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nyárádmentiKIS ÚJSÁG
A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 92. szám, 2013. februárEzentúl havi rendszerességgel tartanak operatív munkaüléseket, 

hogy elemezzék az eredménymutatókat és megtárgyalják a feladatokat. 
Ugyanis nagy kihívások 
várnak a munkaszervezetre 
és a helyi akciócsoportra az 
idén, hiszen másfél millió 
euró fog átmenni “a kezü-
kön”.

A Leader program ta-
valyi mutatóit elemezve ki-
derült: a 322. intézkedésen 
a pénzek hamarosan elfogy-
nak és előre láthatóan a 112. 
intézkedésre is kell majd át-

csoportosítani összegeket, ugyanis itt is vannak potenciális pályázatok, 
viszont a 312. és 313. intézkedéseken kevés pályázóval kell egyelőre 
számolni. Ezért újszerű  tudatosító kampányt indítanak még ebben a 
hónapban, amelynek egyrészt az a célja, hogy felrázza a falusi embert, 
hogy megmutassa, van értelme a falusi életnek és hogy visszaadja ezek-
nek az embereknek a problémamegoldó képességüket. Ezért szórólapok 
ezrei készülnek, szinte minden közterületen elérhetők lesznek az infor-
mációs anyagok, továbbá napi többszöri rádióreklám révén is felhívják a 
lakosság figyelmét és érdeklődését a LEADER lehetőségeire. Ugyanak-
kor ismét elkezdődnek a közösségi találkozók, amikor esténként elláto-
gatnak egy-egy községbe, hogy az embereket foglalkoztató kérdésekről 
is beszélgessenek kötetlenebb hangulatban. A potenciális pályázókkal 
zártkörű, kiscsoportos megbeszéléseken dolgoznak majd.

Több pénz lesz
Míg 2012-ben a Leader munkaszervezete összesen 427 ezer lejt 

költött el, ez az összeg idén 793 ezer lej lesz, ugyanis a promovációs 
kampányra jóval több pénzt fordítanak. Ugyanakkor a működési költsé-
geket is megnövelték: mivel a munkatársaknak idén reggeltől késő estig 
kell dolgozniuk, ezért akár 25%-os fizetésemelésre is számíthatnak, ha 
az eredmények is a kívánt mértékben javulnak.

Jóváhagyták a költségvetést
Mint kiderült, a kistérségi társulás, a Leader egyesület és a Natura 

2000 alkalmazottai mellett immár a SMURD munkatársai is a kistérség 
égisze alatt dolgoznak, így kéttucatnyira emelkedett az alkalmazottak 
száma.

A közgyűlés elfogadta a Nyárádmente Kistérségi Társulás 2013. 
évi költségvetését is. A tizenhárom önkormányzat tagdíjaiból 166.100, 
a megyei tanács tagdíjából 12.800, a Natura 2000 tagdíjakból 67.400, 
különböző illetékekből 6.500 lej folyik be, míg a SMURD fenntartásá-
ra 340.000 lejt fizetnek be az egyesület számlájára a tagok. A tavalyi-
hoz hasonlóan a 36.993 lakos után 4,49 lej/fő az önkormányzatok évi 
tagdíjhozzájárulása, a Natura 2000 tagdíjak is 1 lej/fő szinten maradtak, 
míg a SMURD fenntartásáért minden lakos után 19,64 lejt fizetnek be 
a tag önkormányzatok. 

Az 592.393 lejes bevételből a következőképpen gazdálkodnának: 
a Leader és egyéb projektek megelőlegezésére 160 ezer lejt, a Natura 
2000 projekt megelőlegezésére 67,4 ezer lejt fordítanának, a kistérségi 

lapra 6, protokollra 5 ezer lej jut, míg a Natura 2000 területek felügye-
letére 14,3 ezer. A SMURD a befolyó 340 ezer lejből gazdálkodik az 
idei évben. A kistérségi társulás alkalmazottai bérezésére más forrásokat 
találtak, ebből a keretből egyetlen lejt sem költenek személyzeti kifize-
tésekre, ugyanúgy irodafenntartásra, kommunikációra sem.

