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Mérleget vont a fociakadémia ...................... 8
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Ág se moccanhat nélküle,
minden kis hang az ő műve.
A medve helyett ő morog.
Övé minden csőr és torok,
ő játszik minden furulyán,
harsonán, dobon, pikulán.
Táncoltat erdőt, bokrokat,
lebbent az égre fodrokat,
s annak, ki ellene szegül,
annak a hátán hegedül.

Buszmegállókat alakítottak ki Jedden

Tehetséges diákot támogatnak
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Harasztkereken is strandolhatunk .............. 7

– Remetei diákot támogat a magyar állam –
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A tartalomból
Vendégoldal: Székelybere község ................ 2

Lefonnyadt rég az áfonya,
deres a medve lábnyoma.
Lecsupaszult a málnavész.
Minden toboz a földre néz.
Hályogos szemmel pillogat
olykor néhányat még a nap.
Se cirpelés, se csipogás,
hallgat minden kis muzsikás.
Csak a szél, csak a szél,
egyedül ő zenél.
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Márciusban az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
megbízásából ösztöndíjpályázatot hirdetett az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő
a fiatal tehetségek támogatására. A Nemzeti Tehetség
Program keretében két időpontban lehetett jelentkezni, az első kör támogatottjai között két Maros megyei gyereket is
találunk, egyikük nyárádmenti.
A pályázat célja az anyaországi és határokon kívüli, kiemelkedően tehetséges fiatalok
egyedi fejlesztésének ösztönzése. Díjazottunk a
8-12 év közöttiek közé tartozik, ahol 100-300
ezer forint értékű támogatást lehetett szerezni.
Olyan gyerekek nyújtahattak be pályázatot,
akik visszamenőleg három éven át bizonyíthatóan kiemelkedő eredményeket értek el egy bizonyos tehetségterületen. Az elnyert támogatást
a kiválasztottak egy év alatt használhatják fel
képzésekre, eszközbeszerzésre és egyéb meghatártozott célokra.
A remetei Fodor Dániel a helyi Dr. Nyulas
Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulója,
aki az elmúlt években főleg a népdaléneklés terén remekelt. A Magyar Örökség díjas Marossszéki Kodály Zoltán Gyermekkarban is énekelt,
de a tehetségtámogatást az egyéni teljesítményeivel érdemelte ki. Dániel alig négy éves
kora óta énekel, már óvodás korában részt vett
versenyeken, azóta megyei, regionális megmérettetéseken is szerepelt, 2016-ban harmadik
díjban részesült a Székelyföldi Népdalvetél-

kedők Döntőjén, 2015-ben és 2016-ban sikeresen szerepelt az Őszirózsa országos népdalvetélkedőn. Legbüszkébb a Fölszállott a páva
televíziós tehetségkutató műsorban való 2015.
évi részvételére, amikor színvonalas produkciója bemutatásra került a Duna TV műsorában
– tudtuk meg édesanyjától, Fodor Flóra tanítónőtől, aki a gyerek tehetséggondozója is volt
az elmúlt években. Az elnyert 300 ezer forintot
számítógép és egyéb eszközök vásárlására szerenék felhasználni.
A pályzatotkat elektronikus úton kell benyújtani, ami nem is egyszerű dolog, de Fodor
Flóra mindenkit arra biztat, hogy próbálkozzanak támogatást szerezni tehetséges gyerekeik
számára.

Szépen épül a madarasi bölcsőde-óvoda

Látogatás a szeredai tejfeldolgozó
üzemben

Van képünk hozzá

Hazai és budapesti vásáron a
nyárádmenti termelők

Jó utakon gördülünk

Leaszfaltozták a selyei utat

(7. oldal)

Öreg autók versenyeztek a Nyárád
vidékén
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Kevesebb pénzzel is lehet gazdálkodni
Mint minden önkormányzatot, őket is arculcsapásként érte a kormány idei költségvetésleosztási politikája, de ehhez képest voltak beruházásaik, megvalósításaik. Sok községben
gondok voltak a bérek és számlák kifizetésével, de itt ilyen jellegű gondok nem voltak,
és az évet is pénzügyi fennakadás nélkül zárják – számolt be a kisközség polgármestere,
Benedekfi Csaba.
Nem sikerült belefoglalni a helyi fejlesztések országos porgramjába a Kendőbe vezető
községi út aszfaltozását, de az ottani lakosságnak megígérték, hogy ha a többi községi út korszerűsítését befejezik, akkor önerőből is felújítják azt a szakaszt is. A községnek volt némi
megtakarított pénze, két-három évig tudatosan
spórolt ebből a célból, de a kormány idei költ-

ben valósítanák meg, ahogy a költségvetésük
megengedi. Három munkagépet szereznének
be a multifunkcionális traktoruk mellé: egy
szippantó és folyadékkilövellő ciszternát, egy
lyukfúrót és egy komplekszebb homlokrakódót. Már rendelkeznek földgyaluval, hóekével,
sáncásóval, sószóróval, fűnyíróval, így nagyon
sok munkálatot el tudnak önerőből végezni. A
beruházáshoz a községnek nem kell önerővel
társulnia, a finanszírozás teljes értékű.

