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Mérleget vontak a kistérségiek
Az elmúlt fejlesztési időszak eredményeit összegezte és a következő 

időszak lehetőségeiről tárgyalt szeptember 21-én a Nyárádmente Kistér-
ségi Társuláshoz tartozó tizenhárom önkormányzat és a munkaszervezeti 
csapat.

A kistérségi társulás munkáját az utóbbi három-négy évben főleg két 
nagy projekt kivitelezése jelentette. Antal Zoltán munkaszervezeti és iro-

dai vezető 
b e s z á m o -
l ó j á b a n 
e lmondta: 
az eredmé-
nyek magu-
kért beszél-
nek, de a 
nagy volu-
menű mun-
kába bele is 
fáradt a kis 
csapat, s a 
következő 
h ó n a p o k 
p é n z ü g y i 

kilátásai sem a legpozitívabbak. Ennek ellenére a polgármesterek elismerő 
szavakkal méltátták az iroda munkáját, kihangsúlyozva: továbbra is hason-
ló és még jobb eredményeket várak. 

Jók az eredmények
A kistérség a LEADER programon közel 2,8 millió eurót nyert el 

nyárádmenti kezdeményezések, projektek támogatására. Ebből a térség-
beliek által megnyert projektekre mintegy 2 millió eurót fizetnek ki a ha-
tóságok. A munkaszervezet és iroda költségeire mintegy 550 ezer eurót 
szántak, ebből 290-et költöttek működésre, 80 ezret népszerűsítési progra-
mokra, és mintegy 180 ezer eurót megspóroltak. A 2007-2013-as LEAD-
ER program hamarosan lezárul, és indul a 2014-2020-as fejlesztési ciklus. 
Erre az időszakra az iroda már meg is nyert egy jóval kisebb, mintegy 13 
ezer eurós támogatást az újabb LEADER program népszerűsítésére. Antal 
Zoltán úgy véli, a meglévő területi ismeretek és tapasztalatok birtokában 
ebből az összegből is kivitelezhető az előkészítő munka, a hangsúlyt pedig 
a minőségi és gyorsabb tájékoztatásra fektetik.

A Natura 2000 program három éve fut, a kistérség több megyére ki-
terjedő négy természetvédelmi területet kezel. A gondnokság az elmúlt 
időszakban kidolgozta ezeknek a területeknek a kezelési tervét, amelyet 
két hete adtak le a környezetvédelmi minisztériumban. A dokumentáció 
széleskörű társadalmi párbeszéd, egyeztetés alapján jött létre és 72 intéz-
kedést irányoz elő az ezeken a területeken élő védett fajok és az élőhelyek 
megóvása érdekében. 

Takaréklángon az irodák
Azt sem rejtették véka alá, hogy a két nagy pályázat zárulásával közel 

egy évig csak takaréklángon fog működni a két iroda, amíg újabb pályá-
zatokat nyernek. A LEADER irodában hamarosan megszűnnek a munka-
viszonyok az alkalmazottakkal, az előkészítő program megvalósításában 
pedig az eddigiek közül két munkársnak nem tudnak szerződést ajánani. 
A Natura 2000 Gondnokság irodájában is takaréklángon fognak dolgozni, 
itt is lesz kisebb „leépítés”. Mindezek ellenére Antal Zoltán nem borúlátó, 
mert a kistérség rendelkezik egy bizonyos megtakarított összeggel, ám ezt 
lehetőleg nem személyzeti fizetésekre, hanem forgótőkeként használnák 
fel a következő pályázati időszak projektjeinek beindítására, megelőlege-
zésére. Az is elhangzott: ha kisebb kapacitással is, de szeretnék folytatni 
a jó munkát az elkövetkező egy év alatt is, és ehhez a közgyűlés minden 
segítség megadásáról biztosította az irodákat.

Gazdagabb mezőgazdasági kiállítás
Október 9-10-én második alkalommal rendeztek megyei mezőgazdasá-

gi kiállítást és vásárt Ákosfalván. 
Osváth Csaba polgármester úgy érzi: az 

infrastrukturális fejlesztések után az emberekbe 
is be kell ruházni, a mezőgazdaságban dolgo-
zókra is figyelni kell. Az ákosfalvi kiállítással 
lehetőséget akarnak adni a mezőgazdasági ter-
melőknek a bemutatkozásra, alkalmat terem-
teni számukra az egymással való találkozásra, 
de összehozni őket a vásárlókkal is. Hiszen itt 
egészséges termékeket lehet vásárolni és első-
kézben a termelőtől, gazdától. 

Kelemen Atilla, a vidék parlamenti képviselője szerint egy ilyen vá-
sár alkalmas arra, hogy a mezőgazdaságban élők, dolgozók találkozzanak, 
számot vessenek a termelési év végén. Ezt a vidéket jogosan állíthatjuk 
mások elé példaként, hisz az eredmények magukért beszélnek – fogalma-
zott a képviselő. 

Mézeskalácstól az ördögűzőig 
A sportcsarnokban felállított standokon ott sorakoztak a kézműves 

termékek: festett kerámia, ékszerek, csipkék, varrottasok és szőttesek, szá-
razvirág-díszek, de nagy volt a felhozatal a virágtermesztők részéről, aztán 
ott volt a kibédi húsfeldolgozó számtalan ízletes termékével, de még na-
gyobb volt a felhozatal a mézből és méhészeti termékekből. Aki különböző 
szörpöket, teákat keresett, az sem csalódott, de laska- és csiperkegomba 
is jócskán akadt, nemkülönben az ismert nyárádmenti zöldségek színe-
java is ott sorakozott. A Csípán pálinkaház a díjazott párlatait kínálta, a 
kelementelki Orbán család borait is meg lehetett kóstolni, és újdonságként 

cserefalvi alma- és céklalevet is kínált Bartha Jenő családja. A backamada-
rasi Bari Zoltánék az általuk gyártottt kilencféle tojásos, keményítőmentes 
házi száraztésztát mutatták be,  és ott sorakoztak Ákosfalva község gazdái, 
gazdasszonyai fás kemencében sült házi kenyérrel. Nem volt hiány a tej-
termékekből és savanyúságból, de szaktanácsokból sem. A nyárádszeredai 
LEADER-iroda és a megyei APIA szakemberei tájékoztatást nyújtottak a 
gazdáknak a jelenlegi és következő támogatási és pályázati lehetőségek-
ről.