A Natura 2000 is beindult
A Natura 2000 természetvédelmi területekért felelős Kovrig Zoltán 

igazgató is beszámolt a tavalyi eredményekről és előrevetítette az idei 
év feladatait is. A terepjáró autó beszerzése már januárban megtörtént, 
hamarosan leszállítják az irodai bútorokat, számítógépeket, terepruhá-
kat és egyéb eszközöket, amelyek szükségesek a természetvédelmi te-
rületeken dolgozók számára. Az alkalmazottak számára idén természet-
védelmi menedzsment-képzést tartanak. Ugyancsak az idén beszerzik a 
térinformatikai eszközöket és képzést tartanak ezek használata céljából. 
Elkezdődött a Natura 2000 projekt tudatosító kampánya és a reklám-
anyagok készítése, a tavasz folyamán hat állomásos kampánykaraván 
indul a Nyárád és Kis-Küküllő térségben. 

A Natura 2000 adminisztráció területén a következő idei teendőket 
emelte ki az igazgató: az arculat tervezése (logó, weboldal), folyama-
tos terepfigyelés és az előzetes felmérések elkezdése (negatív tényezők 
feltérképezése), önkéntesek bevonása, a tudományos tanács működteté-
se, az engedélyeztetési eljárások kidolgozása, egyszerűsítése, valamint 
a védett területek szabályzatának közmeghallgatásra való bocsátása és 
elfogadtatása a minisztériumban.

Ugyanakkor elkészülnek a saját irodahelyiségek is. Hamarosan vég-
legesítik a közbeszerzési eljárást és kiválasztják azt a céget, intézményt, 
amely elkészíti a 920 négyzetkilométeres terület menedzsmenttervét. 
Ennek a munkának a végső terméke egy kormányhatározat lesz, amely 
ezt jóváhagyja. Az igazgatóság mellett működő tudományos tanácsot 
nemrégiben jóváhagyta a minisztérium, így az is elkezdheti munkáját.

Borúra LEADERŰ
A Nyárádmente LEADER Egyesület február utolsó hetében és már-

cius hónap folyamán ismét közösségi találkozókra hívja a Nyárádmente 
lakosságát. A rendezvényen ezúttal nem pusztán a LEADER pályázati 
lehetőségek bemutatása a cél, hanem a párbeszéd, az együtt-gondolko-
dás értékeinkről, lehetőségeinkről a Nyárádmentén, falun. 

A találkozókon Lőrinczi György gitáron szólaltat meg népdal-, 
nóta- és más, népszerű magyar és nemzetközi sláger feldolgozásokat. 
Meghívottunk lesz továbbá a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány 
képviseletében Pakot Mónika, aki az udvarhelyszéki falvakban sikere-
sen megvalósított és jelenleg is működő Székely Gyümölcs projektet 
mutatja be.

A közösségi találkozók előrelátható időpontja a következő:

“Nagyüzem” a kistérségnél
A Nyárádmente Kistérségi Társulat legutóbbi közgyűlésén megvitatták az idei teendőket, elemezték a ki-

hívásokat és a következő évek startégiája is szóba került.

A húsvétra felké-
szítő negyvennapos 
böjt hamvazószerdán 
veszi kezdetét. A ke-
resztények ebben a 
bűnbánati időszakban 
Jézus Krisztus feltá-

madásának, a húsvétnak a megünneplésére ké-
szülnek, a hitben való elmélyülés, a kiengeszte-
lődés és a lemondás segítségével. 

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra 
vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés része-
ként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a 
mai napig őrzi a szertartás: az előző évben meg-
szentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen 
a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresz-
tet rajzol a hívek homlokára, közben pedig ezt 
mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy 
és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az 
elmúlást és a megtisztulást.

A nagyböjt azért tart pontosan negyven na-
pig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló 
keresztény hagyományban a negyvenes szám 
mindig az egyes események jelentőségét eme-
li ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének 
megkezdése előtt negyven napot töltött a pusz-
tában, negyven napig tartott a vízözön, negyven 
évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes 
negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és 
Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett 
Ninivében.)

