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A mosoni, 
szentlőrinci és az 
andrásfalvi elemi 
iskolák kibővíté-
sét és felújítását 
célzó projektet a 
Regionális Ope-
ratív Program ke-

retében az Európai Unió támogatta 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap révén. A közel három éves 
projekt teljes értéke 7.753.000 lej, 
ebből 5.379.000 támogatás, 1,6 mil-
lió lej a nyárádszeredai önkormányzat önrésze, továb-
bá mint előre nem látható és nem támogatható költség 
750 ezer lejt is kifizet az önkormányzat. A mosoni és 
szentlőrinci tanintézményeket felújították, mosdókkal 
és kazánházzal bővítették. Ez utóbbi településen az 
iskola a kultúrotthonnal egy épületben működik, ezért 
saját költségén a város ezt is felújította. Nyárádszere-
dában az Andrásfalvi úton levő elemi iskolát átépítet-
ték, kibővítették, így itt további tizenegy tanterem és 
szaklaboratórium, egy amfiteátrum és hatalmas aula 
áll a tanulók rendelkezésére. A projekt célja az okta-
tási infrastruktúra korszerűsítése, a minőségi oktatási 
lehetőségek egyenlő esélyének biztosítása, a város és 
falu közötti digitális különbségek csökkentése, a tu-
dásalapú gazdaságba való bekapcsolódás biztosítása. 
A projekt közvetlen kedvezményezettje a három okta-
tási intézményben tanuló 358 diák és 67 óvodás.

Nyárádszeredában megpróbálják kihasználni az 
oktatási törvény minden lehetőségét, és az oktatási 
rendszert szeretnék gyermekközpontúvá tenni. Sike-
res elektronikai szakkört működtetnek, beindult az is-
kolában a néptáncosztály, ezért a művészeti oktatásra 
is figyelni fognak, hogy a tánc mellé a hangszerjáték 
is beférjen, továbbá tervükben van egy sportosztály 
beindítása is. Szeretnének területet vásárolni az isko-
laudvar bővítésére és iskolakert kialakítására, ha pe-
dig a volt pékség épületét is sikerül megvásárolni, ott 
tornatermet alakítanak ki.

A polgármester szerint „meredek” lépés volt a 
központból az Andrásfalvi útra költöztetni a felső ta-
gozatot, de hosszú távon hasznos. Így lehetőség adó-
dott a régi épületekből a felszabaduló főtéribe költöz-
tetni az óvodát és a napközit is. Ha pedig sor kerülne a 

vidéki kisisko-
lák bezárására, 
azoknak a di-
ákjait is be kell 
fogadja a sze-
redai iskola, 
és erre jelen 
pillanatban van 
kapacitás. Ad-
dig is: „a célt 
elértük, hiszen 
a tervezettnél 
több diák van 

az iskoláinkban és a következő néhány évben a szá-
mok növekedni fognak” – mondta Tóth Sándor.

Gligor Róbert László

Most én is hó-ruhát kapok: 
s a szívem tán azért sajog, 
azért ily árva, elhagyott, 

mert olyan tiszta, jó vagyok, 
ahogyan csak a hó ragyog: 
de majd telnek a hónapok, 

s ha engednek a zord fagyok, 
a bánatom eloldalog: 

én is, én is “felolvadok”: 
sugárba, fénybe roskadok, 

s megkönnyeznek a csillagok.
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Megtárgyalták a kistérségi költségvetést
Január 16-iki ülésén a kistérségi közgyűlés megtárgyalta az 

intézmény idei költségvetési mutatóit. A tagdíjak nem nőttek a 
tavalyhoz képes, így az idén 196.612 lejes bevétellel számolnak. 
Ebből 1400 lejt kell még fizessenek a megvásárlandó gépkocsihoz, 

ennek szervízelésére 2000 
lejt költenek, ugyanennyit 
eszközkre, felszerelésekre, 
ennyit szánnak az utazásra 
is, kiadványokra pedig 9660 
lejt. Nem kell innen fizetnük 
az alkalmazottak fizetését, 
de tavalyi rendezvények el-
számolására még 2000 lejt 

kell kifizetniük. Irodai szükségletre 1000 lejt szánnak, egy képzési 
projekt megelőlegezésére 65.000 lejt, míg egyéb projektek (köztük 
a LEADER is) megelőlegezésre 93.552 lejt fordítanak.

A LEADER programon egy 150 ezer lejes kifizetési kérelem 
került benyújtásra, de még nem tudják, hogy ezt mikor és hogyan 
kapják vissza az államtól: ez az összeg működési költséget jelent.

