az engedélyeztetési dokumentációt is, hogy legkésőbb a
tavasz folyamán elkezdődhessen a munkálat,
hiszen az épület nagy részét le kell bontani
és újjá kell építeni. Nem ennyire szerencsések az iszlói kultúrotthon esetében, ahol két
cég jelentkezett társulásban, de a két hónapos
határidő lejártával nem mutatták be a tervet.
Ha ezt nem adják át néhány napon belül, a
község szerződést bont velük, mert ilyen hozzáállással nincs garancia arra, hogy a kivitelezést komolyabban végzik el.
A jobbágytelki kultúrotthonnál az jelent
problémát, hogy ugyanabban az épületben
üzlet is működik, de a támogatásból ez utóbbira nem lehet költeni, és az épület eta felújítás után is még öt évig kultúrházként kötelesek működtetni. Ezért az üzletnek ki kell
költöznie az épületből, erre a cég ígéretet is
tett, hogy ez nem lesz gond számára, és csak
addig marad, amíg a felújításokat elkezdik.
Megújul az iszlói iskola
A község egyetlen pályázatot tett le a
Helyi Fejlesztések Országos Programjára

230 ezer lej a község önrésze. Augusztusban
a vállalkozó el is kezdte a munkálatokat,
eltávolította a tetőzetet, de az épület egyik
szárnyát is le kellett bontani, mivel az alapja
nagyon megsüllyedt. Helyére teljesen új épületrészt épített, amelyben mosdókat alakítanak ki. Az eredeti épületből csak a falak, az
ajtók, ablakok és a 2008-ban szerelt gázalapú
fűtésrendszer maradt meg, ezen kívül mindent kicserélnek és újjáépítenek. A kivitelezőnek több felvállalt munkája van, ezért nem
dolgozik folyamatosan Iszlóban, de megfelelően halad és remélhetően tartani tudja a vállalt határidőket. A kivitelezésre 17 hónapos
határidő áll rendelkezésére.

szakapták a kifizetési ügynökségtől, s ebből
60 ezer lejt arra fordítottak, hogy a meglévő
traktorjuk
m e l l é
egy
önbillentősönürítős
pótkocsit
(remorkát)
vásároltak. Mindkét gépre
nagy szükségük van a sáncok, hidak, utak
karbantartásában, mert az árvíz évről évre
érinti a községet.

Nem kaptak kárpótlást

Elférne még a pénz

2017-ben árvíz áldozata lett a község, akkor 523 ezer lej kárt állapított meg a megyei
bizottság, de az elmúlt két évben semmit sem
kaptak ebből az összegből, ezért az utcák nagyon rossz állapotba kerültek.
Idén nyáron ismét árvíz tombolt a községben, amely főként Jobbágytelkét és Hodost érintette, és amilyent az 1970-es évek
árvizei óta nem láttak itt. Számos udvart, kertet, gazdaságot, pincét, lakást lepett el a víz,
de sok szántóföldet is, tönkretéve a termést.
Ezúttal is kiszállt a kárfelmérő bizottság, de a
község nincs megelégedve a megállapított összeggel. Például a megrongált utcák esetében
csak a javításhoz szükséges kő árát állapította
meg, míg a kő kiszállítását, elterítését, hengerelését nem számolták fel, miközben az
még legalább háromszor annyiba kerül. Idén
csak 130 ezer lejt hagytak jóvá a községnek,
de a helyiek nem várták meg a bizottság kiszállását, hanem saját és néhány helyi lakos
gépeivel elkezdték az utak állapotát rendezni,
azokat járhatóvá tenni, bár az utóbbi harminc
évben elterített követ mind elmosta a víz.
A 130 ezer lejből eddig 5 ezret kaptak a
kormánytól hogy visszaépítsék azokat a kisebb hidakat, átereszeket, amelyeket vagy az
árvíz rongált meg, vagy a lakosok bontottak
el, hogy utat engedjenek a víznek, hogy az ne
a házakat, épületeket döntse le. Ez az összeg
még a hídgyűrűkre sem elég, nem beszélve
az egyéb kivitelezési költségekről. Például
Iszlóban egy hidat építettek az iskolához, már
az is többe került ötezer lejnél.

