
nyárádmentiKIS ÚJSÁG
A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 128. szám, 2016. február

Idén megnyithat az állatpiac

A hodosi mellett a szeredai állatpiacot is 

bezáratták tavaly ősszel. A szeredai polgármes-

ter elismerte: mihamarabb meg kell szüntetni 
azokat az állapotokat, amelyek ma a piactéren 
uralkodnak, és amelyért nem az önkormányzat 
a felelős, hanem a Vízügy, amely a Nyárád sza-

bályozásakor tavaly sártengerré változtta a terü-

letet. A piacot nemcsak korszerűsíteni, hanem 
hivatalosítani is. Az önkormányzat megteszi az 
első lépést: amint az időjárás megengedi, mun-

kacsoportjával az egész területet bekeríti saját 
költségén, a szükséges anyagok már be vannak 
szerezve. Ám a további munkálatokra forrásokat 
kell még szerezni.

Olyan beléptető rendszert alkalmaznak 
majd, amely külön bejáratot biztosít a vásárlók-

nak és eladónak, az állatokat pedig elválasztja a 
zöldségektől, élelmiszerektől és egyéb árucik-

kektől. Az állatpiachoz külön engedélyek szük-

ségesek, amelyek megkövetelik azt is, hogy egy 
ketrecben vagy karámban nem árusíthatja a gaz-

da a juhot a disznóval vagy épp a lovat a szarvas-

marhával. Továbbá mérleget, az állatok számára 
felszállóhelyet kell biztosítani és szerződést köt-
ni egy állatorvossal is. Az állatpiacot lekerítik a 
vásártér többi részétől, a területet korszerűsíteni 
fogják és visszaadják az embereknek. Az állatpi-
acot még az idén megnyitják, de a teljes piactér 
korszerűsítése két-három évbe is telhet.

Ugyanakkor elvetették azt az ötletet, hogy 
a piacot a város szélére költöztessék, mivel nem 
találtak olyan területet, amely alkalmas lett vol-
na erre a célra. A korszerűsítés után a piac és a 
mellette megvásárolt volt szövetkezeti gyártelep 
egy központi fekvésű, szerves ipari-kereskedel-
mi pontja lehet majd a kisvárosnak.

Megújul a városháza épülete

Az ősz folyamán elkezdték a városháza 
épületének felújítását. A tetőzet felújítása és 
a cserépfödém kicserélése után a nyílászáró-

kat cserélték ki, majd lefestették az épületet 
és új esővíz-csatornákat szereltek fel. Belül is 
folytatódik a javítás. Több iroda már előzőleg 
megújult, de kicserélték a recsegős padlót is, és 
felújították a folyosót és tanácstermet is. Ezt a 
folyamatot az idén sem akarják abbahagyni. Lé-

pésről lépésre dolgoznak az épületben, a mun-

kálatot kiterjesztik a pincéig. A beruházás saját 
alapból történik. 

A felújított emeleti folyósót és a tanácster-
met a Bocskai Napok keretében adták át haszná-

latra. A terem más kinézetet kapott, álmennye-

zetére lámpatesteket és videókivetítőt szereltek 
fel, egyik falát hatalmas tapéta borítja, amelyen 
a Szeredát ábrázoló régi képeslapokból készült 
montázs látható. 

Tavaly nyáron megtörtént a polgármeste-

ri hivatal udvarának a felújítása is. Egyúttal a 
bentlakás épületének udvar felöli falát is kija-

vították, újrameszelték. Az idei költségvetésben 
arra is kerítenének pénzt, hogy az önkormányzat 
udvarán, a bentlakás mögötti épületet lebontsák, 
továbbá hátrább költöztetnék az andrásfalvi is-

kolaudvaron álló, raktárhelyiségül szolgáló fa-

épületet is, hogy további teret nyerjenek itt.

Más középületeket is 
feljavítanának

Az idén szeretnék folytatni a hasonló felújí-
tási munkálatokat a szentannai és demeterfalvi 
kultúrotthonoknál is. Az állattartók egyesülete 
megvásárolta a volt mezőgépészeti állomástól 
(SMA) az egykori pékség épületét, ez így az 
iskolának szerves része lett, ugyanis használatra 
bérbe vette tőle az önkormányzat. Ezt az épületet 
is át kellene alakítani egy kis tornateremmé. Az 
épület régi, így a költséghatékonyság érdekében 
a következő télre itt is ki kellene cserélni az ab-

lakokat. Az átalakítás, felújítús terve tavaszra 
készül el. 

Felújítást terveznek a főtér sarkán álló egy-

kori szülészet épületére is. Az épületen teljes 
korszerűsítést szeretnének a tetőzettől az épület-
tel együtt a felszerelésekig, és ezt önerőből nem 
tudják kivitelezni. Az épület teljes rendeltetése 
még nem egészen tisztázott. A családorvosi ren-

delők mindenképp helyet kaphatnak itt a továb-

biakban is, ugyanígy az első részében is maradna 
a Szent Veronkia Otthon. Az épület hátsó, immár 
üres részét, az egykori szolgálati lakást továbbra 
is megtartanák és lakhelyül ajánlanák fel fiatal 
orvosoknak, orvosházaspárnak, de érkezett már 
kérés, amely értelmében alapítványi székházat 
alakítanának ki benne. A kérdésről még nem 
döntött a helyi tanács.

Átadták a szentannai iskolát

A szeptemberben kezdődött új tanévtől 
használatba vehették a gyerekek a Szentannai 

úton épült új iskolát. 
Több évnyi várakozás 
után sikerült befejezni 
ebben a városrészben is 
a kétszintes, világos, tá-

gas, mosdókkal ellátott 
új iskolát. Sok kérdés, 
kétely, pénztelenség és a 
végén gyors munkaütem 
jellemezte a beruházást, 
a lényeg viszont az, 

hogy most a gyerekek egytelen helyen, megfele-

lő és korszerű körülmények között tanulhatnak. 
Trufán József, a Deák Farkas Általános Is-

kola igazgatója köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak, de Gecző András titszteletesnek és 

a helyi re-

f o r m á t u s 

egyháznak 
is, amiért a 

m u n k á l a -

tok idejére 
h e l y s z í n t 
biztosítot-
tak az oka-

tatás számára. A Megyei Tanács alelnöke, Szabó 

Árpád is gratulált az önkormányzatnak, hogy 
sikerült kivitelezni a tervet. Tóth Sándor pol-

gármester a szentannai lakosságnak a türelemért 
mondott köszönetet, míg a kivitelezőnek azért, 
amiért sikerült határidőre befejezni a munkála-

tokat.

