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Január, január
palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
korcsolyázik fiú, lány.

KANDIKÁLÓ

Áll a tánc, áll a bál.
Kicsi szánkó csengve száll.
Meg nem áll tán tavaszig,
mindaddig, míg havazik.

közterület
Mérleget vont a Bekecs
A decemberi évzáró gálaműsor keretében nemcsak búcsúzott az évtől a Bekecs néptáncegyüttes, hanem az éves tevékenység számvetésére is sor került.

Az ünnepi
műsor során a
Bekecs Néptáncegyüttes
öt korosztálya
lépett színpadra különböző
erdélyi táncokkal, a Bekecs
Játszóház, az Apró Bekecs, a Morzsa Bekecs, a
Kis Bekecs és az együttes felnőtt tagozta, a Bekecs néptáncszínház. Az elmúlt évben két új műsort mutatott be az együttes: a Mátyás király igazságai című mesejátékot és a Fehér foltok című
táncszínházi produkciót. A táncosok az év során
105 alkalommal álltak színpadra, továbbá a 2018ban elindított száz állomásos trianoni turnésorozat
előadása, az Ember az embertelenségben is 68 állomást számlált már. Az együttes tagjai a Nyárádmentén további 34 néptánccsoportot oktatnak.
Eseményekben gazdag év volt a tavalyi –
mondta el Benő Barna Zsolt igazgató. Az előadások sorában az erdélyi és magyarországi helyszíneken kívül két alkalommal megfordultak a szerbiai
és ukrajnai magyarok köreién is. Az ősz folyamán
Törökországban jártak, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a rodostói Török-Magyar Baráti Társaság meghívására Rodostóban és Isztambulban léptek közönség elé. A Kis Bekecs utánpótlás csoport
is sok felkérésnek örvend, havonta több előadásuk
volt itthon, valamint külföldön, Móron és egy-egy
görögországi táncfesztiválon is felléptek.
Az egyesület fő támogatója a Nemzetpolitikai
Államtitkárság, további állandó forrásokhoz pedig
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül jutnak, amelyek a kisszínházak által lehívhatóak, illetve a Csoóri Sándor Alapon keresztül a hivatásos
együttesek támogatása mellett a gyerekcsoportok
jutottak pályázati támogatáshoz. A Csoóri Sándor
Alap támogatásai révén csoportjaik számára népviseleteket is készítenek. Az elmúlt három évben
sikerült öt járművet is beszerezniük, a nyárádmenti

LEADER-programban sikeresen
pályáztak 2017ben, így műszaki
eszközöket tudtak vásárolni, s
egy újabb sikeres
LEADER-pályázat eredményeként hamarosan új, korszerű hang- és fénykeverőket tudnak beszerezni.
Azt már most tudják, hogy sokat fognak 2020ban külföldön szerepelni, Ausztriában, Horvátországban, Szlovákiában, Szlovéniában fellépni, de
december 27. és 2021. január 4. között az ausztráliai magyarok találkozóján vesznek részt, ahol
házigazda szerepük lesz, emellett három előadásra
kérték fel őket a szervezők. Ezen felül táncházakat
és gyerekoktatást fognak vezetni, valamint közös
koreográfiát állítanak össze az ausztráliai magyar
csoportokkal. Körvonalazódik utazás Nyugat-Európában több helyszínre is, de mindez egyelőre
pénzfüggő terv.

Budapesten énekelt a Kodály
gyerekkórus

Iskolai vásár Csíkfalván

Téli álom az építkezéseken is

Van képünk hozzá
Ülésezett a Szent László Társaság és
Rend

Öt éve együtt, hetente

Számvetés a jeddi nyugdíjasoknál
(4. oldal)

Jeddi ünnepi torta
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Vendégoldal: Székelybere község
Nem volt egy rossz év
Mint minden községben, itt sem volt nagy ok az örömre, amikor az évi költsévetéstervezetet meglátták a
tavaly. Ennek ellenére történtek beruházások, az önkormányzat működni tudott, bár ez is kérdéses volt.
Nem volt egy gyenge év a tavalyi, eredményes szakaszt zártak, történtek infrastrukturális fejlesztések és
gazdasági fellendülésre is várnak – mondta el Benedekfi Csaba polgármester.