A Natura 2000 programon 85.288 lej bevételre számítanak, eb-
ből a gépjármű biztosítását, illetékeit, szervízelését és a szükséges 
üzemanyagot fizetik, továbbá személyzeti költséget, protokollt, 
számlafeltöltést és egyebet is ebből fedeznek. Az is elhangzott, 
hogy folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket, ugyanis a 
személyzeti költség is 200 ezer lejre rúg, de ha a számításaik szerint 
alakulnak a dolgok, akkor az év végére tőkefelhalmozódás várható. 
Ha pedig elkészül a Natura 2000 területek menedzsment terve, ak-
kor ennek megvalósítására is pályázni fog a kistérség.

Pénzt osztott a megye 
Idei első ülésén a Megyi Tanács jóváhagyta 34.535.000 lej szét-

osztását 102 önkormányzat között. A nyárádmenti községeknek a 
következő összegeket utalják majd: Ákosfalva, Bere, Gálfalva, 
Hodos, Karácsonyfalva, Koronka, Lukafalva, Madaras, Magya-
rós, Remete 300, Jedd 338, Csíkfalva 350, Szereda 653 ezer lej. A 
kiutalt összegeket 90 napot meghaladó köztartozások kifizetésére, 
valamint helyi fejlesztési projektekre, infrastrukturális beruházások 
önrészeinek kiegyelnítésére fordíthatják az önkormányzatok. 

A községekben arról érdeklődtünk, mire fogják fordítani a 
kapott öszegeket. Mint kiderült, az önkormányzatok többségének 
nincs tartozása, de beruházása, terve annál több. Ákosfalván a tűz-
oltóság emeleti részének elkészítésére, irodák berendezésére hasz-
nálják fel a 300 ezer lejt, Karácsonyfalván a közelmúltban mun-
kagépeket vásároltak, ezeknek kellene garázst építeni és folytatni 
szeretnék a járdaépítést is. Hodoson is LEADER pályázatból épül-
nek a zöldövezetek, játszóterek, munkagépet vásárolnak, ezeket a 
költségeket meg kell előlegezni, de a Caritas otthoni beteggondozó 
szolgálat és a kistérségi SMURD egység fenntartásához is utalni 
kellene összegeket. Madaras községben két ravatalozóház építését 
kezdenék el az idén a kapott összegből, de a területrendezési terv 
megújítását is el szeretnék kezdeni. Szereda a tartozások kiegyelí-
tésére fordítja a pénzt: az ivóvízrendszer építése, a hálózatra való 
rácsatlakoztatás, valamint az utak aszfaltozása terén egyaránt van-
nak kifizetetlen számláik. Bere a kultúrotthonokra pályázott a LE-
ADER programon, ennek megfinanszírozására fordítja az összeget,  
Magyarós a településrendészeti tervet (PUG) és a sportpályát fejez-

né be, községi utakat és kultúrotthont javítana, Torboszlóban zöl-
dövezetet építene és a kisebb pályázatok önrészeire használná fel 
az összeget. Lukafalván a csatornázási munkálatok önrészébe pó-
tolják bele ezt az összeget, de Iszlai Tibor polgármester nem rejteti 
véka alá hatalmas felháborodását, szerinte nem méltányos az, hogy 
egy képlet alapján számolják ki a megyei tanácsnál a leosztandó 
összegeket. Ehelyett inkább a néhány évvel ezelőtti gyakorlathoz 
kellene visszatérni: mindenki szerződésekkel bizonyítsa, hogy mi-
lyen munkálatai zajlanak, mekkora önrészre van szüksége az illető 
évben, és ne a tervekre, hanem a folyó beruházásokra osszanak le 
önrészt.

Remetén még nem döntötték el, mire költik az összeget: a de-
ményházi és remetei kultúrotthonok javításához mintegy 130 ezer 
euró önrész 
szükséges, és 
egy hasonló 
értékű turiszti-
kai projektben 
is gondolkod-
nak, de kellene 
utakat javítani, 
járdákat építe-
ni is. Koronka 
sem döntött 
még az össze-
gek sorsáról, hiszen sok új projektet kezdenének az idén, de talán 
az utcák aszfaltozására fordítják a pénzt. Gálfalván sem döntötték 
el a pontos irányt, de a priorotást a szentlászlói kultúrotthon jelenti, 
amelyre a LEADER-től kapnak támogatást. Jedden is ezután döntik 
el az összeg rendeltetését.