Vietnámi disznó és mangalicapörkölt
A sportcsarnok mellett nemcsak mindenféle mezőgazdasági felszere-

lést, gépet lehetett megszemlélni, néhány különleges galambot és tyúkot 
is megtekinthettünk, míg a hatalmas sátorban a szebbnél szebb szarvas-
marhák, juhok, lovak sorakoztak, de vietnámi disznót is megcsodálhattak 
az érdeklődők. A gazdák tájékoztatást kaphattak az állatok utáni állami 
támogatásokról, majd egy bíráló bizottság vette szemügyre a felhozatalt. 
A kiállítás nagydíját a szentgericei Kirizsán család kapta meg. Eközben az 
udvaron nők és férfiak szorgoskodtak, hogy a kiállítóknak és vendégeknek 
ebédet készítsenek. A polgármesteri hivatal alkalmazottai mangalica torok-
pecsenyét, borjú- és gidóhúsból pörköltet készítettek, a harasztkeréki Kodó 
László „csobángulyást” készített berbécshúsból, a községbeli Napsugár 
egyesület tagjai vörösboros pörkölttel álltak elő. Szombaton is folyt a kiál-
lítás és vásár, hogy azok is eljussanak ide, akik pénteken nem tehették meg. 
Délután viszont már az Októberfeszt névre keresztelt zárórendezvényre ké-
szültek a szervezők, hogy a munka után szórakozást is kínáljanak a láto-
gatóknak. Este koncersorozattal csalogatták színpad elé az embereket, de 
csapra ütötték a söröshordót is: főleg hazai gyártók italát kínálták, de belga 
söröket is kóstolni lehetett.

A hagyományos nyári tánctábor hetén és a 
„nagybúcsús” szüreti bálon kívül Jobbágytel-
kén nem sokszor töri meg az esték csendjét a 
népi muzsika. Kivételnek számított ez a hétvé-
ge, ugyanis vasárnap este bené-
pesedett Nagy Gábor udvara a 
Tóskertben. Délután a legki-
sebbek gyűltek össze a csűr-
ben népmesét hallgatni, népi 
gyermekjátékokat játszani és 
nem utolsósorban táncolni. A 
közel másfél órás foglalkozást 
Bereczki Éva és Bugnár Zsolt 
vezette, de segítségükre voltak 
a helyi tánccsoport nagyobb 
tagjai is. Időközben megér-
kezett az Üver zenekar is, így még nagyobb 
kedvvel, élő muzsikára ropták az apróságok. 
Kicsit később a Jobbágytelki Hagyományőrző 
Néptánccsoport tagjai érkeztek próbára, ugyan-
is nagy fellépésre készülnek, hosszú évek után 
ismét Budapesten lesz látható a jobbágytelki 
tánc: november 21-ére a Hagyományok Házába 
kapott meghívást a Varó Huba koreográfus által 
felkészített csapat. 

Este nyolc órától táncmulatság kezdődött 
a csűrben, a faluban „szakasztás” néven ismert 
nyárádmenti táncrenddel. Örömmel tapasztal-
ták a szervezők, hogy olyan fiatalok is érkeztek 
a faluból, akik nem tagjai a tánccsoportnak, és 
olyan lelkes emberek is, akik Marosvásárhely-
ről és környékéről utaztak ki, belekóstolni egy 
ilyen kezdeményezésbe. De nem csak táncolni 
volt lehetőségük a jelenlévőknek: az est folya-
mán ifj. Orbán Kálmán tartott rövid előadást 
Jobbágytelke múltjáról, Bereczki Éva a helyi 
viseleteket mutatta be, Orbán Csaba pedig a 
jobbágytelki tánc figurakészletéből tanított. A 
marosvásárhelyi Puskás Attila, a jobbágytelki 
néptánctáborok egyik szervezője úgy véli: „Az 
is lehet, hogy a Kárpát-medencei magyarság 

válaszútján tettetek meg egy fontos lépést azzal, 
hogy olyan táncalkalmat, táncházat szervez-
tetek, amelyik Jobbágytelkén Jobbágytelkéről 
szól. Ez az a példa, amit ha mindenki követni 

fog, megreformálódik a magyar tánc, 
s visszatér a színpadról oda, ahon-
nan indult” – mondta a szakember a 
fiataloknak. Varó Huba, a táncház kez-
deményezője hozzátette: az a céljuk, 
hogy „úgy táncolják ezek a fiatalok a 
saját táncukat, hogy senki ne tudja azt 
jobban vagy szebben.” 

Ezután ismét a tánc kapott fősze-
repet, a szervezők által kínált zsíros 
kenyér mind elfogyott, a padló desz-
kái között pedig por nem maradt, és 

csupa mosolygó arcokat lehetett látni. Berecz-
ki Éva szervezőtől megtudtuk, november 8-án 
ugyanezen a helyen és időpontban megismétlik 
a multságot, akkor is nagy szeretettel várnak 
mindenkit a Jobbágytelki Kulturális Egyesület 
és a Hagyományőrző Néptánccsoport tagjai.

Gligor Róbert László

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket 
üvegtálon. Nehéz sötét-smaragd 

szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét, 
megannyi dús, tündöklő ékszerét. 

Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, 
és elgurul, akár a brilliáns. 

A pompa ez, részvéttelen, derült, 
magába-forduló tökéletesség. 

Jobb volna élni. Ámde túl a fák már  
aranykezükkel intenek felém.