Elkészült a kendői út

Megszépülnek az iskolák

Megújulnak a gépparkok

Tavaly sikerült befejezni a Kendő és
Márkod közötti útszakasz aszfaltozását és
átadni a forgalomnak. A beruházást teljesen a saját költségvetéséből fedezte az
önkormányzat, és ezt egy több éves takarékoskodás előzte meg. A két település
közötti mintegy 1,5 kilométeres szakasz
korszerűsítése során nemcsak az úttestet
aszfaltozták, hanem átereszeket építettek
és betonozott sáncokat alakítottak ki. A
munkálat összértéke közel egy millió lej
volt. A kivitelezés nagyon jól sikerült, az
alig több mint száz lakosú településen elégedettek az eredménnyel.Miután két éve a
többi félreeső településre is aszfaltút épült
a kormány Helyi Fejlesztések Országos
Programja (PNDL) révén, ma mindenhozá
el lehet jutni aszfaltúton a községben.

Négy tanintézmény felújítási projektje
zajlik a községben: az ősz folyamán Seprődben és Keresztúron elkezdték a munkálatokat, Szentimrén és Berében az időjárás
függvényében, tavasszal látnak hozzá. Teljesen új, korszerú épületeket eredményez
a kivitelezés, kicserélik a tetőzeteket, s az
épületek megfelelnek majd a szabványok-

Nagy elégtételt jelent a községvezetés
számára, hogy sikerült kihasználniuk a Pro
Economica Alapítvány által kezelt székelyföldi gazdaságfejlesztési programot.
A gazdák ezirányú megsegítésében az önkormányzat is derekasan kivette a részét,
és nagy örömükre a község méretéhez és
lakosságszámához képest sok sikeres pályázat született: míg nagyobb községekben
öt pályázat kapott támogatást, náluk ez
tíszerese, több mint ötven.
A legtöbben traktorokat vásároltak, de
voltak gazdák, akik fajtiszta pirostarka állatokat hoztak külföldről, vannak, akik illóolajokat préselnének gyógynövényekből,
mások dugványokat vásárolnak – a legtöbben azonban erőgépeket, és lassan elkezdődött ezek leszállítása is. Nagy segítség ez
a község számára, amitől a községvezetők
gazdasági fellendülést remélnek, főleg ami
a mezőgazdaságot illeti, ugyanis számos
gazda már új gépekkel kezdheti el az idei
mezei munkálatokat.

nak: öltözők, tanári szoba, mosdók, kazánház, veszélyes anyagok raktára mind helyet
kap benne. Berében egy tanteremmel is
bővül az épület, míg Keresztúron szinte
teljesen lebontották a falakat, mert olcsóbb
és tartósabb, ha újat építenek helyette. A
projekt összértéke majdnem 2,5 millió lej,
amelyből egy kevés önrészt, a nem támogatható költségeket és a tervezést, azaz
mintegy 200 ezer lejt az önkormányzatnak
kellett vállalnia.
Következnek a
kultúrotthonok is

Már elkészültek a tervek a község öszszes helyi mellékutcájának leaszfaltozására, sáncok betonozására, bejáró hidak építésére. Még nem tudják ugyan, hogy milyen forrásokra fognak pályázni (európai-e
vagy kormánypénzekre), de hamarosan új
fejlesztési ciklus indul, így a polgármester
biztos abban, hogy erre a beruházásra is kerül majd pénzügyi forrás.