Dolgozik a Bekecs

Benő Barna, a Bekecs néptáncegyesület 
elnöke is örül annak, hogy ha nem is kellett vé-

gül tűzoltósági engedély, de került pénz a városi 
költségvetésből és sok mindent pontra tudtak 
tenni a kultúrotthonban. A tervezett próbater-
mük elkészült, ezután annak felszerelése, főleg 
s p e c i á l i s 

világítótes-

tek elhelye-

zése jelent 
f e l a da t o t , 

hiszen stú-

d i ó t e r m e t 
szeretnének 
kialakítani, 
azaz minden olyan feltételt megteremteni, ami 
egy színházban is adott egy-egy előadás rögzí-
tésére. Ehhez persze pályázni fognak, mert saját 
pénzalappal nem rendelkeznek még. A Bekecs 
néptáncegyüttest a Bocskai Napok alkalmával 
láthatta a hazai közönség, ekkor a tavalyi évzáró 
gálát mutatta be az öt különböző korcsoport.

Felújításra vár a tornaterem

 A középiskola udvarán álló régi tornate-

rem korszerűsítése is egyre időszerűbb lesz. 
Néhány helyen beázott a teteje, s ez hovatovább 
a mennyezetre, majd a parkettára is átterjedhet. 
A tetőszerkezet nagyon meredek, rosszul terve-

zett, nem lehet javítani, nem lehet hozzáférni. 
Az épületet már meg is vizsgálta egy tervező, ő 
fogja megmondani, hogy mit lehet vele kezdeni, 
de a mostani formájában nem jó – jelentette ki 
a polgármester. Teljes mértékben fel kell újítani 
az épületet, teljes termikus rehabilitácóra lesz 

szükség: a 
régi vas-

ablakokat 

ki kell 

cseré ln i , 
az épületet 
szigetelni 
kellene, a 
régi csem-

pekályhá-

kat le kellene bontani, hiszen hiába ég bennük 
folyamatosan a gáz, nem tudja kifűteni a csarno-

kot, nem gazdaságos – ehelyett inkább központi 
fűtésrendszert kellene kiépíteni. Erre is terv ké-

szül, hogy pályázati úton tudjanak pénzt szerez-

ni a beruházásra.

Isten emlékezni 
tanítja az ő népét, mert 
emlék nélkül gyökér-
telen lesz egy nemzet. 
Ha úgy emlékezik egy 
nép, hogy Istenről sem 
feledkezik meg, akkor 
lesz ereje a jövendőre 
és lesz megtartatása is 
– hangoztatta Székely 

Endre lelkész a református templomban tartott 
istentiszteleten. A Bocskai Dalkör műsora után a 
templom előtti téren álló szobornál helyezték el 
az emlékezés koszorúit Nyárádszereda hét anya-

országi testvértelepülése, a szeredai egyházak, 
iskolák, civil és politikai szervezetek képviselői, 
önkormányzati és megyei elöljárók, valamint a 
Történelmi Vitézi Rend képviselői.

Bocskai fejedelem a tettek embere volt, 
Erdély és Magyarország jobb sorsát, jövőjét ha 
kell, fegyverrel, ha lehet, okos praktikákkal, tár-
gyalással, békekötéssel, de tettekkel biztosította. 
Az általa vezetett szabadságharc – történelmünk 
egyetlen sikeres szabadságharca – a bécsi béke 
megkötésével ért véget 410 évvel ezelőtt. Bocs-

kai szabad ország szabad uralkodója lett.  Meg-

nyerte a háborút, ő diktálta a békefeltételeket 
Sztambulnak, Bécsnek.  A korszakalkotó bécsi 
béke (1606. június 23.) megkötésével Magyaror-
szágon és Erdélyben törvénybe iktatták a vallás-

szabadságot. A kassai országgyűlésen hangzott 
el ismert mondása: „Hitünknek, lelkiismeretünk-

nek és régi törvényeinknek szabadságát minden 
aranynál feljebb becsüljük.” Üstökös csillag 
volt, nagy fénnyel jött, hirtelen tűnt el, ám a re-

formáció halhatatlan hősei között tartják számon. 
Végrendelete nem a papírra vetett mondatokban 

rejlik: életművét testálta utódaira – hangzott el az 
ünnepi méltatáson.

Bocskai István fejedelemnek (1605-1606) 
elsőként az Országházban, másodikként a Hősök 
terén álltottak szobrot Budapesten, míg Nyárád-

szeredában a harmadikat állította tiszteletére a 
hálás székely nép 1906-ban, a bécsi béke 300. 
évfordulóján. Eredetileg csupán egy szerény 
emlékoszlopot állítottak volna a fejedelmi béke 
tiszteletére, de annyi pénz gyűlt, hogy a fiatal 
marosvásárhelyi szobrász, Horváth Géza bronz-

szobrot készített. Ahogyan Bocskait háromszor 
kiáltották ki uralkodónak, úgy nyárádszeredai 
szobrát is háromszor állították fel eddig a kisvá-

ros főterén. A „szablyás fejedelemnek” Genfben, 
a reformáció emlékfalánál is szobra áll, ezt azzal 
érdemelte ki, hogy kivívta a vallásszabadságot 
biztosító bécsi békét.

Gligor Róbert László

A dűlőn szürke csorda: szuszog, gőzöl a köd, 
szarvuk pár jegenye, meredten, mozdulatlan. 

Akárha fejőszéken, egy fatuskón ülök. 
Hát Istenem-uram, megint magam maradtam.

A ködöt őrizem, terelem a szelet, 
este Holdat gyújtok, s még megannyi a dolgom. 

De végzem szótlanul, ami rám méretett, 

lépem a földeket, a folyókat akózom.

De Istenem-uram, adj már meggyfavirágot, 
gombát és gólyahírt az árokpart füvébe, 

adjál egy szeretőt, gyújtsál szemébe lángot, 
hogy bírjam bírhatatlan kegyelmed még pár évre.

Ladányi Mihály
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Rég volt ennyi pénz és eredmény
A tavalyi év bizonyos szempontokból kedvező volt a kisváros számára, 2014-hez viszonyítva sok pénzt 
osztottak vissza helyi fejlesztésekre az államkasszából, így be tudták fejezni az útjavítást, iskolaépítést, 
folyik a lakosság rácsatlakoztatása a közműhálózatokra. Az idei évre is sok terv maradt, talán a költségve-
tés is megenged bizonyos fejlesztéseket – tudtuk meg Tóth Sándor polgármestertől.