Kosztolányi Dezső
Őszi reggel
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Október 18-án este nem a számítógép, televízió vagy okostelefon képernyője előtt 
töltötték az időt a jobbágytelki fiatalok, hanem aki tehette, népviseletet öltött és ked-

venc falubeli „szórakozóhelyére” igyekezett. –
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A nagy projektekre várva

Vannak ugyan eredmények, de az eddigi megvalósítások még csupán kis eredmények – véli az első 
mandátumát töltő Magyari Péter polgármester. Mindeddig főleg a LEADER programból tudtak pénzeket 
lehívni, a nagy pályázatokhoz még nem fértek hozzá. Még sok tennivaló van, messze vannak még attól, 
amit szeretnének és amit a lakosság is elvár – összegzett a község fiatal polgármestere.

Felújították a székházat
Tavaly kezdődött el az önkormányzati 

székházat és kultúrotthont magába foglaló 
épület kor-
szerűsítése 
a község-
k ö z p o n t -
ban. Az 
épületet tel-
jes egészé-

ben hőszigetelték, nyílászárókat és tetőfedő 
cserepet cseréltek, felújították az épületben 
a villamos vezetékeket. A kultúrotthonban 
is volt felújítás, ide székeket és függönyö-
ket is vásároltak, az épület mellett pedig új 
mosdóblokk épült. Az önkormányzati szék-
házban nem volt bútor- vagy eszközcsere, de 
szereltek riasztó és tűzvédelmi rendszert. Az 
épület átadására az idei év elején került sor. A 
beruházást támogatta a kistérségi LEADER 
program, de ez a teljes összegnek alig felét 
jelentette, a többit saját költségvetési forrá-
sokból biztosította a község.

Átadták a deményházi 
kultúrotthont

Idén kezdték el a deményházi kultúrott-
hon korszerűsítését ugyancsak a LEADER 
támogatási lehetőségeit kihasználva. Felújí-
tották a tetőzetet, a villanyhálózatot, a vako-
lást, a mennyezet hőszigetelést, az épület új 
nyílászárókat kapott, de ki is bővítették egy 
mosdóblokkal. Az épület átadására szeptem-
ber elején a falu búcsúünnepén került sor, 
és a beruházás elnyerte a lakosság tetszését, 
ugyanis már régi vágyuk volt egy korszerű 
épület léte, hisz a tönkrement ingatlant min-
dig tatartozták, de eddig nem került sor fel-
újításra. A polgármester csupán annyit kér a 
lakosságtól: vigyázzanak ezután az épületre, 
hiszen a következőkben is szükség lesz rá.

Elkészült a turisztikai iroda
Szeptemberben megtörtént a Remete 

központjában fel-
épített kistérségi 
turisztikai köz-
pont épületének 
átadása a község 
részére. Az ün-
nepélyes felava-

tásra november végén vagy december elején 
kerülne sor, és valószínűleg összekapcsolnák 
a kistérségi évzáró gyűléssel, így minden pol-
gárestert meghívnak majd. A turisztikai iroda 
és kétfős személyzete a teljes Nyárádmentét 
kiszolgálja. Építését és az itteni munka mellé 
nyújtandó népszerűsítő anyagok nyomtatását 
a LADER program támogatta.

Elkészül a vármezői út
Augusztusban kezdődött el a Vármezőbe 

vezető út korszerűsítése a regionális fejleszté-
si minisztérium támogatásával. Nemrégiben 
egy rövid időre megállították a munkálatot, 
ugyanis Köhér határában, a Nagy-Nyárádnál 
magánberuházás révén kis vízierőmű épül, 
ezért rengeteg, napi 30-40 teherautó használ-
ta az utat. Az egyeztetések szerint néhány nap 
múlva újrakezdik a munkálatot. Folytatják a 
sáncok betonlapokkal való kirakását 2800 
méteren, ezzel párhuzamosan elkezdik egy 
4850 méteres útszakaszon a tört köves ré-
teg, majd az aszfalt leterítését. A szerződés 
szerint a kivitelezőnek november végéig be 
kell fejeznie a munkálatot, ellenkező esetben 
büntetést kell fizetnie.

Javítják az utcákat
A hónap végéig befejezik a községi utak, 

utcák gödreinek kiegyenlítését, őszi kövezé-
sét.

Tervben volt, hogy idén folytatják a jár-
daépítést Remetétől a köszvényesi iskolá-
ig, a szükséges pénzt is elkülönítették, de a 
munkálat elmaradt, ugyanis úgy döntöttek: 
elsőbbséget élvez a csatornázás, ezért addig 
nem épül járda. Ugyanúgy a Mikházára veze-
tő bekötő utat sem aszfaltozzák le, amíg nem 
oldják meg a 
szakaszon a 
k ö z m ű v e s í -
tést. Amúgy 
azt szeretnék, 
hogy a mikhá-
zi kultúrotthonig aszfaltút vezessen, onnan a 
kolostortemplom és a római romok irányába 
viszont kockaköves utat építenének, hogy 
megőrizzenek egy bizonyos hagyományos 
faluképet.

Kiépítenék a szennyvízcsatornát
Már csak egy vízügyi engedély beszer-

zése maradt hátra, és hamarosan pályázatot 
nyújt be az önkormányzat, hogy a községben 
elkezdje a szennyvízcsatorna-hálózat kiépí-
tését. Mivel a községi rendszer mintegy 2,5 
millió euróba kerülne, de pályázatonként 
csak egymilliót lehet kérni, ezért több sza-
kaszban pályáznának. Első lépésben Remete 
központjától kiépülne a gerincvezeték Kösz-
vényesen és Mikházán át Deményházáig, 
ahol az ülepítő állomás is helyet kapna. A 
gerincevezeték mellett található 227 családi 
gazdaságot és intézményt csatlakoztatnának 
a rendszerre, természetesen a mikházi elme-
gyógyintézetet is, mert ott 240 személyt érin-
tene a beruházás. Egy következő szakaszban 
és új pályázati támogatással a települések 
minden utcájában kiépítenék a hálózatot. A 

községvezető szerint amint szerződést kötnek 
a mostani pályázatukra, rögtön készítik a bő-
vítési munkálatok dokumentációját is. Amint 
a csatornázás megvalósul, pályázni fognak a 
mikházi bekötő út, Köszvényesen az iskola, 
Remetén az iskola és az egészségügyi rende-
lő felé vezető és egyéb fontos utcák aszfalto-
zása céljából.