Készen van a szentimrei, berei és márkodi művelődési otthonok felújítási terve,
az önkormányzat készen áll arra, hogy ha
megnyílnak a támogatási források, tudjon
pályázatokat benyújtani erre a célra. A három épület teljesen megújulna, a tetőzettől
az öltözőkön, színpadon át a fűtésig, ellátnák vízzel, szennyvízcsatornával is, az
épületeket pedig annyival bővítenék, hogy
kazánházakat építsenek hozzájuk.

A községvezetők azt tervezik, hogy ha
a tavaszra minden nyertesnek leszállítják
a támogatott gépeket, állatokat, akkor egy
kisebb, községszintű kiállítást is rendeznek
ezekből.

Helyi termékeket kapnak Szeredában
Nyárádszereda az egyetlen település Maros megyében, ahol
januártól helyi termékeket kapnak a gyerekek az iskolai tej-kifli
program keretében. Az elmúlt évben a pékárut már az andrásfalvi Genesis pékség szállította, míg a nemrég lezárult közbeszerzés
nyomán a friss tejet az andrásfalvi tejfeldolgozó üzem biztosítja.
A törvénymódosítás lehetővé tette az önkormányzatoknak,
hogy egyénileg szervezzék meg az iskolai tízóraira vonatkozó közbeszerzést. Szereda már tavalyelőtt megtette az első lépéseket és

kivált a Maros megyei tanács által kiírt közbeszerzési eljárásból,
a helyi termelőknek is lehetőséget adva arra, hogy részt vegyenek
a programban. Az elmúlt tanévben már az andrásfalvi pékségben
előállított friss kiflit kapták a gyerekek, de az idei évben a harapnivalót a gálfalvi Tóth pékség biztosítja, a nyárádmenti gazdaságokból származó tejet pedig a Gabriella tejfeldolgozó. A két évre kötött
keretszerződés révén naponta jut friss tej és kifli mintegy hétszáz
szeredai és a városhoz tartozó településeken tanuló gyereknek.
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Sokat segített a magyar kormány Szentgericén

A tél sem akadályozza a szentgericei unitáriusokat: őszi ünnepségre készülnek.
Tavaly is sikerült egy lépést tenni a középkori műemlék templom felújítása terén,
önerőből és a magyar kormány támogatásával befejezték a templom belső
falainak felújítását. A munkálatokra 500 ezer forintot kaptak
a Bethlen Gábor Alaptól, míg a
Rómer Flóris Terv révén a magyar kormány további ötmillió
forintot ítélt meg számukra, így
a falak megújulása szinte teljesen kormányzati forrásból valósult meg. Ehhez a gyülekezet hozzátette a maga részét és
23,5 ezer lejt fizetett az épület nyílászáróinak
felújításáért. Elkezdték a torony alatti ajtó és

a szószékkorona restaurálását, de az 1670. évi
festett kazettás mennyezet felújítása egy jövőbeni hatalmas feladat lesz még – számolt
be lapunknak Varró-Bodoczi Barna lelkész.
A templombelső felújítása során a nőszövetségben felmerült az ötlet, hogy a régi, megkopott
terítők, templomi varrottasok helyett újakat kellene
vásárolni vagy készíteni. A
második lehetőség mellett
döntöttek, ezért a vásárhelyi Unitárcoop alapítvány
elkezdte a gyülekezet nőtagjai számára megtanítani az írásos varrottas készítését. Ezt a
Bethlen Gábor Alap 250 ezer forinttal támogatta, a projekt eredménye az lesz, hogy a he-

lyi nők is kiveszik majd részüket a templomi
varrottas garnitúra elkészítésében.
A lebontott régi kultúrotthon helyén egy
emlékparkot hoznának létre, ahol március 15én ünnepelhetnék a magyar szabadságharcot
és forradalmat. Mivel 200 éve született a falu
legismertebb személyisége, Jakab Elek, az ő
tiszteletére a park közepén mellszobrot állítanak, a két oldalán pedig egy-egy emlékfalat
domborművel és a magyar szabadságért harcoló 58 szentgericei honvéd neveivel. Tervek
szerint szeptember utolsó szombatján, az őszi
hálaadás kapcsán két év után újabb ünnepséget rendeznek, hogy örömüket és köszönetüket fejezzék ki a templomfelújítás okán,
illetve fejet hajthassanak Jakab Elek emléke
előtt.