Folytatják a háztartások 
csatlakoztatását

A városban még mindig vannak olyan kis 
utcák, ahol nincs kiépítve az ivóvíz- és szenny-

vízcsatornázási rendszer. Andrásfalván vannak 
olyan utcák, sikátorok, amelyek a közelmúltban 
lettek utcának minősítve, de ott is igyekeznek a 
fővezeték bővítésével, azaz egy-két csatlakozta-

tási aknát helyeznek el, hogy „leszállhassanak” 
a gerincvezetékről, és ahol lakossági igény van, 
elkezdjék a bővítést.

Ahogy a fővezeték a talajba kerül, párhuza-

mosan elvégzik a csatlakoztatási aknák behelye-

zését is. Nemrég az önkormányzat pénzforráshoz 
jutott, így van anyagi fedezet a csatlakoztatási 
munkálatokra. A tavalyi év végén sikerült szer-
ződést kötni a Fejlesztési Minisztériummal, 
amely 2,2 millió lejt biztosít erre a célra. Eddig 
a kivitelező csak annyit dolgozott, amennyire 
pénze volt a városházának, most azonban annyit 
tud fizetni a polgármesteri hivatal, amennyit 
csak dolgozni tud a kivitelező. Ezzel felgyorsul-
hat a lakossági csatlakoztatás folyamata.

Az önkormányzat akár önerőből is elkezdi 
a kiépült rendszer kiterjesztését, és az idén már 
hozzá is látnak a munkálatokhoz a Szentannai 
úton, azaz a Vécke-csatornán túl, hiszen azon a 
részen egyetlen métert sem dolgoztak a kivitele-

zők az elmúlt években. 

Utcákat aszfaltoztak

A mellékutcák aszfaltozásának gondolata 
nem újkeletű, a tavaly már öt utcára elkészült 
a terv. A pénzforrások csoportosításával, meg-

takarításával sikerült novemberben elkezdeni 
ezek megvalósítását, így szilárd burkolatot ka-

pott négy fontosabb mellékutca, amelyekben 
nemcsak hogy kiépült a víz- és csatornarend-

szer, hanem a működik is, azaz a lakosság rá-

csatlakoztatását is megoldották. Ezek a Malom, 
a Nyárád, az Arató (egykori Zsidó templom) és 
az andrásfalvi Templom utcák. A beruházás 965 
ezer lejbe került, és helyi költségvetési forrá-

sokból biztosították. Az ötödik tervbe vett utca, 
a Szabadság korszerűsítése elmaradt. Ennek az 
az oka, hogy mindenik utcát négy meter széles-

re tervezték, de mivel nem zsákutcák, ezért öt 
méterre szélesítették, hogy két ellentétes irányú 
jármű is elhaladhasson rajta egyidejűleg. Ez 
azoban többletköltségekkel járt, így a megsza-

bott pénzkeretet át kellett csoportosítani.
Az idén megoldják ezeknek az utcáknak is 

a megfestését, kitáblázását, és fekvőrendőröket 
is szerelnek fel, hiszen már itt is száguldoznak 
a gépkocsivezetők. Nem magasított építmények 
kerülnek ide, hanem műanyag forgalomlassítók, 
amelyeket belefúrnak az úttestbe.

Szabályoznák a főtéri forgalmat
Több éves munkafolyamat végén tavaly 

befejezték a 135 (Marosvásárhely-Nyárádma-

gyarós) és a 135A (Havadtő-Nyárádszereda-
Jobbágytelke) megyei utak Szeredában levő 
szakaszainak teljes felújítását. Kivételt képez 
egy 150 méteres szakasz a település főterén. 
Nem véletlenül maradt ki ez, hanem azért, mert 
itt közlekedésrendészeti beavatkozásra lesz 
szükség a forgalom irányítása érdekében. Ebben 
a kérdésben a lakosság, a civilek véleményét is 
ki szeretnék kikérni. Mindenképpen körforga-

lomban vagy forgalomirányító felfestésekben 
gondolkodnak. A polgármester határozottan ál-
lítja: a főtéren áthaladó forgalmat mindenképp 
szabályozni, irányítani kell. 

Következik a járdaépítés

Az elvégzett szennyvíz- és ivóvíz-beköté-

sek és aszfaltozások maguk után vonják a jár-
dák újjáépítését. Nem is gondolták volna, hogy 
ezen munkálatok miatt ennyire tönkremennek a 
járófelületek. Azonban a kérdéssel foglalkoznak 
és már az idén elkezdik a munkálatokat, három 
éven belül egész Szereda járdásítva lesz, vagyis 
évente több kilométer új járófelület épül. Első-

sorban újjáépül a várost átszelő Marosvásár-
hely-Nyárádmagyarós megyei út mentén, azaz 
a Rózsák útján, a Petőfi Sándor utcában és az 

Andrásfalvi úton. Utána következik a Havadtő-
Jobbágytelke megyei út mentén, azaz a Szen-

tannai úton, a Jegenye és a Fűzfa utcákban. He-

lyenként az út mindkét oldalán járda épül, olyan 
helyeken is, ahol eddig nem volt. Ugyanakkor 
azokban a mellékutcákban is újjáépítik és ese-

tenként kibővítik a járdahálózatot, ahol a talajba 
kerültek a víz- és csatornavezetékek.

Hogy milyen forrásokból végzik majd a be-

ruházást, még nem tudni, azonban nem fogják 
megvárni, amíg európai források nyílnak vagy 
kormánypénzek lesznek ilyen célra lehívhatók. 
A polgármester a lakosság megértését kéri, ígér-
ve, hogy idén a lehető leghamarabb lépnek eb-

ben az ügyben is.

Ugyanakkor újításra is számíthatunk. Ter-
vezőkkel dolgoznak azon, hogy ahol a hely 
megengedi, ott 1,5-2 méter széles járdákat épít-
senek, így azon a gyalogosok és kerékpárosok 
számára külön sávokat alakítanának ki, mivel az 
utak jelenlegi szélessége nem engedi meg, hogy 
azon alakítsanak ki kerékpársávot is. Sokan 
közlekednek gyalog, kerékpárral, babakocsival 
Szeredában, ezért nemcsak a kényelmükre, ha-

nem biztonságukra is figyelni kell. A tervezési 
fázis nem fog sok időbe telni, hisz a törvény 
által előírt típusterveket használják, ezekre en-

gedélyeket lehet szerezni és dolgozni velük. A 
főtér jelenlegi kinézete sem esztétikus, így a bal 
oldalon (a városháza oldalán), miután már a csa-

torna- és vízvezetékeket és a bekötő aknákat a 
földbe helyezték, hamarosan el fogják kezdeni a 
tönkretett járdarész teljes újjáépítését, térkővel 
való burkolását. Miután ezzel az oldallal vé-

geztek, sor kerülhet a jobb oldali (a rendőrség 
felöli) rész felbontására a vezetékek elhelyezése 
érdekében.

