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Szennyvízhálózat épül Jedden is

Gyarapodtak a tűzoltók

Nemrég egymillió eurót nyert Jedd a szennyvízhálózat kiépítésére.
A jó hírnek igencsak örül Bányai István polgármester, aki őszintén bevallotta: nagyon nehéz munka előzte meg azt a pályázatot, és a határidők szorossága miatt ő maga sem hitt igazán abban, hogy pályázatuk
nyertes lehet.
Eredetetileg Jedd is részét képezte az Aquaserv egy pojektjének,
amely 600 ezer eurót irányzott volna elő a falu csatornahálózata kialakítására. Ebből a tervből a község kilépett és saját pályázatot nyújtott
be, az elnyert támogatás pedig egymillió euró. Szeretnék, ha már az
idén elkezdődnének a munkálatok, de legkésőbb a következő év tavaszán már dolgozni kell, hogy két év alatt a faluban működőképes
hálózat legyen.
Ez az összeg csak Jedd számára biztosít pénzt a hálózat kiépítéséhez, nem pedig a teljes község problémáját oldja meg, és ez is
csak egyharmada a szükséges összegnek. Ugyanis közel három millió
euróba kerülne a községközpont csatornázása és a szennyvíztisztító
állomás megépítése, ezért már tárgyalnak pénzintézetekkel kölcsön
felvételéről, de a helyi költségvetésben is különítenek el pénzt.
A tervet már kezdettől úgy készítették el, hogy amikor a jeddi
rendszer kiépül, rá lehet csatlakoztatni a másik három települést is,
ezért amint Jedd két végét elérik a vezetékek, azonnal elkezdik megterveztetni Marosagárd, Kebeleszentivány és Kebele számára is a
hálózatot. Egyelőre még nem tudni, hogy azok kivitelezése milyen
forrásokból történik majd, de mihamarabb támogatási kérést nyújtanak be a rendszer bővítésére. A projekt nemcsak a fővezeték kiépítését
célozza, hanem a csatlakoztatásokat is, azaz minden jeddi gazdaság
és intézmény előtt aknát szerelnek be, amelyre mindenki köteles lesz
rácsatlakozni.

Két nyárádmenti tűzoltóalakulat is gyarapodott a közelmúltban.
A szeredai alakulat minimálisan is 1500 euró értékű eszközt kapott
az Önkéntes Tűzoltók Hargita Megyei Egyesületétől, ezt Albert Csaba
elnök adta át Kacsó István parancsnoknak. A két megye tűzoltói tavaly
ősszel találkoztak, akkor mondták el a nyárádmentiek, hogy újjáalakult csapatuk milyen
eszközöket nélkülöz.
Mivel a Hargita megyeiek Németországból
új felszerelést kaptak,
a meglévő feszítővágójukat a szeredaiaknak
adományozták.
Kacsó István örömét fejezte ki, hogy eszköztáruk ilyen darabbal
gazdagodott, amellyel hatékonyabban közbe tudnak lépni autóbaleset
alkalmával is. Mint megtudtuk, a parancsnok továbbképzésre jár Kolozsvárra, a következő időszakban pedig hangsúlyt szeretnének fektetni arra, hogy a lakosság jobban megismerje az önkéntes tűzoltókat,
továbbá néhány új tagot is szívesen látnának csapatukban.
A csíkfalvi önkéntes alakulat újabb két tűzoltó autóval gazdagodott. Ezeket a belga Holsbeek testvértelepülés adományaként hozhatták el, és ezzel már négy autóval rendelkeznek, amiből kettő nagy kapacitású oltóautó, egy segédkocsi, egy pedig az eszközök és a tűzoltók
szállítására alkalmas. A két autóval együtt a belgáktól és a német reiskircheni barátoktól segédeszközöket is kapott az alakulat.
Idén május 13-án kerül megrendezésre a Tűzoltó Nap Csíkfalván.
Ekkor lesz alkalom a két tűzoltó autó átadására, de tapasztalatcserére
is. A rendezvényre Rábakecöl és Holsbeek testvértelepülésekről is érkeznek, de itthoni vendégek is lesznek, összesen 14 önkéntes tűzoltó
alakulatot hívtak meg a szervezők. Tűzoltási gyakorlatra idén nem kerül sor, de lesznek szakmai meglepetésprogramok. A rendezvénynek
szórakoztató jellege is lesz, a gyerekek kerülnek előtérbe, számukra
szórakoztató programokat ígérnek. A rendezvény bevételét idén is a
tűzoltó garázsra fordítják.