A minisztérium nem ígér jogorvoslást a 
károsult községeknek

Tizenkét Maros megyei község került le 2007-ben a hátrányos 
helyzetű közigazgatási egységek listájáról, amelyen addig főleg 
hegyvidéki övezetnek számító területeken találhatóak szerepeltek. 
A 2005-ben felállított listát 2007-ben módosították, s így többek 
között Székelyhodos községet is síkvidéki településsé minősítették 
vissza. Ezáltal az itt élők jelentős állami támogatástól estek el, mi-
közben arra panaszkodnak, hogy igen alacsonyak a gazdasági mu-
tatóik, és a mezőgazdaság újra hanyatlani kezdett. Hodos legutóbbi 
átiratában ismételten kéri, hogy a községet helyezzék vissza a hát-
rányos helyzetűek közé. Rámutatnak, hogy a mikroklíma nem teszi 
lehetővé a gabonatermesztést, a talaj kevésbé termékeny, egyetlen 
jövedelemforrás az állattartás, mert a lejtők meredeksége miatt a 
gépesített mezőgazdaság nem fenntartható. Arra is rámutatnak,  
hogy azok a kiegészítő támogatások, amelyeket a gazdák 2007-ig 
kaptak, több fiatalt arra biztatott, hogy ne hagyja el szülőföldjét, 
hanem itthon dolgozzon és befektessen a mezőgazdaságba, továbbá 
újjáalakultak a közbirtokosságok, hogy a legelő- és erdőterületeket 
hatékonyabban kezelhessék. Barabási Ottó polgármestertől meg-
tudtuk: ezzel szemben a község gazdái jókora összegektől estek el. 
Ennek következtében kevesebb állatot tartanak, kevesebb területet 
művelnek a gazdák, de megsokszorozódott a vadállatok száma és 
a vadkárok értéke is. A polgármester elmondta: közösen próbálnak 
ezek a községek fellépni a kormánynál, hogy elérjék: ha nem is a 
hegyvidéki, de hasonló más besorolásba kerüljenek vissza, és gaz-
dáik megkaphassák a nekik járó többlettámogatásokat.

A minisztérium válasza mindeddig elutasító volt, és Mihai 
Herciu, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium vidék-
fejlesztési főosztályának vezetője legutóbbi válaszában is ismétel-
ten kifejtette, hogy ezek a községek nem felelnek meg az Európai 
Bizottság és az érvényben levő hazai szabályozások mutatóinak, 
de azt is hozzátette, hogy előreláthatólag a besorolási kritériumok 
mutatói nem is változnak lényegesen a 2014-2020-as fejlesztési 
időszakra sem.
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Tóth Sándor polgármester sajtótájékoztatójával zárult a közel három éves kifutású szeredai 
iskolabővítési projekt.
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Kis lépésekkel is haladnak
A tavalyi év minden önkormányzatnál pénzügyileg gyenge volt, de a község jól gazdálkodott, 
a szűkös költségvetés ellenére tudott apróbb eredményeket felmutatni, a tavalyi évet 
adósságok nélkül zárták, és sikerült egy kevés pénzt is megtakarítani – értékelt Benedekfi 
Csaba polgármester.

Autót vásároltak
A hét faluból álló község önkormány-

zatának nem volt autója, a polgármester 
saját autóját használta a közügyek vég-
zése során. Megpróbáltak az állami in-
tézményektől szerezni egy használt gép-
kocsit, de mivel ez másfél év alatt sem 
sikerült, az önkormányzat autóvásárlás 
mellett döntött. A helyi tanács egy Dacia 
gépkocsi árát szabta meg, de végül ennél 
olcsóbban sikerült egy Renault márkájú 
új személyautót vásárolni. Ezzel végre 
bárhová el lehet jutni, hosszabb utakra is 
el lehet indulni, akár külföldre is. 

 Utakat javítottak
Tavaly ősszel sikerült ismét megkö-

vezni a községi utakat és a falvak mellék-
utcáit. A szűkebb utcákban kézi erővel és 
az önkormányzat munkagépével terítették 
el a kőréteget. Ez a munkálat évente vi-
szonylag sok pénzt emészt fel, de szük-
séges. A kövezést megelőzően az utakat 
legyalulták, de sok helyen a padkát is 
elnyomták. Ezért a tavasz folyamán sánc-
takarítási munkálatokra is sor kerül, az 
átereszek javítása viszont folyamatosan 
történik a szükséglet szerint. 

Működnek a mérlegházak
Tavaly újabb három településen kezd-

ték el a mérlegházak felújítását: Szentim-
rén, Seprődben, Kendőben. A falvak tulaj-
donát képező épületeket az önkormányzat 
segítségével javítják fel viszonylag kevés 
pénzből, mert ezek igen szükségesek a 
közösségekben: gabonát, állatot, takar-
mányt mérnek rajta.

Vizet biztosítanak
A polgármester fontosnak találja az 

ivóvíz biztosítását, ezért tavaly figyelmet 
fordítottak az utca- és közkutakra: ahol 
szükséges volt, kijavították azokat, új be-
tongyűrűket helyeztek el, majd rusztikus, 

a faluképbe jól illő tető- és merítőszerke-
zettel láttak 
el 31 kutat, 
az idén pe-
dig elkez-
dik ezek 
kitisztí tá-
sát is, hogy 
egészséges 
i v ó v i z e t 
t u d j a n a k 
biztosítani. 
T o v á b b á 
Seprőd és 
Szentimre, 
v a l a m i n t 

Márkod és Keresztúr között is felújíta-
nak egy-egy létező, de elhanyagolt kutat, 
amelyeknek nagyobb a méretük, vízhoza-
muk is.

