
nyárádmentiKIS ÚJSÁG
A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 126. szám, 2015. december

Szabó Árpád, a Megyei Tanács alelenöke
Az elmúlt évekhez képest volt előrelépés, 

sikerült ennek a térségnek is pénzeket juttatni. 
Ami a Megyei Tanács hozzájárulásait illeti, 
nem volt egy rossz év. Az infrastruktúra terén 
sikerült egy régebbi ígéretet, a vadadi és iszlói 
eltérők közötti 1,5 km szakaszon is új aszfalt-
szőnyeget húzni, a rigmányi hegyet is sikerült 
járhatóvá tenni, megvalósíthatósági tanulmány 
készül a Jobbágytelke és Nádas között út felja-
vítására is. Jedden új híd épül a megyei úton, 

ami legalább ötven évet „kiszolgál”, de a szentannai iskola befejezésére 
is sikerült jócskán pénzt irányítani. Az Ákosfalva és Nyárádtő közötti út 
telekelése befejeződött, így sikerült átengedni azt a nemzeti utak ügyke-
zelésébe a feljavítás végett, ugyanitt tárgyalások folytak, hogy Ákosfalván 
körforgalom épülhessen, itt több javaslat is van. Az utak javítására is szép 
pénzeket tudtunk adni, itt a legtöbbet Székelybere kapta. A forradalom 
utáni időszakban legnagyobb infrastrukturális beruházást a térségben a 
Nyárádmagyarós és Sóvárad közötti út feljavítása jelenti, ami 52 millió 
lejbe került és idén fejeztük be. Továbbá elég nagy összeggel tudtuk támo-
gatni a kistérségi hagyományos termékek szeredai vásárát és az ákosfalvi 
mezőgazdasági vásárt is.

Turbák Zoltán, Backamadaras polgármestere
Az utóbbi ötven év legjobb eredményeit 

értük el, ennyi munkálat, befektetés évtizedek 
óta nem volt. Átadtunk két ravatalozót, amely-
nek értéke megközelíti a 600 ezer lejt, de szép 
munkát végeztek és igény is van rá. Két ját-
szóteret építettünk 132 ezer lej értékben, isko-
labuszt szereztünk, kívül-belül felújítottuk a 
backamadarasi kultúrotthont, még közel  100 
ezer lejt kell saját költségvetésből arra szán-
junk, hogy Backamadaras és Szentgerice kö-

zött a műútra ráhúzzuk az elmaradt koptatóréteget a közeljövőben. 
A Nyárád szabályozása minket is érintett, egyes utcákban még dolgoz-

nak a gépek, ezért nem tujuk megjavítani az utcákat, a cég sem takarította 
le, és az ígérete ellenére nem is kövezett. Ahogy a munkálatok leállnak, 
muszáj kövezni, mert az emberek a sár miatt el vannak keseredve. Hogy a 
szabályozás hasznos-e, a jövő mondja meg, de Madaras falunak egy nagy 
„összertörést” jelentett.

Osváth Csaba, Ákosfalva polgármestere:
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei is 

elég elfogadható volt, sok tervvel indultunk és 
az év végére sok mindent sikerült is megva-
lósítani az egész község fejlesztése érdekében. 
Ákosfalván sikerült leaszfaltozni a mellékut-
cák nagy részét, Göcsön és Harasztkeréken is 
aszfaltoztunk. Harasztkeréken multifunkcio-
nális pálya épül, Kisgörgényben elkezdődött a 
kultúrotthon javítása, új tető épült, Cserefalván 
is korszerűsítésre került a kultúrotthon, belső 

mosdók készültek és járdásítást végeztünk a faluban. Szentbenedeken a 
kastély új tetőszerkezetet kapott, Székelyvajában a közvilágítás korszerűsí-
tettük új LED-es lámpatestekkel, a Göcs és Szövérd közötti úton munkála-
tok folynak, fedett sáncok épülnek ott, ahol az út nem elég széles. Pályázat 
révén támogattuk a ravatalozók építését, egy-két kivétellel a munkálatok 
jól előrehaladott állapotban vannak. Felvállaltuk a táncoktatás támogatását, 
a szülők nem kell fizessenek ezért, a gyerekeket Ákosfalvára, Harasztke-
rékre, Vajába visszük be próbákra, továbbá Mikuláskor 560 csomagot osz-
tottunk szét a községben, a települések az ünnep közledtével díszvilágítást 
kaptak. A LEADER programon sikeresen pályáztunk fúvóshangszerek vá-
sárlására, a zenei eszközöket szerződés alapján átadtuk a vajai zenekarnak. 
A traktorunk mellé különböző eszközöket vároltunk, három kultúrotthont 
kihangosító berendezéssel és székekkel láttunk el. Különböző utcákat kar-
bantartottunk, de a következőkben figyelni fogunk ezek aszfaltozására, 
különösen Cserefalván.

Legnagyobb kihívást a felnőttképzési programunk megvalósítása je-
lentette, 13 szakmában 270 személy vett részt, 198 oklevelet is szerzett és 
már sokan munkahelyhez is jutottak ezek révén.