Adónemeket töröltek el

A helyi tanács novemberben tárgyalt a 2016. 
évi adók és illetékek szintjéről. Azok az állam-

polgárok, akiknek kamatozó adóhátrálékuk van, 
ötven százalékos kamatkedvezményt kapnak, 
ha a tartozás és kamat összegét március 31-ig 
befizetik a városi pénztárba. Figyelem: nem az 
adó, hanem a kamat felét engedik el. Mintegy 70 
ezer lejes kamattal tartoznak magánszemélyek 
az államnak a városban. „Bízunk benne, hogy el 
fog érni az üzenet az érintett személyekhez, és 
eljönnek a polgármesteri hivatalba törleszteni 
az adósságukat” – fogalmazott a városvezető.

Két illetéket eltöröltek január 1-jétől. Ezek 
egyike a helyi rendőrség fenntartására megsza-

bott személyenkénti 25 lej. Ez nem jelenti a 
helyi rendőrség megszűnését, megpróbálnak a 
továbbiakban a meglévő pénzalapokból gazdál-
kodni, és vagy rendet teremtenek a helyi rendőr-
ség portáján és olyan szolgáltatást nyújtanak a 
lakosságnak, amilyent kell, és amilyenért eset-
legesen majd ismét lehet illetéket kiróni, vagy 
előbb-utóbb meg kell szüntetni ezt az intéz-

ményt. A másik megszűnő illetéket tavalyelőtt 
vezették be: minden gazda, akinek külterületen 
egy adott parcellában földje van, évi 10 lejt kel-
lett fizessen a mezei út használatáért. Az ebből 
az illetékből szerették volna feljavítani a mezei 
utakat, de látványos előrelépés nem volt, ezért 
lemondtak az összegről.

Január 1-jétől magánszemélyek esetében 3 
lejről 4-re nőtt a havi szemételszállítási illeték, 
viszont csökkent a jogi személyek esetében. Ed-

dig a cégek minden alkalmazott után havi négy 
lejes illetéket fizettek, ettől az évtől azonban 
összességében csak húsz lejjel tartoznak a hul-
ladék elszállításáért, azaz szinte felét kell majd 
fizetniük az eddigi összegnek.

Vendégoldal: Nyárádszereda város
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Színvonalas kulturális és közéleti programok-

kal ünnepeltek február 19-21. között a szeredaiak 
és vendégeik a 23. alkalommal rendezett Bocskai 
Napok keretében.

Pénteken labdarúgó tornával és történelmi 
vetélkedővel vette kezdetét a Bocskai Napok ren-

dezvénysorozata Nyárádszeredában. A Bocskai 
István középiskolában helyi és erdőszentgyörgyi 
diákok mérték össze történelmi tudásukat, teljesen 
új konteksztusban és más didaktikai módszerekkel 
próbálták bemutatni Bocskai korát. 

Szombaton délelőtt nemcsak helyi, vásárhelyi 
és szovátai művészek és értelmiségiek is megtisz-

telték az ünnepet. Tóth Sándor polgármester mél-
tán nevezte nívósnak azt a két-három napot, amikor 
a kultúra révén „tiszteljük a múltunkat, értékeljük 
jelenünket, hogy holnaptól a jövőn munkálkodhas-

sunk”. A művelődési ház előcsarnokában irodalmi 
műsorral köszöntötték az egykori fejedelmet ün-

neplő szeredaiakat és vendégeiket a középiskolá-

sok:  „Történjen bármi, míg élünk s meghalunk, 
mi egy vérből valók vagyunk” – énekelték a Bocs-

kai zászlaja mellé felsorakozott ifjak.
Ezt követően Kelemen Ferenc mutatta be 

Szucher Ervin újságíró Toronyba zárt anyanyel-
vünk című riportkötetét a mai Románia különbö-

ző szegleteibe vetődött, szórványban élő magya-

rokról. Anyanyelvünk segélykiáltásait hallatja a 
szerző torokszorítóan fájdalmas és lélektisztítóan 
felemelő riportokban azokról a „szegény árva ma-

gyarokról”, akikről nem szól publicitás, de akik 

helytállnak magyarságukért ott is, ahol elveszett a 
lélek, elveszett a gyökér.

Első alkalommal mutatkozott be Nyárádsze-

redában Dávid Júlia festőművész is, akit gyökerei 
idekötnek. Ő a festészet nyelvén láttatja a világot, 
munkáival is figyel-
meztetve, hogy men-

nyire fontos megőrizni 
és felmutatni sajátos 
értékeinket. A most 
kiállított hatvan mun-

ka a honfoglaláskorig 
visszanyúló gazdag 
népművészet elemeit 
hordozza, egy szép és 
sejtelmes világot tár fel 
– mondta el Nagy Mik-

lós Kund művészeti író. A programot a szerencsi 
Ringler István tárogatón előadott játéka zárta, míg 
Hajdúdorog polgármestere könyvcsomagot nyúj-
tott át a városi tékának.

Szombat délután a helyi tanács díszülésé-

re került sor. Egyöntetűen fogadta el a testület a 
határozattervezet: a város fejlesztésében, az élet 
különböző területein végzett kiemelkedően hasz-

nos munkája elismeréséül az önkormányzat Bocs-

kai-díjjal tünteti ki Jakab Tamást. Jakab 1920-ban 
született Gegesben, 1949-ben ott volt a Nyárád 
kisipari termelőszövetkezet alapítói között, majd 
1954-től szinte harminc évig volt a vállalat ve-

zetője, amely az ő irányítása alatt felvirágzott, az 

1970-es években már másfélezer alkalmazottja 
volt. Ügybuzgó és jó gazda volt, vasakarattal és 
nemes lélekkel vezette a gyárrá fejlődött szövetke-

zetet, jelentős érdemeket szerzett a településnek, 
és minden politikai gáncs ellenére maradandó ér-

tékeket hozott létre.
A 96 éves öregúr megha-

tódva és nagy hálával vette át 
a díjat. Mivel 1941-48 között 
a marosvásárhelyi magyar ki-
rályi 23. honvéd határvadász 
zászlóaljban teljesített katonai 
szolgálatot, a hasonló nevű 
hagyományőrző egyesület is 
elismerő oklevelet nyújtott át 
neki.