Segített a LEADER program
Két pályázatot is nyújtott be a község 

a nyárádmenti LEADER programra. Az 
első egy többfunkciós munkagép beszer-
zését célozta: ez teljesen “kifutott”, azaz 
a munkagépet a tavaly nyár folyamán 
megkapták és már munkába is állt. A kö-
zel 56 ezer eurós számlát az önkormány-
zat fizette ki, majd ha kicsit késve is, de 
szinte teljes egészében visszakapta a pén-
zét a gyulafehérvári fejlesztési és kifize-

tési ügynökségtől. Második pályázatuk 
megvalósítása folyamatban van: ebből 
székeket vásárolnának minden kultúrott-
hon számára, de asztalokat csak önerőből 
tudnak majd beszerezni. Továbbá a pro-
jekt részeként egy hordozható berende-
zsécsomagot vásárolnának, amely hang-, 
fény- és világítástechnikát biztosítana a 
kultúrotthonokban és szabadtéren zajló 
rendezvényekhez egyaránt, továbbá vi-
deokamerát és vetítőt is magába foglal 
majd. Ez a projekt 30 ezer euró értékű.

Működő testvérkapcsolatok
Folyamatos a kapcsolattartás a beke-

csalji község és falvainak magyarországi 
testvértelepülései között. Tavaly a márko-
di küldöttség utazott Kiskinizsre, míg a 
kinizsiek kétszer is idelátogattak: először 
egy nyugdíjas, majd az év vége felé egy 
gyermekcsoport érkezett. Ez utóbbi tervet 
egy közös európai pályázatból valósítot-
ták meg, és a gyerekek számára kézmű-
ves tábort szerveztek. Egy székelyföldi 
kirándulásra is sor került, amely során 
kézművességgel foglalkozó településeket 
látogattak meg, ahol további újdonságo-
kat tanulhattak a gyerekek.

Nyárádszentimre és Soltszentimre 
között is folyamatos és jól működő a kap-
csolat, a tavaly a bekecsaljiak látogattak 
az anyaországba.

Készül a gyülekezeti ház
Nyárádszentimrén jó ütemben készül 

a református egyház tulajdonában álló 
gyülekezeti ház, már csak kisebb finisz-
munkálatok vannak hátra. A beruházást 
az egyházközség, a Nyárádszentimréért 
és Seprődért Egyesület, a svájci VEPASS 
egyesület és egy holland csoport összefo-
gásával végezték. Az épület alsó szintjén 
imaterem, konyha, az emeleten hálószo-
bák vannak, így különböző programok, 
rendezvények, képzések helyszínéül is 
szolgálhat. Az épület egyedi a környéken: 
stílusában  dominál a fa, teljesen tájba 
illő, tornácos épületről van szó, amelyet 
környezetbarát és nem gyúlékony tőzeg-
gyapottal hőszigeteltek.

Az épület egyik különlegessége a 
száraz toalett, másik pedig az egyedi 
gyökérzónás víztisztítója. Az épület kö-
zelében van egy kis tavacska, amelybe 
különleges baktériumfajtákat tápláló nád 
van telepítve, ez lebontja a szennyeződé-
seket. Ezt megelőzően a szennyvíz egy 
homokkal, faforgáccsal rétegezett terü-
leten szűrődik át. A berendezést kialakító 
szakemberek szerint az innen kikerülő víz 
tisztább, mint bármely vízminta a falu-
ban. 

Vendégoldal: Székelybere község
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Január 11-12-én ismét az 1943. évi Don-
kanyari áldozatokra emlékeztek megyénkben. 
A marosvásárhelyi ünnep után a Nyárádmen-
te felé vette útját emlékezők egy része, több-
ségük gyalog tette meg a távot Székelybőig, 

majd a világháborús hősök emlékművének 
megkoszorúzása után Székelytompára indul-
tak. Itt Gáspár István református lelkész 71 
évvel a katasztrófa után feltette a kérdést, mi 
lett volna, ha a történelmi események más-
ként alakultak volna, ha Magyarország nem 
a németek, olaszok és japánok mellé sord-
ródott volna a második világháborúban, ha 
a kétszázezeres magyar honvédségnek nem 
a keleti frontra kellett volna menni, hanem 
a Kárpátok határait őrizte volna. Valószínű-
leg akkor másként alakultak volna a határok 
is. De ma azokra gondolunk, akik hősök és 
áldozatok lettek és akik esetleg még hazatér-
tek. És egymás kezét fogva az ige és szeretet 
fegyverével kell megharcoljuk a mi Don- és 

Kárpát-kanyarjainkat – mondta a lelkész, mi-
előtt az emlékezők koszorút helyeztek volna 
el a háborűs hősöknek a templom falán álló 
emléktáblájánál.

