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Hasznosan költötték el a LEADERtámogatásokat
December 10-én beszámolót tartott a Nyárádmente LEADER
Egyesület a kistérségben kifejtett három
éves tevékenységéről.
A 2014-2020-as
európai fejlesztési ciklusban a nyárádmenti
egyesület 2,04 millió
euróval gazdálkodhatott, kevesebbel, mint
az előző, 2007-2013as időszakban. Ebből
1.649.688 eurót használhatott fel a fejlesztési elképzelései megvalósítására. Ezt az összeget öt intézkedésre osztották el. A nem mezőgazdasági vállalkozások
támogatására 590 ezer eurót szántak, 22 pályázat érkezett be, ebből 9
kapott támogatást, a teljes összeget kiszerződték: 6 agroturisztikai panzió, 1-1 fotóstúdió és sporteszköz-kölcsönző létesül, és 1 pelettgyártó
egység. Az önkormányzatok számára 589.688 eurót különítettek el az
alapszolgáltatások létrehozását, javítását és/vagy bővítését szolgáló
beruházásokra, itt 13 pályázat érkezett be, mindenik támogatáshoz
jutott, a keretösszeget 99,8%-ban ki is merítették. A kulturális és természeti örökség fejezetnél 270 ezer eurót határoztak meg, itt 4 pályázat érkezett be és kapott támogatást, de az intézkedésen a keretösszeg
35%-a még gazdára vár. A szociális infrastruktúra támogatására 100
ezer eurót különítettek el, erre egyetlen pályázat érkezett be, tehát itt is
elkelt a meglévő pénz. Ugyanennyit szántak a turisztika terén működő
egyesületi társulások létrehozására, ide is egy pályázat érkezett.
Összességében az elmúlt három évben 41 pályázatot fogadtak és
értékeltek ki, ebből 28 részesült támogatásban. A rendelkezésükre álló
összeg 94%-át hívták le a pályázók, de még közel 107 ezer euró vár
felhasználásra. Az eddig lehívott 1.542.866 euró mellé szinte minden
pályázó hozzátesz kisebb-nagyobb összeget, összesen 851.567 euró
önrésszel járulnak hozzá a nyertesek a megvalósításhoz – derült ki a
beszámolókból.
Péter Hunor irodavezető úgy véli, az egyesület a vártnál jobban
teljesített, nem számítottak arra, hogy három év alatt ekkora arányban
kiszerződik a pályázati pénzeket. Ebben a fejlesztési ciklusban kevesebb pénz és kiírás volt a pályázatokra, ezzel szemben jóval nagyobb
a pályázási kedv, mint az elmúlt időszakban. Az emberek megbíznak
a LEADER-pályázatokban, és jóval nagyobb összeget is lehívnának
a térségben, és országos szinten is a LEADER program hozzásegített
az európai pénzalapok egyenletesebb és nagyobb arányú lehívásához
– véli a szakember.

Két nap alatt hét millió euró
Decemberben befejeződik a szerződéskötési eljárás
a székelyföldi gazdaságfejlesztési program kisösszegű
támogatásaira. December 6án a nyárádmenti gazdák írhatták alá a támogatási szerződéseket a Pro Economica
Alapítvánnyal Szeredában.
A kisösszegű mezőgazdasági támogatásokat azért
látták fontosnak, mert a ma-
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gánszemélyként dolgozó romániai gazdák nem juthatnak pályázati
támogatáshoz. Ezek megsegítése volt a cél, és ezt el is érték: a pályázók 80 százaléka családi kisgazdaságokban dolgozó magánszemély.
A programra 60 millió eurót irányoztak elő, ami egy jelentős összeg,
óriási erőt fog adni a térségnek.
Kozma Mónika elnöktől megtudtuk: a három székelyföldi megyében 5293 pályázatot nyújtottak be a gazdák, amelyből 4986 esetben nyújtanak támogatást. Maros megyében 1740 támogatási szerződést kötnek meg, amiből Szeredában 46 település 308 gazdája írhatott
alá mintegy négy millió eurónyi összegre.
A nyomáti Cseh József traktort szeretne vásárolni, ehhez még 11
ezer eurós önrésszel kell hozzájárulnia, de az 55 %-os támogatás is
nagy segítség számára. A szentgericei Benke Zoltán egy traktorra pályázott. A támogatás 70%-os az ő esetében, így ő csak 6 ezer eurót
kell elővegyen. A jobbágyfalvi Bakó Alpár két darab, összesen ezer
négyzetméteres fóliasátor megépítését tervezi, erre pályázott és vállalt
be 40.040 lejes önrészt – tudtuk meg a helyszínen a gazdáktól.