Feljavítanák az iskolákat is

ségvetési politikája arra akarta rákényszeríteni
őket, hogy ezt a pénzt “feléljék”, a közigazgatás működtetésére használják fel. Azonban sikerült az összeg nagy részét megtakarítani, így
lefolytatták a közbeszerzési eljárást és nemrég
el is kezdték a munkálatokat. Első lépésben az
utak mentét, a sáncokat teszik rendbe, ássák ki,
hidakat, átereszeket építenek, és azt szeretnék,
hogy legalább az alapozó kőréteget leterítsék,
az aszfaltozás pedig jövőre marad.
A kivitelezés értéke 800 ezer lej (TVA nélkül), és közel 1,5 kilométer utat foglal magába Márkod kijárata és Kendő bejárata között.
A márkodi tető övezetében támfalat építenek,
mert itt egy kissé el kellett “mozdítani” az utat,
ez a dombot is érintette, így a meredekké vált
oldalt csak így tudják megvédeni a csuszamlástól. A polgármester is belátja: vakmerőség
egy kisközség részéről, hogy ilyen bizonytalan
pénzügyi helyzetben önerőből ilyen beruházást
eszközöljön, de mivel igyekeztek a szükséges
pénzt kisprórolni és a kendőieknek tett ígéretüket megtartani, így végül nekivágtak.

Munkaeszközöket vásárolnak
A község támogatási szerződést írta alá
a gyulafehérvári központi beruházási ügynökséggel, amelynek értelmében a kistérségi
LEADER alapokból felhasználhat közel 28
ezer eurót gépvásárlásra. Mivel utólagos finanszírozásról van szó, csak a következő év-

A Helyi Fejlesztések Országos Programja
(PNDL) keretében aláírt támogatási szerződésük van a seprődi, berei, szentimrei és berekeresztúri iskolák bővítésére és korszerűsítésére.
Ennek során a négy épületet szinte teljesen
újjáépítenék, bővítenék, új tetőzetet, nyílászárókat, illemhelyeket hoznának létre, a kívülről
tájbaillő, rusztikus épületeket belül ultramo-

így egyre többen igényelnék a gázfűtést is, sőt
olyan hangokat is hallottak, miszerint az állam
támogatná az új vezetékek kiépítését. Nem
egyszerű egy ilyen beruházás engedélyeztetése és nagyon költséges a kivitelezése, de azért
megfontolandó a jövőre nézve.
A községnek van szennyvíz-csatornázási
terve is, amit ugyan fel kell újítani, de ha egy
ilyen beruházás is elindulna, azzal is fel kellene bontani az aszfaltutakat. A tisztítóállomás
helyéül szolgáló terület is ki van jelölve, közterületté van nyilvánítva, be van telekelve, de
pénzforrásuk egyelőre nincs ilyen beruházásra.
A vízellátási terv területén az első lépéseket
megtette a megyei társulat, a községet és Szeredát összekötötte a fővezetékkel, de egyelőre
nem tudni, hogy mikor és honnan lesz benne
víz, és mikor épül ki a helyi vízhálózat is.
A kultúrotthonok korszerűsítésére is
nyújtottak be pályázatot az országos vidékfejlesztési programon (PNDR), de nem kaptak
elegendő pontszámot, ezért most új pályázati
lehetőségek után kell nézniük a berei, szentimrei és márkodi művelődési otthonok felújítása
érdekében.

Az okos(kodó) is téved

dernül felszerelnék, központi fűtéssel látnák
el, még öltözőket is létesítenének, minden a
tűzvédelmi előírásnak megfelelően készülne
el, még a mozgássérültek számára is feljárót
tervenek. A márkodi iskola azért nem része a
projektnek, mert néhány éve oda már fektettek
be kormánypénzt.
A négy iskola korszerűsítésére 2,8 millió
lejt költhetnek, a berei iskolához még toldanának új osztálytermeket is. A közbeszerzési
eljárásra két cég jelentkezett, de egyiket műszaki hiba miatt kénytelenek voltak kizárni, a
másik viszont csak a seprődi iskola felújítását
vállalta 560 ezer lejért, így a másik három tanintézményre ismét közbeszerzést kell hirdetni,
ami a kivitelezés időszakát tolja el.