Korszerűsítenék az iskolát
Elkészült a terv a remetei iskola teljes 

korszerűsítésére és a tetőtér kialakítására. Je-
lenleg a Regionális Operatív Program kiírása-
it várják, hogy pályázatot nyújtahassanak be. 
Így a tetőtérben néhány osztályterem és egy 
kisebb amfiteátrum kapna helyet, ez utóbbi 

alkalmas lenne 
kisebb iskolai 
rendezvények 
lebonyolításá-
ra. A bővítést a 
gyereklétszám 

örvendetes növekedése teszi indokolttá, to-
vábbá a községvezetés napközi építésén is 
gondolkodik, bár erre  még nincsenek pályá-
zati kiírások.

A mikházi és köszvényesi iskolák épü-
leteit visszakérte és visszakapta az egyház, 
ezért azokba nem fektethet bele az önkorány-
zat, Deményházán viszont kevés gyerek van. 
A vármezői iskola udvarán sportpályát építte-
tett az önkormányzat a LEADER program tá-
mogatásával, a munkálatot ebben a hónapban 
fejezték be.

Működnek a testvérkapcsolatok
A községnek a magyarországi Felsődob-

sza, Mártély, Halmaj helységekkel van test-
vértelepülési szerződése. Október folyamán 
Mártélyon hagyományos szüreti mulatságot 
szerveztek, ahová a délvidékiek mellett a 
nyárádmentiek is meghívást kaptak és bemu-
tathatták hagyományaikat.

Tavaly ugyancsak Mártélyon vendégsze-
repeltek a községbeliek, amikor egy székely 
esküvőt mutattak be teljes folyamatában, 
népviseletben és nyárádmenti ízesítésű elede-
lekkel. Az akkori bevételekből, támogatások-
ból fedezni tudták idén a remetei gyerekek 
magyarországi táboroztatását. A köszvényesi 
gyerekek idén Halmajon táboroztak.

A község augusztus elején újabb test-
vértelepülési megállapodást kötött, ezúttal a 
Sümeg melletti Tüskevárral.

Ugyancsak a testvérkapcsolatoknak 
köszönhetően a remetei millenneumi em-
lékoszlop turulmadárral gazdagodott. A ma-
dár a felsődobszaiak adományaként jutott a 
Nyárádmentére és idén március 15-én avatták 
fel az új parkban kialakított emlékhelyen.

Vendégoldal: Nyárádremete község
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Október 3-án immár tizedszer ünnepeltek és 
emlékeztek a Bekecs tetején a Nyárád, Maros, 
Kis-Küküllő mente, Sóvidék és a Kárpát-meden-
ce különböző településeiről érkezett magyarok 
azokra a hősökre, akik 1916 
őszén helytállásukkal megál-
lították az ellenség betörését, 
véráldozatukkal biztosították 
azt, hogy most is ünnepelni le-
hessen ezen a helyen.

Minden év októberének 
első szombatján emlékeznek 
a Bekecs-tetőn az 1916. évi 
eseményekre, amikor a kassai 
9. és miskolci 10. honvédek 
és egy bosnyák alakulat védte 
a Bekecs környékét és a legvéresebb áldozatok 
árán megállította az előrenyomuló román csapa-
tokat szeptember 26. és október 3. között. 

A köszöntő beszédek után a nyárádmagya-
rósi általános iskola diákjai mutatták be Magyar-
nak lenni című zenés-irodalmi műsorukat, szavalt 
Kozsik József színművész, énekelt a nyárádse-
lyei Forrai Irma, majd a régi székely himnusz 
dallamára felvonták a régi székely zászlónak tar-
tott piros-fekete lobogót, amely ezen a hegyen 
azt jelképezi, hogy itt vagyunk és itt leszünk a 
világ végezetéig. A Szózat és a himnuszok ének-
lése alatt meggyújtották a lármafát is, amellyel 
minden évben valamilyen veszélyre hívják fel a 
politikusok figyelmét. Idén egyrészt a vidéket is 
érintő környezetszennyezésre és a rákos megbe-
tegedések elszaporodására emlékeztettek, de azt 
is elmondta Kacsó Antal nyárádmagyarósi pol-
gármester: az egyetemet végzett fiataljaink se-

gédmunkára vándorolnak Nyugat-Európába, pe-
dig Erdélynek szüksége van erre az értelmiségre. 
Ezért munkahelyek teremtését, a fiatalok itthoni 
jövőjének biztosítását kérte a politikumtól.

K i l e n c -
venkilenc év-
vel ezelőtt itt 
dörögtek az 
ágyúk. Szeren-
csére a harc 
véget ért, de 
a küzdemlem 
ma is tart: meg 
kell küzdeni 
minden ma-
gyar iskoláért, 

templomért, kulturális intézményért. De hogy a 
harc megérte, látható abból, hogy ma is őrizhet-
jük anyanyelvünket és közösen ünnepelhetünk 
ezen a helyen – mondta el Kacsó Antal polgár-
mester. Dr. Tóth Bernadett Eszter, Magyaror-
szági csíkszeredai konzulja kifejtette: akik itt 
életüket adták, nem harcoltak hiába, és tettük azt 
üzeni: mi is lehetünk hősök anélkül hogy farkas-
szemet néznénk a halállal. A hétköznapokban is 
ugyanolyan kitartásra, helytállásra van szükség, 
mint egy véres csatában, és ez a helytállás az 
egyén, család, közösség jövőjét jelenti. Szabó 
Árpád, a Maros Megyei Tanács alenöke szerint 
az, hogy minden évben egyre többen vagyunk 
itt, azt jelenti, megvan bennünk az érzés, hogy 
itt kell lennünk, hogy együvé tartozunk és ös-
sze kell fognunk, meg kell tartanunk ezt a he-
lyet. Tartozunk ezzel azoknak a hősöknek, akik 
a legszenteb áldozatot is meghozták, hogy ezt a 

helyet számunkra megtartsák. A Maros megyei 
RMDSZ elnöke, Brassai Zsombor úgy véli: ez a 
lármafa figyelmeztet arra, hogy el nem aludha-
tunk, éberségre, tervekre van szükségünk, és ma 
is azt üzeni a lármafa: össze kell fognunk, hogy 
Erdélyt, Székelyföldet megtartsuk.