A vásárhelyi 23. határvadász zászlóalj 
hagyományőrző csoportjának gyalogosaihoz 
Szeredában csatlakozott a magyar királyi 
9. vásárhelyi hagyományőrző huszárzred, a 
gyergyói 11. székely huszárezred, a 15. Má-
tyás huszárezred gernyeszegi, sárpataki és ha-
vadi csapatai, valamint az erdőszentgyörgyi 
6. Württemberg-huszárok. Az unitárius temp-
lomban Sándor Szilárd lelkész köszöntötte az 
ünneplőket, míg Köllő Gábor nyárádremetei 
plébános kiemelete: a hős azért hős, mert vál-
lalja önmagát, és felkiáltó jel minden olyan 
ember, aki nemzetiségét nemcsak nyelvével, 
hanem hőstettével mutatja ki. Benkő József 
hadtörténész részletesen felidézte a Don-ka-
nyari csata körülményeit és következményeit, 
míg Miholcsa József huszár alezredes a ha-
gyományok és hitünk megőrzéséről szólt.

Vannak a magyar történelemben  Gol-
goták, ezek közé tartozik a Don-kanyar is, 
ahol mintegy kétszázezer magyar katona fele 
elesett, eltűnt vagy fogságba került – mondta 
Ábrám Zoltán, az EMKE elnöke, kiemeleve: 
ezek nemcsak a múltba, hanem a jövőbe is 
mutatnak, felhívva a figyelmet a hazaszere-
tetre és a szeretetre, amelyre nagy szükség 
van ebben az elértéktelenedő világban.

Az ünneplés a református templomnál 
folytatódott, ahol Székely Endre lelkész ar-
ról beszélt, hogy a múlt és az emlékezés a 
lelkünkben van, mert enélkül gyökértelenné 
válik egy nemzet. A háborús hősök emléktáb-
lájánál koszorúkat helyeztek el, majd Ábrám 
Zoltán emléklapokat nyújtott át a lelkészek-
nek, szervezőknek, elöljáróknak, de nem 
feledkezett meg két idős helyiről sem, akik 
a második világháborúban megjárták a pok-
lok poklát: Rigmányi József 43. határvadász 
és Iszlai Albert egykori katonák is oklevelet 
kaptak. 

A megemlékezés vasárnap is folytatódott, 
a hagyományőrző katonai és huszárcsapatok 
a város szentannai részén gyalogoltak végig, 
ahol a világháborús hősök emlékművénél ko-
szorúztak, majd az andrásfalvi városzrészbe 
mentek át, ahol a református templomban 
Gecző András lelkész tartott ünnepi isten-
tiszteletet, míg a vendégek itt is emlékeztek 
a doni eseményekre, majd koszorút helyeztek 
el a templom portikusában álló háborús em-
léktáblánál.

Tóth Sándor polgármester, házigazda el-
mondta: a tavalyi emlékezés után eldöntötte, 
hogy idén Nyárádszereda szívesen ad helyet 
a rendezvénynek, és ezt fontosnak is tart-
ja, mert sokan szerezhettek így tudomást és 
hasznos információkat a felidézett világhábo-
rús pillanatokról.

Ismét fejet hajtottak a doni áldozatok előtt

Január 18-án Csíkfalva község adott ott-
hont a 3. osztályos tanulók szavalóversenye 
közép- és felső-nyárádmenti körzeti szaka-
szának. A megmérettetésre 23 gyerek érke-
zett, legtöbben Szeredából, de Magyarós és 
Gálfalva mellett Márkod, Seprőd és Kendő 
iskolái is képviseltették magukat.

A zsűri elnöke, Sándor Éva csíkfalvi is-
kolaigazgató, magyartanár elmondta: minden 
diák elsősorban azért nevezett be, hogy jól 
érezze magát és olyan gyermekekkel ismer-
kedjen, akik hasonlóan gondolkodnak, hason-
lóan töltik el idejüket, de a jelenlevő szülők 
számára is élmény látni gyermekeiket fellép-

ni egy kisszínpadon. És a tanítónők sokszor 
láthatatlan munkája pedig ilyenkor nyilvánul 
meg, lesz látható. Az országos szempontrend-
szer mellett a bírálóbizottság azt is fontosnak 
tartotta, hogy a gyermekek mennyire termé-
szetesen adták elő a verset, hiszen az “értő 
versmondást” ebben a korban még nehéz 
elsajátítani. De szempont volt a vers meg-
választása is, hiszen a mesés versek mellett 
ebben a korban a gyerekek már szépen tudják 
tolmácsolni a lírai versek üzenetét is.