Nem félnek nagyot is lépni
Szép tevékenységi naplót zárt a tavalyi év
végén a szeredai Bocskai István Dalkar is.
A női kar háromszor mutatta be hagyományos farsangfarki vidám előadását, de az
általa 1996 óta évente megszervezett kosaras
bálon is fellépett. Tavaly a pünkösdi ünnepen
fogadta a simontornyai pedagóguskórust, augusztusban fellépett a helyi városnapok megnyitóján, majd Simontornyára utazott, október 6-án az aradi vértanúk emlékünnepségén
a felvidéki Berzétén vendégszerepelt, novemberben részt vett a szentmártoni Szent Márton-napon és a Nagy Ferenc emlékhangversenyen, szeptemberben a szeredai unitárius,
decemberben a református templomban muta-

tott be hangversenyt, és az első adventi gyertyagyújtáskor is ő szolgáltatta az ünnepi műsort Szeredában.
A berzétei utazás költségeire
300 ezer forintos
támogatást nyertek a Bethlen
Gábor Alaptól,
a simontornyai
utazáshoz a szeredai önkormányzattól kaptak
támogatást, az éves működés egyéb költségeit a farsangfarki előadás bevételéből, illetve
a kórustagok hozzájárulásából fedezték. Ferencz Csaba karnagy és a kórustagok beszá-

molójából kiderült, hogy tavaly komolyabb
támogatáshoz is jutott a kórus: a nyárádmenti
LEADER-programon 29.486,29 euró
értékben nyertek pályázati támogatást,
amelyből hang- és
fénytechnikai eszközöket, irodafelszerelést vásároltak,
és folyamatban van egy 21 ezer lej értékű
ruhatár elkészítése is a dalosok részére. Az
egyesület tavalyelőtt is kapott támogatást a
BGA-tól, amelyből akkor egy színpadi orgonát és egy filmezőgépet vásárolt.

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

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

Most lehetőség van számítógépes
színkeverésre is bármilyen
árnyalatban a vásárló kérésére.
Egyszerűen csak segíteni szeretnénk Önnek!

ÚJ

SC BLUE CON SRL
NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)
hétfő-péntek 8:00-16:30
szombat 8:00-13:00
Telefon:0745067577
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Új óvodák lesznek Murokországban
Az oktatási infrastruktúra bővítését, megújítását kezdik el Dózsa
György községben az idén. Nem kevés pénzt igényelő beruházásokról van
szó, de a rég óhajtott ingatlanok érdekében készek az áldozatokra.
A tervezett négyből három oktatási célt szolgáló ingatlannal bővülhet
Dózsa György község
közvagyona a következő
időszakban. Az önkormányzat a Regionális
Operatív
Programon
nyert támogatást egyegy új napközi óvoda
építésére Teremiújfaluban és Lőrincfalván, valamint a lukafalvi óvoda
bővítésére,
felújítására
és napközivé való átalakítására. Negyedik tervük a lukafalvi Dr. Rákossi Lajos Általános Iskola
épületének kibővítését és korszerűsítését célozta, ám ez nem részesült támogatásban, ezért a nemrég létrehozott Országos Fejlesztési és Beruházási
Alaphoz nyújtották be azt, mert mindenképpen ezt a beruházást is szeretnék megvalósítani – tudtuk meg Iszlai Tibor polgármestertől.
A gyereklétszám behatárolta a lehívható támogatások mértékét, és emiatt kedvezőtlen helyzetbe kerültek, azaz nagyobb önrészeket kénytelenek
biztosítani a kivitelezésekhez. Mivel Újfaluban két óvodai csoport van,
kevesebb önrészt kell kifizetni, ám a másik két esetben a támogatások csak
százezer eurós nagyságrendűek, amihez a községnek egymillió lejt kell
hozzátennie, azaz a költségek felét. Ennek ellenére sem panaszkodnak,
mert sokkal jobb így is, mintha nem kaptak volna támogatást, és saját alapból kellene megvalósítani a beruházásokat. Megterhelő ugyan az önkormányzat számára egy ekkora önrészt bevállalni, de mérlegelték a kérdést,
és úgy látják, megéri belevágni. Ugyanakkor azt is remélik, hogy az önrészeket is tudják majd folyósítani, ám ez attól is függ(het), hogy mennyi
pénzt kell költsenek a jelenleg futó két nagy projektjük befejezésére: a
községi útkorszerűsítésre és a csatornahálózat építésének befejezésére.
Újfaluban a régi óvoda területén, az iskola mellé épül fel a napközi,
Lőrincfalván viszont új helyet kap, egy, a főúttól félreeső utcában. A falunak új elemi iskolára is szüksége van, de mivel ez a pályázati kiírás ezt
nem tette lehetővé, az új napközit úgy tervezték meg, hogy mellette vagy
fölötte az udvaron megépülhessen majd a jövőben az iskola is. A tervek
elkészítésére már ki is írták a versenytárgyalásokat, hogy ha a tél folyamán
elkészülnének vele, akkor a tavasszal már elkezdhessék a kivitelezést.