Az ünnepségen felvonultak a 15. Mátyás 
huszáezred sárpataki, gernyeszegi, sáromberki, 
szovátai, koronkai, havadi huszárai, a torbosz-
lói lófő székelyek, a székelyudvarhelyi  11. 
határőr ezred, a gyergyószentmiklósi Földvári 
Károly hagyományőrző ezred, a bihardiósze-
gi Széchenyi István ezred, a 9. magyar királyi 
honvédezred marosvásárhelyi és mezőpaniti 
huszárai, a sóváradi huszárok, szovátai barantá-
sok, a Történelmi Vitézi Rend szováta-sóvidéki 
és marosszéki egységei, a marosvásárhelyi 23. 
határvadász hagyományőrzői. Mindezek mellett 
a megyei és nyárádmagyarósi önkormányzat, az 
RMDSZ szervezetek, az iskola, a csíkszeredai 
főkonzulátus, a Marosszéki Közbirtokosság, 
Tata és Sellye városok vezetői, a Vértes Erdő-
gazdálkodás képviselői helyezték el a kegyelet 
koszorúit az emlékezés másik helyszínén, Kör-
tövés mezején, ahol a selyei Nagy Béla reformá-
tus és Nagy László katolikus lelkészek, Gyerő 
Attila unitárius tábori lelkész és Bajkó Norbert 
szovátai katolikus segédlelkész fohászkodtak. 
emlékeztetve, hogy Isten nemcsak megmérette-
tést, próbát, de diadalt is adott számunkra. Ezen 
a helyen immár két kopjafa veszi közre az 1916. 
évi hősök emlékoszlopát. A marosvásárhelyi 
23. határvadászoknak köszönhetően új kerítést 
kapott ez az emlékhely, de a Falu erdeje fölötti 
sírkert is megújult.

Üzen a Bekecs: itt leszünk a világ végezetéig!

Október 3-án másodszor rendeztek talál-
kozót az önkéntes tűzoltók számára Jedden. Ez 
alkalomból is kihangsúlyozták: a lényeg nem a 
verseny, hanem a találkozás és kölcsönös segít-
ségnyújtás.

Bár nem mindenik meghívott önkéntes tűzol-
tó csapat tudott megjelenni, mégis szép számban 
gyűltek össze a jeddi sportpályán a lánglovagok. 
Az érdeklődők közelről is megtekinthették a tűz-
oltóautót, szurkolhattak a tűzoltók vetélkedőjén 
vagy éppen a kézműves sátorba lehetett beülni 
nemezelni vagy arcfestésre. A tűzoltó csapatok 
számára különböző vetélkedőket szerveztek a 
házigazdák: a lánglovagok egyéni versenyben 
akadályokat kerülgettek, tömlőgurításban és 
csatlakoztatásban ügyeskedtek, céllövészetben 
fejleszthették ügyességüket, tömlő kigurításával 
üthették le a célpontot, míg csapatban a tűzoltó-
autó elvontatásában mutathatták meg erejüket. S 
mire mindennek a végére értek, a jeddi nyugdí-
jas szervezet tagjai által készített gulyás is meg-
főtt és mind egy cseppig el is fogyott a jókora 

edényből. 
A szervező JÖSZ elnöke, Adorján Attila 

Nimród és Csenteri Attila alelnök lapunknak 
elmondták: az önkéntes tűzoltók találkozója 
nem a verseny-
ről szól, hanem 
a közösségépítés 
a lényeg. Ezek a 
csapatok ritkán 
tudnak találkoz-
ni, csak az ilyen 
alkalmakkor tud-
nak beszélgetni, 
megtárgyalni bi-
zonyos szakmai és taktikai kérdéseket, és hogy 
megtanuljanak szervezkedni a mások jó példáját 
követve. A csapatok szinte mindenike pénzügyi 
és felszereltségi gondokkal küzd, így ilyenkor az 
esetleges többlet ruházatot és felszerelést is el 
tudják cserélni egymás között.

Csíki Imre, a jeddi tűzoltók „mindenese” 
szerint egy ilyen rendezvény méginkább össze-

kapcsolja a nyárádmenti magyarokat, de mint 
önkéntesek, megmutatják, hogy egy közösség-
beben lehet értelmes dolgokat szervezni valós 
odaadással, és továbbviszik az önkéntesség, az 

emberség, a kölcsönös segítségnyúj-
tás érzését, amelyet fel szeretnének 
éleszteni a falu lakóinak körében. 

Márton Zoltán, a csíkfalvi csa-
pat tagja úgy érzi, a jeddiekkel külö-
nösen jó a kapcsolatuk, de nemcsak 
ide jönnek szívesen, hanem minden 
találkozóra, hisz tapasztalatot és fel-
szerelést cserélhetnek, de főleg tud-
ják, hogy mikor kire számíthatnak 

és egymáson segíteni tudnak. A nyárádköszvé-
nyesiek csapata idén jött először Jeddre. Gergely 
Csaba csapattag szerint egy ilyen verseny „ösz-
szerázza” a csapatokat, sokat tanulnak egymás-
tól, megismerik egymást és bármilyen esetben 
számíthatnak egymásra.

A rendezvényt a Bethlen Gábor Alap és ma-
gánszemélyek, vallálkozók támogatták.

Jedden  találkoztak a tűzoltók

Október 11-én a magyarországi testvértele-
pülés, Kakasd küldöttsége újabb adományokkal 
érkezett Csíkfalvára.