1839 ad-
ventjében Jo-
hann H. Wic-
kern német 
evangélikus lel-
kész, aki rászo-
ruló gyerekek 

gondozását vállalta magára az általa létre-
hozott otthonban, a gyerekekek türelmetlern 
kérdésére, hogy „mikor lesz már karácsony”, 
egy kocsikereket függesztett fel és arra gyer-
tyákat helyezett, amelyek adventi kalendá-
riumként működve egy-egy napot jelöltek. 
Minden nap meggyújtottak egy kis piros 
gyertyát, vasárnaponként egy nagy fehéret, 
míg el nem érkezett a szenteste.

Örök advent, örök várakozás. Várjuk 
az Érkezőt, és ezt a találkozást nem fogjuk 
lekésni. „Nem siet, nem késik”. Néha mint 
gyermekek, hogy mikor jön már. Ilyenkor 
ránk nehezedik az idő terhe, ilyenkor fáj az 
élet, ilyenkor pörgetnénk az idő képzeletbe-
li kerekét. Máskor rágondolni sem merünk, 
nehogy jöjjön. Mert jó itt, az életnek ezen az 
oldalán. Ilyenkor megtalálnak az örömök, 
ilyenkor élhetőek a hétköznapok.

Sem megállítani, sem gyorsítani nem le-
het.

Álljunk meg egy pillanatra, gondolkod-
junk kicsit. Nézzük az életünk eddigi szaka-
szát, mint amikor születésnapunkon gyúj-
tottunk egy gyertyát – egy nagy fehéret – és 
azóta minden megélt napunkat jelképezze 
egy kicsi piros gyertya. És a vasárnapokat 
egy fehér. Az ünnepet egy nagyobb fehér. 
Gondoljunk arra, hogy minden nap, amikor 
imára kulcsoltuk kezünket, amikor lelkünk 
Isten felé sóhajtott, meggyújtottunk egy gyer-

tyát. Amíg tartott az ima, égett a gyertya. 
És nézzünk végig a megtett úton. Sok 

olyan van, hogy érintetlen a kanóc? A kis 
pirosakon, a nagy fehéren? Amikor valami-
ért távol maradtunk Istentől...?! És sok van, 
hogy csonkig égett? Mert ostromoltuk az 
eget, mert egyedül nem ment?!

Hol tartunk most? Nézzünk előre, nem 
látjuk a gyertyasor végét. Jó is, hogy nem 
tudjuk, hány napra elegendő.

Ma, adventben, meggyújtottad már? Mert 
amíg eljön a nappal, addig ezen gyertyafé-
nyes világításban igazodhatunk el a minden-
napok sötét útvesztőjében. Várjuk az Érke-
zőt. Első eljövetelekor az angyalok „nagy 
örömet” hirdettek a pásztoroknak. Kívánom, 
hogy így jöjjön el a te életedbe is. Nagy örö-
met hozzon. Ami nemcsak karácsonykor, ha-
nem életed minden napját meghatározza.

Kerekes József,
református missziói lelkész, Csíkfalva

Hópelyhek lobognak 
pihekönnyű szélben, 

fehér lesz az erdő 
karácsonyi éjben…

Fenyőfák indulnak, 
díszeiket várják: 

köszöntik az embert 
és az ég királyát.

Világos az ablak, 
arany szemmel néz rád, 

felfénylő örömmel 
hullanak a szikrák:

csillagszóró játszik, 
szemek mosolyognak, 

betlehemi éjben 
pásztorok dalolnak.

Devecsery László
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Semmi sem szent a vízügynek
A Nyárád szabályozásáról beszélgettek 

(5. oldal)

Van képünk hozzá

A Nyárádmentén is járt a Mikulás

Az 1989-es forradalomban	
esett el a koronkai Takács László

Utcákat aszfaltoztak Szeredában és 
Ákosfalván

Az időseket köszöntötték Madarason

December - a disznóvágások időszaka is
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„Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelgett, vessük le azért a sötétség cselekede-
teit és öltsük fel a  világosság fegyvereit”  (Róma 13,12)

Körkérdés: Milyennek találja a 2015-ös évet?

Benedekfi Csaba, Székelybere polgármestere: 
Abszolút sikeres évnek találom, mert a 

költségvetésünk olyan volt, hogy sikerült 
annyi pénzt megtakarítanunk, hogy a követ-
kező évben lényeges aszfaltozási munkálatot 
tudunk végezni. Hogy hol, az a helyi tanácsra 
van bízva, de falvak közötti utakról van szó. 
Három lehetőség van: Bere-Márkod, Bere-
Berekeresztúr és Seprőd-Szentimre. Ebből 
kettőt biztosan meg tudunk oldani. A terve-
zésen, engedélyezésen túl vagyunk, le is ad-

tunk egy pályázatot a 7.2-es kiíráson, de ha ezt a pályázatot nem sikerül 
„megfogni”, akkor is tudunk aszfaltozni.

Emellett sikerült LEADER pályázatból teljesen felújítani a székhá-
zat, a megyei költségvetésből is sikerült kétszer szép összeget kapni a 
községi utakra, egyik összegből még idén megkövezzük az utakat, a má-
sikat át tudjuk vinni a következő évre útjavításra. Legnagyobb kihívást 
idén a 7.2-es pályázat letétele jelentette, a sok munka, izgalom és az 
internetes rendszerük, de látok benne lehetőséget.