Szeredában is épít
a Studium-Prospero
Orvosok és művészek számára épít szolgálati lakásokat a Studium-Prospero Alapítvány Szeredában. A tárgyalásokat már augusztus
végén elkezdte az önkormányzat és a vásárhelyi alapítvány, amely
Erdély-szerte szolgálati lakásokkal segíti a fiatal orvosok, művészek
szülőföldön való boldogulását. A helyi tanács jóváhagyta dr. Vass Levente, az alapítvány ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő kezdeményezését, kijelölt egy 28 áras területet, ahová három szolgálati lakást
építenének. Jelenleg zajlanak a topográfiai munkálatok, az engedélyek
megszerzése után pedig elkezdődhetnek a munkálatok. Tóth Sándor
polgármester fontosnak tartja, hogy a nyárádmenti kisvárosban is létrejöjjön ez a beruházás, mert így ösztönözhetik az itthon maradást, a
hazatelepedési kedvet, és nem utolsó sorban azt, hogy a szeredai és
környékbeli lakosok számára magyar orvosok által végzett szolgáltatásokat biztosíthassanak. Vass Levente szerint „örvendetes, hogy a helyi
önkormányzattal összefogva immár itt is építeni tudjuk a megmaradás
hálózatát”. A lakásokat a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a Studium állandó támogatóinak segítségével
építik fel, a tervek szerint az első lakás építése 2020-ban kezdődik.

Újabb támogatás a csíkfalvi napközinek
Kétmillió forint támogatást nyert a csíkfalvi
iskola az új napközi felszerelésére.
Ebből az elmúlt napokban 3 szekrényt, 4
kisasztalt, 12 kis és 1
nagy széket, 3 cipőtartóval rendelkező ötös fogast, 1 katedrát vásároltak, a hálóba 15 matracot,
ugyanennyi ágymagasítót, az orvosi szobába 1
elsősegélyágyat. A konyha és étkező felszerelése céljából 1-1 kályhát, mosogatókagylót, főzőlapot, gőzelszívót, konyhaszekrényt vásároltak, de jutott didaktikai
játékokra és eszközökre, 2 mágneses táblára, 1 laptopra, 2 szőnyegre, 3
játéksarok-elválasztóra és 1 porszívóra is – tudtuk meg Balogh Tünde
igazgatótól.
A támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelőtől nyerte el az iskola
egyéni pályázaton, miután az idén még kapott ugyaninnen 500 ezer
forintot, amelyből iskolakezdésre asztalokat, székeket, szekrényeket
vásároltak a szeptemberben avatott napközi számára.
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Decembernek lélegzete
sűrű, tejes ködbe fagyott,
felhők mögül a fény kibújt,
megérkeztek az angyalok.

közterület
Kit várunk és hogyan várakozunk adventben?
Adventi időszakban két fontos kérdésre keressük a választ: ki vagy éppenséggel mi az, akire/
amire várunk, és hogyan várjuk azt?
Az első kérdésre sokféle válasz érkezhet, saját
élethelyzetünktől függően. Sokaknak a karácsony
csak az ajándékozásról szól, és ezért kicsinyek és
nagyok az ajándékokat várják. Mások számára a
karácsony a nagy találkozások ideje, amikor rég
nem látott kedves embereket lehet viszontlátni, és
ezért őket várjuk az ünnepen, az adventben. Szentgericén a vallásórás gyarmekek szerint adventben
magát a karácsonyt várjuk, hozzon az bármit is
magával, ajándékokat vagy szeretett embereket.
Az advent azonban eljövetelt jelent, az Úr eljövetelét: Adventus Domini. Ki az, akit várnunk
kell(ene) az adventi időszakban? Nem mást, mint
azt, Aki ígéretet tett, hogy el fog jönni, ég és föld
Urát, Jézus Krisztust. De mondhatnánk, hogy kicsit bizonytalan ez az ígéret, hisz már az első keresztyének is várták, hogy hamar eljöjjön, illetve
kétezer éve várjuk, de még nem jött el. Azt jelentené ez, hogy Isten az ő ígéreteit nem tartja meg?
Semmiképp, csupán azt kell tudnunk, hogy az Ő
órája nem úgy jár, mint a mienk. Ezer esztendő annyi számodra, mint a tegnapi nap, mondja a zsoltáríró. Ezért érvényes az, hogy hamar visszajövök,
csupán a fenti időszámítás szerint. A mi dolgunk
pedig nem számolgatni, hogy mikor jön el, kételkedni, hogy vajon eljön-e, hanem készenlétben
várni, ahogy a menyasszony várja a vőlegényét.
És ezzel részben már választ is adtunk arra
a kérdésre is, hogy mi kell jellemezze az adventi
várakozásunkat? A menyasszony sóvárogva várja a vőlegényét, ha szeretem őt, hogyne várnám,
hogyne epekednék utána, várom, hogy életünk
minden napját megoszthassuk egymással. Ezt az
intenzitást fejezi ki a szomjazó ember képe is.
Amennyire vágyom egy korty vízre a hőségben, a
mezőn, amikor teljesen kiszáradt a szám, a testem,
annyira vágyakozom Krisztussal közösségben lenni, az ő jelenlétében élni. Vajon várjuk-e ennyire
Jézus megjelenését, vágyunk-e arra, hogy a vele
való közösségben éljük az életünk?

