
nyárádmentiKIS ÚJSÁG
A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 123. szám, 2015. szeptember

Javítják a vármezői utat
Júniusban kezdték el a Vármezőbe vezető községi út javítását kor-

mánytámogatás felhasználásával. A munkálatok javában zajlanak, hama-
rosan át kell adni a beruházást.

A 4850 méteres útszakasz a Szászrégen-Szováta megyei úttól Vár-
mező központjáig vezet. Az elmúlt időszakban elvégezték az úttest szé-
lesítését ahol arra szükség volt, hogy az előírt 5,5 méter széles járófelület 

mellett kétoldalt leg-
alább 30-30 centiméter 
széles padkát is létre-
hozhassanak. Ugyanak-
kor átereszek épültek, 
munkagépekkel kiásták 
az út melletti sáncokat 
és elkezdték azok beton-
lapokkal való kiépítését. 
Ahol az aszfaltréteg jó 
állapotban maradt, ott 
kötőanyaggal látják el, 
ahol tönkrement, ott fel-

marják, majd elkezdik egy 15 centiméter vastag zúzott kő ágy megépíté-
sét, amelyre az utolsó szakaszban két réteg aszfaltszőnyeg kerül. Magyari 
Péter polgármestertől megtudtuk: a beruházást a fejlesztési minisztérium 
támogatja, a terv értéke öt millió lej volt, a kivitelező cég 3,6 millió lejért 
vállalta a munkálat elvégzését. A községi útra néhány éve húztak először 
aszfaltréteget, de az viszonylag vékony volt, helyenként csupán három 
centiméter, így hamar megrongálódott. Feljavítását tavalyra tervezték, de 
mivel nagyon költséges lett volna és ezt a helyi költségvetésből nem tudták 
fedezni, a kormánytól igényeltek támogatást – mondta el a községvezető, 
aki szerint a vármezői lakosság, a településen nyaralóval rendelkezők, de 
az idelátogató turisták is egyaránt várták az út feljavítását, mivel rengeteg 
gödör nehezíti a közlekedést. Kádár Levente helyi tanácsos is örömét fe-
jezte ki, amiért sikerült ilyen komoly beruházásra forrást szereznie az ön-
kormányzatnak. Úgy látja, hogy a vállalkozó komolyan végzi a feladatát, 
és remélik, hogy az új út tartós is lesz. A beruházás csak pozitív eredmé-
nyeket hozhat – véli Kádár.

Néhány éve született kezdeményezés, hogy a Vármezőből fát szállító 
teherautókra útadót vessenek ki, hiszen ezek a nehéz járművek teszik tönk-
re az utat. Ezt életbe is léptették a közelmúltban és némi pénz be is folyt a 
községi pénztárba – mondta el a polgármester. A javítási munkálatok ideje 
alatt nem kell fizetni, de annak befejezte után megtesznek mindent, hogy 
az autók utáni összegeket behajtsák. 

Átadták a szentannai iskolát
Szeptember 14-én délelőtt használatba vehették a gyerekek a Nyárád-

szentannán épült új iskolát. Sokaknak jár érte köszönet, de gyerek is kell, 
hogy megteljen a negyedik tanterem is – hangzott el az avatóünnepségen.

Kétszintes, világos, tágas, mosdókkal ellátott új iskolában kezdhették 
az idei tanévet a szentannai óvodások és elemi iskolások. Több évnyi vá-
rakozás után sikerült befejezni 
ebben a városrészben is az új 
iskolaépületet, amely végre 
átadásra kerülhetett a tanév 
kezdetén. Sok kérdés, kétely, 
pénztelenség és a végén gyors 
munkaütem jellemezte a rég 
várt beruházást, a lényeg vi-
szont az, hogy ezután a gyere-
kek egyetlen helyen, megfelelő 
és korszerű körülmények között tanulhatnak. Az elemi osztályokat csupán 
egyetlen pedagógus oktatja és az óvódában is alig tucatnyi gyerek van – 
derült ki a helyszínen, de azt is megjegyezték a helyiek: a szeredai központi 

iskola és a napközi innen is elvonzott néhány gyereket, ezért fest ma így a 
kép, de remélhetően lesz gyarapodás is.

Az átadáskor Trufán József, a Deák Farkas Általános Iskola igazga-
tója felhívta a figyelmet: egy iskola sikeressége és eredményessége nem-
csak a pedagógusok munkáján, az iskola tárgyi feltételein múlik, hanem 
diákjainak tanulásán, hozzáállásán is. Az igazgató köszönetet mondott az 
önkormányzatnak és a polgármesternek, de Gecző András tiszteletesnek 
és a helyi református egyháznak is, amiért a munkálatok idejére helyszínt 
biztosítottak az okatatás számára.“Sokan kételkedtek, hogy lesz-e ebből is-
kola, és ím bebizonyosodott, hogy a türelem néha rózsát is terem” – emelte 
ki Szabó Árpád, a Megyei Tanács alelnöke, aki szerint egy ilyen iskola 
kötelez. A gyerekeket arra, hogy jól tanuljanak, a pedagógusokat, hogy 
szívvel-lélekkel adják át tudásukat a gyerekeknek, míg a megvalósítókat 
arra, hogy gazdaszemmel vigyázzanak, hogy az épület ilyennek marad-
hasson. Tóth Sándor polgármester a szentannai lakosságnak a türelemért 
mondott köszönetet, míg a kivitelezőnek azért, amiért sikerült határidőre 
befejezni a munkálatokat, hogy ez a nap ne az önkormányzatról, hanem a 
gyermekekről szólhasson.