Iszlai Tibor, Dózsa György polgármestere
Rettenetesen zsúfolt év volt, amilyen 

nem volt az elmúlt tizenöt esztendőben. Az 
utóbbi három évben költségvetésünk meg-
kétszereződött, a pénzügyi növekedéssel 
ugyanúgy nőtt a munkavolumen is. A legna-
gyobb probléma, hogy az alkalmazottak el-
mennek az önkormányzattól a jelenlegi bére-
zés miatt, mert mindenki ígéri, de senki nem 
segít megoldani a bérezés javítását. Három 
alkalmazottunk elment, jelenleg három-négy 

személy dolgozik reggeltől estig.
Idén tavasszal hét projektünk futott párhuzamosan, ebből ötöt sike-

rült befejezni: három LEADER pályázatot jól levezettünk, befejeztük 
a teremiújfalusi utat, bár ott is egy évet csúsztunk apróságok miatt, és 
elkészültek a zöldövezetek, játszóterek is. A sportbázis munkálatai fo-
lyamatban vannak, remélhetően az idén ezt is befejezzük, a szennyvíz-
csatornát viszont csak a jövő évben. Itt a Nyárádon való átvezetés miatt 
akadtunk fenn, módosítani kellett a tervet, a szerződést a többlet munká-
latokra, de közbeszerzési problémák is akadtak. A nyárra működőképes 
hálózatot szeretnénk.

Balogh István, Csíkfalva polgármestere
Az év elején több pénzt kaptunk, mint 

máskor, de teljességében az évet a többihez 
hasonlónak minősítem, annyi különbséggel, 
hogy több pénz jött be a községbe, de több 
volt a sikertelenség is. Gondolok itt az isko-
lák korszerűsítését célzó projektünk elveszí-
tésére, a csatornázási munkálatokat sem sike-
rült az idén befejezni, mert pénz hiányában 
a vállalkozó nem dolgozott, a bukarestiek 
pedig meghosszabbították a szerződést 2017 

novemberéig. A parcelláris térképek ügyében sem tudtunk nagyot lépni, 
bár sok földet kitisztáztunk, és nem sikerült befejezni a jobbágyfalvi 
halottasházat sem.

Ami pozitívnak mondható: sikerült a három LEADER pályáztunkat 
befejezni, a tavaly felvett bankkölcsönt visszafizettük, tehát a község-
nek nincs semmilyen adóssága, sikerült a traktorunkat beüzemelni, sze-
mélyzetet alkalmazni és bizonyos munkálatokat elvégezni, sikerült elin-
dítani a mezőgazdasági utak feljavítását célzó projektünket is. Tovább 
tudtuk támogatni a csíkfalvi iskolában a délutáni napközit és beindult 
egy délutáni oktatási program is, tudtuk támogatni a néptánccsoportot, 
a színjátszókat, a férfikórust is, de előrelépés van a községi monográfia 
megírásában is. A híd és pallók építésénél is volt elmozdulás, elkezdtük 
a község felkamerázását, befejeztük a csíkfalvi halottasházat, itt és a 
jobbágyfalvinál villanyt is szereltünk. Ismét egy iskolajavítási projek-
ten dolgozunk, de pályázat készült az utcák korszerűsítésére, valamint a 
szentmártoni, vadadi és búzaházi kultúrotthonok korszerűsítésére. 

éves a
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Pénz is akadt, munka is

Aránylag jónak minősíti a zárulófélben levő esztendőt Barabási Ottó polgármester, hiszen  három LEAD-
ER pályázatukat sikerült befejezni, néhány napja egy óvoda építését fejezték be kormánypénzből, de azért 
akadnak hiányosságok és le nem zárt kérdések is, amelyekre figyelnie kell az önkormányzatnak

Felépült az óvoda
Már 2010-ben megtervezte egy cég több 

vidéki óvoda építését, a kivitelezési doku-
mentáció 2012-ben készült el, de csak tavaly 
ősszel kapott kormánypénzt a tanügyminisz-
térium. Az új óvoda a jobbágytelki iskola 
mögött épült fel, a kivitelezést egy kolozsvá-
ri cég végezte. A beruházás értéke 820 ezer 
lej, ebből az önkormányzat 280 ezret fizetett 
ki önrészként, ezáltal bevezette az épületbe 
a villanyt és vizet, kialakította a kazánházat 
és a fűtési rendszert, napelemeket szerzett be, 
hamarosan elvégzi a tereprendezést, járda- és 
kerítésépítést, de egy tűzifa raktár megépíté-
se is hátra van. A két tanteremmel, előtérrel, 
öltözővel, mosdókkal, orvosi szobával és iro-
dával rendelkező épületbe már a téli vakáció 
után beköltöztették volna a gyerekeket, de a 
szakemberek azt javasolták, hogy ezt halasz-
szák el, mert az épületben még túl nagy a 
páratartalom, ezért egész télen fűteni és szel-
lőztetni kell. Így a kisgyerekek valószínűleg 
tavasszal veszik birtokba az új létesítményt.

Az új óvodára azért volt szükség, mert 

eddig egy régi épületben működött. 2008-ban 
egy pénzösszeget kapott az önkormányzat, 
de mivel kiderült, hogy a katolikus egyház 
visszaigényli az épületet, ezért nem engedték 
meg, hogy a benne működő óvodára költ-
sék. Helyette az iskolában belső mosdókat 
alakítottak ki a diákok, tanárok, személyzet 
részére.