A nyár folyamán a Számvevőszék átvizsgálta a község pénzügyeit, és kifogásolni valót
talált a mintaprojektnek tartott tavalyi aszfaltozási beruházásban. Azt állapította meg, hogy
a kivitelező cég a kellettnél kevesebb aszfaltot terített le, ezért 40 ezer lejt követelt vissza
tőle. Szakemberekkel és ügyvéddel egyeztetve
óvást fogalmaztak meg és nyújtottak be a döntés ellen, ezt követően másfél hónap múlva a
Számvevőszék elismerte a tévedését és elrendelte a megróvás érvénytelenítését.

Gondok is akadnak
Az aszfaltozások csak a településeket öszszekötő utakra vonatkoznak, a falvak belterületén nem aszfaltoztak, és a közeljövőre nem
is terveznek ilyen munkálatot. Ugyanis van
vízellátási tervük, ők is részesei a megyei mestertervnek, így ha aszfaltozás után fel kellene
az utakat bontani, hogy vízvezetékeket fektessenek le, a község azután önerőből nem volna
képes az úttestek helyreállítására.
Másik gondjuk a földgáz hiánya. Az utóbbi években a tűzifa beszerzése nemcsak akadályokba ütközik, de nagyon meg is drágult,
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Vendégoldal: Székelybere község

Önerőből aszfaltoznak utat
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A lelkes szeredai középiskolások ismét
beneveztek az Örökségünk őrei – Fogadj
örökbe egy műemléket nevű mozgalom idei
versenyére.
A Winkler
Gyula
RMDSZ-es európai parlamenti képviselő által
kezdeményezett, 2012 óta
folyó Örökségünk Őrei
mozgalom célja a magyar
közösségek
identitástudatának megőrzése, az
összetartozás
érzésének
kialakítása, fenntartása épített örökségünk védelme,
ápolása által. A kezdeményezésben már tíz erdélyi megye másfélezer
diákja vesz részt. A szeredai Bocskai István
Elméleti Líceum tavaly csatlakozott, amikor
Szentanna műemlék református templomát
fogadta örökbe.

A tavalyi verseny után most azon gondolkodott a csapat, hogy milyen emlékművet
vagy műemlék épületet vehetnek “őrizetbe”: így esett választásuk Nyárádszentlászló
unitárius
templomára,
amely
a
Nyárádmente
egyik különleges
és szép épülete,
ahol régészeti és
művészettörténeti
ásatások és kutatások is történtek,
illetve részleges
épületjavítások is
zajlottak állami
támogatással. A Nyárádszentlászlói Unitárius
Templom Őrszemei nevű csapat Falka Emőke és Molnár Andrea Zsuzsánna tanárnők
vezetésével nevezett be a versenybe, a 9-11.
osztályokból gyakorlatilag egy nap alatt verő-

dött össze a csapat, amelynek még össze kell
szoknia, de a pedagógusok szerint sikeresen is
szerepelhetnek a versenyben, hiszen a diákok
nagyon aktívak, rengeteg ötlettel jönnek, önállóan és csapatban dolgoznak: meglátogatták
a templomot, adatrögzítés, fotódokumentáció
készült, elkészült a templom jelrajza, ötletbörze zajlik, és mint kötelező elemek jelen
vannak a médiajelenlétek, előadás a templomban, közösségi oldalon való szereplés. A
diákok kezeményezték a templom körül levő
temető kitakarítását is.
A jelenlegi templom helyén egy 12. századi monostor alapjait tárták fel, a templomot
a 13-14. században építették gótikus stílusban.
A szentélyben 1496-97-ből származó freskókat tártak fel, a torony nagyobbik harangja
1498-ból való. A torony alatt találjuk Sügér
János birtokos címeres sírkőlapját, a festett
szószékkorona és úrasztal 1784-ben készült,
a bejárati ajtószárny 1688-ban.