 “Minden igényt kielégít, ennél szebbet nem is képzelhettünk, nem is 
kaphattunk volna” – mondta el érdeklődésünkre Molnár Judit óvónő, aki 
örömét fejezte ki azért is, hogy sikerült időben beköltözniük az új ingat-
lanba. 

Ötven éves a gálfalvi iskola
Augusztus 29-én hármas ünnepet ült a gálfalvi általános iskola: ötven 

éve adták át a jelenlegi épületet, huszonöt évvel ezelőtt állítottak szobrot az 
épület előtt Szentiváni Mihály reformkori költőnek, írónak, és tizenöt éve 
vette fel az intézmény a falu eme nagy szülöttjének nevét.

A településen ötven évvel ezelőtt fejeződött be az iskola jelenlegi 
épületének építése. 1963-ban kezdtek 
hozzá, 1965-ben adták át az akkor 
modern nyolc tantermes, labóratóri-
ummal ellátott épületet. Az ünneplő-
be öltözött iskolába ezen a hétvégén 
visszatértek az egykori és jelenlegi 
pedagógusok és diákok is, mintegy 
kétszázan. Az egybegyülteket kö-
szöntötte a megyei önkormányzat 
alelnöke, Szabó Árpád és a megye 
alispánja, Nagy Zsigmond is. A gazdag irodalmi, zenés és néptáncos ös-
szeállítással is színesített tartalmas, mintegy háromórás programban nem 
az iskolát, mint tárgyat, hanem a benne dolgozó „lélekszobrász” pedagó-
gusokat és a mindenkori diákokat ünnepelték. Emléklappal, -tárggyal és 
virággal köszönték meg tizenegy nyugdíjas, egykor az iskolában dolgozó 
pedagógus munkáját, de a jelenlegi tantestületnek is köszönetet mondtak, 
akik a katedrán állva a tudomány világába vezetik be a gyerekeket. Nem 
feledkeztek meg arról a nyolc aktív pedagógusról sem, akik megfordultak a 
gálfalvi tanintézményben, de jelenleg már nem itt dolgoznak, továbbá azon 
tizennégy tanár emlékezetének is adóztak, akik már örök álmukat alusszák. 
És név szerint szólították meg a jelenlegi épületből az első végzős évfo-
lyamként 1965-ben távozókat is.

Aki iskolát épít, az a jövében gondolkodik. Gyermeket nevelni, hitet 
és tudást adni azoknak, akik a jövőnket jelentik: ez az iskola fő feladata 
– fogalmazott Karácsony Károly polgármester. Illés Ildikó főtanfelügye-
lő-helyettes úgy véli: csak az a közösség lehet sikeres, amely iskolát és 
templomot épít, bízik a jövőben és gyermekeit a keresztény erkölcs szel-
lemében a legmodernebb módon tanítja, neveli. Nagy Zsigmond úgy véli, 
ahogyan anya és haza, úgy iskola is csupán egy van az ember számára. Az 
iskola nem egy épület, a tudomány tárháza, az iskola egy megfoghatatlan 
létmeghatározó fogalom.

Gáspár Ildikó igazgató elmondta: a rendezvény egyik célja a tisztelet 
és elismerés kifejezése az elődök munkája iránt. Értékelni és elismerni az 
idősebb pedagógusok munkáját, lehetőséget adni ugyanakkor a találkozás-
ra is. 

Az ünnepség végén megkoszorúzták a névadó szobrát, majd emléktáb-
lát lepleztek le az iskola falán, amelyen Szent-Györgyi Albert szavai állnak: 
”Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”. Az egyik tanteremben ko-
rabeli tárgyakból és fényképekből gazdag iskolatörténeti kiállítást mutattak 
be, és az ünnepi alkalomra Visszatekintő az elmúlt 50 évre címmel gazdag 
tartalmú kiadványt is megjelentett az iskola. De nem hiányzott a hatalmas 
„születésnapi” torta sem, majd az elhunyt pedagógusok sírjat koszorúzták 
meg a gálfalvi és szentlászlói temetőkben.

„Otthonra van 
szüksége mindenki-
nek és egy egyházi 
közösségnek is, el-
sősorban a temp-
lomra. Ha egy épü-
letet felújítanak, azt 
üzenik saját maguk 
számára és a világ 

számára is, hogy ott akarnak maradni, 
hisz az az ember, aki tovább akar állni 
szülőföldjéről vagy nem bízik abban, hogy 
a szülőföldön lehet jövőt építeni, az nem 
újítja fel a templomot vagy a közösségi há-
zat. Ha lelkészi lakást építünk, az megint 
azt mutatja, hogy van egy erős közösség, 
amely a jövő felé fordul, természetesen a 
gyökereket, a múltat nem elfelejtve. És én 
azt hiszem, ez a hit, ez a remény az, amely 
egy közösség számára nagyon fontos, az 
otthon újjáépítésének, az otthon újjáterem-
tésének, újrafogalmazásának a pillana-
tai, amelyek a reményt megerősítik. És én 
minden egyes ilyen típusú helyzetben, ese-
ményen ezt látom, ezt az erőt, hitet látom. 
Nagyon sok minden a mi életünkben újra-
gondolásra szorul, az egész világ, egész 
Európa újragondolja gyökereit, újrafogal-
mazza a 21. században azokat az értéke-
ket, amelyek évszázadokon keresztül azzá 
tették, amivé lett. Amikor itt a végvárakon, 
a mi vidékünkön egy-egy egyházi közösség 
megerősödik, ennek az újrafogalmazásnak 
a részese ő maga is, és azt mondja, hogy 
azokhoz az értékekhez akar ragaszkodni, 
azokat akarja továbbvinni, amelyek azzá 
tették, amivé tették évszázadokon keresz-
tül. (...)