 A tanács döntését és a 
kitüntetettet üdvözölte a Maros Megyei Tanács 
alelnöke, Szabó Árpád is, majd a magyarországi 
testvértelepülések küldöttségei köszöntötték az 
ünneplőket: Csige Tamás hajdúdorogi, Fenyves 

Péter móri, Sztán István aszódi, Csőszné Kacz 
Edit simontornyai, Kulcsár István örkényi és Egeli 

István szerencsi elöljárók is.
Szombat este táncgálára hívták a kisvárosi 

közönséget. A műsor első felében a Bekecs nép-

táncegyüttes öt korosztálya vonult színpadra, be-

mutatva az elmúlt egy év munkáját, az est második 
felében a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes 
mutatta be az Itt a farsang, áll a bál című nagy-

műsorát.

Bocskai Napok Nyárádszeredában

foytatás a 4. oldalon

A Bocskai Napok keretében tartották meg az 
idei szalagavató ceremóniát a szeredai középiskola 
végzősei körében. 
A tizenkettedikes 
diákok a művelő-

dési ház színpadán 
keringővel gyö-

nyörködtették a 
közönséget, majd 
a tizenegyedikes 
tanulók köszön-

tötték őket. Fülöp 

László igazgató 

elmondta: a szalagavatást a nagykorúsítás jelképe-

ként tartják számon. Mindenki akkora feladatot kap 
az életben, amekkorára megérett, 
amekkorát meg tud oldani, amek-

korát bölcsessége elbír. A felnőtté 
válás nem akkor kezdődik, ami-
kor szalagot tűznek a mellünkre 
vagy betöltjük a 18. életévet, 
vagy megszerezzük az autóveze-

tői jogosítványt. A felnőtté válás 
egy folyamat, amelynek része ez 
a nap is. „Nem lesztek nagyobbak 
holnap, de amikor a szalagot fel-

tűzik, koccintottatok a pezsgős pohárral, holnap-

ra valami a lelketekben meg fog változni. Érezni 
fogjátok: egy kicsivel érettebb lettem” – fejtette ki 
az iskola vezetője, aki azt kívánta az idei végzős 
diákoknak, hogy életük boldog legyen és olyan, 
amilyennek eltervezték.

Elsőként az igazgató mellére tűzték fel a fe-

hér szalagot, ő pedig az osztályfőnökökére, akik a 
maguk során a színpadra vonuló tanulókat jelölték 
meg ezzel. Megtudtuk: idén 76 diák végez a kö-

zépiskolában, de vallási vagy egyéb okokból nem 
mindenki kívánt ünnepi ruhát ölteni erre az alka-

lomra. A színpadra csupán 55 diák vonult fel.

Szalagavatás a Bocskai diákjainál

Szinte minden nyárádmenti  közösségben, 
településen bállal, karnevállal, mókázással ünnep-

letek kicsik és nagyok az idei rövidre sikeredett 
farsangi időszakban. Házasember- vagy kosaras 
bált szinte minden községben szerveztek, Reme-

tén pedig a tűzoltók szereztek kellemes meglepe-

téseket a meghívottaknak.
A szeredai Bocskai Dalkör női kara a nagy 

sikerre és érdeklődésre való tekintettel idén is  két-
szer mutatta be szokásos farsangfarki műsorát. A 
„Szó fogadó”-ban a szórakozás, mókázás és a kö-

zelgő polgármesterválasztási kampány is helyett 
kapott, a dalok és rövid vidám jelenetek egymást 
követték. A műsor utolsó részét a „csípősnyelvű-

ek” műsora tette ki, mert „szeredai menyecskék, 
nyitva van a szemecskék” és mindent meglátnak, 
amit (nem)kellene és énekeikkel ki is csúfolják a 
helyi hiányosságokat, visszásságokat. 

A Jeddi Nyugdíjas Klub is szervezett farsan-

gi mulatságot, amelyen több mint hetven személy 
szórakozott, táncolt, maskarázott, mókázott. A 
szervezők italt tettek az asztalra, mellé “borsos 
tokányt” és tortát tálaltak, a remek hangulatot 
zenészek és énekes biztosította. Értékes nyeremé-

nyeket is kisorsoltak a résztveők között, de haj- 
és fogápolási csomagokat is nyerhettek. A Jeddi 
Önkéntes Szervezet minden tagnak egy kalocsai 
mintával hímzett darabot ajándékozott. Adorján 
Nimród Attila elnök köszönetet mondott id. Csíki 
Imre alapítónak és Dávid Béla tiszteletbeli elnök-

nek, a klub minden tagjának, számukra boldog, 
örömteli pillanatokat, éveket kívánt. A község 
alpolgármestere, Bányai István kifejtette: dícsé-

retes dolog, hogy ezek 
az emberek felrázzák 

ezt a korosztályt és a 

közösséget, és foglal-
koznak az idősekkel, 
vidámabbá teszik azok 

mindennapjait.
Csíkfalva község 

tanintézményeiben 
sem maradt el a far-

sangi mulatozás, jelmezbálozás. A jobbágyfalvi 
kultúrotthon szűknek bizonyult a farsangi kaval-
kádon. A műsort a csíkfalvi iskola néptánccsoport-
ja nyitotta meg, majd az óvodások, kisiskolások 
versikés jelmezbemutatója következett, de nagy 

sikernek örvendtek a nagy számban fellépő felső 
tagozatosok bemutatói is. A tömeg bálozhatott, 
közben fánkot, kürtős kalácsot, teát kínáltak, sors-

jegyekkel nyereményeket lehetett szerezni.
A szentmártoni óvodások a fonóba vonultak, 

ahol a lányok dolgozgattak, a beérkező legények-

kel énekeltek, táncra perdültek vagy épp csúfolták 
egymást, amikor bekopogtak az ajtón és közölték 
a hírt: megholt Illyés, a vén bolond. A fárságolók 

vállukra vették a pórul jártat és 
az udvar közepére vitték, ahol 
meggyújtották, hiszen “Illyés hát-

rahagyra, hogy testét ne hagyják 
a szabadban, porát a tűz égesse, 
hogy a telet elkergesse”. Ezután 
mindenkit farsangi lakomára hív-

tak, de a gyerekeket ügyességü-

kért ajándékok is várták. Vadad-

ban is hasonlóképp szórakoztak, 
az óvodások és a kisiskolások műsorral, jelmez-

bemutatóval, ügyességi játékokkal jelentkeztek a 
kultúrotthonban, ezt követően elégették a kiszebá-

bot, amelyet ők maguk készítenek minden évben 
– az ideit ötletesen Zabolának keresztelték. 