Ezúttal is tanszereket, játékokat és ruháza-
ti cikkeket tartalmazó dobozokat hoztak. Ezek 
egy részét a településen gyűjtötték, más részét 
németországi testvértelepülésük, Radibor küldte 
a csíkfalviaknak. Tavaly novemberben hasonló adományt szállítottak a kakasdiak, amit a község 

iskolái kaptak meg, elosztásukkal, haszosításuk-
kal pedig elégedettek voltak az adományozók, 
így érkezett az újabb szállítmány. A Tolna me-
gyei Kakasd és Csíkfalva két éve kötött hivata-
los testvértelepülési szerződést, de kapcsolatuk 
közel négy éve tart, és a két község önkormány-
zatai, kulturális egyesületei és lakossága között 
már szoros szálak alakultak ki. 

Adomány érkezett Kakasdról



Ebben a hónapban európai körútja során Maros megyét is megláto-
gatta az a küldöttség, amely a dél-amerikai indiánok, a globalizáció és 
a környezetváltozás kérdéseire hívta fel a figyelmet.

Október 25-én nagy volt az 
izgalom a gálfalvi Szentiványi 
Mihály általános iskola diákja-
inak körében: indián öltözetben 
és díszekben érkezett közéjük Te-
resita Lopez, a perui Yanisha nép 
képviselője, aki az amazonaszi 
indián bennszülöttek életéről me-
sélt. Előadásának üzenete: a föld-
del foglalkozni kell, mert földből 

lettünk és földdé leszünk. Ezután Teresita az érdeklődőkkel az udvarra 
vonult, ahol a diákokkal közreműködve rituális áldozatot mutatott be a 
Földanyának. 

Hajdu Zoltán a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ elnöke la-
punknak elmondta: az Európai Klímaszövetség több programot kezde-
ményezett az éghajlatváltozás megakadályozása érdekében. Ezek egyike 
révén amazonászi képviselőket hívnak meg európai körútra, akik ennek 
során egyrészt a náluk tapasztalt helyzetet, az őserdők veszélyeztetett-
ségét mutatják be, másrészt közösen gondolkodnak az európai politiku-
sokkal és civil szervezetekkel arról, hogyan lehet pozitívan fellépni a 
klímaváltozás kérdésében. 

Mint romániai partner, a FÖK Maros megyébe hozta a küldöttséget. 
Látogatást tettek Marosvásárhelyen, Segesváron és Szászkézden, a gál-
falvi iskola után megtekintették a Nyárádon folyó szabályozási munká-
kat, majd Jobbágyfalván gazdálkodókkal beszélgettek. Teresita Lopez 
jól tudott alkalmazkodni minden célcsoporthoz és átadni az üzenetet: 
a környezet és az éghajlat változásait csak közösen oldahtjuk meg, és a 
globalizáció folytán ha valami történik a világ egyik felén, például írtják 
az amazonaszi őserdőket, az a mi életünkre is hatással van.

Zárul a pályázat
Remélhetőleg december folyamán zárul a Környezetvédelmi Szek-

toriális Programon nyert támogtási program, amelyre a Nyárádmente 
Kistérségi Társulás 2012-ben kötött szerződést a kezelésbe vett négy 
Natura 2000 védett terület kezelési tervének elkészítése érdekében. A 
pályázat 95 %-ban valósult meg eddig, a közel 15 hónapnyi terepfelmé-
rés és az adatok feldolgozása eredményeképp elkészült a kezelési terv, 
amelyet közmeghallgatások sorozata után a gondnokság munkatársai 
leadtak a Környezetvédelmi Minisztériumhoz 
jóváhagyás végett. Sajnos a bürokrácia miatt a 
minisztériumban ez a folyamat előreláthatóan 
négy-öt hónapig is elhúzódhat. 

Az elkészült kezelési terv tartalmazza azo-
kat a konkrét intézkedéseket, amelyeket a kö-
vetkező öt évben a gondnokság munkatársai fo-
ganatosítani fognak a védett fajok és élőhelyek 
védelme érdekében, de nevelési, turisztikai és 
egyéb, nem kizárólag természetvédelmi intézkedéseket is magába fog-
lal. A kezelési terv tíz évre érvényes, de öt év után újra lehet értékelni az 
elvégezett munka eredményének függvényében.

Új pályázat készül
A következő pályázati kiírásra is készül a Gondnokság, előrelátha-

tóan 2016 április-májusa folyamán hirdetik meg a következő pályáza-
ti lehetőséget, amely lehetővő tenné a természetvédelmi intézkedések 
gyakrolatba ültetését. Ebből a célból utazott egy Bukarestben szervezett 
közvitára Antal Zoltán és Kovrig Zoltán, ahol részletesen ismertették a 
jelenlévőkkel a pályázati feltételeket, valamint meghallgatták a résztve-

vők módosítási javaslatait.

A természetvédelmi gondnokság tervei a jövőben

Értékrontás vagy értékmentés  - megbeszélés a Nyárád szabályo-
zási munkálatairól

A Natura 2000 Gondnokság közeli tervei között szerepel egy olyan 
közvita szervezése, ahol meghívott szakértők, nemkormányzati szerve-
zetek, Natura 2000 gondnokok, polgármesterek ismertetnék az érdek-
lődőkkel a Nyárád szabályozásának főbb mozzanatait, kiértékelnék 
természetvédelmi szempontból az elvégzett munkálatokat, megvitat-
nák a szabályozási munkálatok szükségszerűségét, módozatát, annak 
érdekében, hogy a jövőben több tapasztalattal, jobban előkészülve le-
hessen érvelni, esetleg szembeszállni a hasonló jellegű munkálatokkal. 
Nagyon időszerű ez a megbeszélés, hiszen tudvalevő, hogy 2017-ig sze-
retnék a Nyárád felső folyását is szabályozni, sajnos a terv részletei még 
nem nyilvánosak.