Viszont úgy gondolom, hogy a várakozás
hogyanja kapcsán talán fontosabb egy másik szó,
amit az igében olvasunk, amely így hangzik, hogy
aki akarja. Vagyis az akaratunkat is az Isten irányába kell állítani. Akarni templomba menni, akarni
időt szakítani Istenre, egymásra, a beszélgetésre,
az éneklésre, a meghittségre, az igazán fontos dolgokra az adventben és majd az ünnepen.
Végül pedig az is itt áll az Igében, hogy aki
akarja venni az élet vizét, az jöjjön és ragadja meg.
Jönni és megragadni. Azaz ne tétlenül várni, hanem kimozdulni a komfortzónánkból, a megszokott életünkből, a kényelmünkből. Időt és energiát
fordítani arra, hogy életünk Isten és egymás fele
elmozduljon. Mozdulni a templom fele, a csend
fele, az imádság fele, a másik ember fele. Mozgásban lenni, akkor telik jól az Advent, ha nem ölbe
tett kézzel várjuk az Isten jótéteményeit, hanem
azt az utat, amely a mi felelősségünk, azt az utat
irányába megtesszük és kezünket, szívünket kitárjuk, hogy oda elhelyezhesse mindazt, ami nélkül
szegények és üresek maradunk.

Aláírták a gazdaságfejlesztési
szerződéseket

Utcákat aszfaltoztak Szeredában

Meggyúltak az adventi gyertyák

Batizán Attila,
református lelkész, Szentgerice

Van képünk hozzá
A jó gyerekekhez látogatott Mikulás

Tőke áramlik a térségbe

Új gépeket vásárolnak gazdáink

(4. oldal)

Disznóvágások időszaka
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Minden területen fejlesztenek
Az idei költségvetési számok későn derültek ki, az első négy hónapban csak működni tudtak,
ezért aztán a nyár és az ősz nagyon bezsúfolódott. Ennek ellenére idén is vannak megvalósításaik – derült ki Tóth Sándor polgármester beszámolójából,

Befejezték a járdaépítést
Idénre 1300 méter új járda megépítését
tűzték ki célul az andrásfalvi lakóövezetben.
Ez meg is valósult, így már Szeredát teljes
hosszában végig
lehet gyalogolni
járdán a 135. megyei út mellett,
ami összesen több
mint 5 kilométert
jelent, és büszkék
arra, hogy ezt a
város a saját bevételeiből tudta
kitermelni és nem
pályázatokból.
Elkészült a demeterfalvi
iskola
Idén befejeződött az új szárny kivitelezési munkálata, illetve a régi rész felújítása
a demeterfalvi iskolaépületben. Az önkormányzat megoldotta az épület esővízcsatornáját, a telek bekerítését, a kút és a benti vízrendszer összekötését, és gyümölcsfákat is
ültettek a tágas kertben. A többi munkálatot
(felújítás, véglegesítés, mosdók kialakítása)
a kivitelező végezte, a beruházást a kormány
támogatta a PNDL programból. A romániai
magyar pedagógusszövetségnek köszönhetően új játszótérrel is gazdagodott az intézmény. Ugyanígy épült játszótér idén Tompán
és Szeredában a főtéri iskolában is.
Benti mosdók az iskolákban
Az ősszel a közegészségügyi hatóság
nem adott működési engedélyt a tompai iskolára, mert hiányoztak a belső mosdók. A
kormány viszont támogatta azokat a projekteket, amelyek a benti mosdók kialakítását