Családi nap a koronkai iskolában
Október végén Tholdalagi Családi Napra hívta meg a szülőket a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola. A rendezvénnyel
hangsúlyosabban szeretnének nyitni a szülők
irányába is.
Délelőtt a diákok és tanárok virágot, koszorút és mécseseket helyeztek el a névadó
gróf dédunokája, Tholdalagi József sírjánál.
A családi nap kora délután vette kezdetét a
művelődési otthonban, ahol Takács Szabolcs
polgármester üdvözölte az új kezdeményezést, szót kaptak az iskola és község volt
vezetői is: Wellmann Richard a régi iskoláról és a névadásról, Nagy Márton pedig a
Tholdalagi-kastélyról, míg László Sándor
alpolgármester szülői minőségben jelent
meg, ő pedig a Tholdalagi családot ismertette
részletesen. Ezután az iskola díszokleveleket
nyújtott át egykori pedagógusok – Wellmann
Richard, Takács Judit és Ferenc, Borbély
Mária, Vulkán Vera és László Erzsébet – számára, valamint Nagy Márton és Takács Olga
volt polgármestereknek. Az esemény célja az
együttlét, közösségépítés, hagyományőrzés,
játék, nevelés – mondta el Dósa Ibolya igazgatónő.
Délután a gyerekek és szüleik több csoportra oszolva kézműveskedtek: egyesek kőés üvegfestéssel foglalatoskodtak, mások kukoricacsuhéból virágokat kötöttek, egy másik
csoport kukoricakóróból “muzsikát” és tutolát
készített, továbbá a bósi Anna néni mutatta a

kisgyerekenek és szüleiknek, hogy csuhéból
hogyan kell fonatot készíteni, majd két tanítónő is elmagyarázta a csuhéangyal készítésének csínját-bínját, majd gitárszó mellett
énekelgettek, miközben a gyerekek is énekeltek és kukoricát fejtettek. Az egyik
sarokban az
autóvezetést
szimulálhatták a nagyobb gyerekek, míg
egy másik
helyen a fiúk
fába vésték
a koronkai kastély megmaradt bejáratának
körvonalait. Eközben az egykori felekezeti
iskola udvarán elkészült a gulyás, hogy estébe hajlóan megvendégeljék a részvevőket,
akik mécseseket és tábortüzet is gyújtottak az
udvaron.
“Nyitottan fogadtuk a kezdeményezést,
együtt szerveztük meg” – tudtuk meg a szülői
egyesület elnökétől Már régebb megfogalmazódott, hogy Tholdalagi Mihály kultuszára
jobban kellene figyelni, azért is, hogy gyermekeink legyen amiből építkezzenek, amit
továbbvigyenek – modta el Szövérfi Karolina, aki úgy vélte: nagyon jó lett a rendezvény,
nagyon szeretik a gyerekek is, szülők is, és

remélhetőleg kedvet kaptak ahhoz, hogy jövőben is legyen ilyen rendezvény.
A magyarországi testvériskolától vették
át az ötletet, ahol családi napot tartottak és
megemlékeztek a pedagógusokról, illetve
díjazták őket. “Mi
is szerettük volna
ezt követni, hogy
emlékezzünk a pedagógusokra és az
iskola
névadójára, már csak azért
is, mert nem volt
különösebb
névadási ünnepség”
– részletezte Dósa
Ibolya igazgatónő,
hozzátéve, hogy szeretnék hagyománnyá tenni a rendezvényt és minden év októberében
megtartani.
A pedagógusok kitüntetésével kapcsolatban Wellmann Richard bevallotta: jóleső egy
ilyen elismerés, és visszacsatolás arra, hogy
munkájukat jól végezték. A pedadógusi munkát nehéz tökéletesen teljesíteni, de ő mindig
törekedett a jobbra, a többre, mert csak így
van haladás. Voltak nehéz időszakok az iskola életében, de számos tanár, mérnök, orvos
került ki a koronkai diákok közül, ez pedig
azt jelenti, hogy mégis jól dolgoztak – öszszegezte Wellmann, aki 1987 és 2011 között
volt az iskola igazgatója.

Újra a döntőben szerepelt a Bekecs

Árpád fejedelem szobra Berében

A szeredai Bekecs néptáncegyüttest is
visszahívták a Duna Televízió, az MTVA és a Hagyományok Háza népzenei
és néptáncos tehetségkutatója, a Fölszállott a páva
című idei műsorába.
A Döntők Döntőjébe azok nyertek bejutást,

akik már jártak a Páván, olyanok, akik vagy
nyertek az elmúlt
évek során, vagy
legalább a döntőig eljutottak. A
Bekecs néptáncegyüttes 2014-ben
jutott a döntőbe,
ahonnan a legjobb

külhoni előadói díjjal tért haza. A november 9-iki elődöntőben a Bekecs kalotaszegi
táncrenddel lépett fel, de a nézőktől kapott
szavazatok (telefonos és internetes sms) nem
bizonyult elegendőnek, nem jutott tovább a
középdöntőbe, így folytatják itthoni fellépéseiket: az év hátralevő részében számos
helyszínen szeretnék még bemutatni az Ember az embertelenségben című előadásukat.