A negyven napos böjt a 4. századra vált ál-
talánossá a keresztény világban. A 11. századig 
olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig 
semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást 
pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasz-
tottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabá-
lyokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre 
szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hí-
veknek csak háromszor lehet étkezniük és egy-

szer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi 
péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az 
Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fo-
gyasszanak húst.

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a 
13. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbá-
natot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el 
a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben az 
alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvet-
lenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban 
nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a 
nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti áj-
tatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik 
Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a 
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fon-
tosságát állítja középpontba, kifejezi az ember 
Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való ál-
dozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a 
böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a sze-
gények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek.

(forrás: családháló.hu)

Ember, ne félj: nő már a nap! 
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár, 

ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd, 

ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar: 
elmossa egy langyos vihar.

A déli szél kürtjébe fú, 
léggömbbel játszik egy fiú.

Most elszakadt a gömb-zsineg 
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szele - 

szállj fel, kedvem, szállj fel vele!

Áprily Lajos

 Nő már a nap

közterület

Hamvazószerda elmúlt, kezdődik a nagyböjt

A tartalomból
Vendégoldal: Nyárádgálfalva község ....  2
Farasangvég pánkóval  ........................... 3
Bocskai Napok huszadszorra  ................. 3
Jóváhagyták a költségvetést  ...............4

92. szám, 2013. február
Szerkesztő: Gligor Róbert László
Grafikai szerkesztés: Leguan Designs
Megjelent 2000 példányban,
nyomtatta a marovásárhelyi CopyPlus.
Ingyenes szám.

nyárádmentiKIS ÚJSÁG

 KANDIKÁLÓ

Valakiknek szúrja a szemét
 Zászóháború a Nyárádmentén is

(3. oldal)

Van képünk hozzá

A legújabb magvakról tájékozódtak a 
zöldségtermesztők

Magyarországi disznóvágáson a 
csíkfalviak

Farsangvégi maszkurák Jobbágytelkén

Hamarosan indul a szeredai SMURD 
szolgálat

Púposnapi púpos pánkót tessék 
használni!

Sz. Dátum Helyszín

1 Február 25., hétfő Székelybere

2 Február 26., kedd Nyárádszereda

3 Február 28., csütörtök Jedd

4 Március 4., hétfő Nyárádmagyarós

5 Március 7., csütörtök Nyárádkarácsony

6 Március 11., hétfő Dózsa György

7 Március 13., szerda Nyárádgálfalva

8 Március 18., hétfő Koronka

9 Március 19., kedd Székelyhodos

10 Március 20., szerda Backamadaras

11 Március 22., péntek Nyárádremete

12 Március 26., kedd Ákosfalva

13 Március 27., szerda Csíkfalva
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Farsangfarka alkalmából az egyko-
ri nyárádmenti farsangokat elevenítették fel 
Backamadarason beszélgetéssel, filmvetítés-
sel, fánkkal és jókedvvel. Ez alkalomból dr. 
Barabás László néprajzkutatót hívták meg, aki 
a nyárádmenti farsangi szokásokról tartott elő-
adást a népes közönségnek. Kifejtette: ez volt 
az az időszak, amikor a falusi ember egy picit 
tudott pihenni, szórakozni is. A farsang a közös-
ségi munka, a közös szórakozás és a párválasztás 
tere volt, egyben kommunikációs lehetőség is, 
amikor egy kisé nyíltabban, vicces, játékos for-
mában, de a közösség kifejezte véleményét, sőt 

rosszallását is. 
A farsangi 

szokások két 
csoportra oszla-
nak. Az egyik a 
farsangtemetés, 
az elmúlt idő-
szak, a rossz elfelejtése, míg a másik a lakodal-
mas, a jövő előrevetítése. Ezeket a szokásokat 
két film bemutatásával is érzékeltették, amelye-
ket 1992-1993-ban készítettek Szentháromsá-
gon és Szentgericén. A fonóba betérő maszkurák 
között van lakodalmas jelenet, betyárok, szal-

ma- és nádember, ló, kecske és a kaszás halál. A 
vidéken mindenhol létezett csutkóhúzás szokása 
azokat veszi „célba”, akik nem házasodnak meg 
akkor, amikor annak eljött az ideje. A szokás 
egyben büntető jellegű is, ugyanis kötelekkel 
húzni a nagy csutkót (főleg ha arra egy vénlányt 
is felültetnek) egyáltalán nem könnyű dolog.