Épül a tanműhely
Folynak a munkálatok a szeredai középiskola uvarán, ahol márciusban kezdődött el egy iskolai tanműhely építése a magyar kormány
támogatásával.
A szeredai önkormányzat és középiskola
a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Állatitkárságától
két
pályázat révén 35 millió forint (mintegy 120
ezer euró) támogatást
nyert a Bethlen Gábor
Alap révén, hogy az
iskolában működő kereskedelmi és autószerelő szakosztályokban
megfelelő és korszerű körülményeket teremtsenek az oktatás számára, ezáltal szülőföldjükön maradó jó szakembereket képezzenek. A
kisebbik, 1,5 millió forintos támogatás révén eszközöket szereztek
be: a kereskedelmi osztályoknak digitális mérleget, pénztárgépet, kódolvasót, könyvelési programmal ellátott számítógépet, az autószerelőknek pneumatikus emelőt, szerszámkészletet, az autók hibáinak
észlelésére szolgáló tesztergépet, mérőműszereket vásároltak. Ezt a
pályázatot már el is számolták.
A nagyobbik, 33,5 milliós pályázat egy autószerelő tanműhely és
osztályterem megépítését és felszerelését célozza, az építkezés most
van folyamatban: a falak már állnak, hamarosan felkerül rá a tetőzet
is – mondta el Fülöp László igazgató. Remélik, hogy időben be is
fejezik a munkálatokat, amelyek határideje május 15, az elszámolásé
május 30.
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Egészségügyi asszisztensek Ákosfalván
Az év elejétől új szolgáltatást is nyújt a lakosságnak az ákosfalvi
önkormányzat az egészségügyi minisztériummal közösen: közösségi
egészségügyi asszisztenseket foglalkoztatnak.
A minisztérium négy helyet biztosított a községnek, így négy helyi asszisztensnőt foglalkoztatnak: a fizetést a minisztérium, irodát,
felszerelést az önkormányzat biztosított számukra, hiszen alkalmazásilag ide tartoznak. Remélik, hogy majd személygépkocsit is tudnak
nekik biztosítani, egyelőre
saját autójukkal járnak ki a
falvakba, vagy a hivatal segít
az utaztatásukban.
Az asszisztensnők minden napot az irodában kezdenek, ahol az előző napi
adatokat vezetik nyilvántartásba, ezután terepmunkára
mennek a község kilenc településére. Célcsoportjaik közé tartoznak a terhes nők, kismamák és
újszülöttek, a kis-, óvodás és iskolás gyerekek, az idősek, krónikus
betegek, rokkantak. Munkájuk során minden családot meglátogatnak, kialakítják az egészségügyi nyilvántartást, majd a családorvossal
tartva a szakmai kapcsolatot, számos asszisztensi feladatot ellátnak:
vércukorszintet, vérnyomást mérnek, kötözéseket, orvos által felírt
kezeléseket végeznek el. A szociális és egészségi nyilvántartást az illetékes szerveknek továbbítják, de az iskolákban egészségügyi nevelést
is végeznek – tudtuk meg Nagy Dalma Imola alpolgármestertől. Osváth Csaba polgármester nagyon jónak tartja a minisztériumnak ezt a
kezdeményezését, vidéken szükség van erre a szolgáltatásra, mert sok
idős és beteg személy van, aki utazni nem tud, orvosokhoz ritkán tud
eljutni, ezek az asszisztensnők sok kérdésben segítenek nekik.
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KANDIKÁLÓ

közterület
A becsülettel végzett munka eredménye
– Idén két nyárádmenti is megkapta a Könyv és gyertya díjat –