KIS ÚJSÁG

6. Agrárakadémia: lépést tartani a
világgal
November 17-én hatodjára szervezett Agrárakadémiát a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács, támogatói között ott volt a nyárádszeredai Gabriella tejfeldolgozó is.
A szervezők meglepetésére a vártánál jóval nagyobb számú, mintegy kétszáz személy vett részt a rendezvényen, ahol neves szakemberek tartottak előadásokat a hallgatóságnak. Zsigó Róbert, a magyar
kormány Földművelésügyi Minisztériumának élelmiszer-felügyeletért felelős államtitkára azokról a képzésekről beszélt, amelyeket a
magyar állam indít
a határon túli fiatalok és felnőttek
agrárképzésére. A
kormány a Kárpátmedencei falugazdász hálózat kialakítását is támogatta,
ahol olyan személyeket
alkalmaznak, akik ismerik az adott ország nyelvét, informatikai és pályázati
tapasztalatuk van és támogatják a gazdákat, hogy bekapcsolódjanak
az anyaország gazdaságába. „A magyar mezőgazdaság jövője attól
függ, hogy lépést tudunk-e tartani a világban zajló változásokkal”
– mondta a szakpolitikus. Székelyföld húsz falugazdászt kapott ennek a hálózatnak a részeként, az ő feladatuk most a gazdák és szervezeteik felmérése, a jövőben pedig egy komoly adatbázist hoznak
létre és minden községben lesz
egy kapcsolatszemélyük – ezt
már Becze István, a Székelyföldi
Gazdaegyesületek Szervezetének
elnöke jelentette ki.
Kozma Mónika ügyvezető
igazgató a magyar kormány külhoni gazdaságfejlesztési programjának maros-mezőségi mintaprojektjét mutatta be. Az idén lezárult programban 495 szerződésre
21 millió lejt tudtak fordítani. Hamarosan Székelyföldön is elidítják a
programot, ami várhatóan kétlépcsős lesz. Első szakaszban a nagy beruházásokhoz nyújtanak támogatást, mint élelmiszeripari termékbegyűjtés, tárolás, feldolgozás, állatvásárlás, ültetvények telepítése, és
ez a kiírás hamarosan elérhető lesz. A kisösszegű, egyenként legtöbb
15 ezer eurós támogatásokat a tapasztalatok tükrében a jövő évben
hirdetnék meg. A magyar kormány 50 milliárd forintot szán a külhoni
gazdaságfeljesztésre, ennek fele, mintegy 70 millió euró Erdélynek,
főként a három székelyföldi megyének jutna.
Császár Károly szenátor a földtörvény idei módosítását ismertette a hallgatósággal, amelynek célja a tulajdonjogok tisztázásának
megkönnyítése. A belsőségek esetében az eddigiek mellé más bizonyító akták is letehetők, az igényléseket legkésőbb december 6-ig
kell benyújtani a polgármesteri hivatalokban. Ugyanakkor a nem
hivatalosan megvásárolt külterületek tulajdonjogát is rendezni szeretnék – részletezte a honatya. Dr. Kincses Sándor, a megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője a serttéspestisjárvány helyzetéről számolt be, míg az APIA megyei intézményének
aligazgatója, Bordi-Kacsó Zsolt Attila az idei mezőgazdasági támogatások kifizetéséről számolt be a gazdáknak. Zárásképp a Kis-Küköllő Balavásár-Sóvárad Leader Akciócsoport projektmenedzsere,
Berei Brigitta Enikő számolt be arról, hogy milyen mezőgazdasági
támogatásokat tudtak nyújtani a vidék gazdáinak, majd a résztvevők
Nyárádszeredába utaztak, ahol a Gabriella tejfeldolgozó kisüzemet
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látogatták meg. Itt Csizmadia György tulajdonos mutatta be a vállalat
új és régi szárnyát és a feldolgozás technológiáját. Azt is elmesélte:
2000-ben kezdték el a saját termelésű napi 40 liter tej feldolgozását,
majd a folyamatos bővítések során ma ott tartanak, hogy napi 15-20
ezer liter tejet gyűjtenek be a vidék mintegy 250 termelőjétől, de a
kezdeti tíz tehénről a saját gazdaságukban is száztízre nőtt a szarvasmarhák száma. A cég sajtot, túrót, vajat és tejfölt készít, amelyet az