Iskolabuszt is kaptak
Szeptember 15-től új, 16 személyes saját 

mikrobusszal szállíttatja be az önkormányzat 
az iszlói, ehedi, hodosi gyermekeket a job-
bágytelki iskolába. Néhány éve gondot jelent 
a szülőknek a gyerekek szállítása: a menet-
rendszerinti járat az út szélén hagyta a diáko-
kat, ha nem váltottak jegyet, bérletet. 2012-
ben egy másik cég dolgozott itt, amely úgy 
is vállalta a gyerekek szállítását, ha a szülők 
késéssel váltottak bérletet. A 2012-13-as tan-
évtől három közbirtokosság előlegezte meg a 
gyerekek ingázási költségeit a cégnek, de volt 
eset, amikor az állam 38 ezer lejjel tartozott 
a közbirtokosságnak, jelenleg is 13 ezres el-
maradása van. A múlt tanévtől megváltozott 
a bérletek állami támogatása, így a szülők 
csak alig egynegyedét kapták volna vissza a 

kifizetett összegnek, így a szegényebb csalá-
dok gyerekei kimaradtak az iskolából. Ezért 

is kérvényez-
te évek óta az 
önkormányzat 
egy iskolabusz 
kiutalását, amit 
végre idén 
meg is kaptak. 
Beszerezték a 

különböző jóváhagyásokat és engedélyezett 
gépkocsivezetőt is alkalmaztak, amely most 
a gyerekeket szállítja, és ezért már semmit 
nem kell fizessenek a szülők.

Költöttek középületre, útra is
A jobbágytelki kultúrotthon eléggé 

romlott állapotban van, ezért két éve meg-
vásároltak egy területet, ahová új építményt 
húznának fel. A közel 50 ezer lej értékű terv 
elkészült, várják, hogy pályázati lehetőség 
adódjon ennek megfinanszírozására. Tavaly 
az iszlói, idén az ehedi kultúrotthon fűtését 
oldották meg melegítő panellek révén, ehhez 
háromfázisú áramot kellett az épülethez ve-
zetni. A napokban a mérőműszereket is fel-
szerelik, hogy használhatóvá váljon a rend-
szer.

A hodosi iskolánál idén nyílászárókat 
cseréltek, mert a régiek miatt igen megemel-
kedtek a fűtésszámlák, de belső javításokat is 
végeztek. Jövőben az iszlói és hodosi iskolák 
külsejét újítanák fel a költségvetésből.

A megye által leosztott pénzösszegekből 
követ vásároltak, ezt ki is szállították a fal-
vakba, de a községi utak és utcák kövezésére 
valószínűleg már csak tavasszal kerül sor. Az 
ehedi út 2,9 kilométeres szakaszára elkészült 
az aszfaltozási terv, amely magába foglalja a 
hodosi központot és a műemlék templom felé 
vezető utcát is. A pályázatot ezután nyújtja be 
az önkormányzat.

Hasznosak voltak a LEADER 
pályázatok

Három LEADER pályázaton van túl si-
keresen az önkormányzat, a megelőlegezett 
összegeket mind visszakapta a kifizetési 
ügynökségektől, csupán az önrészeket kel-
lett fedeznie. Hodos központjában megújult, 
megszépült a park, amelynek közepére a 
magyarországi Géderlak egy Szent Mihály-
szobrot adományozott. A beruházást július 
elején avatták fel a testvértelepülések jelen-
létében. Továbbá minden településen az isko-
la mellett egy-egy játszóteret is kialakítottak. 
A projekt révén Hodos központjának képe 
megváltozott, a gyerekek is szórakozási lehe-
tőséghez jutottak.

Továbbá 790 széket is vásároltak egy 

másik projektben, ezeket a négy kultúrotthon 
között osztották el, ahol eddig megrongáló-
dott, közel hatvan éves székek voltak. Egy 
harmadik projektből nemrég egy vadonat-
új traktort szereztek be hóekével és útszéli 
kaszáló géppel, így nem kell ezután ezekért 
a munkálatokért cégenek fizetni, és egyéb 

munkálatoknál is ki tudják használni a trak-
tort.

Lesz karácsonyi csomag
A községbeli gyermekek karácsony előtt 

kapnak édességcsomagot az iskola számára 
elkülönített alap révén, de 247 idős, 70. élet-
évét betöltött személy is kap ajándékot az 
ünnep előtt.

A községbe huszonöt éve járnak a job-
bágytelkiek holland „testvérei”, ezt a kap-
csolatot a nyáron meg is ünnepelték. Idén 
is megérkeztek, a napokban ki is osztották 
ajándékaikat. A község minden családja élel-
miszercsomagot kapott és egy sorsjegyet, 
amellyel különböző tárgyakat vagy ruhane-
műt vihetnek haza.

Bezárták a piacot
A hodosi piacot visszaigényelte a helyi 

közbirtokosság, és nem fogadta el az önkor-
mányzattól a cserébe felajánlott legelőterüle-
tet. Ezért amikor lehetőség nyílott, hogy LE-
ADER alapokból esetleg a piacot felújítsák, 
az önkormányzat nem merte bevállalni ezt. 
Az önkormányzatnak sosem volt engedélye 
a piac működtetésére. Idén a megyei állat-
orvosi igazgatóság megbeszélésre hívta az 
önkormányzatokat a piaci feltételek javítása 
érdekében, egy héttel később a prefektus is, 
aki másnap betiltotta az állatvásárok megtar-
tását. Az előírt munkálatokat három-négy hét 
alatt be is tudnák végezni, ám a tél beálltával 
idén már nem kerülhet erre sor. 