A Könyv és gyertya díjat a Maros megyei RMDSZ fennállásának 25. évfordulója alkalmából alapította. A kitüntetés 1990.
február 10-én, a kisebbségi jogok védelméért meghirdetett könyves-gyertyás néma
tüntetés emléke előtt tiszteleg. Idén a díjat
tizenhárman vették át, közöttük két nyárádmenti is. A díjat olyan személyek kapják,
akik „kiemelkedő munkát végeztek a magyar közösségért, szorgalmazták az itthon
maradást, és szakmai felkészültségükkel
segítették a közösség előremenetelét”.
László
János
1944-ben
született
Gegesben, Szovátán
végezte a középiskolát, Marosvásárhelyen
magyar-történelem,
Kolozsváron magyar
szakos tanári oklevelet szerzett egyetemi
tanulmányai elvégzésével. Pedagógusi pályáját szülőfalujában kezdte, majd Havadon
tanított, 1985-től 2008-ban történt nyugdíjazásáig a nyárádszeredai Bocskai István középiskolában dolgozott. Küldetésnek tekintette a pedagógusi hivatást, tanítványaitól
igényes, cselekvő, aktív munkát követelt.
Sokoldalú, gazdag társadalmi-tudományos
munkát is végzett: a Kriza János Néprajzi
Társaság, a Kós Károly Alapítvány alapító
tagja, az Erdélyi Szépmíves Céh újraindításánál is jelen volt. A szeredai Bocskai
Alapítvány alapító tagja és elnöke is volt,
gazdag néprajzi gyűjtőmunkát is végzett.
A Változó népi kultúra Havadon című néprajzi kiadvány társszerzője. Nyárádszentsimonban a Milvus felkérésére feleségével
berendeztek egy tájházat. A Havadi Polgár-

mesteri Hivatal lapjának, a Kolompszónak
elindítója és főszerkesztője volt.
Mivel március 15-én betegség miatt
nem lehetett jelen a díj átadásán, azt április
11-én, a Magyar Költészet Napján vette át
Tóth Sándor nyárádszeredai és Veress Gergely Domokos havadi polgármesterektől
Nyárádszentsimonban.
Turbák
Zoltán
1954-ben
született
Backamadarason,
a
középiskolát Nyárádszeredában végezte,
azután a marosvásárhelyi építkezési trösztnél
dolgozott gépkocsivezetőként, 1990-től mezőgazdasági vállalkozó. 1992-2008 között
Backamadarason helyi tanácsos, 2008-2016
között polgármester volt, ma ismét helyi tanácsos. 1992 óta tevékenykedik a közösségi és egyházi életben, a megyei Kisgazda
Mozgalom elnöke és TKT tag is volt.

Bemutatkoztak kis tehetségeink

Gyarapodnak a nyárádmenti tűzoltók

Ismét fociztak a református papok

Van képünk hozzá

Környezettudatos vállalkozókat
képeznének

Kivenni a részt Krisztus szenvedéséből

Húsvéti szokások, rítusok a Nyárádmentén
(3. oldal)

Még élnek a húsvéti hagyományok
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Vendégoldal: Nyárádremete község

Több tavaly leadott pályázatuk nyertesnek bizonyult, idén elkezdenék ezek kivitelezését. Természetesen
más beruházásokat is terveznek, ezért idén pénzük nagy részét munkálatokba fektetik – tudtuk meg
Magyari Péter polgármestertől, akivel az elmúlt egy évet és az idei terveket vettük számba
sabb utcáit, mint Remetén az Árok, Döngő,
Malom utcák, Mikházán az elmegyógyintézet és a falu alsó vége felé vezetőket, Köszvényesen a templom irányába. Erre egymillió eurót nyerhetnének, ehhez 150 ezer euró
önrészt kell biztosítsanak. A munkálat során
nemcsak az úttestet aszfaltoznák, hanem a
bejáró hidakat is felújítanák és helyenként a
sáncokat is kibetonoznák.
Napközi épül
Ugyancsak tavaly nyertek támogatást
egy napközi építésére Remetén. Hamarosan
elkészül a végleges terv és a közbeszerzési
dosszié, amit Gyulafehérváron kell benyújtani, azután kezdődhet a közbeszerzés. A projekt során a jelenlegi óvoda udvarán egy tel-