A kis előadók közül dícsérettel távozha-
tott Benedekfi Nikoletta, Sófalvi Milán, Ba-
ricz Szilárd, Incze Andrea és Ötvös Orsolya, 

míg a legjobbaknak bizonyultak a következő 
diákok: Kelemen Karola (I. hely, Gálfalva), 
Iszlai Beáta (II. hely, Magyarós) és Csiszér 
Botond (III. hely, Seprőd), ők képviselik majd 
a körzetet a Koronkán megrendezendő me-
gyei szakaszon.

Szavalóverseny Csíkfalván

December végén a szokásos gálaest ke-
retében búcsúztatta el a 2013-as esztendőt a 
szeredai Bekecs néptáncegyüttes, illetve kí-
vánt egy boldogabb újesztendőt táncosainak, 
közönségének és támogatóinak.

A gálaesten száharminc személy lépett 
színpadra, felnőtt és gyerek, oktató és tanít-
vány. Elsőként a kicsi csoport táncosai vonul-
tak be Magyarszovát táncaival, ezt követte a 
„morzsa” együttes, amely nyárádmagyarósi 
néptáncot mutatott. A kicsik csoportjának má-
sodik fellépése marossárpataki táncot hozott, 
Ezt követően az „aprók” Magyarlapád táncát 
mutatták be, majd átadták a szót a kiscso-
portnak, amely mezőpaniti és mezőmadarasi 
táncokkal örvendeztette közönségét. Végül a 
„nagyok” is színre léptek, ők a Hagyatékok 

című új műsorukból szucsági és andrásházi 
táncrendet mutattak be. Mindeközben Riziu 
Ilka Krisztina, Diós Brigitta, Aszalos Dalma 
és Hilda énekeltek.

Elég jó-
nak nevezte 
a lezárult 
évet a tánc-
e g y ü t t e s 
é l e t é b e n 
Benő Barna 
vezető: kö-
zel hatvan 
e lőadásuk 
volt, Erdély 

több városában is felléptek, ötször voltak 
Magyarországon, rangos fesztiválokon léptek 

fel Budapesten a Hagyományok Házában és 
bronz Lánchíd-díjat szerztek a Duna Karne-
válon. A televíziós megjelenéseket leszámítva 
összesen mintegy kétszázezer ember látta őket 
táncolni 2013-ban.

A következő időszaknak nagy tervekkel 
indulnak neki, az anyaországi testvérvároso-
kon kívül meghívásokat kaptak magyar, né-
met, francia és lengyel színpadokra, de szeret-
nének bátrabban belépni a Kárpát-medencei 
„folklórkapun” is. 

Az egyesület jelenleg több mint hatszáz 
gyereket oktat tizenkilenc tánccsoporttal fog-
lalkozva, ebből tizenöt nyárádmenti, és újab-
bak is csatlakoznak Koronkából. A közeljö-
vőben több helyen bemutatják a Hagyatékok 
című tánctörténeti antológiájukat.

Jó évet zárt a Bekecs néptáncegyüttes



 A Nyárádmenti LE-
ADER Egyesületnél most 
zárulnak a pályázati fu-
tamidők, de még bizonyos 
intézkedéseknél maradt 
pénz. Ezek teljes összevo-
nását kérvényezte a szer-
vezet, de csak részleges 
engedélyt kapott erre a mi-
nisztériumtól. Így mintegy 

130 ezer euróval rendelkeznek a 311-es intézkedésen (Turisztikai 
tevékenységek ösztönzése). Erre nyújtott be pályázatot az utolsó 
napokban Nyárádremete község: egy, az utóbbi időben egyre töb-
bet hangoztatott integrált turisztikai projektet vitelezne ki. Ugyanis 
a Nyárádmentén az épített, szakrális, természeti és kulturális örök-
ség terén jó adottságok vannak, a turisztikai válallakozók és a ren-
dezvények sem hiányzanak, viszont ezt egy egységes csomagként 
kellene „eladni” a turistáknak.

Szerencsés választás lehet
Nyárádremete a Maros Megyei Múzeummal szeretett volna 

egy közös projektet benyújtani a Norvég Alaphoz, de ez elmaradt, 
ezért most Nyárádszeredában pályázott a nyárádmenti önkormány-
zatokkal partnerségben. A projekt részeként a községközpontban 
egy turisztikai információs iroda épülne, ezt rusztikus, helyi építé-
szeti stílusban viteleznék ki. Itt két alkalmazott dolgozik majd és öt 
évig kell fenntartsa az irodát az önkormányzat.A projekt lényege 
viszont az a számítógépes és információs rendszer volna, amely 
tizenkét községet, egy kisvárost és az ezekben működő negyven-
két turisztikai szolgáltatót fogná egybe és szolgálná ki. Lényege, 
hogy minden turisztikai adottságot és lehetőséget egységesen tá-
rolna, továbbá egy elektronikus helyfoglalási rendszer jönne létre, 
amellyel főleg a külföldi turistákat célozzák meg: a szállás mellett 
programokat és alternatív tevékenységeket kaphat egyszerre az ér-