Öt éves a jeddi nyugdíjas klub
Öt éves születésnapot ünnepeltek január 14-én a jeddi nyugdíjasok: a
köszöntés, számvetés és a tervek pillanata volt.
Szerény, visszafogott, nyugdíjasokhoz illő, de mégis jókedvű alkalomra gyűltek össze a hűséges társak egymás és az új év köszöntésére a
helyi iskolában. Támogatóik jóvoltából
disznót vághattak
decemberben,
a
kolbászt, szalonnát
azóta felfüstölték,
ezúttal
pedig
meg is kóstolták.
Dávid Béla elnök
visszatekintője
után Bányai István
polgármester
köszöntötte
az
időseket, majd Balizs Erzsébet újévi köszöntőt mondott, Kristóf Júlia
pedig az idősek fohászát adta elő. Felhangzott egy születésnap-köszöntő
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dal is, végül pedig egy négy kilogrammos torta felszeletelésével, elfogyasztásával zárult az idei év első találkozója.
Személyes ötlete volt, hogy Jedden is legyen egy olyan közösség,
ahol az idősek is összegyűlhetnek, megoszthatják egymással örömüket
és bánatukat, otthonról kimozdulva elfelejthetik a mindennapi kérdéseket
– mondta el az elnök. A klub 2015. január 13-án alakult meg 17 személylyel, és azóta sokat nyújt tagjainak: a hetente tartott találkozások során
tanultak is, számos előadást hallhattak a gombászattól az újrahasznosítható hulladékokig, de orvosokat is meghívtak. Együtt jártak színházba,
sokat jártak kirándulni, strandolni és piknikezni is voltak. Mindig megünneplik egymás születésnapját, de a nők, az anyák és idősek napjáról sem
feledkeznek meg, március 15-én koszorúznak a faluközpontban, farsangi
és Katalin-napi bálokat szerveznek, voltak közös szilveszteri mulatozásaik
is, számos gulyásfőző versenyen is részt vettek. Öt év után is úgy érzik:
mindannyiuknak szükségük van erre a közösségre.
Nagyon fontos, hogy a nyugdíjasoknak is legyen egy találkozási
helye – mondta el véleményét a község polgármestere, aki úgy érzi: az
önkormányzatnak feladata az ilyen kezdeményezések fenntartása, és ők
is megtalálják a módját annak, hogy segítséget nyújtsanak az időseknek,
akik számára fontos a közösség és az együvé tartozás – fejtette ki Bányai
István.