Kezdődhet a csatornázás
Az Országos Vidékfejlesztési Program
(PNDR) kiírására pályázatot nyújtottak be
2015 decemberében a csatornázsra, amit tavaly meg is nyertek. Ennek révén Remete
központjától indulva kiépítenék a gerincvezetéket a főút mellett Köszvényesen, Mikházán
és Deményházán, az épületek előtt elhelyeznék a csatlakoztatási aknákat is, Deményháza
és Búzaháza között megépülne a tisztító állomás. A beruházásra egymillió eurót nyertek,
kétszázezret önrészként kell biztosítsanak, ez
magába foglal egy kis vízvezetékbővítést is
Remetén a központtól a köhéri útig. Jelenleg
a közbeszerzési eljárás folyik a munkáltató
kiválasztására.
A csatornahálózatot egy második szakaszban tovább bővítnék, erre az Helyi Fejlesztések Országos Programjára (PNDL) adtak le pályázatot. Ebből Remetén a központtól
felfelé is, valamint a többi településen a mellékutcákban is kiépítenék a hálózatot. Ennek
értéke 2,5 millió euró körül mozog. Vármező
egyelőre kimarad a csatornázásból, de a rendszer úgy van megtervezve, hogy később azt a
falut is rá tudják csatlakoztatni.
Jöhet(ne) az aszfalt is
A csatornarendszer mihamarabbi kiépítése azért is szükségszerű volna, mert a
községnek pályázata van a PNDR-n leadva
aszfaltozásra is, és elég kedvező pontszámot
gyűjtöttek, ezért arra számítanak, hogy támogatást is nyernek. A csöveket gyorsan a talajba kellene tenni, hogy aszfaltozás után ne
kelljen a friss szőnyeget felbontani.
Az utcák korszerűsítési projektje 7,5 kilométert foglal magába, a község legforgalma-

jesen új épület készülne, amely kazánházat,
hat termet, ebédlőt, orvosi szobát, mosdókat
foglal majd magába. Örvendetes módon sok
a gyerek az óvodában, zsúfolt a két tanterem, ezért az óvoda is átköltözhet majd az új
épültbe. Igény van erre a beruházásra, hiszen
sokan dolgoznak vagy két év után vissza kell
térniük dolgozni, és nincs aki felvigyázza a
kisgyerekeket.

épületét, festettek, az udvaron térköves járórészt építettek, gyepszőnyeget terítettek le,
fákat ültettek.
Köszvényesen egy kisebb részen bővítették a vízhálózatot. A rendszer működtetését a szovátai közművállalat vette át, egy
rácsatlakoztatás 1200-2000 lej körül kerül
egy családnak, a víz ára köbméterenként 3,4
lej. Vannak nyomásgondok a rendszerben,
ezt újabb pompaházak beiktatásával lehetne
kiküszöbölni.
A község három bejáratánál (Deményháza, Köhér és Szováta irányából) üdvözlő táblákat helyeztek el egy-egy hármas kopjafán.
Ezek az oszlopok a remetei templom oltára
mögötti kopjafák mása
Tavaly nyáron befejezték a vármezői út
aszfaltozását is, amire 2014-ben pályáztak és
kötöttek támogatási szerződést a Fejlesztési
minisztériummal. A 3,2 millió lejes beruházás során új aszfaltréteg került az útra, átfolyók épültek, a sánok egy részét kiépítették.

Tervek készülnek
Ugyancsak a PNDR-n nyertek támogatást a vármezői kultúrotthon felújítására, azt
idén kezdenék el, terv készül a köszvényesi kultúrotthon felújítására is, erre 176 ezer
eurót hívnának le a PNDR-n, ebből felújítanák a tetőzetet, kazánház készülne, villanyt
és vizet szerelnének, bővítenék a mosdókat,
kicserélnének néhány belső nyílászárót, szigetelnék az épületet. A LEADER programon
is szeretnének 50 ezer eurót lehívni, ebből
traktort vásárolnának és felszerelnék hóekével, sózóval, sáncásó kupával és utánfutóval,
hogy meg tudják oldani a sáncok, zöldövezetek karbantartását és a téli hótakarítást.
Pályázatot nyújtottak be a remetei orvosi
rendelő felújítására, a remetei iskola bővítésére és felújítására is, de szeretnék feljavítani
a remetei ravatalozót is.
Tavaly is dolgoztak
Tavaly felújították a mikházi csűrszínház
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Húsvéti “verekedés” a Nyárádmentén