Vendégoldal: Székelyhodos község
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Idén is úgy gondolta néhány nyárád-
menti önkormányzat: a Mikulás bácsit kéri 
fel, hogy a települések kisgyerekeit megör-
vendeztesse.

Nyárádremete község településein 537 
gyerek és 460, 70 év feletti személy szá-
mára osztogattak ajándékokat összesen 17 
ezer lej értékben, míg a vidék alsó felében, 
Lukafalva településein az iskola jóvoltából 
jutottak édességcsomagokhoz a gyerekek. 
Székelyhodos községben idén a tervezettel 
ellentétben karácsonykor jut el az ajándék 
a gyerekekhez. Nyárádszeredában elma-
radt a Mikulásra ígért táncjáték, de a gye-
rekek nem maradtak ajándék nélkül: az ön-
kormányzat és a Surtec áruház jóvoltából 
mintegy hatszáz tasak indult útnak egyen-
ként 12 lej értékben: egyes osztályokba 
vagy óvodai csoportokba bejutott a jóságos 
öreg, máshol csak az ajtón kopogva jelez-
te, hogy ott járt, a zsákját pedig a küszöbön 
hagyta.

Ákosfalva községben 560 gyereknek 
osztottak ki édességcsomagokat. Csíkfalva 
községben 324, egyenként 10  lej értékű 
édességcsomagot indított útnak az önkor-
mányzat, hogy az a legkisebbekig, de még 
a csecsemőkhöz is eljuthasson. December 

4-én a búzaházi és vadadi tanintézmények-
be jutott el az ősz szakállú, míg a csíkfal-
viakat 7-én kereste fel. Jobbágyfalván épp 
szülők estéjét tartottak 4-én, amikor meg-

érkezett Mikulás bácsi a tanintézményhez: 
a gyerekek és szülők több csoportra oszol-
va adventi koszorúkat, díszeket vagy épp 
tortát készítettek, míg az apukák madárete-
tőkkel bíbelődtek.

A szentmártoni óvodások 5-én délután 
értesültek arról, hogy Rudolf szarvas lába 
megsérült, ezért levelében Mikulás kine-
vezte az apróságokat az ő manóinak, és 

arra kérte, hogy ajándékokat vigyenek he-
lyette Méz Áron kuckójához az erdei álla-
toknak. Azt is tudatta, hogy „jótett helyébe 
jót várj”, s alig tértek vissza a gyerekek a 

kandalló mellé, örömükre 
és ijedelemükre már be 
is csengetett hozzájuk a 
jóságos öreg. A kisgyere-
kek versikékel, énekekkel 
köszöntötték őt, cserében 
gazdag ajándékokat kap-
tak. De mindenkinek jutott 
zsákjából egy kis édesség, 
majd egy ugrálót is hozott 
a magyarországi Kakasd-
ról, amit az apróságok 
rögtön örömmel birtokba 
is vettek. Alig lépett ki 
üres zsákjával az óvoda 

ajtaján, kisiskolásokba és szüleikbe botlott 
egy másik teremben, ahol éppen kézműves 
foglalkozások zajlottak. Mivel látogatásá-
ra nem számítottak, csupán egy rögtönzött 
gitáros-énekes köszönetet tudtak mondani 
a jelenlevők azért, hogy Mikulás újabb 
zsákot kerített, és nemcsak a gyerekeknek 
jutott belőle ajándék, hanem a szülőknek is 
egy-egy családi játék a téli estékre.

Gazdag Mikulásjárás a Nyárádmentén

Sajtóközlemény

Nyárádszereda, 2015. december 7.

Az Európai Unió, a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Programja kererében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társtámoga-
tásával 4.098.974 lej összegű, vissza nem térítendő támogatással finanszírozta a Nyárádmente Kistérségi Társulás „Biodiverzitás és 
fenntartható fejlődés a Nyárád- és Kis Küküllő mentén” című projektjét, amelynek időtartama 41 hónap volt. 

A projekt célja megfelelő menedzsment biztosítása volt a ROSPA0028 Nyárád- és a Kis-Küküllő menti dombság, a ROSCI0186 
Nagy-Küküllő menti molyhos tölgyes, ROSCI0297 Kis-Küküllő-dombság – Bekecs és a ROSCI0384 Kis-Küküllő folyó természetvé-
delmi területeken, a természeti örökség hosszútávú megőrzése és a két szomszédos kistérség fenntartható fejlődése érdekében. 

A projekt jellegzetes célkitűzései voltak: 
a védett természeti területek erőforrásainak fenntartható kezelése egy integrált menedzsmentterv alapján; 
a felelős tényezők és a helyi közösségek tagjainak tájékoztatása; 
a gondnoksági szervezet intézményi fejlesztése a védett terület hatékony kezelése érdekében.

		
Elérhetőség: ANTAL Zoltán, projektvezető, tel.: 0744302866, office@valeanirajului.ro

•
•
•

Isten áldásaival kísért Boldog Karácsonyi Ünnepet 
és egy sikeresebb, boldogabb, gazdagabb Újesztendőt 

kíván a kistérség lakosságának, intézményeinek, 
egyházainak, civil szervezteinek és vállalkozóinak a 
Nyárádmente Kistérségi Társulás, a Nyárádmente 

LEADER Egyesület és a Natura 2000 Gondnokság! 

BUÉK 2016!!!