célozták, így az ősszel kaptak 74 ezer lejt,
amivel megépítették a mosdókat, s az iskola
megkapta az ideiglenes működési engedélyt.
Szintén hiányzott a benti mosdó a Deák Farkas iskola főtéri egységében a C épületből,
ezt megoldották önerőből egy 130 ezer lejes
beruházás révén, így most már nincs egyetlen
iskolaegység sem a város területén, ahol kinti
WC-t használnának.
Épül a napközi
A szeredai katolikus plébániai hivatal
mentorálja az
egyik legfontosabb jelenlegi projektet,
egy új napközi
építését. Erre
tavaly nyertek
támogatást a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programján, de az
előkészítési folyamat elhúzódott, és csak idén
augusztusban tudták elkezdeni a munkát, ennek ellenére szeretnék az év végére pirosban
felhúzva látni az épületet. Ezzel el is fogy a
70 millió forintos támogatás, de a kormány
ígért egy újabb 35 millió forintos segítséget
ugyanebben a projektben. Ez sem lesz elég,
de reménykednek más támogatásokban is. Az
épület földszinti részén kap helyet a kazánház, konyha, raktár, ebédlő és gyengélkedő,
az emeleten öltözők, két csoportterem, alvószobák, mosdók és pedagógusszoba.
Épül a trágyatározó
November 7-én átadták a terepet annak a
vállalkozónak, amely megépíti a környezetvédelmi minisztérium által támogatott trágyatározó telepet. Az előkészítő földmunkálatok
már javában folynak. A terv szerint a tompai
legelő aljában épül meg a mintegy 800 négyzetméter alapfelületű fedetlen tároló, az építkezés mellett egy, a kezeléshez szükséges kis
géppark kialakítását is támogatja a projekt,
így vásárolnak majd új traktort, pótkocsit,
markolókupás gépet, trágyaszórót, valamint
szippantyús tartályt is.
A létesítmény megoldja több mint négyszáz gazda egyik gondját, ugyanis a törvény
kötelezi az állattartókat, hogy ki-ki a saját
gazdaságában placcal, fallal és medencével
ellátott tárolót építsen betonból, és ott raktározza a termelődő istállótrágyát. A terv
szerint a gazdák ide szállítják be a gazdaságukból származó istállótrágyát, majd amikor
a trágya megérik, a tárolóból a gazdák kiszállíthatják földjeikre, míg a megmaradt mennyiséget kiszórják a közösségi legelőkre. A
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A tűzoltóknak adományoznak adventben

Vendégoldal: Nyárádszereda község

A költségvetés összeállításakor arra törekedtek, hogy arányaiban több pénz jusson a
fejlesztésekre, mint működésre, hiszen Szeredában még mindig igény és szükség van
a picit erőltetett tempóban történő fejlesztésekre. Nagyon sok projektjük van, tudtak is
azokon dolgozni, mint a játszótér, szociális
épület, inkubátorház, a szentannai szennyvíz- és ivóvízhálózat bővítése. Mindezek
2020-tól fognak látványosabban mutatkozni a településen. Az is fontos tényező, hogy
mely területekre lehet kívülről pénzt hozni
(uniós pénzek, bukaresti és budapesti kormánypénzek, megyei tanács költségvetése).
A helyi költségvetésből olyan projekteket finanszíroznak, amelyeket a legjobban éreznek
a szeredaiak.
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keletkező trágyalevet is megfelelő eljárással
kezelik majd a helyszínen.
Elkészült a sárdi út
Az ősz elején felfestve, kitáblázva,
használatra készen átadta a kivitelező cég
a Sárd-Moson-Vece-Bő községi utat. A 7,2
kilométeres út több mint ötmillió lejes kormányberuházás révén újult meg, a munkálatot tavaly nyáron kezdték el. Sikerült módosítani az eredeti tervet és további bukaresti
pénzeket szerezni, így szinte mindenhol lett
betonozott sánc és új, aszfaltozott kapubejáró
a falvakban, sőt Mosonban még 250 méterrel
tudták „megtoldani” az aszfaltszőnyeget. Ezzel egy több évtizedes álom vált valóra.
Egyúttal a kétnyelvű helységnévfeliratok
is felkerültek a vegyes lakosságú övezetben,
de Moson bejáratánál egy héten
belül kétszer is lefestették a magyar
feliratot. Mindkét
esetben azonnal
eltávolíttatták
a
festéket, azóta pedig érintetlenül áll a kétnyelvű tábla.
Épül a bölcsőde
A templom teljes külső felújítása és új
toronyóra felszerelése után a szeredai református egyházközségben az év végére elkezdődött egy másik nagy projekt: a kétcsoportos bölcsődeépítés a volt Dalárdaház helyén.
A munkálatot egy helyi építkezési cég végzi,
amely már el is készítette az épület alapját.
A beruházás a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében
valósul meg az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki hivatala révén.
Utcákat aszfaltoztak
Idénre öt mellékutca korszerűsítését
ígérte a városvezetés. Márciusban sikerült
leaszfaltozni a Récsei István utcát, novemberben pedig az
Orgona, Vető,
Szabadság és
Márton Áron
utcák
kaptak
aszfaltborítást.
Nem tudták
viszont megoldani a piacra vezető Tűzoltó
utca és a tömbházak közötti bejáró korszerűsítését, mivel itt összetettebb műszaki megoldásokra van szükség. A télen elkészülnek a
tervek, tavasszal pedig elkezdhetik a munkát
ezeken a helyszíneken is.