Miután a hallgatóság jót szórakozott és sok 
ismerős arcot azonosított a filmekben, Barabás 
László bemutatta három kötetét is. Az estet a 
helyi hagyományörző népdalkör énekei zárták, 
majd előkerültek a tálak a púposnapi púpos pán-
kóval.

A pre-
fektus uta-
sítására a 
nyárádmenti 
önkormány-
zatokat is 
f e l s z ó l í -

tották a napokban: a székely zászló 
használata törvénytelen, ezért el kell 
távolítani a középületekről. Egy részük 
szóban, mások írásban kaptak felszólí-
tást a prefektúráról vagy a rendőrség-
ről. 

Remetén Magyari Péter polgár-
mestert a helyi rendőr értesítette, hogy 
le kell venni a zászlót. A polgármester 
levette azt, de pár perc múlva vissza 
is helyezte. Alig negyed óra múlva a 
szeredai körzeti rendőrfőnöktől kapott 
telefonhívást, amiért a lobogó vissza-
került a helyére. Magyari azt kérte: 
küldjenek hivatalos felszólítást írásban. 
Ha ilyent kézhez kap, megvizsgáltatja 
annak törvényességét az ügyvéddel. Ha 
kiderül, hogy a zászló használata tör-

vénytelen, akkor leveszi, de addig az az 
épület falán marad.

Tóth Sándor szeredai polgármester 
átiratot kapott, amelyben a prefektúra 
arra szólítja fel, hogy idegen állam 
zászlaját tilos kifüggeszteni. Tóth vá-
laszában kifejtve: nincs kifüggesztve a 
városházára más állam zászlaja. A vita-
tott lobogó egy népcsoport és nem egy 
állam szimbóluma. Ezért egyelőre nem 
távolítják el a zászlót.

Nyárádgálfalva és Csíkfalva pol-
gármestere nem kaptak felszólítást, 
de levették a a székely lobogót, ám 
néhány nap múlva vissza is helyezték 
azokat: Gálfalván az épület közelébe, 
Csíkfalván a székház homlokzatára.

Osváth Csaba, Ákosfalva polgár-
mester kifejtette: községében nincs 
és nem is kell székely zászló. Amikor 
tavaly felavatták az új községházát, 
annak tetejére felállíttatták a Napot és 
Holdat, mint székely-magyar szimbó-
lumokat. Ez nem törvénytelen és senkit 
sem sérthet.

Karbantartják a 
középületeket

Gálfalván a kultúrotthont visszaszolgáltat-
ták az unitárius egyháznak, így a faluban nincs 
kulturális intézmény: az iskolások használják 
néha a kultúrotthont, de a többi rendezvényt a 
spotteremben és a mellette levő teraszon szer-
vezik. A szentlászlói kultúrotthon is leromlott 
állapotban van, ez sem használható. Ezért a 
Leader programon pályázatot nyújtottak be en-
nek felújítására: a  kérelmet pozitívan bírálták 
el, hamarosan elkezdődhet a teljes felújítás. 
Remélhetőleg sikerül két termet is kialakítani 
az óvodások és elemisek számára is, ugyanis 
ebben a faluban az oktatás az unitárius egy-
ház tulajdonát képező épületben zajlik, amely 
ugyancsak régi. A többi középület jó karban 
van. A gálfalvi iskolánál tavaly igazgatóváltás 

volt, ezzel új szemlélet is érkezett. Itt szeretnék 
megoldani a víz bevezetését, de új forrást kell 
keresniük, mivel az eddigi kút kiszáradt. Szent-
háromságon és Nyomáton az iskola jó karban 
van, belső illemhellyel, vezetékes vízzel ellát-
va. Az önkormányzat az új költségvetést várja 
a további lehetőségekig. Addig is beindították 
a táncoktatást az iskolás gyerekek számára, 
akiket az iskolabusz ingyen szállít próbákra.