Tudatosító kampány a motoros járműveknek a védett területen 
való jelenlétéről

Az utóbbi időben a Natura 2000 Gondnokság munkatársai egyre 
több panaszt kapnak az erdőkön-mezőkön száguldozó cross-motorosok 
és ATV-sek miatt. Tudnivaló, hogy a törvény tiltja engedély hiányában 
a motoros járművek közúton kívül történő közlekedését, így a védett 
területeken sem szabad használni ezeket a járműveket. A gondnokság a 
jövőben egy tudatosító kampányt tervez, első szakaszban figyelmezteti 
majd az off-road-os járművek tulajdonosait a törvény előírásairól, majd 
a rendőrséggel, csendőrséggel közösen időszakos razziákat szervez a 
motorosok által látogatott helyeken, hogy jelenlétüket csökkentse a vé-
dett területeken.
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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

A Natura 2000 Gondnokság hírei

Amazonaszi indiánoktól tanultak

Hatalmas felháborodást váltott ki Nyárádszereda polgármesterénél 
a vízügy azon szándéka, hogy egy községi útra akar védőgátat építeni. 
Tóth Sándor  elfogadhatatlannak tartja, hogy az ésszerűtlen tervet nem 
hajlandók átdolgozni, hanem mindenképpen ki akarják vi-
telezni.

Nemrég szembesült a valósággal Nyárádszereda veze-
tősége: a vízügy egy községi útra jelölte ki annak a védő-
gátnak a nyomvonalát, amelyet a Nyárád árvízszabályozási 
projektjének keretében Demeterfalva és Székelytompa kö-
zött építenek meg.

Amellett, hogy egy utat tüntetnének el, két szomszédos 
települést és mezőgazdasági területeket is elszakítanának 
egymástól. A gát megépítésével az utat is eltüntetik, és be-
leépítik a földtöltésbe azt a két hídat is, amelyet kormány-
programból építettek ezen az útszakaszon. Mindezt azért, 
hogy mesterségesen elárasztható területet alakítsanak ki 
– panaszolta Tóth Sándor. Terepszemlénk alkalmával azt is megmu-
tatta: a kivitelező a Demeterfalva és Kiasdorján közötti községi utat is 

megbontotta, hogy itt is ezen a vonalon épüljön védőgát. Annyit sikerült 
elérniük, hogy a földtöltés csupán fél méterrel magasodik a jelenlegi út 
fölé és tetejét lekövezik, visszaépítik rajta az utat. Ezt még elfogadta 

a városvezető, de hogy a Tompa 
felé vezető úton két-három méter 
magas töltést emeljenek, már nem 
tudja lenyelni.

A kérdésben tehetetlen az ön-
kormányzat, hisz sem a helyi, sem 
a megyei tanács nem írhatja felül 
azt a kormányhatározatot, amely 
elfogadta a Nyárád szabályozására 
irányuló tervet. A polgármester fel-
hatalmazást kapott a helyi tanács-
tól, hogy közigzgatási úton lépjen 
és megtámadja a kormányhatároza-

tot. Ám az utóbbi napokban már megjelentek a munkagépek a két falu 
közötti úton és épül, magasodik a töltés.

A vízügy gátat épít az útra is



A környezet állapotára 
hívták fel a figyelmet

Október 17-én ismét hulladékgyűjtésre vonultak ki a nyárádszeredaiak 
a Let`s do it! program keretében. A szervezők sikeresnek vélik az akciót: 
nemcsak a szemetet tüntették el, de a fiatalok nevelésére is figyelnek.

A résztvevők a Szereda fölötti gát környékén, a szentannai kisvasút 
közelében és a nyomáti erdőben dolgoztak a délelőtt folyamán, majd délu-

tán a kisváros középis-
kolájának udvarán 
gyülekezett a más-
félszáz személy, ahol 
”levezetőként” fél órát 
Bogival zumbázhat-
tak, majd farkaséhe-
sen láthattak hozzá az 
ebédhez.

Az idei akciót a 
Nyárádszeredai Ifjúsági 

Szervezet (NYISZ) szervezte, partnerként kapcsolódott be a helyi általános 
iskola és a középiskola diáksága. A nap célja az volt, hogy a környéken 
levő illegális hulladéklerakatokat felszámolják. Már negyedik éve 
szerveznek ilyen megmozdulást az önkormányzattal közösen, így lassan 
Szereda környékén már nincsenek szemétcsomók. Ezeknek az akcióknak 
köszönhetően az emberek ráébredtek a természet szennyezettségére, így 
már nem viszik a hulladékot a határba. „Megmutattuk nekik a jó példát, 
amit kövessenek „ – összegezte Nagy Zsolt, a NYISZ elnöke.

A rendezvényt támogatta a Natura 2000 Gondnokság, a Communitas 
Alapítvány, a helyi önkormányzat pólókat osztogatott, ezenkívül két tábla-
gépet, a Nomád egy függőágyat ajánlott fel sorsnyereményként, az ebéd-
hez valót a Lanka és a Centrum biztosították.

A környezet védelme mindenki számára fontos és jó, ha a gyerekek is 
látják, miért nem kell eldobálni a szemetet, mert azután energiát kell bele-
fektetni, hogy az a megfelelő helyre kerüljön – mondta el Trufán József, a 
Deák Farkas Általános Iskola igazgatója, aki szerint a gyerekek szívesen 
vettek részt a megmozdulásban, és meglepően jól fogadták a kezdemé-
nyezést a cikluskezdő ötödik osztályosok is. A nagyobbak is szívesen 
jöttek, sokan jelentkeztek – tette hozzá Fülöp László, a Bocskai István 
Elméleti Líceum igazgatója, aki úgy véli: ha a diákok megtapasztalják, 
mennyire nehéz rendben tartani a környezetünket, nem fognak szemetelni 
és majd szülőkként ők is erre nevelik gyerekeiket.

A barátokkal, osztálytársakkal szívesen jöttek szemetet gyűjteni – tud-
tuk meg a tizenegyedikes Szász Zsófiától, aki reméli, hogy az emberek 
észreveszik, amit ők most tettek és kevesebbet fognak szemetelni. A nyol-
cadikos Karácsony Barbara is azért vett részt a többiekkel immár negyedik 
alkalommal is, mert reméli, hogy sikerül ráébreszteni az embereket, men-
nyi szemét van körülöttünk és hogy ez ellen lehet tenni valamit.