December 1-jén meggyúltak az adventi koszorúk első gyertyái. Ilyenkor sokan szívüket és
zsebüket is megnyitják másokért.
Az adventi várakozás a lelki felkészülés
időszaka, várakozás a karácsonyi csoda beteljesedésére, amikor életünket, szíveinket betölti Isten örökkévaló
szeretete. Ebben a várakozásban magunkba tekintünk,
megnyitjuk szívünket, hogy
a benne szunnyadó kevéske
szeretetből másoknak is juthasson.
Szeredában idén a főtéri református templom előtt kapott helyet a közösségi adventi ko-

szorú, amelynek gyertyáit vasárnaponként 16
óra 30 perckor gyújtják meg, ezt minden alkalommal lelkészi áhítat és kulturális műsor követi. A Bocskai István Dalkör idén azzal a kezdeményezéssel állt
elő, ahogy a négy
adventvasárnapi
műsor alkalmával begyűlt pénzadományt a helyi
önkéntes tűzoltó
alakulat
javára
fordítják, ugyanis
a csapat egy nagy
kapacitású tartálykocsit kapott a magyarországi
testvértelepülés, Szerencs katasztrófavédelmi

egységétől – az autó jelenleg felújítás alatt áll az
anyaországban, befejezése után hazaszállítják,
de még fel kell szerelni a nélkülözhetetlen eszközökkel. Így első este a Bocskai István Dalkör
női kara tartott hangversenyt a művelődési házban, ugyanakkor fellépett a Deák Farkas általános iskola gyermekkórusa is, amely a harmadik
vasárnapon önálló hangversenyt tartott. Negyedik vasárnap a Bekecs néptáncegyüttes tartja
évzáró gálaműsorát. Az 1876-ban alakult önkéntes tűzoltó egyesület mai lánglovagjai nevében
Bíró Zsigmond Sándor fejezte ki köszönetét a
lakosságnak és a támogatóknak: „Köszönjük,
hogy jók vagytok, köszönjük, hogy gondoltatok
másokra, köszönjük, hogy ránk gondoltatok!”
– mondta el a tűzoltó.

Nem a pénzről szól a vásár
Backamadarason harmadik éve szerveznek adventi vásárt a művelődési otthonban.
Nem forognak itt nagy bevételek, a cél nem is
ez, hanem inkább a közösségi együttlét, hogy
a legszebb ünnep küszöbén találkozzanak, beszélgessenek a faluközösség tagjai.
Nemcsak madarasi és községbeli kézműveseket és termelőket hívtak meg a december
7-iki alkalomra, érkeztek máshonnan is, így
a tizenhat árus közül négy volt harasztkereki,
nyárádszeredai, marosvásárhelyi. Második éve
gyereksarkot is működtetnek, hogy a kisebbeket kézművességgel, karácsonyi díszek készítésével foglalják el, a munkába bevonták a helyi
pedagógusjelölt fiatalokat – tudtuk meg Báthori Zsuzsánnától, a szervező Backamadarasért
Egyesület vezetőjétől, aki azt is elmondta: az
első alkalommal voltak a legtöbben, de most is
szép számban megfordultak a rendezvényen, és
senki sem távozott üres kézzel.
Ünnepi köszöntőjében az elnök köszönetet
mondott mindenkinek, aki felpártolja nemcsak