Farsangi kavalkád a Nyárádmentén



Januárban iskolák összevonásáról döntött a Maros megyei tanfelügye-

lőség: a csökkenő gyereklétszámra és gazdasági okokra hivatkozva több 
iskolát vonnának össze, és Szeredát is kiszemelték maguknak. A bizottság 
döntése értelmében a Deák Farkas Általános Iskola elveszítené önálló jogi 
személyiségét és beolvasztanák a Bocskai István Elméleti Líceumba.

A tanfelügyelőségi döntést értetlenül és felháborodva fogadták a szeredai 
vezetők, hiszen itt az előírtnál nagyobb létszámú a diákság, és a személyzeti 

leépítést is megoldotta volna a városvezetés 
úgy, hogy senki ne maradjon állás nélkül.

Tóth Sándor polgármester úgy véli, 
hogy a tanfelügyelőség szembe megy a tör-
vényekkel. Ők kellene alkalmazzák a tan-

ügyi törvényt, de most éppen azzal szemben 
hoztak egy önkényes döntést. A szeredaiak 
megkérdőjelezték a tanfelügyelőség állás-

pontját és néhányszor találkoztak is a megyei 
vezetőkkel, akik bár egyetlen törvénycikkellyel sem tudják határozatukat 
alátámasztani, mégsem hajlandóak elfogadni a szeredaiak álláspontját, érve-

lését.  Ezért már meg is szűnt a párbeszéd a két fél között. A tanfelügyelőség 
csak gazdasági szempontok szerint döntött: a minisztérium felszólítására 
csökkentenie kell a nem didaktikai személyzet számát. Szerintük az iskolák 
összevonásával az adminisztratív személyzetet csökkenteni lehet, igazgatói, 
aligazgatói állások szűnnének meg, és szerintük a titkári és könyvelői mun-

kát is meg lehet oldani kisebb szemlélyzettel. 
A szeredai polgármester biztos abban, hogyha bíróságon támadják meg 

a döntést, megnyerik a pert. Ám ez csapdát is rejt. Ugyanis a jelenlegi tan-

felügyelőségi vezetők még három évig a helyükön vannak, és megtörténhet, 
hogy a per után bosszúból támadni kezdenék a szeredai iskolákat, állandóan 
ellenőrzéseket tartanának és hibákat keresnének. Nem beszélve arról, hogy 
az érettségin és kisérettségin hátrányosan különböztetnék meg a szeredai 
diákokat, ezzel csökkentenék továbbtanulási esélyeiket. ”Büszkék leszünk-e 
rá, hogy igazunk van?” – tette fel a kérdést a polgármester, akinek ennél 
fontosabb célja, hogy az érettségi átmenő aránya a 31-ről 50 vagy akár 70 
százalékra nőjjön Szeredában. 

Február 16-án száztíz személy jelenlétében tartottak egy utolsó mérlege-

lést: a város polgármestere arra volt kíváncsi, hogy a pedagógusok és szülők 
hogyan látják a szeredai iskolaösszevonás következményeit. 

A felvezetés utáni hozzászólásokból kiderült, a kérdésnek erős érzelmi 
töltete is van, de egyértelmű politikai szándék is van mögötte. Végül kézfel-
emeléssel jelezték a jelenlevő pedagógusok és szülők, hogy támogatják-e a 
perfelvétel kérdését: 67 személy mellette szavazott, 7 ellene, 27 tartózkodott. 
A megbeszélés után Tóth Sándor lapunknak elmondta: „Egyértelmű szá-

momra az üzenet, a jövő héten ismertetem az álláspontot a helyi tanáccsal. 
A polgármesteri hivatal a közigazgatási bíróságon meg fogja támadni azt a 
vezetőtanácsi határozatot, amelyet a tanfelügyelőség hozott. Megyünk előre” 

– jelentette ki röviden az elöljáró.

Összevonnák a szeredai iskolákat – ha a helyiek is hagynák
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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

A 2015-ös év igencsak sikeres volt a Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet 
(NYISZ) számára, rendezvényeikkel ekkor tudták megszólítani a legtöbb fia-

talt. Ezekről és a tervekről Nagy Zolt elnökkel (fotó) beszélgettünk.
A NYISZ tavalyi legnagyobb rendevényére augusztus 1-jén került sor 

Ifjúsági udvar címmel. Újdonságnak, színfoltnak számított, kimondottan a 
fiatalokat célozta meg, és sokan látogatták meg a programokat. A gyerekek 
számára az egész Nyárádmentére kiterjedő rajzversenyt hirdettek, továbbá a 
zumba sem hiányzott a kínálatból, sokan táncoltak ezen a napon. Az udvaron 
előadásokra is sor került: diákok, egyetemisták számára a hatékony tanulás-

ról és a szexualitásról hangzottak el hasznos tanácsok, javaslatok szakem-

berek részéről. Két tehetséges erdélyi fiatal a stand-up comedy műfajával 
érkezett, este pedig sikeres szabadtéri bulival tettek pontot a kezdeményezés 
végére.

Októberben ismét megrendezték a már szokásos őszi nagytakarítási ak-

ciót, amelyen 120 fiatalt tudtak megszólítani: a több mint öt tonna hulladék 
összegyűjtése után szabadtéri programokkal várták a résztvevőket, gulyást, 
pólót kapott mindenki, voltak nyeremények és jót zumbázhattak. Ugyan-

csak októberben házigazdái lehettek a Táncházkaravánnak, amikor egy 

este néptáncot tanulhatott és táncházban szórakozhatott félszáz érdeklődő.
Egy kérdőíves felmérést is végeztek száz fiatal megkérdezésével, 

amelyből az derült ki: a  20-30 éves korosztály itthon 
képzeli el a jövőjét, viszont ahhoz, hogy itthon jól 
érezze magát, szükség lenne az önkormányzati és civil 
szféra hatékonyabb, célzottabb fellépésére, és színes, 
szórakoztató programokra is.

Ugyancsak tavaly az Erasmus program keretében 
egy pályázatot nyújtottak be, amelynek révén nyárád-

menti és európai fiataloknak szerveztek volna egyhetes 
közös programot nyelvtanulással, tapasztalatcserével, kapcsolatépítéssel. 
Próbálkozásuk sikere hajszálon múlott, de idén ismét próbálkoznak. A siker-
re való tekintettel idéni programjaikban ismét helyet kap az Ifjúsági udvar, de 
ezúttal bővíteni is szándékoznak azt, újabb programokat, de akár koncertet 
is nyújtanának majd a látogatóknak. Továbbá a Nyitott akadémia mintájára 
és sugallatára szeretnének idén több neves szakember meghívásával előadás-

sorozatot szervezni a fiataloknak különböző témákban. Hamarosan felhívást 
tesznek közzé egy nyárádmenti novellapályázatra is.