Mindenki a maga helyén kell elvégez-
ze a munkát és azt, amihez ért és ami egy 
közösség életében fontos. A maga szakmá-
jában, a maga családjában, a maga kis 
környezetében teremti meg a legjobb tudá-
sa szerint azt, amire szükség van. Ha va-
lamit hozzátesz ahhoz, amit kapott, akkor 
már megtette azt az értékteremtést, amely 
minden nemzedéknek kötelessége. Vannak 
persze kiemelkedő alkotók, de az egyszerű 
munkásember is a maga tisztességes mun-
kájával értéket teremt. Ezeket ha egymás 
mellé tesszük, akkor minden nemzedékből 
kiemelkednek azok az új értékek, amelye-
ket a régiekhez hozzáadva az építkezés 
nyomon követhető. (...)

Ma már minden egyes hely a világ kö-
zepe. Vége annak, hogy valami a központ 
és vannak perifériák.  Mindenhol lehet úgy 
élni, úgy alkotni, hogy azt a helyet a világ 
közepévé tegyék az ott élő emberek.”

lejegyezte: Gligor Róbert László

Elnémult a rigó. Az esteli csöndben 
az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. 

A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen: 
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár!

Így változik búsra az én hegedűm is: 
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll. 

Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is, 
De pri-pri: odavan a nyár, a nyár...

Gárdonyi Géza
Szeptember

„Minden hely a világ közepe”
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– Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke gondolatai a szentgericei templom és gyülekezeti 
ház felszentelése alkalmával –
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Eredményes időket élnek

Túlzsúfolt, emberpróbáló időszakot él a községvezetés, hiszen több nagy projektjük került kivitelezésre az 
elmúlt időszakban. Ennyi pénz sosem fordult meg a költségvetésben – állítja Iszlai Tibor polgármester. 
Jó év áll a hátuk mögött, látszanak az eredmények, de senki ne kérdezze meg, milyen áron valósultak 
meg ezek.

Felújították a községházát
Tavaly 

ápri l isban 
a köz-
igazgatási 
appará tus 
átköltözött 
a község-
házáról a 
ku l túro t t -

honba, hogy a középületet feljavítsák. A ki-
vitelezőnek három hónap alatt kellett volna 
elvégeznie a munkát, de csak novemberben 
sikerült. Az épület tetőszerkezetét kicserélték, 
teljes külső felújítás és hőszigetelés történt, 
nyílászárókat cseréltek és belső feljavítást 
végeztek azokban a helyiségekben, amelye-
ket a község használ. Mivel a bővítés nem 
volt megengedett, ezért a tetőszerkezetet úgy 
építették meg, hogy kialakíthassanak benne 
egy-egy gyűlés- és  protokolltermet, irodát és 
mellékhelyiségeket. Ezeket a munkálatokat a 
tél folyamán végeznék el.

A beruházás a LEADER program támo-
gatásával valósult meg: a megnyert 60 ezer 
euró mellé azonban a községnek még 20 ezer 
euró önrésszel kellett hozzájárulnia, hisz szá-
mos nem támogatható költség is akadt. Így 
például saját pénzből kellett az épület kül-
ső javítását elvégezni azokon a részeken is, 
amelyeket nem a községháza, hanem az or-
vosi, fogorvosi rendelők és a posta használt.

Ennek ellenére eredményes és szép mun-
kán vannak túl, az egykori szürke betontömb-
épületre rá sem lehet ismerni. A beruházás 
ünnepélyes felavatására az idén augusztus-
ban tartott községnap alkalmával került sor.

Megszépült a községközpont
Ugyancsak a nyárádmenti LEADER 

program 33 ezer eurós támogatásával való-
sították meg Lukafalván a községközpont 

felújítását, azt a térséget, amely a kultúrott-
hont, rendőrséget, községházát és tömbházat 
foglalja magába. A polgármester szerint itt is 
szép  munkát végeztek, hasznosan elköltött 
pénzzel számolnak, amivel mindenki meg 
van elégedve. Itt 25-30 autó számára ele-
gendő parkoló épült, a tömbház melletti teret 
pedig szép zöldövezetté alakították: padokat, 
világítótesteket, árnyékolókat, kukákat he-
lyeztek ki, sétányokat alakítottak ki, az egész 

téren pedig rengeteg virágot, dísznövényt és 
fát ültettek, így két-három év múlva egészen 
kellemes övezet lesz itt. A területet öntöző-
berendezéssel is ellátták, a községközpont 
vízellátása három kútból történik.

Munkagépet vásároltak
Ugyancsak a LEADER program támo-

gatásával sikerült egy munkagépet (buldo-
exkavátort) vásárolni a községnek, amellyel 
számos kisebb, de mindennap szükséges 
munkálatot el lehet végezni: területrendezést, 
ásást, területnyírást, hótakarítást. A beruhá-
zásra kevés pénzük volt, de a második kiírás-
ra sikerült beszállítót találniuk. 