126. szám, 2015. december
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December 10-én sajtótájékoztató keretében mutatta be a Nyárád- és 
Kis-Küküllő menti természetvédelmi területek Natura 2000 Gondnoksá-
ga és a Nyárádmente Kistérségi Társulás a most záruló projektje ered-
ményeit.

A Biodiverzitás és fenntartható fejlődés a Nyárád- és Kis-Küküllő 
mentén című projekt 2012-ben 
indult, közel 4,1 millió lej érté-
kű, és a Regionális Fejlesztési 
Alap társtámogatásával valósult 
meg az Európai Unió Környe-
zetvédelmi Ágazati Operatív 
Programja keretében. Célja a 
megfelelő menedzsment bizto-
sítása négy természetvédelmi 
területen, a természeti örökség 
hosszútávú megőrzése a fenn-
tartható fejlődés érdekében. A 
projekt jellegzetes célkitűzései 
voltak a védett természeti területek erőforrásainak fenntartható kezelése 
egy integrált menedzsmentterv alapján, a felelős tényezők és a helyi kö-
zösségek tagjainak tájékoztatása és a gondnoksági szervezet intézményi 
fejlesztése.

Tudatosítás és tudományos munka
A projekt keretében hangsúlyt fektettek a fiatal generáció tudatosí-

tására, így 35 iskola diákjai számára ökológiai bemutatókat, terepnapo-
kat és vetélkedőket szerveztek, amelyben közvetlenül és közvetve más-
félezer diákot vontak be, 46 diák pedig Natura 2000 táborokban is részt 
vett. Tájékoztató kampányuk keretében  Erdőszentgyörgyre, Nyárád-
szeredába, Szovátára, Nyárádremetére, Vámosgálfalvára, Makfalvára 
jutottak el, 400 kérdőív segítségével felmérést készítettek, két tanul-
mány megírásában a lakosságot is megkérdezték, természetvédelmi ér-

tekezlet keretében a szakemberek bemutatták a felmérések eredményeit, 
rengeteg tájékoztató anyag készült, hat közmeghallgatást szerveztek, 
szakértői csoportokkal dolgoztak. A Gondnokság intézményi fejleszté-
se érdekében terepi felszereléseket, autót, irodai bútorzatot és számí-
tástechnikai eszközöket vásároltak, alkalmazottaik számára képzéseket 
szerveztek. A legnagyobb munkát a területek kezelési tervének elkészí-
tése jelentette. Ezen közel 80 szakember dolgozott két évig, 76 védett faj 
és 5 erdei élőhely védelmi állapotáról készült felmérés, tanulmány, míg 
az integrált kezelési tervben mintegy 70 természetvédelmi intézekedést 
dolgoztak ki a védelemre szoruló értékek megmentése érdekében – is-
mertette az eredményeket Kovrig Zoltán, a Gondnokság igazgatója.

Vég és kezdet
 Antal Zoltán térségi ügyvezető szerint a mindennapokban kevésbé 

érezhető, de annál fontosabb ez a projekt. A kistérségben egyszerre in-
dult a Natura 2000 és a LEADER program, egyszerre is fejeződött be, 
és ez azért is jó, mert integráltan gondolkodnak a tervezésben, fejlesz-
tésben, és ugyanazt a célt szolgálja mindkét projekt, mindkét kistérségi 
szervezet és azok alkalmazottai. Minden vég egy kezdetet is jelent, jelen 
esetben a fejlesztési terv a végeredmény, amely a következő tíz évre 
meghatározza, hogy mit és hogyan szabad fejleszteni a térségben a ter-
mészet károsítása nélkül, illetve az itt élő fajok és élőhelyek megtartása 
és növelése érdekében. A következő kezdet az a kihívás, hogy pályázati 
pénzeket sikerüljön lehívni a kezelési terv intézkedéseinek megvalósí-
tása érdekében.

Az is kiderült, hogy a kistérségi társulás és a gondnokság felügyele-
te alá tartozó jelenlegi  92.356 hektárt kitevő természetvédelmi területet 
a közeljövőben növelni fogja a minisztérium, újabb 9.520 hektárt szán-
dékoznak hozzácsatolni. Ezek többsége Hargita megyében található, de 
a Nyárád alsó szakaszát is ilyen védett területté nyilvánítják és a kistér-
ségi szervezet kezelésébe kerülhet. Eddig a folyó főleg középső és felső 
szakaszán található területek estek Natura 2000 védettség alá.

A sajtó és az önkormányzatok képviselőivel osztotta meg tapasztala-
tait a Natura 2000 Gondnokság a Nyárád alsó és középső szakaszának 
szabályozásáról, illetve felhívták a figyelmet a felső folyószakaszra ter-
vezett munkálatokra is.