deklődő. A nagy „információzuhatagban” a turistának nincs ideje 
keresgélni, válogatni, neki kész szolgáltatáscsomagot kell a kezé-
be adni – vélik a kezdeményezők. Magyari Péter polgármester is 
főleg az elektronikus helyfoglalási és tájékoztatási rendszert tartja 
fontosnak, mert sok rendezvény van a térségben, sokszor egybe-
esnek az időpontok, ezért a látogatók megoszlanak, ám ebben az 
esetben lehetőség volna, hogy mindenhol több érdeklődő fordul-
jon meg. Az információs központban helyi termékeket is bemu-
tatnának, de rengeteg információs anyag is készülhet: weboldal, 
színes és gazdag kistérségi turisztikai kalauz, turistatérkép, infor-
mácós és jelzőtáblák, valamint rengeteg szórólap. A község kitűnő 
természeti adottságokkal rendelkezik, itt van a legtöbb turisztikai 
szolgáltató is a vidéken, ezért is szerencsés az, hogy Remete hozná 
létre ezt az irodát.

Kapcsolódik más elképzelésekhez
Az elképzelés azért is helyénvaló, mert jól kapcsolódhat hozzá 

néhány kistérségi kezdeményezés, ezek mindenikére van pénzfor-
rás és az idén életbe is léptetik azokat – értesültünk Antal Zoltán 
kistérségi ügyvezetőtől. Ezek egyike a hamarosan beinduló helyi 
értékleltár készítése, de egy turisztikai együttműködési projekt is 
beindul hamarosan. A LEADER program keretében külföldi part-
nerekkel szerették volna ezt megvalósítani, de különböző okok 
miatt ez nem valósítható meg, ezért a Maros mentét választották 
társszervezőnek. A projekt keretében mindkét térségben felméré-
sek készülnek, ezek nyomán színvonalas népszerűsítő kiadványok 
jelennek meg, de konferenciát, képzést is szerveznek. Egy másik 
képzésre is sor kerül a LEADER program keretében, ezen főleg 
turisztikai vállalkozók és ezen a téren a jövőben pályázni kívánó 
személyek vesznek majd részt. A tanfolyamon turisztikai és pénz-
ügyi menedzsmentet, számítógépes technológiát tanulnak, továbbá 
gyakorlati szemlékre kerül sor sikeres turisztikai vállalkozásoknál 
– tudtuk meg a részleteket Balássy András és Ördög Hanna mun-
katársaktól.

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!

APICOM ÜZLET-NYÁRÁDSZEREDA

(Piac melletti üzlet)
hétfő-péntek 8-17 óra

szombat 8-13 óra
Telefon:0745067577
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Turisztikai irodát létesítenének Nyárádremetén

“Vila Chesa” Panzió
Marosvásárhely Brassó felöli bejáratánál, az E60-
as út mellett, a Sapientia  Egyetemmel szemben, 
Koronkában. 

30 szobával, étteremmel, kerttel, saját parkolóval

Szobáinkban 2-3 ágy, TV, hűtőszekrény, légkondi, 
ingyenes wi-fi, padlófűtés, fürdőszoba

Szobaárak (reggelivel): 
egyszemélyes 70 lej, kétszemélyes 80 lej

Ünnepi rendezvényeket, 
díszebédeket is szervezünk

0265-257.061, 0744-639275, vilachesa@yahoo.com

Pályázatot nyújtott be a Nyárádremete község a LEADER programra, és ha meg is kapja az igényelt támogatást, újszerű létesítmény-
nyel gazdagodhat a községközpont. Az elképzeléshez egyéb kezdeményezések is kapcsolódnának.

Tovább szabályoznák a Nyárádot
A Nyárád és Küküllő mente Natura 2000 gondnokság tovább 

folytatja a természetvédelmi engedélyek kiadását. Idén januárban 
már három kérés is érkezett a gondnoksághoz, amelyben jóváha-
gyást kértek. Egyik nagyobb projektet a Maros Vízügyi Hatóság 
kezdeményezi, és a Nyárád szabályozási munkálatára vonatkozik. 
Ezzel az 1980-as években elkeztett folyószabályozási munkálatok 
utolsó fázisához érkeztek, és a Fintaháza-Nyárádszereda közötti 
30 kilométeres folyószakaszról van szó. A munkálatok során meg-
emelik a létező védőgátakat, a bemosódásos szakaszokat kibeto-
nozzák, valamint új védőgátakat létesítenek ott, ahol ez szükséges. 
Sajnos a Vízügy, eddigi befektetési „praktikáját” folytatva, az utol-
só fázisban kérte ki a gondnokság véleményét, ezáltal kellemetlen 
helyzetbe hozva az adminisztráció döntéshozóit, tudományos taná-
csát. Ez utóbbi több órás megbeszélés után a környezetvédelmi ha-
tástanulmány kiegészítését kérte annak feltételéül, hogy a Natura 
2000 engedély kiadható legyen. Ennek a kérésnek az elemzése fo-
lyamatban van a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél. 
Ennek a hivatalnak a döntése után hozza meg a gondnokság a hatá-
rozatot, hogy kiadja-e az engedélyt vagy sem erre a befektetésre.