Folyik a csatornázás
Három éve kezdték el a községben a 

szennyvízelvezető rendszer kialakítását a 
Környezetvédelmi Alap támogatásával. A 
község öt településén kiépült a gerincvezeték 
és a főbb utcákban is a fővezetékek (összesen 
13 km gravitációs és 3 km nyomóvezeték), 
továbbá megépült két pumpaház és a tisztító-
állomás. A munkálatokat idén nyáron be sze-
rették volna fejezni, de váratlan akadályokba 
ütköztek, amikor a szükséges öt vezetéket át 
akarták a Nyárád fölött vinni. Az útügy nem 
engedte meg, hogy a vezetékeket a meglévő 
hidakra csatolják, mert állítólag azok felújí-
tásra kerülnek majd. Ezért saját tartószerke-
zet kiépítését javasolták, ám ekkor a vízügy 
mondott nemet, csak úgy volt hajlandó meg-
engedni, ha az érintett területet koncesszióba 
veszi a község. Három hónapnyi vita után 
kaptak engedélyt a szerkezet kialakítására, 
viszont ehhez most új közbeszerzési eljárást 

kell meghirdetni, és a 7,5 millió lejes beru-
házáshoz újabb félmillió lejes többletköltség 
adódik, és megtörténhet, hogy az idén nem 
sikerül befejezni a kivitelezést. Pedig csak az 
átkelések megoldása maradt hátra, a földalat-
ti vezetékek videóvizsgálata, próbanyomások 
végzése, kevés területrendezés a tisztítóállo-
máson. Továbbá kezdődik 628 csatlakoz-
tatási akna elhelyezése a lakóházak előtt. A 
polgámester azt szeretné, ha az aknák behe-
lyezésekor a családok rá is csatlakoznának a 
rendszerre, ugyanis utólag jóval költségesebb 
lenne. Ha a lakosság egyharmada már rácsat-

lakozott, az egész rendszert be lehet üzemel-
tetni, előtte azonban az ülepítőrendszert fel 
kell tölteni vízzel és kipróbálni, majd a télire 
kiüríteni.

Az így kiépülő rendszer azonban csak 
egy részét fedi le a lakott területeknek, ezért 
a község már elkészíttette a rendszer bővíté-
sének tervét: újabb tíz kilométernyi vezetéket 
kellene elhelyezni a kisebb utcákban, újabb 
pumpaházak kellenének és a tisztítólállomást 
is bővíteni szeretnék. Amint lehetősé adódik 
európai források lehívására, a község megte-
szi ezt – ígérte a polgármester.

A vízre még várni kell
A község is része a megyei vízellásátási 

tervezetnek, amely révén kiépült a nyárád-
menti gerincvezeték és épül Nyárádszerdá-
ban a vízüzem. Az Aquaserv szolgáltatóval 
egyezményt kötöttek, s amikor a vezeték 
működő lesz, a község is rácsatlakozik. Hogy 
mekkora területet tudnak a községben lefed-
ni, azt az elöljáró sem tudja, hisz a kellettnél 
kevesebb pénzben gondolkodhatnak.

Felújították a kultúrotthont
Teljes felújítási munkálatot végeztek az 

ilencfalvi kul-
túrot thonnál : 
új tetőszerke-
zetet építettek, 
megnövelték a 
belső légteret, 
vizet vezettek, nyílászárókat és padlót cse-
réltek, hőszigeteltek. Az épület szép kerítést 
kapott, de székelykapu állítása nem volt le-
hetséges. Az épületet a központi parkkal és 
községházával együtt az augusztusi község-
napokon adták át.

Van még tennivaló
A községvezető elmondta: a napokban írt 

alá szerződést a fejlesztési minisztériummal, 
így hamarosan megkapják a még szükséges 
150 ezer lejt, hogy a lukailencfalvi sport-
bázist három évnyi várakozás után befejez-
hessék. Továbbá egy beruházási csomagban 
gondolkodnak, hogy ha lehetőség adódik, az 
iskolai infrastruktúrát is pontra tegyék a jö-
vőben: a lukafalvi iskolánál laboratóriumok-
ra és tornateremre volna szükség, Újfaluban 
új óvoda, Lőrincfalván új iskola és óvóda 
építése szükségeltetik. Terv készült az utcák 
korszerűsítésére is, legalábbis azokat szeret-
nék leaszfaltozni a közeljövőben, amelyek-
ben a vezetékes hálózatok ki vannak építve 
és működőképesek. A polgármester úgy véli, 
ezután csak európai források lehívásával le-
het fejleszteni, kormánytámogatásra ezentúl 
nem lehet számítani.

Vendégoldal: Dózsa György község
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Szüreti mulatságra gyűltek össze szeptember 
19-én Backamadarason a helyiek és magyarorszá-
gi barátaik: megvizsgálták az idei szőlőtermést, 
megkóstolták a tavalyi bort, mulattak és emlékeket 
elevenítettek fel. 

Szombaton délután három sze-
kérrel ülve járták be a település ut-
cáit a néptáncosok, népdalénekesek, 
helyi és magyarországi gyerekek és 
felnőttek. Húzták a zenészek, több 
helyen az emberek kigyűltek a kapu-
ba megnézni a felvonulást. Ilyenkor 
a táncosok leugortak a szekérrről, a 
kisbíró pedig dobszóra elmondta: a 
faluban mulatság tartatik, amelyre 
mindenki szívesen meghivatik, majd 
elroptak egy táncot. Este a felújított 
kultúrotthonban folytatódott a mulatozás. Az est 
folyamán fellépett a helyi Kincses tánccsoport és 
az abádszalóki Csillaghúr népdalkör. 