ország minden részében forgalmaz üzletekben és nagyáruházakban
egyaránt.
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Fociakadémia: van lehetőség, érdemes
dolgozni
Egy éves tevékenység után mérleget vontak a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia nyárádszeredai alközpontjában.
Határozottan örülnek az utánpótlás-nevelésnek és a jó feltételeknek, de a szülők hozzállásának fontosságát is hangsúlyozták.
Tavaly szeptemberben indult meg a munka a csíkszeredai fociakadémia szeredai alközpontjában, jelenleg 19 nyárádmenti településről szállítják be a gyerekeket edzésre Nyárádremetétől Somosdig,
a Bekecsaljától Gegesig, de már vannak marosvásárhelyiek is a legkisebb korosztályban, sikerült a 80 körüli állandó szinten tartani a gyereklétszámot, de ez sajnos nem nőtt. Jelenleg öt korosztályos csapattal rendelkeznek, mindenik be van íratva a korosztályos bajnokságba
– közölte a számadatokat Kocsis Csaba, a Nyárádszeredai Sport Klub
sportigazgatója.
Egy év után már nyilvánvaló, hogy a Nyárádmentén vannak tehetséges gyerekek, de egyelőre nem tudják felvenni a versenyt a nagyobb városok csapataival, mivel a kisebb létszám miatt nem tudnak
válogatókat szervezni, azzal a gyermekanyaggal kell dolgozniuk, ami
a rendelkezésükre áll. Vannak nagyon jó képességű gyerekek, így
mögéjük próbálják felzárkóztatni a többieket is. A szakmai anyagot
és követelményeket a Puskás Labdarúgó Akadémiától kapják, tehát
Szeredában is ugyanazt tanulják a gyerekek, mint Felcsúton. Anyagi
gondjaik nincsenek, a csíkszeredai akadámián keresztül rendszeres
támogatás érkezik, továbbá a magyar állam jóvoltából egy műfüves
pályát is kapnak, így könnyebb lesz télen is megtartani a szabadtéri
edzéseket. Az infrastruktúrát (füves és műfüves nagy- és kispálya,
sportcsarnok) a szeredai önkormányzat biztosítja az alközpont számára.
„A jövőben a kisebb korosztályokra kiemelten figyelünk, mert ők
14-15 éves korukban oda tudnak érni, hogy néhány játékost fel tudjunk küldeni Csíkszeredába. Sajnos a nagyoknál ez már nehezebb,
így a 13-14 éves korosztálynál már behozhatatlan
a különbség, de ezeket a
gyerekeket sem kell leírni,
mert megyei szinten vagy
esetleg a 4. ligában megtalálják majd a helyüket”
– állapította meg a szakember.
Ahhoz képest, hogy a
Nyárádmentén évek óta nem volt utánpótlás-nevelés, a vidékben van
potenciál. Kerültek már ki innen magasabb szinten játszó focisták az
utóbbi években: elég gondolni a sepsiszentgyörgyi OSK játékosára,
Fülöp Istvánra, de az MSE-ben játszó Borbély Roland és Mihály
Zoltán is szeredai, ahogyan Kocsis Bence is, aki a Puskás Akadémia
második csapatának alapembere, de Magyarország korosztályos válogatottjának is tagja. Ez is azt mutatja, hogy ha ilyen lelkesedéssel és
támogatással dolgoznak továbbra is, más gyereken is segíteni tudnak,
hogy elérjék céljukat. A cél tehát az, hogy a gyerekek a lehető legfiatalabban elkezdjék a focit, mert így képesek a legmagasabb szintekig
eljutni. Ehhez azonban kell a szülői segítség is, hogy az 5-7 éves gyerek eljuthasson edzésekre, mérkőzésekre, tornákra. Ha a szülő nem
vállal áldozatot, gyermeke 13-14 éves korában már olyan hátrányba kerül korosztályos társaival szemben, amit sosem tud ledolgozni.
Szülői segítség nélkül bármilyen jó infrastruktúra mellett sem érhető
el a cél – vonta le a következtetést a sportigazgató, hozzátéve, hogy
szeretettel várják továbbra is a fociszerető nyárádmenti gyerekeket.
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Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!
Amennyiben építkezési anyagokat és egyéb használati termékeket szeretne
vásárolni, kérjük tisztelettel, keresse fel üzletünket Nyárádszeredában, a piac
mellett.