A PUG-ra is kell engedély
A településrendezési terveket (PUG) is kötelező módon kell 

engedélyeztesse a gondnokság. Sajnos legtöbb esetben az utolsó 

esetben jut el ezirányú kérés, és nehéz ebben a fázisban módosí-
tásokat végezni. Mivel a Natura 2000 gondnokság egyik fontos 
feladatának tekinti, hogy az elkészülő településrendezési tervek 
minél természetbarátabbak legyenek, ezért felkérik a természetvé-
delmi területeken lévő polgármesteri hivatalokat, hogy jelentsék 
be az ilyen tervek elkészítésének kezdetét, a gondnokság szakem-
berei pedig folyamatos konzultációt biztosítanak az önkormány-
zatoknak.

Készül a menedzsment terv
Folynak a felmérések a Natura 2000 területek menedzsment 

tervének elkészítése érdekében. Ebben az időszakban főleg a nagy-
ragadozókat (medve, hiúz, farkas, vidra) és bizonyos madárfajokat 
vizsgálnak terepen a szakemberek, de elkezdődött a természetvé-
delmi területek domborzati, vízrajzi, területhasználati és tulajdon-
jogi felmérése is. Az idei év során a gondnokság nagy hangsúlyt 
fektet a természetvédelmi értékek és a menedzsment terv ismerte-
tésére. Ezért a két kistérség iskoláiban a gyerekek számára verse-
nyeket, terepnapokat és Natura 2000 táborokat szerveznek március 
és szeptemeber között. Ugyanebben az időszakban a két kistérség 
lakosságával, intézményeivel, valamint a megyei érdekelt felekkel 
is találkozókat, közmeghallgatásokat szerveznek, kikérik vélemé-
nyeiket, és azokat felhasználják a menedzsment terv elkészítése 
során.

NATURA 2000 HÍREK
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Állatpatika
takarmÁnybolt
ÁllatorvoSi SzaktanÁc-

GyóGySzerek
takarmÁnyok

kiSÁllat-eledelek
NövéNyvédő szerek

előjegyzés Napos vagy előNevelt csirkére, libára, kacsára, pulykára

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

PARK ÉS JÁTSZÓTÉR
SZÉKELYHODOS KÖZSÉGBEN

Elnyert támogatás: 61.014 EUR

Park 
- székelykapuk, tájba illő kerítés és padok;
- organikus építészeti alkotások –
fűzfaépítmények;
- szabadtéri színpad;
Játszóterek 
- Székelyhodoson, Jobbágytelkén, Ehedben és 
Iszlóban.

               

KÖZTERÜLET KARBANTARTÓ GÉPEK
NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, KORONKA, 

BACKAMADARAS, SZÉKELYBERE KÖZSÉGEKBEN

Elnyert támogatás: községenként 62.000 EUR

Traktor és ahhoz csatolható munkagépek: hómaró, 
sószóró, markoló, fűnyíró stb.

322. INTÉZKEDÉS: FALVAK FELÚJÍTÁSA, FEJLESZTÉSE, GAZDASÁGI ÉS LAKOSSÁGI
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA ÉS A VIDÉKI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKESÍTÉSE

112. INTÉZKEDÉS: FIATAL GAZDÁK 
TÁMOGATÁSA

VEGYES GAZDASÁG BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

Elnyert támogatás:              40.000 EUR
A beruházás helyszíne:       Nyárádszereda

A tizenhárom hektáron gazdálkodó pályázó fő 
tevékenysége az állattartás. A pályázat célja a gazdaság 
korszerűsítése a pályázó többek között egy új traktort, 
valamint különböző mezőgazdasági gépi eszközöket 
szándékozik megvásárolni.

312. INTÉZKEDÉS: 
MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE ÉS 

TÁMOGATÁSA

FÉNYKÉPÉSZETI LABOR FELSZERELÉSE
Elnyert támogatás:       5. 000 EUR
A beruházás helyszíne:            Csíkfalva

FOGÁSZATI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE
Elnyert támogatás:               19.985 EUR
A beruházás helyszíne:          Nyárádremete

FÉMFELDOLGOZÓ MŰHELY 
KORSZERŰSÍTÉSE

Elnyert támogatás: 20.000 EUR
A beruházás helyszíne:          Nyárádkarácson

FOGÁSZATI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE
Elnyert támogatás: 9.940 EUR
A beruházás helyszíne:          Koronka