Báthori Zsuzsánna programfelelőstől megtud-
tuk: Madaras és Abádszalók között közel tíz éve lé-

tesült kapcsolat, kezdetben az abádszalóki Tisza-tó 
Régió Ifjúságáért Egyesület és a Backamadarasért 
Egyesület kötött barátságot, majd 2010-ben hiva-
talos szerződést is Kiss András és Dávid György 
elnökök. A madarasiak számtalanszor kiutaztak 

az anyaor-
szágba, a 
K i n c s e s 
állandó fel-
lépő volt az 
abádszalóki 
nyári feszti-
válokon, de 
a Csillag-
húr is több-
ször járt a 
N y á r á d -

mentén. Az idén a madarasiak is beneveztek a 
Tisza-tor nevű abádszalóki böllérversenyre, de 
mivel itthon a községnapok idén elmaradtak, most 
találtak méltó alkalmat, hogy barátaikat visszahív-
hassák. A két egyesület közötti jó kapcsolat Kiss 

András abádszalóki elnöknek köszönhetően tudott 
elterebélyesedni, kiterjedni az iskolák és egyházak 
szintjére is. A testvértelepülésekért végzett áldoza-
tos munkájának elismeréséül a bál folyamán okle-
véllel és virággal lepték meg a 70. életévét betöltött 
Kiss Andrást, aki nemrég adta át a stafétát Sáfár 
Erzsébetnek. Mellettük jelen volt ebben az ünnepi 
pillanatban Balogh Gyula abádszalóki alpolgár-
mester és Brumbauer Tibor, a Tisza-tó Nonprofit 
KFT igazgatója is.

A madarasi Szőcs Antalt arról kérdeztük, miért 
szeretnek részt venni a szüreti mulatságokon. Mint 
egykori főszervező, elmondta: szeretik a mulatsá-
got, a társaságot, és számukra fontos a hagyományt 
továbbvinni, a bált is megszervezni. Szüret egyszer 
van egy évben, ez nemes és szép munka, amit meg 
is kell ünnepelni  – mondta el szőlősgazdaként, hisz 
ez a bál a gazdákért is van, és szeretnék ha az egész 
falu csatlakozna a mulatókhoz. Ami az idei szőlő-
termést illeti, megtudtuk: a tavalyi rekordterméstől 
elmarad ugyan, de aki jól dolgozott és megvédte a 
szőlőt, az jó betakarításra is számíthat.

Szüreti mulatozás Backamadarason

Szeptember 6-án ünnepelt a szentgericei refor-
mátus gyülekezet: sikerült befejezniük templomuk 
feljavítását, gyülekezeti központjuk építését, de szé-
kely kapu is várta az ünnepségre érkezőket.

Erre az alkalomra egyházi és közigazgatási 
elöljárókat, politikusokat és a holland testvétgyü-
lekezetet hívták meg a gericeiek, mindazokat, 
akik hozzájárultak valamivel az ő örömükhöz. Az 
ünnepi istentiszteleten nt. Bíró István küküllői es-
peres ágendai szolgálata után ft. Kató Béla püspök 
hirdette Isten igéjét: ami az embereknél lehetetlen, 
az Istennél lehetséges. Amikor ehhez a munkához 
hozzálátott a gyülekezet, itt is voltak kételkedők, 
de a szentgericeiek a lehetetlenen is túlmentek a 
cél érdekében, és Isten kezét fogva nem hagyták 
elveszni lehetőségeiket.

A ft. püspök áldását adta Szentgerice templo-
mára és népére, majd Batizán Attila helyi lelkész 
köszöntötte az egyház vezetőit, és a helyiekkel 
ünnepeltek a rákosdi és a nagyborosonyói gyüle-
kezetek és a hollanadiai Dronten testvérgyülekezet 
küldöttei is. Amit most Szentgericén ünnepeltek, az 

azt bizonyítja, hogy ez a közösség élni akar, és az 
alig háromszáz fős gyülekezetet nem hagyta magá-
ra az egyházkerület és a politikum sem, az első hívó 
szóra mellé álltak, hogy a lelkészi család és a hívek 
által kinőtt régi pa-
rókia helyett újat 
építsenek. Ezért a 
lelkész köszönetet 
mondott minden 
támogatónak és a 
gyülekezetnek is, 
amely éjjel-nappal 
dolgozott a cél ér-
dekében.

 A gyülekezeti 
ház megáldását a 
ft. püspök végez-
te, felszólalt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 
Szabó Árpád, a Maros Megyei Tanács alelnöke és 
Veres László egyházmegyei főgondnok. Batizán 
Attilától megtudtuk: a gyülekezet 2011-ben kezdte 
el lépésről lépésre felújítani templomát. A gyüle-

kezeti ház építését is 2011-ben kezdték el, tavaly 
költözött be a lelkészi család, idénre pedig teljesen 
elkészült. Van benne lelkészi iroda és a gyülekezet 
által is használható helyiség, továbbá ifjúsági klub 

is. A templom javítását a gyü-
lekezet mellett a Maros Megyei 
Tanács és a Bethlen Gábor 
Alap támogatta. A gyülekezeti 
központ építése 60 ezer euróba 
került, nagyrészt magyarorszá-
gi forrásokból: Szerencsejá-
ték ZRT, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Bethlen Gá-
bor Alap, mellettük a holland 
Dronten gyülekezete, a svájci 
Gustav-Adolf-Werk egyházi 
segélyszervezet, az Erdélyi Re-

formátus Egyházkerület és a hazai kultuszminiszté-
rium, továbbá köszönet illeti Nagy József Attila ter-
vezőt, az RMDSZ országos és megyei szervezeteit, 
Balogh József, Csongvai Attila, Farkas Elek, Csont 
Gyula és Molnár Antal személyeit is. 

Ünnepeltek a szentgericei reformátusok

Az 1965-ben született község-
beliek találkozóját rendezték meg 
szeptember 5-én Csíkfalván: a ta-
lálkozás, emlékezés, számvetés és 
továbbindulás pillanatait élték meg 
a jelenlevők.