A többi középület sincs legfényesebb állapotban – sorolta a polgármester. A hodosi
iskolánál újjá kellene építeni a tönkrement tetőszerkezetet, külső javítást igényel az épület.
A hodosi kultúrotthon tetőzete egy részén a
hullámlemezt könnyűszerkezetű fedőanyagra
cserélték, mert két éve ázik be, ezt közmunkában oldották meg. Jobbágytelkén az iskola

Gépeket vásároltak
(PNDL), az iszlói iskola felújítását. A kormánytól meg is kapta a támogatást, a tavasz
folyamán meg is kötötték a kivitelezési szerződést, amelynek értéke 1.150.000 lej, ebből

A kistérségi LEADER programon egy
buldóexkavátort (kotrógépet) vásárolt idén
februárban a község 320 ezer lejért, ehhez
egy kevés önrészt kellett biztosítson (engedélyek, közbeszerzés költségei). A pénzt vis-
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Az 1916 őszén lezajlott bekecsi csatákra és
az ott elesett hősökre emlékeztek október 5-én.
A marosvásárhelyi 23. határvadász hagyományőrző egyesület katonái, lófők, huszárok és
néhány érdeklődő vett részt reggel Nyárádselye
fölött, a Falu erdeje tetején
álló sírkertnél a megemlékezésen. Benkő József történész
a bekecsi csatákat idézte fel,
amelynek áldozatait több
helyen temették el, a Falu
erdeje fölött 27 magyar és 2
bosnyák, a Körtövés mezején
6 magyar katona nyugszik,
de a hegytető övezetében
további ismeretlen magyar
és német katonák sírjai is
vannak. A hagyományőrző határvadászok idén a
körtövési emlékművet és az ismeretlen magyar
katona sírkeresztjét javították fel, jövőben az
erdei sírkertet is szeretnék – hangzott el. Áhitatában Nagy Béla selyei református lelkész arra
intett: az emlékeket meg kell őrizni, hogy erőt,
bátorságot meríthessünk a magunk küzdelmeihez.Gyerő Attila unitárius tábori lelkész fohásza
után a sírkertben koszorút helyeztek el, majd felvonultak a hegytetőre, a központi ünnepségre.
Kacsó Antal házigazda, magyarósi polgármester úgy véli, azok jönnek fel e szent hegyre évente, akik Erdélyt szülőföldjüknek tartják,
akik Szent István népéhez tartozónak érzik
magukat, akiknek Szűz Mária a védőszentjük
és ragaszkodnak a Szent Kereszthez. „Nem
azért emlékezünk, hogy gyűlölködve beszéljünk
másokról, hanem azért, hogy román és magyar
között többé ne legyen háború, hanem legyen

egyetértés, kölcsönös tisztelet, hogy együtt tudjunk élni e hazában, amely több mint ezerszáz
éve őseink által a mi szülőföldünk”.
A Maros Megyei Tanács és az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke szerint három
dolog miatt gyűlünk össze minden ősszel a Bekecsen: egyrészt
emlékezni azokra
a katonákra, akik
hősiesen védték
a hegyet és a határokat, kegyeletünket leróni az itt
eltemetett hősök
előtt.
Másrészt
hagyományokat is őrzünk, és a Bekecs-tető az
összefogás legnagyobb példája is – hangoztatta
Péter Ferenc: itt hatalmas összefogással templom, utak, iskolák épültek. De mindez nem elég,
elsősorban erős magyar közösséget kell építeni,
így biztosíthatjuk a jövőt gyerekeink, fiataljaink
számára. Novák Csaba Zoltán szenátor arra figyelmeztetett, hogy minden győztes vagy vesztes csatáról úgy emlékezzünk, hogy az ne az
ellenfél legyőzésének, megalázásának ünnepe
legyen, hanem a magunk összefogásának fontosságát hangsúlyozzuk.
A zászló ma azt jelzi, hogy az erős gyűlöletnél is erősebb a szeretet, és senki ellen, hanem
magunkért lobog. Ezért is húzták fel idén is a
piros-fekete zászlót a szent hegyen, s meggyújtották az itt álló lármafát, amellyel minden évben
kisebbségi létünk egy-egy problémájára hívják
fel a figyelmet a szervezők: idén a elnéptelenedő