Lendületben a fiatalok

Tízezer lejnél nagyobb értéket képviselő és ezernél több kötetet számláló 
adománnnyal gazdagodott az elmúlt időszakban a gálfalvi könyvtár. 

Márton Ferenc községi könyvtáros 
elmondta: több adományozótól hozhat-
tak gazdag és értékes könyvrakományt. A 
Maros Megyei Könyvtár volt igazgatója, 
Mircea Artimon Mihail felesége 183 köny-

vét adományozta a nyárádmentieknek, az 
ugyancsak vásárhelyi Daróczi Béla is 83 
kötetet juttatott el ide. A legnagyobb tételt 

a könyvtár szomszédságában élő Csíki Alberttől kapták: 620 kötetet,  de a 
vásárhelyi Ollender Edittől is vehettek át több doboznyi könyvet. Márton Fe-

rencet meglepte, hogy olyan családi könyvtárak darabjait engedik át nekik, 
amelyekre nem is  gondoltak volna, és mindenikben értékes, egyedi darabok 
vagy sorozatok is vannak. Nemcsak adományok révén bővül a téka állomá-

nya, hanem a helyi költségvetésből is kiutal a községvezetés egy-kétezer lejt, 
amellyel új könyveket vásárolnak. A könyvtár 7545 kötettel rendelkezik, eb-

ből 5638 magyar vagy többnyelvű. Nyilvántartott olvasójuk száma 238, eb-

ből 140 rendszeresen látogatja a tékát, 489 látogatás alkalmával 753 könyvet 
kölcsönöztek ki az olvasók.

Adományokból bővül a gálfalvi könyvtár

Február 5-én került sor a második osztályosok Nagyapó mesefája mese-

mondó versenye körzeti szakaszainak vetélkedőire. 
Volt egyszer egy szegény legény, aki szerette volna elnyerni a király-

kisasszony kezét. De a király csak akkor adhatta neki, ha a világ legszebb 
magyar népmeséjét viszi el neki. Mivel Jankó nem tudott mesélni, bejárta az 
országot-világot és a legjobb mesemondó gyerekeket Koronkába hívta, hogy 
megtanítsák őt mesélni. Huszonhat gyerek jött el Backamadarasról, Ákosfal-
váról, Göcsről, Cserefalváról, Kendről, Balavásárról, Jeddről, Koronkából 
és Marosvásárhelyről, akik a legszebb történeteiket adták elő, szünetekeben 
pedig népi gyermekjátékokban vettek részt.

A gyerekek meséi a napsugarakat is előcsalogatták, és jutalmuk egy cso-

dálatos délelőtt volt – mondta Gáspár Ildikó zsűrielnök, aki a gyerekeket arra 
biztatta, meséljenek minél többet, használják ezt a tehetséget, hogy mások is 
élvezhessék meséiket. 

A bizottság döntése során Fúrós Sarolta, Papp Dániel, Gál Alexandra 
Bernadett dícséretesek mellett a harmadik helyet az ákosfalvi Nagy Szabolcs 
Botond (tanítónő Máthé Delinke), a másodikat a Romulus Guga iskola ta-

nulója, Székely Katalin Virág (tanítónő Jakab Emőke) foglalta el, a legjobb-

nak pedig a backamadarasi Fejér Johanna 
(tanítónő Kőműves Edit) bizonyult. Az 
eredmény hallattán a kis Johanna sírva 
fakadt, mert meglepődött, nem számított 
ilyen sikerre.

Dósa Ibolya igazgatónő lapunknak 
elmondta: a felkérés a tanfelügyelőség 
részéről érkezett, ők szívesen vállalták a 

szervezést. Nagyon hasznosnak tartják ezeket a rendezvényeket, mert már itt 
megalapozódik a mesemondás, a szép magyar beszéd továbbvitele.

Kis mesemondók Koronkán
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A jövő faluképéről tanácskoztak
Építészeti és műemlékvédelmi szakmeberek az önkormányzati 

szféra képviselőivel ültek asztalhoz február 18-án Vármezőben, hogy 
arról egyeztessenek, milyen szabályozásokat kellene alkalmazni az 

építkezések során, hogy megtarthassák a hagyományos faluképet és 
az értékeket.

Az épített és természeti örökség területén több projektet valósí-
tottak meg a Nyárádmentén, rengeteg felmérés, tanulmány készült, az 
ország legjobb szakembereivel dolgoztak az utóbbi években, mégis 
úgy érezték, hogy bizonyos dolgok párhuzamosan futnak. Amíg a ta-

nulmányok készülnek, a felmért értékek lassan eltűnnek az életünkből 
– véli Antal Zoltán kistérségi ügyvezető. A mostani szakmai találkozó 
azért volt időszerű, mert a legtöbb felső-nyárádmenti község most dol-
gozza át a területrendezési tervét (PUG). Míg rengeteg dokumentáció 
készült értékeinkről, addig a PUG-okban ezek a kistérségi törekvések 
nem jelentek meg. Most még nem késő lépni, hogy bizonyos szabá-

lyozások szintjén megjelenjen a tervekben a hagyományos falukép 
elemeinek védelme, megtartása. A hiányosságok mellett értékek is 
vannak vidéken, amelyek az urbanizáció és globalizáció hatására ve-

szélybe kerültek. Ezért fenntartható fejlesztésben kell gondolkodni, és 
ez a szakmai munka is alkalom arra, hogy elemezzék, miként segítik 
az értékek megtartását a területrendezési szabályozások.

Szakemberek, jó példák

Rodics Gergely, a Pogány-havas akciócsoport menedzsere arról 
szólt, mennyire összeegyeztethető a hagyomány és a korszerűsödés a 
vidékfejlesztés során. Beszélt azokról az építészíti típustevekről, ame-

lyek ingyenesen megszerezhetők a Hargita Megyei Tanácstól, és szó 
esett a falusi csűrök, régi épületek felújításáról, „újrahasznosításáról” 
is. Furu Árpád építészmérnök a Felső-Nyárádmentén 2013-ban vég-

zett kutatásaik, felméréseik nyomán készült tanulmányokat mutatta 
be, amelyek lényege, hogy rámutatnak a megfelelő anyaghasználatra, 
javaslatokat fogalmaznak meg és példaértékű épületeket mutatnak be, 
amelyek figyelembe vétele segítheti a hagyományos falukép megőrzé-

sét a jelenlegi építkezési irányzatok között is. László Annamária mű-

vészettörténész a PUG-ok részét képező történelmi dokumentációkra 
hívta fel a figyelmet, Guttmann Szabolcs műémlékvédelmi szakember 
Nagyszeben belvárosának korszerűsítési terveiről beszélt, míg Eugen 
Vaida építész a szászföldi régi épületek felújítási munkálatait ismer-
tette.