Antal Zoltán ügyvezető már a beszélgetés kezdetén kihagsúlyoz-
ta: az EU víz keretirányelve kimondja: a víz a legfontosabb tényező, 
és minden más csak másodlagos, tehát a folyószabályozások esetén a 
vízügynek is ezt kellene szem előtt tartania. Kovrig Zoltán igazgató azt 
a feltételrendszert mutatta be, amelyet a munkálat engedélyeztetésénél 
megszabtak a kivitelezőnek. Ennek egy részt betartották, más részét 
nem, néhányat pedig részben valósítottak meg. Falka István, a kivite-
lezést felügyelő biológus szerint példaértékű Romániában, hogy egy 
ilyen feltételrendszert sikerült belevinni a munkálatokba, és első alka-
lommal tapasztaltak kompromisszumkészséget a román államhatóságok 
részéről. Ami a feltételeket illeti, a biológus elmondta: a napokban el-
kezdték 12 ezer éger, kőris, fűz facsemete elültetését, a visszafüvesítés 
eredménye is mutatkozni kezd. 939 fát jelöltek meg a folyó partján, 
hogy megmentsék a kivágástól, de kétennyit, azaz az eredeti állomány 
egyharmadát sikerült megmenteni, így a mostani ültetéssel elérhetik, 
hogy jóval több fa legyen majd a folyóparton, mint a szabályozás előtt. 
A 34 kilométeres szakaszból csupán 2 kilométer volt Natura 2000 vé-
dettségű, ez a Demeterfalva és Nyárádgálfalva közötti rész érintetlen is 
maradt, de azt is sikerült elérni, hogy a folyó egyik vagy másik oldalán 
összességében 10 kilométert nem zavartak a munkagépek és láncfűré-
szek. Nagy András Attila halbiológus elmondta: az eredeti halállomány 
szinte teljesen átvészelte a munkálatkat, hisz sebespisztrángot is fogtak 
nemrég, de öt év múlva már tapasztalható lesz az állománycsökkenés az 
élőhelyek pusztítása és a víz felmelegedése miatt. A hozadékok mellett 
a hátrányokra is felhívta a figyelmet: a kivitelező későn kezdte az újra-
füvesítést, a facsemeték ültetése is csak most kezdődött el, de az invazív 
növények már a nyáron megjelentek. A vízügy arra törekedett, hogy a 
terv mérőszámait teljesítse, ezért olyan munkálatokat is elvégeztek, ami 
egyáltalán szükségtelen volt.

Lecke volt, tanultak
Szóba került a Nyárádszereda és Nyárádremete közötti szakaszra 

tervezett folyószabályozás kérdése is, hiszen itt tízmillió eurós beruhá-
zást szeretne a vízügy. Falka István szerint itt más megoldással dolgoz-
nának, ezért lesz drágább. A tervezett munkálatban sok egyedi helyzet 
van, ezeket pontszerűen kell kezelni. Kovrig Zoltán szerint az eddigi 
munkálat egy lecke volt, tanulak is belőle és lesz mit kamatoztatni a 
következő beavatkozás esetén. 
A Natura 2000 Gondnokság az 
önkormányzatokkal közösen kell 
fellépjen a vízüggyel szemben, 
hogy minimális beavatkozás 
történjen a folyón. Antal Zoltán 
szerint a Nyárád szabályozása a 
folyó menti közösségek próbaté-
tele is. Az eddigi munkáltok ese-
tén alig volt ellenállás, de remél-
hetőleg a következőkben a Felső-Nyárádmentén jobban fogják hallatni 
a hangjukat az emberek.

Néhol valóban indokolt
Turbák Zoltán backamadarasi polgármester tapasztalatait osztotta 

meg a munkálatok kapcsán, Csíkfalva polgármestere, Balogh István  vi-
szont azt szeretné, hogy csak ott végezzenek beavatkozásokat a folyón, 
ahol az valóban indokolt. Az ülésen jelen volt a Maros Megyei Tanács 
alelnöke, Szabó Árpád is, aki az emberek biztonságát, a biodiverzitás 
megőrzését, a kompromisszumot és a párbeszédet emelte ki. A környe-
zetvédőknek és a vízügynek már a tervezési szakaszban egyeztetniük 
kell elképzeléseiket. A Felső-Nyárádmentén valóban vannak helyek, 
ahol szükséges a beavatkozás, de a vízügynek vízgazdálkodásban és 
nem csak árvízvédelemben kellene gondolkodnia. Arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a Vécke-csatorna minimális beruházással akár öntöző-
csatornává is alakítható, viszont a Kis-Nyárádon Nyárádmagyaróson és 
Nyárádszereda fölött is szükség volna partvédelmi munkálatokra.

Zárult a Natura 2000 első nagy projektje
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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 8-16 óra
szombat 8-13 óra

Telefon:0745067577

ÚJ

Visszásságokkal tele a folyószabályozás



A LEADER program lezárult szakaszának tapasztalatai-
ról, eredményeiről és a következő elképzelésekről Antal Zol-
tán ügyvezetővel beszélgettünk.

Az elmúlt három évben a nyárád-
menti LEADER programból 8 gazdát, 
méhészt, 1 kisipari termelőegységet, 2 
orvosi, 2 egyéb szolgáltatási és mintegy 
40 önkormányzati projektet támogattak, 
minden önkormányzat legalább három 
pályázatot nyújtott be, kommunális gé-
peket vásároltak, középületeket újítottak 

fel, zöldövezetek rendezésére, kulturális örökség ápolására 
hívtak le támogatást. De támogatták a gazdák képzését, kis-
térségi turisztikai iroda létrehozását és együttműködési pro-
jektjük is volt.