Fontosak az utak
Miután a Sapard programon leaszfaltozták 

a DC 44 Szentháromság-Bede megyei utat, 
elkészült a DC 38 Nyomtái-tető-Nagyadorján 
útszakasz aszfaltozási terve is. Mivel nem 
kaptak rá támogatást, saját költségükön a 7,5 
kilométerből 1,7-et megjavítottak a Nyomáti-
tető és a faluközpont között. Tavaly 90 ezer 
lejt fordítottak arra, hogy innen Szentlászlóig 
a további szakaszt rendezzék: az úttestet fella-
zították, megkövezték és tömörítették, ugyan-
akkor kiásták a sáncokat is. Kisebb átereszeket 
építettek, javítottak. Gálfalván szerették volna 
folytatni a járdásítást: az anyagot meg is vásá-
rolták, de pénz hiányában a kivitelezésre már 
nem került sor.

Közösségi épület 
Szentháromságon

Tavalyelőtt a község integrált pályázatot 
nyújtottbe a 322-es vidékfejlesztési intézke-
désre, amelyben a községi utak javítása, szoci-
ális otthon létesítése és a gálfalvi kultúrotthon 
felújítása szerepelt. Mivel nem kaptak támoga-
tást, úgy gondolták, hogy valamiképpen hasz-
nosítani kell a szentháromsági volt TSZ épüle-
tét, ezért a helyi tanács felvállalta, hogy saját 
erőből lépcsőzetesen elvégezteti annak felújí-
tását. Először a tetőzetet újították fel, tavaly 
külső-belső javítás, a nyílászárók és az áram-
hálózat cseréje történt meg, idén az igényektől 
függően folytatják a munkát. Az épületben hét 
helyiség van, így az önkormányzat két típusú 
tevékenységet szeretne ide költöztetni. Hogy 
a kultúrotthon nagytermét ne kelljen fűteni, 
ebben az épületben oldanák meg a táncokta-
tást. Az épületben szociális szolgáltatások is 
helyet kapnának, mint a Caritas beteggondozó 
szolgálat. A kultúrotthon melletti épületben 
van berendezve a családorvosnak egy rendelő, 
amennyiben szükséges, itt új, tágasabb helyet 
is tudnának biztosítani. Ugyanakkor az önkor-
mányzat saját forrásokból Gálfalván elkezdte a 
volt orvosi lakás felújítását, ott egy fogorvos-
nak is rendelőt szeretnének biztosítani.

Bíznak a Leaderben
A szentlászlói kultúrotthon felújítási terve 

mellett egy második pályázatot is benyújtott a 
Leader programra az önkormányzat: szeretné-
nek egy kosaras emelődaruval ellátott gépko-
csit vásárolni, amelyet akár a szomszédos ön-
kormányzatokkal együtt is tudnának használni. 
A község elsősorban a közvilágítás karbantar-
tási munkálataiban venné hasznát az autónak, 
ugyanis létráról nem lehet sem lámpatestet cse-

rélni, sem a faágakat 
levágni a villanyve-
zetékek mentén. A 
pályázatot pozitívan 
bírálták el, csakha-
mar elkezdődhet a 
közbeszerzési eljá-
rás. A haszonjármű 
értéke 58 ezer euró.

Két éve volt a 
községnek egy pályázata a Global Enviromental 
Found kiírásán, amikor elkezdték a községi 
közvilágítás korszerűsítését. Tavaly májusban 
egy újabb szerződést kötöttek, ennek a támoga-
tásnak egy részét a közvilágítás korszerűsítésé-

nek folytatására használták. Ezen kívül a tor-
nateremnél napelemes vízmelegítőt szereltek 
fel, községi termékkiállítást szerveztek, három 
gyümölcsaszaló készült és hamarosan Nyomá-
ton egy biogáztermelő szerkezetet is üzembe 
helyeznek. A projekt része két környezetvédel-
mi nevelő kapmány is az iskolások számára. A 
projekt márciusban zárul.