Szereda alpolgármestere sikernek könyvelte el a napot, amely min-
denki számára pozitívum volt, a gyerekek a munka mellett szórakozhat-
tak is, és a sorsolás is vonzotta őket. Keresztesi Barna reméli, hogy lesz 
még folytatása a negyedik éve zajló eseménysorozatnak, nemcsak azért, 
mert ezen a napon közel hat tonna hulladékot gyűjtöttek össze, hanem mert 
„mi, emberek hajlamosak vagyunk nagyon elhanyagolni a környezetünket, 
teljesen teleszemetelni”. Az elöljáró megdöbbenve veszi tudomásul, hogy 
az emberek a hulladékelszállítási díj fizetése ellenére is képesek városról 
kihordani a szemetet a nyomáti erdőbe.

Természetközeli életmódot 
tanultak a németek

Októberben a Berlin közeli Brandenburg tartományból érkezett tanul-
mányútra huszonnégy német a partner romániai Központi régióba. A Hein-
rich Böll Alapítvány és a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ már évek 
óta szervez ilyen utazásokat  a térségbe.

A németországi szervező Julian Gröger olyan személyek számára 
szervez és vezet tanulmányutat, akik Erdélyben a kisebbségek életét szeret-
nék megismerni. Néhány napot Szebenben töltöttek, ahol a szászok életébe 
nyertek betekintést, Marosvásárhelyen a románok és magyarok együttélé-
sét és a város multikulturalitását tapasztalhatták meg, pénteken Nyárádgál-
falva környékén kirándultak, gombásztak, délután Jobbágyfalván és Csík-
falván Szász Csaba és Kinga, illetve Fazakas Lajos és Margit családjában 
a vidéki élettel és a télre való felkészüléssel ismerkedtek, zakuszkát és 
pálinkát főztek, kenyeret és süteményt sütöttek, savanyúságokat készítettek 
és turisztikai kisvállalkozást is megtekintettek. Ezután Segesvár és Fogaras 

környékét tekintik meg, majd kedden hazautaznak. Immár harmadik alka-
lommal érkezett ilyen csoport, az előzőek is jól érezték magukat, így nem 
nehéz a szervezés – mondta el Julian. A németek is újra felfedezik a multi-
kulturalitást és a vidéket, ezért jönnek újabban Erdélybe. Az ilyen életmód 
már ismertlen náluk, és itt rácsodálkozhatnak, hogy van olyan udvar, kis-
gazdaság, zöldségeskert, amelyből az ember fenntarthatja magát.

Nagyon jó benyomásokat, élete egyik legjobb élményét  szerezte itt 
Nils Aguilar. A városi fiatalember azért jött ide, hogy kipróbálja magát, 
mert a jövőben ő is szeretne vidékre költözni. A mai ultramodern civilizáció 
az összeomlás szélén áll és a vidéki életforma felértékelődik – véli a szoci-
ológiát tanult fiatalember, aki a tanulmányút tapasztalataiból dokumentum-
filmet készít és ezzel mutatja meg otthon az embereknek, hogy ilyen élet is 
létzik, hisz ma a média csak egyetlen életformát sugall az embereknek. 

A Szász család harmadik éve fogad német csoportokat, azért léptek be 
ebbe a programba, hogy a városiak számára is megmutathassák a vidéki 

életet, ahogyan együtt lehet élni a természettel, lényegében egy egészsé-
geseb életmódot szeretnének népszerűsíteni. „Számunkra természetes amit 
minden nap megélünk, és csak akkor tudatosul bennünk, hogy milyen ér-
tékeink vannak, amikor a városiak rácsodálkoznak, hogy milyen egészsé-
gesen élünk” – mondta el a házaspár.

Felszerelik a szentlászlói kultúrotthont
A nagyon elhanyagolt, rossz állapotba került épületet tavaly kezdte 

el feljavíttatni a nyárádgálfalvi önkormányzat a LEADER program támo-
gatásával. A munkálatot az idén fejezték be, de pénzalapok hiányában az 
ingatlan üresen maradt. Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapnál (BGA) 
nyújtott be pályázatot, hogy a gyönyörűen felújított épületet székekkel 
lássák el, továbbá hangosítási és megvilágosítási rendszert szerezzenek be. 
Mindezt annak érdekében, hogy ezek “a helyi közösség kulturális életének 
fellendítését szolgálják, valamint megkönnyítik a helyi egyesületek tevéke-
nységét, javítják az előadások minőségét” – tudtuk meg Német Zsolttól, 
az önkormányzat munkatársától. Az eszközöket folyamatosan ki tudják 
használni a helyi közösség tagjai a hagyományos kulturális rendezvények 
alkalmával, vala-
mint a helyi és köz-
ségi tánc- és szín-
játszó csoportok az 
előadások és az arra 
való felkészülések, 
próbák alkalmából 
– indokolták a gál-
falviak. 

A BGA ezút-
tal csak résztámo-
gatást, 600 ezer 
forintot tudott 
nyújtani, ezért úgy döntöttek, hogy első lépésben székeket vásárolnak az 
üres előadóterembe, a hangosítást és megvilágítást kölcsönzéssel próbálják 
egyelőre megoldani. Így ebbena hónapban száztíz széket helyeztek el a 
kis falu közművelődési hajlékában. Az épület felújításával elégedett a 
lakosság, és remélhetőleg mihamarabb ünnepélyes avatót is szerveznek, 
hogy a közösség ismét birtokba vegye az épületet, amelyben – állapota 
miatt –  lassan tíz éve nem rendeztek kulturális programot.

Ezzel a BGA másodszor nyújtott támogatást a községnek, a nyár fo-
lyamán egy nyárádszentlászlói táborozást is sikerült rendezni a magyar 
kormányalap hozzájárulásával.
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