kis falvakért, a jövőkép nélküli fiatalokért lobbant fel a láng, de arra is felhívták a figyelmet,
hogy a szülőföldről távozók meggondolatlanul
értékesítik itthoni javaikat, míg a bukaresti politikai bizonytalanság veszélybe sodorja a falvak
fejlesztési programjait.
Ezután az ünneplők a Körtövés mezején álló
emlékműhöz vonultak, ahol az emlékezés koszorúit helyezte el hét bekecsalji önkormányzat,
hagyományőrző katonák és huszárok, politikai
szervezetek, a megyei tanács, az RMGE Maros,
valamint Magyarós anyaországi testvértelepülései, Sellye, Bekecs és Tahitótfalu képviseletei.
A délután folyamán iskolai történelmi vetélkedők is zajlottak, az érdeklődők megtekinthették
Pászka Lehel lovas bemutatóját, de került alkalom a jókedvű mulatozásra is.
A bekecsi megemlékezések napja egyben
a lovasság ünnepe is: a kezdeti magyarósi-torboszlói kezdeményezést átvette a szovátai 15.
Mátyás huszárezred, amely idén tizenkettedik
alkalommal szervezte meg a Bekecsi Lovas
Napot – tudtuk meg Szeles József András szovátai tizedes-zászlós huszártól. Aki magyar érzelmű, annak legalább egyszer el kell mennie
a Bekecsre, hőseinkre emlékezni, akik vérüket
és életüket adták a magyarságért, és akikre más
nem emlékezik. Az idei lovas találkozóra tizenkét huszárcsapat érkezett: szombaton kora reggel koszorút helyeztek el Szováta központjában
a hősök emlékére, majd a Bekecsre vonultak,
ahol az ünnepség után ellepték a lovas tábort,
egyfajta huszár seregszemlére. Vasárnap reggel
szentmisén vettek részt a bekecsi kápolnában,
majd az idei további programokat beszélték meg
és érdemokleveleket osztottak ki.

Tartalmas mezőgazdasági kiállítás Ákosfalván

rendben van, de a régi épület visszaszolgáltatás alatt áll, itt a Világbank támogatása és
helyi források révén új óvodát tudtak építeni.
Ehedben az iskolát visszakapta az egyház, de
továbbra is használhatják oktatásra. Bért nem
kell fizetniük érte, de be sem fektethetnek
oda, csupán apró javításokat tudnak végezni.
Az ehedi kultúrotthon tetőzetét is fel kellene
javítani.
Terveik is vannak
A község utcái rossz állapotban vannak,
ezért aszfaltozni kellene, de tudják, hogy be
kellene tartani a sorrendet, és először a szennyvízcsatorna-hálózatot kellene kiépíteni,
ugyanis erre is szükség volna, bár abban nem
biztosak, hogy a megfogyatkozott lakosság
képes lesz megfizetni ennek költségeit.
Mindenképp kíváncsian várják a következő pályázati időszak kiírásait, ugyanis az
utak, csatornahálózat és a középületek sorsa
foglalkoztatja őket.

Állami intézmények, civil és gazdaszervezetek hozzáállásának köszönhetően október
12-én negyedszer rendezték meg az őszi mezőgazdasági kiállítást, gazdanapot és vásárt
Ákosfalván. Erre a napra több mint százötven
mezőgazdasági termelő, kézműves, állattartó,
gép- és eszközforgalmazó, szaktanácsadó cég
sereglett össze a községi sport- és szabadidőközpont területén.
„Úgy teszünk, ahogy tenni kell és azt tesszük, amit kell” – ezekkel a szavakkal nyitotta
meg Ákosfalva polgármestere a hétvégi vásárt,
amelynek az a célja, hogy a termelőkhöz közel hozza a vásárlókat, de amely jó lehetőség
arra is, hogy partnerségek jöjjenek létre, kereskedelmi szerződések köttessenek – mondta
Osváth Csaba, hozzátéve, hogy a rendezvény
már túlnőtte Maros megye határait, hiszen magyarországi kiállítok is érkeztek.
Ma Maros megyében két nagy mezőgazdasági vásár van, az egyik a tavaszi Agrománia, a
másik az októberi ákosfalvi. A megyei önkormányzat és RMDSZ elnökeként Péter Ferenc
fontosnak tartja támogatni azokat a kistermelőket, akik a mezőgazdaságból biztosítják családjuknak a megélhetést. Óriási lehetőségek nyíltak az utóbbi időkben, gondoljunk itt a magyar
kormányra vagy akár a román kormány által
biztosított európai pénzekre és a területalapú támogatásokra, amelyeket ki kell használni azért,
hogy gazdáink minél hatékonyabban termelhessenek. A termelőknek, állattenyésztőknek,