Tolvajt fogott a kamera
Sajnálatos eset történt január 10-én Vadadban, ahol két helyi férfi behatolt az egyik udvarba, ahonnan három sonkát loptak el a füstölőből. Az
egyik gyanúsítottat a faluban elhelyezett térfigyelő kamerák is rögzítették
az utcán, de az esetet másnap jelentette a rendőrségen a károsult is, ezért
a községi rendőrőrs parancsnokának hatékony fellépése nyomán három
napon belül azonosították a tettest, a házkutatás során pedig az ellopott
termékek nagy részét meg is találták.
Csíkfalva község vezetői külön köszönetet szeretnénk mondani Zsigmond Barna-Gellért községi rendőrőrs-főnöknek és kollégáinak a hatékony
közbelépésért. Úgy vélik: így kell viselkednie egy helyi rendőrségnek,
vagyis a lakosok szolgálatában kell kifejtenie tevékenységét, és így lesz a
rendőrségnek is tekintélye a lakosság körében.
Az eset ismételten bizonyítja azt, hogy megérte pénzt fektetni egy
községi térmegfigyelő kamerarendszer kiépítésébe, és annak működése a
lakosság, a közösség érdekeit szolgálja.
A kamerarendszer január 8-án este fél nyolc táján azt az esetet is
rögzítette, amint egy személyautó behajtott a csíkfalvi sportbázisra, majd
annak hófödte játékfelületén ralizott, aztán néhány perc után elhajtott. A
tettest még nem sikerült azonosítani, de ha horogra akad, ő sem kerüli el a
felelősségre vonást közvagyon rongálása miatt.

Pénzt osztogattak
Karácsony előtt kétszer is pénzt osztott le a kormány a rendelkezésére
álló tartalékalapból az önkormányzatoknak. Egyeseknek mindkét alkalommal jutott kisebb-nagyobb összeg, másoknak csak egyszer, és olyan közigazgatási egység is van, amelyik semmiben nem részesült.
December 21-én a kormány 971. számú rendeletével 477.360.000 lejt
osztott le, ebből Maros megyének 12,33 millió lej jutott. December 23-án a
977. számú rendelete révén a kormány újabb 112.697.000 lejt hagyott jóvá
költségvetés-kiegészítésként. Ezúttal Maros megyének közel 17,38 millió lej érkezett. Kétszer jutottak pénzhez a következő nyárádmenti önkormányzatok: Szereda (összesen 1,68 millió lej), Csíkfalva (475.000), Bere
(243.000), Ákosfalva (215.000), Madaras (80), Magyarós (30). Egyszer
kaptak a következők: Remete (1.148.000), Hodos (215.000), Dózsa
György (114.000), Gálfalva (50.000). Nem utaltak pénzt Jeddnek, Koronkának és Karácsonyfalvának.
Idei első, január 20-iki ülésén a Maros megyei tanács is a rendelkezésére álló alapból pénzt osztott az idei évre a helyi önkormányzatoknak. A 27.316.000 lejt helyi fejlesztési és infrastrukturális programokra
vagy ezek önrészének biztosítására fordítják. Ebből a következőképp részesültek a nyárádmentiek: Ákosfalva 1.222.000, Szereda 713.000, Magyarós
336.000, Gálfalva 322.000, Csíkfalva 252.000, Hodos 214.000, Bere
211.000, míg Koronka, Dózsa György, Karácsonyfalva, Madaras, Jedd,
Remete egyenként 142.000 lejt kapott. A pénzösszegek szétosztásánál az
előző évhez hasonlóan figyeltek azokra a településekre, ahol rohammentő
egységek vagy idősotthonok működnek.
Ugyanezen az ülésen a tanácsosok pénzt osztottak a községi utak karbantartására: mind a tizenhárom nyárdámenti önkormányzat egyformán
14 ezer lejt kapott egyenként erre a célra az idei évre.