Az ötven évvel ezelőtt szüle-
tettek a községházán gyülekeztek, 
a találkozás, viszontlátás, kézfogás 

pillanatai után kötetlen be-
szélgetés, emlékidézés folyt. 
A község polgármestere, Ba-
logh István is köszöntötte az 
ünneplőket, akik évtizedek-
kel ezelőtt nagy tervekkel, 
álmokkal indultak el az élet-
be. Az ünneplés a református 
templomban folytatódott, 

ahol Kerekes József lelkipásztor imádkozott Isten 
áldásáért, hogy meg tudják köszönni a megtett utat, 
de tovább is tudjanak menni azon az úton, ame-
lyet Ő rendelt számukra. Az ötven évesek nevében 
Pásztor István mondott köszöntőt, az ünneplőket 
egy-egy szál rózsával köszöntötték a templom aj-
tajában, majd a világháborús hősök emlékművénél 
helyezték el az emlékezés koszorúját az itthoniak 
és hazatérők.

Ötven évesek találkoztak Csíkfalván

Szeptember 6-án Nyárádszentmártonban tar-
totta meg idei őszi hálaadási ünnepségét a Csíkfal-
vi Református Missziói Egyházköség.

Már évek óta hagyomány, hogy az egyház-
községhez tartozó tizennégy település tömb- és 
szórványreformátusai együtt ünneplik ezt a napot 
istentisztelettel, úrvacsoravétellel és közös ebéddel 
– tudtuk meg Kerekes József missziói református 
lelkésztől. A hálaadási ünnep lényege észrevenni a 
hétköznapi csodákat. Lassan természetesnek tűnik 
számunkra az, hogy van terített asztalunk és rajta 
kenyér, a kamrában eleség, de ezek bizony csodák. 
És amink van, termésünk legjavát Isten elé visszük, 
bemutatjuk és az Ő áldását kérjük rá – fejtegette a 

lelkész. Ez az ünnep egy megálló is, amikor megpi-
hennek, találkoznak, közösen adnak hálát a Felső-
Nyárádmente reformátusai.

Sok minden van, amiért hálát kell adjon a gyü-
lekezet, ezért azt is ünnepelték, hogy hosszú évek 
munkája nyomán teljesen befejeződőtt a csíkfalvi 
gyülekezeti ház építése. Az engedélyeztetést 2008-
ban kezdték el, majd megöntötték az alapot, de a 
gazdasági válság az építkezési számítást keresz-
tülhúzta, ezért évekig pusztán állt az alap. Aztán 
következett a pályázatok időszaka, így a magyar és 
román kormány, valamint a Maros Megyei Tanács 
támogatásával, szinte teljesen gyülekezeti adomá-
nyok nélkül sikerült befejezni az épületet. A tavalyi 

átadás után a Bethlen Gábor Alap utalt még szá-
mukra támogatást, ezzel most teljesen kész az épü-
let, benne a lelkészi lakás, iroda, gyülekezeti terem 
és két ven-
dégszoba. 
H á t r a v a n 
még a terü-
letrendezés 
és a kerí-
tésépí tés , 
de most 
l eg fon to -
sabbnak a 
csíkfalvi templom feljavítását tekintik.

Őszi hálaadás a reformátusoknál



Új tennivalók Ákosfalván
Nemrég költségvetés-kiigazítást végzett az ákosfalvi községi tanács, 

és eldöntötte, hogy a megye és a kormány által számukra leosztott 1,2 
millió lejt milyen beruházásokra fordítaná az idén.

Mivel a község az év elején nem részesült az állami alapokból, a 
nemrég kapott pénzt úgy kellett elosztani, hogy a közigazgatás és annak 
szolgáltatásai az év végéig működőképesek legyenek, majd figyelve a 
lakossági elvárásokra is, a fennmaradó összegeket beruházásokra fordít-
ják – tudtuk meg Osváth Csaba polgármestertől.

Így már hozzá is láttak a nyárádszentbenedeki Tholdalagi-kastély 
restaurálásának folytatásához. A tavasszal megtörtént a tetőzet faszerke-
zetének felújítása, ezért fontosnak tartották ennek befedését még idén, 
ennek érdekében hét teherautónyi tetőcserepet helyeztek fel.

A községvezetés fon-
tosnak tartja, hogy azokon 
a településeken, ahol eddig 
nem történt kellő útjavítás, 
ott erre is jusson az idén. 
Így Ákosfalva mellékutcá-
inak aszfaltozását készítik 
elő több mint két kilométe-
ren, Göcsön is aszfaltréteg 
kellene egy-két elmaradt 
utcára és Cserefalván is 
két mellékutcára. Ahol a 

községi bekötőutak nem voltak kellőképpen karbantartva, ott kövezés-
re fordítanak pénzt. A zöldövezetekre is figyelmet fordítanak, jelenleg 
Harasztkeréken a faluközponti park bővítése van napirenden. Az új 
óvoda melletti új zöldövezetben egy multifunkcionális játéktér is helyet 
kapna, amelyet a kisgyerekek, fiatalok, de akár a nők is használhatná-
nak szabadidős tevékenységekre. A munkálatot az önkormányzat cso-
portjával kezdték el és önerőből végzik. A zöldövezet szomszédságában 
még rendelkezik egy területtel az önkormányzat, erre most készül egy 
bemutató terv. Ha ezt a lakosság és a helyi tanács elfogadja, akkor har-
minc személy befogadására alkalmas öregotthont szeretnének építeni. 
Ha elkészül majd az intézmény, a polgármester úgy véli, hogy ennek 
konyhája más célokra is felhasználható lesz majd. Szerinte az iskolai 
tej-kifli programot hovatovább egy meleg ebédnek kellene felváltania, s 
ez a konyha akár az egész községet is el tudná látni. 