Működnek a 
testvérkapcsolatok

A község 
alapító tagja a 
Kárpát-meden -
cei Szent Lász-
ló települések 
szövetségének. 
Ezek a falvak 

évente találkoznak: idén a Pécs mel-
letti Püspökszentlászlóra utaznak a 
nyárádszentlászlóiak. További két magyaror-
szági testvérkapcsolatuk is van: a Fejér megyei 
Vértesacsa mellett a Győr közeli Kunszigettel 
van nagyon jó kapcsolatuk: évente 16 diák cse-
reüdültetését szervezik meg, kétévente lakos-
sági cserekirándulásokra is sor kerül, ezeket 
mindig valamilyen helyi rendezvényhez kötik.

Zajlik a sportélet
Két éve újjáindult a sportélet a községben, 

és ma Gálfalvának és Szentháromságnak is fo-
cicsapata van a falusi bajnokságban. Ez azért is 
örvendetes, mert a fiatalok helyi kezdeménye-
zésére jöttek létre, az önkormányzat a pályát 
biztosítja számukra.

A gálfalvi 
sportbázisnál 
még az öltö-
zőket és némi 
belső munká-
latot el kell 
végezni a tor-
naterem végső átvétele előtt. Néhány évvel ez-
előtt úszómedencét is szerettek volna, de ez az 
ötlet nem fog megvalósulni. Ehelyett most két 
játszótér fog épülni, ugyanis nagyon sok városi 
és vidéki család jön el az itteni tóra horgász-
ni, vagy éppen focimeccset nézni, a gyerme-
keknek pedig eközben elfoglaltságot kellene 
biztosítani. A játszótér elemeit már elkezdték 
építeni.

A sportbázis vízellátását már biztosították, 
tavasszal elkezdik a pálya öntözőberendezé-
sének megépítését is.

Vendégoldal: Nyárádgálfalva község

21. csütörtök  10 ó - A Fejedelem és kora - a bekecsalji 
diákok történelmi vetélkedője 

22. péntek 13 ó - Csongor  és  Tünde - a Bekecs 
Néptáncegyüttes előadása 

23. szombat
7.30 ó – Látogatás  az  Erdélyi  Fejedelemség  főváro-

sába, Bocskai sírhelyének megkoszorúzása Gyulafehérvá-
ron és főhajtás Hunyadi János sírjánál

9 ó - Bocskai Kupa –A  marosszéki magyar középisko-
lások teremlabdarúgó versenye

18 órától – A kultúrotthonban: a helyi és a testvérváro-
sok polgármestereinek  köszöntője                 

50 év munkássága – kiállítás és könyvbemutató: Kuti 
Dénes szovátai képzőművészt bemutatja Nagy Miklós Kund 
művészeti író

- „A véres farsang” -tól  Bocskai békés koráig – a diá-
kok zenés-táncos irodalmi összeállítása

24. vasárnap 11 órától – A  református templomban ün-
nepi istentisztelet - közreműködik a Bocskai Dalkar

- A Bocskai-szobornál: megemlékezés az alkotó szob-
rászművész, Horváth  Géza halának 65. évfordulójáról,  ko-
szorúzás

Bocskai Napok, 2013. február

Jó évet tudnak maguk mögött
Leszámítva, hogy két választáson vagyunk túl, a tavalyi évet viszonylag elfogadhatónak tartja Karácsony 
Károly polgármester. Az elkezdett beruházásokat próbálták folytatni, befejezni, de ezzel párhuzamosan 
újakat is elindítottak. A községi intézményeket tudták működtetni és nincs adósságuk – jellemezte röviden 
az elmúlt időszakot a község vezetője