Kapható: tégla, cserép, cement, vas- és faanyagok, különböző ragasztó
és simító anyagok, szaniter termékek, festékek, szigetelő anyagok, fa- és
fémlemezek, kézi és gépi szerszámok és sok egyéb más.

Az Ön pénzéért cserébe segíteni szeretnénk a termékek kiválasztásában,
szállításában és árának megbeszélésében.
Megrendeléseket és házhoz szállítást is teljesítünk.

ÚJ

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

SC BLUE CON SRL - NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)
hétfő-péntek 7:30-16:30 óra
szombat 7:30-13:00 óra
Telefon:0745067577

nyárádmenti

KIS ÚJSÁG

Biztonságosabb lesz a közlekedés Jedden
Zsúfolt és egyáltalán nem biztonságos a községen áthaladó, Marosvásárhelyt Nyárádszeredával és Szovátával összekötő megyei út
– ezekre a kérdésekre próbál két éve megoldást találni a jeddi önkormányzat.
Részlegesen elkészültek
és már át is adták használatra
azokat a buszmegállókat,
amelyeket
a
megyei út mentén alakítottak
ki a községben.
Jedden három
pár,
Kebelében és Kebeleszentiványon egy-egy pár – azaz az út mindkét oldalán álló –, Agárd
és Jedd központjában egy-egy megállót alakítottak ki a nyár folyamán. Hogy az autóbuszok normálisan megállhassanak, és ne akadályozzák a közlekedést vagy veszélyeztessék az utazók testi épségét,
a megállóknál kiszélesítették a teret és megerősítették a talajt, hogy
leállósávot építhessenek ki, várakozó szigetet alakítottak ki, a helyet
pedig feliratozással és táblákkal jelölték meg. A buszmegállók még
mindig nem teljesek, hiányoznak a várakozó bódék, amelyeket még
nem szállítottak le a kivitelezőnek. A megállók közvetlen közelében
gyalogos átkelőhelyeket is kialakítottak és azokat fekvőrendőrökkel
látták el. Ez sokaknak nem tetszik, de végre normális forgalmi sebesség alakult ki Jedden – jegyezte meg Bányai István polgármester,
aki annak is örül, hogy végre rábólintott a megyei tanács arra, hogy
a község területén megszélesítsék a megyei utat. Azonban egyelőre
csak az előtanulmányt hagyták jóvá, de pénzt nem rendeltek mellé
az idei költségvetésből, így nem tudják elindítani a műszaki terv és
munkálat kivitelezésének közbeszerzését a tél folyamán, így valószínűleg már csak 2020-ban indítható el a kivitelezés. A 16,7 millió lej
értékű munkálat során 8,5 kilométer hosszan az út mindkét oldalát
egy-egy 70 centiméteres sávval szélesítik meg, sok helyen támfalat
is kell építeni, szalagkorlátokat szerelnek, átereszeket építenek újra,
jelzőtáblákat szerelnek fel. Rendezik és betonozzák a sáncokat, ám az
útkereszteződéseknél nem lesz leálló és gyorsító sáv. Az útszélesítés
során nem alakítanak ki kerékpársávokat a két oldalon, de el szeretnék elérni, hogy biztonságosan és kényelmesebben tudjon mindenki
közlekedni.
Leaszfaltozták a selyei utat
Október utolsó és november első napjaiban leterítették az első
aszfaltréteget a Nyárádmagyarós és Nyárádselye között.
Kacsó Antal magyarósi polgármesterrel gurultunk végig a még
szinte friss aszfaltszőnyegen, miközben beszámolt a projektről. A
munkálatot szeptember elején kezdte el a kivitelező marosvásárhelyi cég, és nagyon jól haladnak: rendezték, egységesítették a bejárati
hidakat, újjáépítették az összes hidat és átereszt, kiásták a sáncokat,
az első aszfaltréteg lehúzását pedig néhány nap alatt elvégezték. Az
aszfaltozást Selyében kezdték el, hogy a torboszlói átrakóállomástól
szállított burkolóanyagot ne tapossák szét a nehéz járművek. A 4 méter széles járófelület mellett kétoldalt padkát kell kialakítani, az úttest
jelzéseit felfesteni,
kihelyezni az útjelző
táblákat, illetve Magyaróson és Selyében
az útmenti sáncokat
betonlapokkal
kell
kiépíteni. A községi úthoz kapcsolódó
utca- vagy mezei útbejáratokat 15 méter
hosszúságban aszfal-
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tozzák le, hogy az új útra ne kerüljön sár. A szakaszon több leszállót
alakítottak ki, hogy szükség esetén a járművekkel félre állhassanak,
megkönnyítsék a szembe jövő forgalom elhaladását.
Magyarósról Selyébe 4,5 kilométeres kövesút vezetett, ezért a
lakosság legnagyobb álma valósul meg azzal, hogy ezután sima aszfaltszőnyegen gurulhatnak le a hegyről a Nyárád lankásabb vidékére,
s így jóval gyorsabban juthatnak el Szeredába, Vásárhelyre vagy Szovátára. A község a Helyi Beruházások Országos Programján (PNDL)
nyert 5,1 millió lejes kormánytámogatást. A munkálat során voltak
útlezárások, ilyenkor a lakosság Kendő irányában jutott le a hegyről,
az arra vezető utat előzetesen megjavították. A község elöljárója a
bekecsi turizmus fellendülését is reméli a beruházás következtében.
A lakosság igényét erősítette meg a selyei id. Albert László is, aki
kérdésünkre elmondta: azt gondolta, már nem éri meg az aszfaltutat,
annyi ígéretet kaptak a polgármestertől, de most már kezdik remélni,
hogy végre megvalósul a terv. Egy név nélkül nyilatkozó nő arról
beszélt: mindenki nagyon várta az aszfaltutat, azok is, akik autókkal
közlekednek, de az idősebbek is, hiszen így a távolabb élő gyerekeik,
unokáik gyakrabban meglátogatják majd őket. A legjobban talán a
gyerekek örülnek, hiszen délutánonként már sima felületen tudnak
kerékpározni.