Nyárádmenti állásbörzét tartottak
Szeptember24-én került sor Göcsön az első munkaerő-börzére, 

amelyet a Nyárádmentén szerveztek egy európai támogatással folyó fel-
nőttképzési projekt záróeseményeként.

Az Európai Szociális Alap révén, a humánerőforrás-fejlesztési ten-
gely kiírásán nyert támogatást Ákosfalva polgármesteri hivatala felnőt-
tékpzési programra, amelyet 
a marosvásárhelyi Tabula 
Egyesülettel közösen való-
sított meg. A tavaly indított 
projekt célja a vidéki lakos-
ság foglalkoztatási képessé-
gének javítása információs 
és tudatosítási programok, 
szakmai képzések révén, 
illetve segítségnyújtás mun-
kahelyen való elhelyezkedésben vagy saját vállalkozás alapításában. 

A projekt záróeseményeként szerveztek börzét Göcsön a helyi mun-
kaadók és álláskeresők számára. Ákosfalva község területéről tíz cég kí-
nált munkalehetőséget, illetve keresett munkavállalót, ismertetve  köve-
telményeit, az alkalmazás és továbbképzés lehetőségeit annak a félszáz 
személynek, aki a képzési program után ezen részt vett. 

Kocsis Róbert, a projekt önkormányzati képviselője, Tóth Zsuzsan-
na, a célcsoportokért felelős munkatárs és László Irma kommunikációs 
felelős lapunknak elmondták: 270 személy számára hirdettek képzési 
lehetőséget két idegennyelv és tizenegy szakma területen, bár ez ren-
geteg munkájukba került kezdetben, hiszen vidéken az információ is 
nehezebben áramlik, és az embereket is nehéz meggyőzni, hogy ha nem 
is rögtön, de szakképesítéssel előbb-utóbb munkához jutnak. Az előírt 
számokat túlteljesítve 219 személy fejezte be a képzést és kapott Euró-

pában elismert oklevelet és 500 lejes támogatást is. A résztvevők zöme 
16 és 62 év közötti, de volt közöttük nyugdíjas is. A projekt előírása 
szerint legalább huszonöt személyt kell álláshoz segíteni, ennek a szám-
nak felét már eddig teljesítették, és a börze révén (is) itt is túlteljesítésre 
számítanak. A másfél millió lej értékű projektből az önkormányzat két 
százalékos önrészt biztosított, a tevékenységek már lezárultak, hátravan 
még a költségek visszatérítése, illetve egy három éves megfigyelési 
időszak is következik – tudtuk meg a szervezőktől, akik Osváth Csaba 
polgármesterrel együtt azt tartják fontosnak, hogy a pénzt képzésre for-
dították, azaz a helyi, nyárádmenti emberekbe fektettek be.

Megújult a deményházi kultúrotthon
Szeptember 6-án ünnepélyes keretek közt átadták a felújított de-

ményházi kultúrotthont.
Az épület teljes felújítása 300 ezer lejbe került, amelyből 140 

ezer lej állami támogatás, a többi európai pályázati pénz a LEADER 
programon keresztül. Kicserélték a tetőszerkezetet, új cserepekkel fed-
ték, illemhelyiséggel 
bővítették az épületet, 
kívül-belül újravakol-
ták,  padlóburkolatot 
helyeztek el, felújították 
az elektromos hálózatot, 
az épület köré talajvíz- 
elvezetőt alakítottak ki, 
lekavicsozták a területet 
– mondta el Remete köz-
ség polgármestere, Magyari Péter.

A község már 2013 júliusában aláírta a támogatási szerződést, de 
problémák merültek fel, és a terv értéke 40 ezer lejjel növekedett. Ezt 
a költséget a helyi önkormányzat vállalta. A kiegészítő okiratot 2014 
májusában írták alá, a szerződéshosszabbítást pedig novemberben, így a 
munkálatokat csak idén tavasszal kezdhették meg. 

Az ünnepélyes átadón Rózsa Gáspár helyi plébános szentelte fel a 
megújult épületet, a helyi gyermekek ünnepi előadást mutattak be. Meg-
kérdezésünkre Balogh Sándor falufelelős elmondta: az épület nagyon 
tönkre volt menve és sokszor ígérték a feljavítását, ezért örülnek, hogy 
végre megvalósulhatottt. A faluban kevés az ifjúság, de remélhetőleg ők 
többször igénybe veszik az épületet., amely most a falu képét is meg-
változtatta. Bereczki Melánia is csak dicsérni tudta a szép munkát, már 
nagyon várta a lakosság a javítást és örülnek is neki.

Kitüntették Dászkel Lászlót
A magyarországi testvértelepülés, Simontornya várossá válásá-

nak  húszéves évfordulója kapcsán „Simontornyáért” kitüntetést kapott 
Dászkel László, Nyárádszereda volt polgármestere.

A két település kapcsolata már 1990-ben elkezdődött, majd 1998-ban 
kötöttek testvérvárosi szerződést. 
Ettől kezdve rendszeressé váltak 
a cserelátogatások, több szeredai 
gyerek érettségizett a simontornyai 
gimnáziumban, majd magyar egye-
temen folytatta tanulmányait. Dász-
kel László a testvérvárosi kapcsolat 
fő “mozgatórugója” volt az elmúlt 
évtizedekben, ezért megérdemelten 
kapta a kitüntetést, amelyet olyan 
személyeknek nyújtottak át, akik 
a város fejlődéséhez közvetetten 
vagy közvetlenül kapcsolódó tevé-
kenységeikkel szereztek kimagasló 
érdemeket. A volt elöljáró lapunk-
nak elmondta: jóleső érzés számára 
ez a megtisztelő gesztus. Tizenöt 
éven át volt aktív részese a két település kapcsolatának, és főleg az in-
tézmények közötti általános kapcsolatokat emeli ki, hiszen a két telepü-
lés iskolái között igen szoros együttműködés alakult ki, ami a diákok 
csereüdültetését és nyárádszeredai középiskolás diákok Simontornyán 
való oktatását is jelentette, továbbá a mai napig aktív kapcsolatot ápol 
egymással a két kisváros kórusa is.
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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.