Megszülettek az első eredmények

Tavaly elkészült a köszvényesi ravatalozó, a helyi katolikus egyház beruházását az
önkormányzat is támogatta, a közbirtokosság
pedig faanyag biztosításával járult hozzá az
építkezéshez. Ez már a harmadik ravatalozó
a községben, hisz előtte Deményházán már
épített az egyház, ott az önkormányzat a fűtésrendszer kivitelezését vállalta. Remetén
már évekkel ezelőtt megépült a halottasház,
ott már lassan javításokra volna szükség.
Szeretnék, ha Mikházán is meg tudnák ezt a
kérdést oldani. A költségvetésben pénzt különítettek el, hogy megvásároljanak egy erre
alkalmas területet, amit átadnának az egyháznak ravatalozó építésére, és persze a munkálatokat is támogatnák. A területért egy másikat adna cserébe az egyház a faluban, ahová
néhány év múlva egy többfunkciós közösségi
házat építhetne a község.
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Minden a pénz függvénye
Idén is nyújtottak be pályázatot, de nem
tudni, hogy kapnak-e európai támogatást
testvértelepülések fogadására és falunapi rendezvényekre. Ha nem, akkor a helyi tanács
eldönti, hogy szerveznek-e az idén legalább
egy kis rendezvényt vagy sem, ugyanis elég
sok pénzt kell az idén belefektetniük a projektek kivitelezésébe (vármezői kultúrotthon,
csatornahálózat, napközi építés). A tavaly
megtakarított pénzüket leszámítva az idei
költségvetésük is akkora, mint tavaly volt,
de még nem tudni, hogy a fentebbi projektek
mellett milyen beruházásokra futja. Gondolkodnak a mikházi ravatalozó építésében, közösségi ház építésében, öregotthonban is.

A rendszerváltás után sok vidéki településen felújították és idei-óráig életben tartották
az ősöktől tanult húsvéti hagyományokat. Az
ünnepkör alatt két olyan településen jártunk,
ahol ezeket a szokásokat a kommunista rezsim
sem tudta kiölni, és megszakítás nélkül élnek.
A rigmányiak nem
karácsonykor kantálnak
(énekelnek), hanem húsvétkor, azaz ők Krisztus
feltámadását hirdetik.
Az ünnepkörhöz kötődő
rítusok többsége húsvétra virradólag és az
ünnep első napján történik, szervezőik pedig a
„reguták”, azaz a 18-20
esztendős legények. Ők már nagypénteken
fenyőágakat hoznak, a férfinép kitakarítja
a mezei kutakat, felújítja a határhompokat.
Szombat éjszaka, vasárnap kora hajnalban
az egész közösséget bevonva két órakor elindulnak és körüljárják a falu határát. A faluba
visszatérve négy óra táján elkezdik a fenyőágazást, minden portára zöld ág kerül. Ezzel
hat óráig végeznek, ekkor „hívogatnak”, azaz
a férfiakat, legényeket kantálásra szólítják fel.
A gyülekező alatt egy rövid pihenés még belefér, aztán reggel hét órakor elindul a kantáló
menet.
A zeneszóval vonuló menetet a „bolond”,
a „főbíró”, „bíró” és a „csapómester” vezeti,
minden kapu előtt megállnak, a bolond lantjával veri fel a porta csendjét, hívogatja elő
lakóit, hisz a kantálóknak tojás, szalonna, kenyér, pénz jár. Néhány helyen a menet bevonul
egy-egy udvarba, ott eléneklik a régi református feltámadási éneket: Emlékezzünk e napra,

Urunk halálára és feltámadására... A menet
vezetője – jelenleg Veress Gergely Domokos
polgármester – köszöntőt mond, hálát adva Istennek, hogy megérhettük e szent napot, majd
a kantáló seregnek és családjaiknak, illetve
a magyar nemzet
minden tagjának
áldott, békés ünneplést kíván. Minden évben megállnak néhai Veress
Géza portáján is,
aki ezt a szokást
sokáig vezette, és
olyan udvarokra is
bemennek, amelynek lakói elhunytak, de életükben
mindig szívesen várták a kantálókat.
Az egyházi rítus mellett világi szokások,
szórakoztató játékok is társulnak a naphoz.
Mivel Krisztus Urunk érettünk szenvedett és
halt meg nagypénteken, ezért szenvedéseiből mindenkinek ki kell vennie a részét. Így
illő, hogy minden férfiember részt vegyen a
kantáló menetben. Aki ezt elmulasztja vagy
épp elbújik, azt előkerítik, s mint fő bűnöst,
„repülőre teszik”, azaz a kezeinél és lábainál
fogva vízszintes helyzetbe emelik, a többiek
pedig rámérik a megítélt számú botütést, amit
természetesen illik megköszönni. De szinte
mindenki megkapja a magáét: a gyerekek
azért, hogy ne feledjék, melyik házban lakik
kislány, mások azért mert „késve érkeztek a
menetbe és csak hátul ólálkodtak”, de kikap
az is, aki „városi”, azaz Szeredába költözött,
az is, aki „Rigmányból akar elvinni egy szép
virágszálat, amikor itt annyi a vénlegény”,
vagyis az ide udvarló, de nem helyi legény,