kiállítóknak és szervezőknek Szabó Árpád, a
Székely Gazdaszervezeteke Egyesülete alelnöke is köszönetet mondott a rendezvényért.
Ötletes, színes őszi díszítések borították
mindenhol a kiállítótereket a helyszínen. A
sportcsarnokban árvácska és krizantém fogadta,
majd hosszú asztalsorok között lehet válogatni:
nyárádmenti zöldségek, tejtermékek, savanyúságok, házi kenyerek, lekvárok, préselt
gyümölcslevek, szörpök, borok, pálinkák,
alma,
zakuszka,
torma, tárkony, teafüvek, gyógynövények, csiperkegomba, házi sütemények,
méztermékek, mézes
pogácsa, virágkompozíciók, csuhévirágok, ékszerek, festett fa-, üveg- és porcelántárgyak,
bőrdíszmű, horgolt, szőtt és hímzett tárgyak,
szőnyegek, kötények, de még népviseleti darabok is akadtak, levendulatermékek, kézműves
gyertyák töltötték be az épületet.
A kinti parkolókban mezőgazdasági erőgépek, eszközök és tartozékok sorakoztak, de
rózsatöveket, gyümölcscsemetéket, tuját és
mulcsot is kínáltak a látogatóknak. A hatalmas
sátorban legszebb lovaikat és szarvasmarháikat
sorakoztatták fel a nyárádmenti gazdák, a sátor mellett növényvédő szereket, vetőmagokat,
takarmányokat forgalmazó cégek sorakoztak

fel, megismerkedhettünk a mezőgazdaságban
is használt drónokkal és az RMGE cirokprogramjával. A rendezvénysátorban a délután folyamán a Pro Economica alapítvány, a RMGE
Maros szervezete, a Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete tartott előadásokat alapítványi támogatásokról, pályázati lehetőségekről, állattenyésztésről és takarmányozásról.
A délután folyamán díjazták a legszebb kiállítókat,
állattartókat, majd ajándékkosarakat és vásárlási utalványokat sorsoltak ki három.
A szabadtéri színpadon a helyi iskolások és a székelyvajai „rezesbanda” biztosított
kulturális műsorokat, majd
a rendezvényt koncertekkel
koronázták meg.
A szervezők nagy örömére az előzőeknél
nagyobbra nőtte ki magát, jóval több érdeklődőt
és kiállítót, cégeket, gépforgalmazókat vonzott
– így értékelte a rendezvényt Osváth Csaba polgármester. Újra bebizonyosodott, hogy szükség
van ilyen kiállításokra októberben, amikor az
emberek betakarítják a termést, tárolják, de meg
szeretnék mutatni, el is szeretnék adni. Minden
kiállító egy bizonyos részvételi összeget kapott
a szervezőktől, míg a szarvasmarha-tenyésztők
között idén ifj. Albert Márton kisgörgényi gazda vehetett át dr. Enyedi Sámuel vándordíjat
(nagydíjat).

nyárádmenti
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Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!

nyárádmenti
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Amennyiben építkezési anyagokat és egyéb használati termékeket szeretne
vásárolni, kérjük tisztelettel, keresse fel üzletünket Nyárádszeredában, a piac
mellett.
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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 7:30-16:30 óra
szombat 7:30-13:00 óra
Telefon:0745067577

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
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