Nem kell túlszabályozni

Ezek a szakmai műhelymunkák sosem konkrét eredménnyel zá-

rulnak, de „még egyet léptünk abba az irányba, amely a sikert, a vég-

eredményt jelenti, hogy az emberek és a döntéshozók megértsék ennek 
lényegét” – összegezte lapunknak Antal Zoltán. Hiába beszélünk turiz-

musról, ha falvaink továbbra is a maihoz hasonlóan fognak kinézni. Ha 
a Nyárádmentét turisztikai 
desztinációként szeretnénk 
ismertetni, akkor pragmati-
kusan kell gondolkodnunk 
és az esztétikai kérdésekre 
is figyelni kell. A szakem-

ber lát esélyt, hogy a sza-

bályozások bekerüljenek a 
PUG-okba, és amikor va-

laki építkezési engedélyt vált ki, akkor hatni lehessen a szabályozások 
betartására. Ennek ellenére nem kell túlszabályozástól tartani. Nem 
kell bonyolult kérdésként felfogni mindezt. Minimális dolgokat kell 
szem előtt tartani építkezéskor, mint a tető lejtőszöge, az anyaghaszná-

lat, beépítettség, viszonyulás az udvar- és településszerkezethez. Ettől 
függ, hogy milyen lesz az új nyárádmenti ház és vele a falukép.

Szabó Árpád, a Maros Megyei Tanács alelnöke azt emelte ki, hogy 
míg Nyugat-Európában a vidéki környezetet tönkretették, addig ne-

künk gyönyörű tájaink és felbecsülhetetlen értékeink vannak, ugyan-

akkor ezeket tudatosan őriznünk kell. Építkezni, konfortot teremteni 
kell, de eközben figyelni kell sajátosságainkra és identitásunk meg-

őrzésére. 

Gólyafészek-program indul

Új és biztonságosabb gólyafészkek épülhetnek a jövőben a vidé-

ki településeken. A Natura 2000 Gondnokság gólyafészek-programot 
indít, amelynek lényege, hogy a fészek építését szolgáló fémkosarakat 
készíttetnek és juttatnak el évente két-három településre. Több hely-

ről érkezett megkeresés, visszajelzés, hogy a gólyafészkek nem áll-
ványokra készültek 
a villanyoszlopokon, 
ezért veszélyesek a 
villamossági rend-

szerre, hálózatra 
nézve. Ezért sze-

retnének az igénylő 
önkormányzatoknak 
egy-egy fészek-

kosarat készíttetni 
és juttatni, amit az 
energiaszolgáltató-

val egyeztetve szereltetnek fel a helyi hatóságok. Amint Kovrig Zoltán 

igazgatótól megtudtuk: az első kosarak Nyárádszeredába és Bözödre 
kerülnek. A Gondnokság ezúton is kéri a Nyárád és Küküllő menti 
önkormányzatok segítségét abban, hogy feltérképezzék a létező gólya-

fészkek helyzetét és ütemtervet készíthessenek a jövőre nézve.

LEADER program – hogyan tovább?
A LEADER program innovatív és „forradalmi” ötletként indult 

25 évvel ezelőtt Európában, mint gazdasági-vidékfejlesztési elképze-

lés. Románia EU-s csatlakozása után nálunk is bevezették, mint egy 
fejlesztési alprogramot. Viszont sajnálatosan Romániában nem az eu-

rópai elképzelést 
követték, így ab-

ból semmi nem 
v a l ó s u l h a t o t t 
meg, hanem ezt 
a programot az 
országos vidék-

fejlesztési prog-

ramra (PNDR) 
írták át, gyakor-
latilag annak lett 
egy kisebb, he-

lyi, párhuzamos 
programja. Az elmúlt fejlesztési ciklusban (2007-2013) a Nyárádmen-

tén is többnyire önkormányzatok tudtak pénzhez jutni belőle, a civil és 
vállalkozói szféra kevésbé, mert még mindig sok a tisztázatlan tulaj-
don- és jogviszony az emberek körében.

Az új ciklusban (2014-2020) a PNDR-ben továbbra is sok eddigi 
kiírás ismét megtalálható lesz, ezért ezt a programot kérjük folyama-

tosan figyelni a www.afir.ro internetes oldalon. A LEADER program-

ban a következő években csak olyan intézkedéseket lehet támogatni, 
amelyek teljesen újak és innovatívak és nem támogathatók a PNDR-n 
keresztül. Ez annyira meglepte a helyi akciócsoportokat (GAL), hogy 
azóta állandó tanácskozás folyik közöttük, hogy megvalósítható in-

tézkedéseket dolgozzanak ki. Eközben a Nyárádmentén február fo-

lyamán három községet kivéve megtartották a közösségi találkozókat, 
ahol 20-25 fős résztvételt jegyeztek átlagban. Elvileg a közösségek 
javaslataiból kellene kiindulni az új program intézkedéseinek magha-

tározásakor, de az idő rövidsége miatt még mindig nincs tiszta kép 
arról, hogy mi is várható ebben a programban. Amikor az intézkedések 
megszületnek és azokat jóváhagyják, azokat ismét kiviszi a munkacso-

port a közösségekbe, hogy mindenki megismerhesse azt, hogy milyen 
pályázati ötletekben lehet gondolkodni. A helyi kistérségi stratégiát 
április 9-ikéig lehet leadni a szakminisztériumban, eredményhirdetés 
augusztusban várható, ekkor dől el, hogy a Nyárádmente ismét LEA-

DER térség lesze-e és kezelhet-e LEADER pénzeket. Ha igen, akkor 
késő ősszel vagy a tél folyamán várható, hogy megjelennek az első 
pályázati kiírások.

EZ AZ ÖN REKLÁMJÁNAK HELYE!

Lapunk mellékletében reklámozhatja vállalkozása, intézménye, 
civil szervezete szolgáltatásait.

A lap havonta egyszer jelenik meg 3500 példányban,
és Lőrincfalvától Vármezőig olvasható, ugyanúgy az interneten is elérhető.

Érdeklődni, jelentkezni vagy árajánlatot kérni 
a 0744-525926-os telefonszámon lehet.