Húsvétkor néhány felnőtt és gyerek látogatta meg a szeredai idősotthont, ahová 27
személy részére vittek édességet, süteményt
az ünnep alkalmából. A fennjáró bentlakókat az intézmény ebédlőjében, az ágyhozkötötteket szobáikban látogatták meg, és
nemcsak egy kis finomságot nyújtottak át,
hanem versekkel köszöntötték őket, illetve
a nőket meg is locsolták – mondta el Ké-

menes László, a látogatás egyik szervezője.
Az ötlet, a kezdeményezés a helyi katolikus
egyházközségben született, majd más felekezetű helyiekhez is fordultak segítségért a
kis ajándékok elkészítésében. Legnagyobb
támogatást Bíró Lászlótól és Máriától kapták, de Farkas Piroska, Tóth Anna és Fanaragiu-Kuti Niculai is szívesen melléjük állt,
így a helyi lakosság nevében nyújtották át

de egy-egy porta előtt sorra kerülnek azok is,
akik onnan nősültek, felelevenítve az udvarlási emlékeket, és bot jár annak is, aki „másoknak fuvaroz, magának nem”, azaz agglegény.
Aztán a főbíró, bíró, csapómester is megkapja a verést, és a temetőre vezető utca végén
mindenki, akit eddig még „nem emeltek fel”.
Aztán ősi szokás szerint mindenki sorba áll,
és megkapja „az utolsó fenetet”, azaz öt botütést, majd következik a „lefegyverzés”,
azaz a botok összegyűjtése, amiután a menet
délután három óra táján visszatér a kultúrotthonba rántottázásra és mulatásra.
Jobbágyfalván öntözni indul a féfinép az
ünnep mindkét napján délután. A sereg elején
és végén „hamubotosok” vannak, akik távoltartják az idegeneket, de a rendetlenkedőkre,
sorból kilógókra is rácsapnak botjukra kötött
zacskójukkal. A menet mindenhová betér, ahol
kinyitják nekik a nagykaput, és elmondják,
hogy „eljöttünk hirdetni e kicsiny sereggel,
hogy Krisztus feltámadott e szent ünnep reggel”, majd fenyőággal meglocsolják a lányokat. Természetesen itt is számos csínytevés,
„bűn” adódik: ellopják a házigazda kulcsát,
hogy „az asszonyához járhassanak”, van aki
letegezi a királyt vagy a csapómestert bezárja az illemhelyre, de az illetlen szavakért, a
cigarettázásért, telefonálásért is bot jár, amit
nem úsznak meg a hamubotosok sem, mert
zaklatják a „szarkákat” (a menetnek tojást,
szalonnát, bort gyűjtögetőket). Este a menet
a kultúrotthonba tér be, ahol rántottás vacsora
várja őket, majd mindkét este bált tartanak. A
húsvéti fenyőágazást és öntözést mindig valamilyen közösségi célért szervezik, az utóbbi
években a bevételt (a helyiek pénzadományát
és a báli belépőt) a helyi ravatalozó építésére
fordítják.

Örömet vittek az idősotthonba
ajándékaikat. A gesztusnak nagyon örültek
az idősek, egy részük el is érzékenyült, jól
esett számukra, hogy rájuk is gondoltak. Nagyon jól sikerült kezdeményezés volt – véli
Kémenes, aki nem a kezdeményezőket, hanem a kezdeményezés példaértékét emelte
ki, hiszen mindig vannak olyan személyek,
akikre gondolni kell, akiknek jól esik egy
csekély ajándék, egy jó szó.