Tizenhárom éve működik a Hodos-Venerque 
Baráti Társaság, fő célkitűzései az ifjúsági és kul-
turális élet fellendítése és a vidékfejlesztés. Ennek 
tükrében a Társaság tizenkét alkalommal szerve-
zett nemzetközi ifjúsági tábort, több ízben kezde-
ményezett tanulmányutakat, nemzetközi találko-
zókat. Tavaly két nagyszabású projektben vettek 
részt. Az első a tizenkettedik alkalommal sorra 
kerülő, európai pályázat tárgyát képező Bouger 
Ensemble – Együtt Lendületben nemzetközi if-
júsági tábor volt a franciaországi Venerque-ben, 
ahol francia, olasz és lett résztvevőkkel táboroztak 

együtt.
A Jövő a múltban című projektben a Kistérsé-

gi Társulás partnereként vettek részt, miután 2011-
ben sikeresen valósítottak meg a községben egy 
hasonló projektet. A tavaly az egyesület szerepe a 
fiatalok bevonása, a francia partnerek megkeresé-
se és a nemzetközi konferencián való részvételük 
megszervezése volt, Bereczki Éva és Török Zsolt 
révén előadással is képviselték a társaságot.

Az idei évre három nagyobb lélegzetű tevé-
kenységet terveznek. Július végén tizenharma-
dik alkalommal kerül sor az Együtt Lendületben 

nemzetközi táborra Lettországban, és a nyárra 
egy vakációs foglalkozássorozatot is terveznek a 
község gyermekei részére. Körvonalazódik egy 
projekt, amelynek témája a kultúra, a turizmus és 
a vidékfejlesztés viszonyát vizsgáló felmérés és 
nemzetközi találkozó. A Nyárádmente LEADER 
Egyesület által kezdeményezett munkában a Tár-
saság partnerként kamatoztatná az ifjúság mozgó-
sításában szerzett évtizedes tapasztalatát, valamint 
a több mint húsz éves múlttal rendelkező francia-
országi kapcsolatait – mondta el Balássy András 
programvezető.

Mérlegeknek, terveznek Székelyhodoson

Farsangvégi emlékezés a farsangról

A Nyárádmentén is “vadásszák” a zászlókat

Hamarosan megnyílhat Nyárádszeredában 
is a sürgősségi rohammmentő-szolgálat 
(SMURD). A város mellett Madaras, Gálfalva, 

Bere, Magyarós, 
Csíkfalva, Hodos 
és Havad közsé-
geket is ellátja a 
szolgálat, ezért ezt 
közösen hozták 
létre az önkor-
mányzatok. Febru-

ár 2-án Szeredába látogatott a megyei sürgősségi 
felügyelőség képviselete, hogy arról tájékozód-
jon, miként teljesítették a követelményeket a he-

lyi hatóságok. Oltean Dorin főfelügyelő nagyra 
értékelte azokat az erőfeszítéseket, amelyeket 
az önkormányzatok tettek, hogy egy leromlott 
állagú épületet feljavítsanak és berendezzenek a 
szolgálat számára.

Ugyanakkor találkoztak azzal a tizennégy 
alkalmazottal, akik február elsejétől szolgálatba 
léptek. Még két-három hónapos további felké-
szülés várható, amikor a szeredaiak a vásárhelyi 
mentősökkel és tűzoltósokkal fognak együtt dol-
gozni terepen és a megyei kórházban.

A mentőszolgálat a Nyárádmente Kistérségi 
Társulás keretében fog működni, idei költségve-
tése 340 ezer lej lesz, 17.291 lakost fog ellátni. 

A felek együttműködési megállapodást írnak alá 
és figyelni fognak az alkalmazottak folyamatos 
képzésére, továbbá megpróbálják elérni, hogy a 
mentőautó kellékeit, üzemanyagát, az orvosi fel-
szereléseket és fogyóanyagokat a megyei kórház 
biztosítsa. A személyzet három váltásban folya-
matos szolgálatot tart és a riasztástól számított 
egy percen belül útra kell kelnie, míg öt-hat perc 
alatt bármely helyszínre ki kell érkeznie.  A fe-
lek a napokban kérvényezik, hogy a minisztéri-
um utalja át a mentőautót a szeredai alakulatnak, 
továbbá egyeztetnek Raed Arafat államtitkárral, 
a SMURD megalapítójával is, hogy az is részt 
vehessen az  egység ünnepélyes megnyitásán.

Indul a nyárádszeredai SMURD egység