Csobbanó épül Harasztkereken
Strand? Tanuszoda? Wellneszközpont? Önmagában egyik sem,
de összességében mindhárom lesz az a beruházás, amelyet Harasztkereken valósít meg az ákosfalvi önkormányzat.
Szabadidőközpontnak is nevezhető beruházás van folyamatban
Harasztkereken: olyan komplexum épül, amelyben egyaránt lesz
ifjúsági ház, relaxációs és fürdőzési lehetőség – mondta el Osváth
Csaba polgármester. A szabadidőközpont gondolata már két éve
megfogant, de a tervezés, engedélyeztetés és közbeszerzés
bürokráciája, illetve
a nem elhanyagolható költségvetés miatt
csak idén kezdhették
el a kivitelezést. A
munkálatoknak a nyáron láttak neki, de az
akkori esős időjárás
akadályozta a munkát, így ténylegesen és eredményesen csak augusztustól tudtak dolgozni.
A beruházás épületet és vizes medencéket foglal magába. Az
emeleti részen ifjúsági ház fog működni, ahol különböző eseményeket lehet megszervezni, de mellette fitnesztermet is kialakítanak. A
földszinten a bejárattól egy társalgóba lépünk be, majd következnek
az öltözők, tusolók és egy 46 négyzetméteres belső medence pezsgőfürdővel. Az udvaron két szabadtéri medence várja a csobbanni
vágyókat: a felnőttek 150 négyzetméteres, a gyerekek ennek fele méretű vízfelületnek örülhetnek majd. Ugyancsak az udvaron napozó,
pihenőfelület is lesz, és itt is találunk majd olyan szolgáltatásokat,
mint reflexoterápia, pedikűr-manikűr és masszás. A víz tisztítása,
fűtése és mozgatása teljesen automatizált lesz: napelemek, kazánok,
szivattyúk végzik a munkát. Eredetileg úgy tervezték, hogy a kivitelező már januárban befejezi a munkát, de az esős kezdet miatt már
biztos, hogy ez tarthatatlan cél. Az épület alapozása, a földalatt műszaki helyiségek kialakítása nagyjából megtörtént, egy részen még
folyik a betonvasak fűzése, más részeken már a falak is emelkednek,
de a község önerejéből készülő koplexumot még az idén tető alá szeretnék helyezni, ha az időjárás is megengedi.
„Olyan helyet szeretnénk kialakítani, amit az itteniek és a nyárádmentiek, a vidék és a közeli városok lakosssága szívesen fog látogatni
és igénybe venni” – mondta el Osváth Csaba. A község gyermekei
számára szakemberek tartanának itt úszótanfolyamot. Ezt akár iskola
utáni programként is bevezetnék, a szomszédos településekről be- és
haza is szállítanák a a gyerekeket, és remélik, hogy a szülők is pozitívan fogadják majd ezt a kezdeményezést és lehetőséget.