ezt a rendezvényt, hanem az egyesület munkáját is, és hatványozottan illeti hála a helyi önkormányzatot is, de a fiatalokról és Nagy-Vajda Levente tiszteletesről sem feledkezett meg,
akik adventi és karácsonyi keresztyén dalokkal
örvendeztették meg a jelenlevőket. Felszólalásában Szőcs Antal polgármester a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programja keretében a
napokban aláírt szerződésekre hívta fel a
figyelmet, amelyek,
ha nem is érintenek
minden községbelit,
de segítenek, hogy a
madarasiak, szentgericeiek is megtalálják itthon a helyüket, és ittmaradásunkat, itthon
való boldogulásunkat szolgálják.
Az asztalokon számos színes és ötletes
kézműves terméket vehetett számba a közönség, a sok asztal- és ajtódísz közül kiemelked-

tek Makkai Margit nemes egyszerűségben is
megragadó munkái, de ezt az alkotómunkát a
leggyönyörűbben a szeredai Szabó Botond űzi,
de a helyi Tőkés Ibolya fonalfigurái is megragadták a tekintetet, a számos ékszer közül a harasztkereki Kodó Beátáé voltak a legeredetibbek, míg a termelők közül hadd említsük meg
Makkai Piroska és Náznán Rozália által kínált
házi savanyúságokat, zakuszkát,
paradicsomlevet, tárkonyt, reszelt tormát, a szentgericei Szőcs
József méhészeti termékeit, Agyagási Jolán népviseleti darabjait is. Kacsó Delinke másodszor
érkezett mézes pogácsával a vásárba, de nem a bevétel miatt jött,
hiszen ízletes pogácsáit és a házi
csokoládét jelképes áron kínálta, hogy bárki
hozzájuthasson, továbbá a gyerekek ingyen
próbálhatták ki a pogácsa díszítését, amit aztán
el is fogyaszthattak, hiszen nem minden családban készítenek ilyen süteményeket.

Adventi vásár Szeredában
Az egykori Juditnapi vásárok hagyományához
kötődően
advent második vasárnapja délután a szeredai
városháza előtti téren is
megnyitották az adventi vásárt, ahol harminc
kézműves és termelő
rakta asztalra portékáját: az adventi és

karácsonyi asztaldíszek,
koszorúk mellett kézműves gyertyák, illóolajok,
horgolt dísztárgyak és
állatkák, hímzett terítők,
szőnyegek, festett üvegés porcelántárgyak, filctáskák, ékszerek csalogatták a nézelődőket, de
kézműves sajtokat, méztermékeket, mézespogá-

csát, almaszirmot, házi süteményeket lehetett
kóstolni és vásárolni, ugyanúgy szörpöket, pálinkát vagy forralt bort is.
A vásárral egyidőben az önkormányzat
kézműves foglalkozást is szervezett a kultúrotthonban, ahová főleg a gyerekek tértek be és
szorgoskodtak. Alkonyatkor az ünnepi díszvilágítás fénye borította be a teret, így a bámészkodás, terefere kora este is folytatódott. A vásárt a következő két vasárnapon is fel lehetett
keresni.

Idősek vasárnapja Nyárádgálfalván
A gálfalvi iskolában már hagyománnyá
vált, hogy évente egy alkalommal összegyűlnek azért, hogy kifejezzék hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket és szeretetüket azok
iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek
után a közösségben töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az idei ünnepségre november
utolsó vasárnapján került sor az iskola és a református egyházközség szervezésében – tudtuk meg Gáspár Ildikó igazgatótól. Az iskola
minden osztálya készült erre a napra, hogy
a színpadról verses-zenés összeállításokkal,
mesejelenettel köszöntse az időseket, de az is-