 

Most lehetőség van számítógépes színkeverésre is bármilyen 
árnyalatban a vásárló kérésére.

Egyszerűen csak segíteni szeretnénk Önnek!

SC BLUE CON SRL - NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)

hétfő-péntek 8-17 óra
szombat 8-13 óra

Telefon:0745067577

ÚJ



112L INTÉZKEDÉS: 
FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA

DAN MÁRTON NORBERT, Márkod

LEADER támogatás: 40.000 EUR – Méhészet létre-
hozása, fejlesztése és eszközök vásárlása: a méhészet fej-
lesztése: 58 kaptár illetve mézpergetőgép, viaszolvasztó és 
egyéb eszközök beszerzése.

DEMETER ZOLTÁN, Márkod

LEADER támogatás: 40.000 
EUR – Méhészet létrehozása, 
fejlesztése és eszközök vásárlása: 
a méhészet fejlesztése: 58 kaptár, 
230 méhcsalád, illetve mézperge-
tőgép, fedelező gép, viaszolvasztó, 
mérleg, atka elleni kezelő és egyéb 

eszközök beszerzése.
FAZAKAS ENIKŐ, Csiba

LEADER támogatás: 40.000 EUR – Zöldségtermesztő 
gazdaság fejlesztése és korszerűsítése, tápoldatozó beren-
dezés vásárlása

JÁNOSI CSABA, Nyáráderemete

LEADER támogatás: 40.000 EUR – Méhészet létre-
hozása, fejlesztése és eszközök vásárlása: mézpergetőgép, 
fedelező gép, viaszolvasztó, mérleg, inox edények és hor-
dók, füstölő és egyéb eszközök beszerzése.

MAJLÁTH KÁROLY, Berekeresztúr

LEADER támogatás: 
40.000 EUR – Fekete ribizli 
ültetvény telepítése, traktor és 
gépek beszerzése

SZAKÁCS JÚLIA, 
Lőrincfalva 

LEADER támogatás: 36.000 EUR – Méhészet létre-
hozása, fejlesztése és eszközök vásárlása: 53 család méh 
vásárlása, mézpergetőgép, és egyéb eszközök beszerzése, 
teherautó és utánfutó vásárlása.

SZENTES NORBERT TIBOR, Bede

LEADER támogatás: 40.000 EUR – Méhészet létre-
hozása, fejlesztése és eszközök vásárlása: mézpergetőgép, 
fedelező gép, viaszolvasztó, mérleg, füstölő és egyéb esz-
közök beszerzése.

312L INTÉZKEDÉS: 
FALUSI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE

AGROMAS MECANIC KFT., Lőrincfalva

LEADER támogatás: 26.360 EUR – Mezőgépészeti 
szolgáltató cég létrehozása, traktor és eszközök vásárlása

DÁSZKEL JÁNOS, Jobbágyfalva

LEADER támogatás: 4.973 EUR – Fényképészeti esz-

közök beszerzése fotóstúdió létrehozásához
DENTANDU KFT, Koronka, Stoica Enikő Andrea

LEADER támogatás: 9.940 EUR – Fogászati szék és 
röntgengép vásárlása

PEFEM KFT, Csiba, Pethő 
Sándor

LEADER támogatás: 20.000 
EUR – Konzolos marógép vásár-
lása

313L INTÉZKEDÉS: 
TURIZMUSFEJLESZTÉS

NYÁRÁDREMETE KÖZSÉG

LEADER támogatás: 117.175 EUR – Turisztikai In-
formációs Központ létrehozása Nyárádremetén: turisztikai 
információs iroda építése és működtetése a községközpont-
ban a Nyárád mente turisztikai kínálatának fejlesztése és 
népszerűsítése céljából. A projekt keretében a térség turisz-
tikai kínálatát ismertető és népszerűsítő kiadványok – tu-
risztikai útikalauz, szórólapok – kerülnek kiadásra, illetve 
kistérségi turisztikai portál létesül.

322L INTÉZKEDÉS: 
FALVAK FELÚJÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE, 
A VIDÉKI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKESÍTÉSE

12 ÖNKORMÁNYZAT 
– 1,63 millió euró a Nyárád-
mente közösségeinek

- Művelődési otthonok fel-
újítása, felszerelése, kulturális 
értékek továbbadása, hagyo-
mányok ápolása

- Zöldövezet, sportpályák 
és játszóterek kialakítása, a 
falukép javítása: 

- Közterületek karbantar-
tása, lakossági alapszolgálta-
tások javítása

SIKERES PÁLYÁZATOK A NYÁRÁD MENTÉN 
2009-2015
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Állatpatika
takarmÁnybolt
Állatorvosi 
szaktanÁcsadÁs

GyóGyszerek
takarmÁnyok

kisÁllat-eledelek
NövéNyvédő szerek

előjegyzés Napos vagy előNevelt csirkére, libára, kacsára, pulykára

dr. laczkó csonGor
Nyárádszereda, tűzoltó utca (a piac felé), tel. 0745-918 874
Nyitvatartás: hétfő - péNtek 8-16, szombat 9-13

547410 Nyárádszereda
Rózsák u. 79.

Tel.: +40-265-571-352
www.valeanirajului.ro

office@valeanirajului.ro