Mindezeket azonban csupán pontszerű beavatkozások-
nak, “tűzoltásoknak” véli Antal Zoltán. Sürgős hiányossá-
gokat lehetett ezekkel megoldani, de most a közösségi érzet 
javításában kell gondolkodni, és elérni, hogy az emberek is 
azt gondolják: elindult itt az élet. Az elmúlt három és fél évet 
ezért inkább felkészítésnek tartja, amikor megszülettek az 
intézményi hátterek, tapasztalatot szereztek, eredményeket 
is tudnak felmutatni, de ”az igazi most következik”. Min-
dig úgy érezték, hogy lehetett volna jobb eredményeket is 
elérni, s a pontszerű beavatkozásokon (cégek, gazdák, ter-
melőegységek) túl sokkal hatásosabb lenne olyan projekteket 
megvalósítani, amelyek önmagukban több gazdát érintenek, 
elősegítik az együttműködést. Itt a szövetkezésekre gondolna 
– főleg a termelői és termékértékesítésire. A pontszerű be-
avatkozások nem érnek el kellő térségi összhatást, nem ered-

ményeznek látványos fejlődést, csak egy-egy gazdaságon, 
cégen belül. Az sem elhanyagolandó, hogy új munkahelyek 
jöttek létre, javultak a termelési feltétekek, a termékminőség, 
de inkább a termelői csoportosulások támogatása jelenthet 
eredményt, megfelelő piacra jutást, főleg tejben, zöldség-
ben, gyümölcsben. Ezt a felismerést pénzzel megtámogatva 
legalább két példaértékű beruházást vél szükségesnek Antal 
Zoltán, a vidék alsó és felső felén egy-egy zöldség- és gyü-
mölcsfeldolgozás irányút. Ez szociális gazdaságot jelent, a 
jövedelmet visszafektetik a termelési technológia tökéletesí-
tésébe, és elindíthat a térségben egy folyamatot, amely meg-
mutatja, hogy van kitörési lehetőség a zöldség, gyümölcs, tej 
területén a feldolgozott termékek révén. Jó példák vannak 
Hargita megyében is, a LEADER programon most van pénz-
ügyi eszköz is, és nagy pontszámot lehet szerezni innovatív 
projektek bemutatásával, amire eddig nem volt lehetőség, de 
most jogi háttér is van.

A LEADER programot szeretnék “kihegyezni” a civil 
szervezeteknek is a kulturális örökség, az egyházaknak a 
szakrális örökség megőrzése céljából. Erre van is egy halvány 
remény. Szeretnének innovációt behozni azáltal is, hogy nem 
csak B kategoriás műemlékekre, hanem műemlék jelleggel 
vagy helyi sajátossággal bíró épületre is támogatást nyújta-
nának. Ehhez persze egy szakmai háttér is kell, szakembrek 
jelölnék ki az arra érdemes épületeket, utcarészleteket, de 
elképzelhető lenne egy székelykapu-program beindítása is 
kísérleti jelleggel, vagy egyházak, civil szervezetek tulajdo-
nában levő, sajátos építészeti jelleggel rendelkező épületekre 
pénzt fordítani, vagy akár egy-egy népszerűsítési projektet is 
támogatni.

“Jó edzés volt, de a meccs ezután következik”
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LEADER sikertörténetek

PEFEM Kft, 
Pethő Sándor, Csiba

CNC marógép vásárlása

Elnyert LEADER támogatás: 20.000 EUR

Cégünket 2007-ben alapítottuk, fém építményeket, illetve 
fémszerkezetekhez gyártunk alkatrészeket. A vállalkozás elin-
dításához egyébként a hasonló fém alkotóelemek iránti hatal-
mas piaci kereslet adott bátorságot.

Az elnyert LEADER támogatás keretében a Nyárádkará-
cson községhez tartozó Csibán működő műhelyünk korszerű-
sítése válik lehetővé. A fém kapuk, korlátok és egyéb szerke-
zetek fém alkatrészeinek gyártásához vásároltunk egy CNC 
marógépet. Ennek köszönhetően eleget tudunk immár tenni 
a megrendelőink legmagasabb szintű elvárásainak is. Műhe-
lyünkben ugyanis nem sorozatgyártás folyik, az új marógép 
segítségével pedig lehetővé válik az egyedi, megrendelésre 
készített fém alkatrészek legyártása is.

A pályázat keretében történt fejlesztést megelőzően cégünk 
kínálatában hozzávetőleg 78 féle végtermék szerepelt, most 
azonban kétszer ennyi terméket áll módunkban felkínálni, mi-
vel nagyobb, komplexebb és a legkülönfélébb típusú alkatré-
szeket is elő tudunk állítani.

Jánosi Csaba, Nyárádremete

Méhészet létrehozása, fejlesztése és 
korszerűsítése

Elnyert LEADER támogatás: 40.000 EUR

A méhészettel még gyermekkoromban, nagybátyám 
gazdaságában ismerkedtem meg, akinek több mint 60 
család méhe volt. Itt sajátítottam el a méhészkedés 
alapjait, miközben segítettem a méhészetben adódó 
mindennapi teendők elvégzésében.

Később úgy döntöttem, magam is méhész leszek. 
2013-ban beiratkoztam az RMGE méhész képzésére, 
tanulmányaimat 2014-ben fejeztem be. Rögtön ezután 
azt is elhatároztam, megpróbálok élni a pályázati lehe-
tőséggel, hogy saját méhészetet hozhassak létre.

A támogatásból méhcsaládokat és korszerű méhé-
szeti eszközöket vásároltam, úgy mint elektromos méz-
pergetőt, fedelező kádat, méhészeti mérleget, viaszol-
vasztót, méhlesöprőt, inox letöltő tartályt és állványt, 
inox hordókat, valamint méhfüstölőt és atka elleni kö-
dölőt.