kolában elkészült adventi koszorúkat,
díszeket is kiállítottak a kultúrotthonban. A rendezvényen részt vettek más
gyülekezetek hívei is, de voltak vendégek Szentháromságról és Bedéből is.
Kis ajándékkal köszöntötték az ünnepségen megjelent legidősebb személyt,
ebben az évben Sebe Borbála 80 éves
nyugdíjas óvónőt. A rendezvényt a
Megyei Tanács támogatta.
December 1-jén Szentháromságon
is hasonló módon sor kerül az idősek
köszöntésére.
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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 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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A jótettek hónapja
Idén sem feledkezett meg a jóságos, ajándékokat osztogató Mikulás a sok-sok, őt kíváncsian váró gyerekről, és aki megérdemelte,
annak legtöbb helyen kijárt az ajándékcsomag. Mivel az öregapó már
egymaga mindent nem tud mindenkihez elszállítani, néhány helyen az
önkormányzatok is besegítettek, hogy tele zsákja
mindenhová eljuthasson.
Remete községben 510
gyerekhez jutott el édességcsomag, míg a 70
évet elért idősek körében
400 élelmiszercsomagot
osztottak ki, erre a célra
a község 20 ezer lejt tudott fordítani. Szereda tanintézményeibe 580,
egyenként 10 lej értékű édességcsomag érkezett az önkormányzat és a
Surtec áruház jóvoltából, Ákosfalva község településein 516 csomag
jutott el a gyerekekhez mintegy 10 ezer lej értékben, Csíkfalva községben 292 gyerek juthatott egyenként 13 lejes édességtasakhoz az
iskola révén, Lukafalva községben közel 400 gyerek kapott 10 lejes
ajándékot az önkormányzattól.
Akihez nem jutott el a Mikulás, ott az Angyalt várhatják a gyerekek, de több helyen az idősek is. Csíkfalva községben idén is 20
lej értékű élelmiszercsomagot adományoznak 99 személynek, 80
évnél idősebbeknek és/vagy fogyatékosoknak. Hodos falvaiban 172
gyereknek és 240 idős személynek jut ajándék, Magyarós községben
200 gyerekre és 150, 75 évnél idősebb személyre fordítanak 7 ezer lejt
ajándékra. Bere községben 300 gyerek és 70 évnél idősebb személy
kap 3500 lej összértékű ajándékot, Gálfalva községben 250 gyereknek
jut 10 ezer lejre ajándék (ebből kétezer támogatóktól), Madaras falvaiban 195 gyereknek nyújtanak át 25 lejes csomagot, míg Lukafalván
400 gyerek kap 20 lejes ajándékot. Ákosfalva községben idén is az
önkormányzat és a Surtec ad át 516 gyereknek ajándékot, de a Rotary
Klub is négyszáznál több csomagot juttatott el az iskolásoknak. Kará-

csonyfalva községben 20 ezer lejt hagytak jóvá 580 gyerek megajándékozására, s mint minden évben, ehhez most is hozzájárult a Surtec
áruház is. Koronkában és Bósban 330 gyerek jut 30 lejes csomaghoz,
míg Jedden gazdagabb az angyaljárás: az önkormányzat 360 iskolásnak nyújt át ajándékot, a Rotary Klub cipősdoboz-meglepetéseket ad
át a gyerekeknek, míg december 19-én délután az önkormányzat egy
jókora gyerekzsúrt is szervez Mikulásbusszal, játékokkal és ajándékokkal 200 gyereknek.

Új templom épül Bőben
Egy évszázadnyi szolgálat után a bői reformátusok lemondtak vályogtemplomról, helyette maradandó istenházát építenének.
Gáspár István, a székelytompai missziói református egyházközség lelkésze 2002-től gondozza a jelenleg 36 fős gyülekezetet, a bői
templom már akkor nagyon rossz állapotban volt, de új építkezésre
gondolni sem lehetett, így 2004-ben kijavították a falakat, alábetonozták az épületet, ám annak állaga tovább romlott, a torony is meggyengült. A hívek helyeselték egy
új templom építésének ötletét,
elkészültek a tervek, beszerezték az engedélyeket, idén a
lelkész pályázatot nyújtott be
a vallásügyi államtitkársághoz, ahonnan 100 ezer lej támogatást kaptak. Októberben
lebontották a régi templomot,
a következő lépés a tereprendezés, alapásás, kiöntés és betonpadlózat volna és még némi
építőanyagra is futná – tervezték el. Az új templom várhatóan jövőre fedél alá kerülne. Az eddiginél
alig nagyobb, 100-120 négyzetméter felületű hajlék ugyanoda épül,
ahol elődje állott, de más lesz a torony elhelyezkedése, és maradandó,
időtálló épület lesz.