Adományok a testvértelepülésekről
Két magyarországi testvértelepülés is példát mutatott arról, hogy komolyan gondolják
a nyárádszeredaiakkal létező kapcsolataikat,
és azt másfajta tartalommal is meg kívánják
tölteni.
A közelmúltban Szerencsről kapott adományként a szeredai református egyház egy
hőbefújó gázkazánt, így remények szerint a
következő télen már ezzel fűtik a főtéri templomot.
Aszód képviselőtestülete egy 7,5 millió
forint értékű röntgengép Nyárádszeredának
való adományozásáról döntött. A viszonylag
új, 2013-ban gyártott berendezést ezután szál-

lítják Erdélybe, azt pedig a városi kiskórházban helyezik el – tudtuk meg. A helyi tanács
elfogadta az adományt. Ez azt is
jelenti, hogy a kiskórház szervezeti felépítésén változtatni fognak, a
gyerek- és belgyógyászati részlegek mellett új szakosztályt is létrehoznak, ide pedig röntgenorvost
alkalmaznak. A szakmai részt a
kórház vezetője, a gazdasági hátteret a városháza rendezi, hogy mihamarabb beindulhasson ez a mindenki számára
fontos részleg is.
Tóth Sándor polgármester köszönetet

mondott a nagylelkű adományokért Szerencsnek és Aszódnak, és kihangsúlyozta: ezek a
gesztusok is azt bizonyítják, hogy a testvértelepülési kapcsolatok
nemcsak abból állnak,
hogy a polgármesterek
vagy küldöttségek valamely testvérvárosba
utaznak vagy onnan
vendégeket fogadnak, s
néhány napig jól érzik magukat együtt, hanem
más tartalommal is igyekeznek megtölteni
azokat.
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Új oktatási anyagot dolgoznak ki
Új projektet kezdett Nyárádszeredában a vásárhelyi Fókusz Öko
Központ (FÖK).
Zöld vállalkozás Európában (Green Entrepeneurship Europe – GEE) címmel indított projektet egy nemzetközi konzorcium.
Az Erasmus+ európai program keretében kezdeményezett együttműködésben angol, lett, spanyol és bolgár felek mellett romániai
partnerként a vásárhelyi környezetvédelmi civil szervezet szerepel.
Ez a konzorcium olyan alternatív tananyagot fog kidolgozni, amely
segíti a fiatalokat a fenntartható fejlődés elveit tiszteletben tartó vállalkozások elindításában. A konzorcium kidolgozta az alapelveket,
hazánkban pedig egy munkacsoport és partnerként három iskola egy
oktatási anyagot dolgoz ki. Ezt az anyagot már előkészítették, ehhez
a partnerek visszajelzéseit várják, akik kipróbálhatják a benne foglaltakat, majd a következő év elejére véglegesülő „terméket” egy
konferencia keretében mutatják be, hogy minnél több hazai iskola
megismerje és használhassa majd.
A tananyag kidolgozásában húsz pedagógus vesz részt a három
partner tanintézményből: a szeredai Bocskai István középiskolából,
a gálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskolából és a vásárhelyi
pedagógiai líceumból. A kezdeményezők azt szeretnék, hogy
olyan tanayagot készítsenek,
amely transzdiszciplináris, tehát
bármilyen szakterületen dolgozó pedagógus oktathatja, továbbá ne csak délutáni szabad foglalkozásként tekintsenek rá, hanem a
tantervekbe is beépíthető legyen. Az Egészség a természetből, siker
a vállalkozásban nevű, kidolgozásra kerülő tananyag új oktatási és
értékelési módszereket is használ, és öt modulra osztva ismerteti
meg a diákokkal a természet működését, akik olyan kompetenciákat
is elsajátíthatnak, amelyek bármely területen használhatók, alkalmazhatók – derült ki a kezdő szemináriumon. Az öt modul közül
A természet leckéi címet viselő rész jeleti a „gerincet”, de a természet működése mellett azt is megtanulják a diákok, hogy miért van
szükség változásra, mit kell változtatni, illetve milyen vállalkozási
kilátásaik vannak.
Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke rámutatott: napjainkban aggasztó környezetváltozások tanúi vagyunk, továbbá pazarló életmódot
élünk, ezzel pedig feléljük a következő nemzedékek életfeltételeit
is. Életünket, cselekedeteinket értékrendünk határozza meg, a GEE
pedig öt fő értéken alapszik: egység a természettel, széles látókörűség, kreativitás, befolyásoló képesség és a természet védelme.

Idén is megrendezték a Tepsi Kupát
Nyolcadik alkalommal rendezték meg április végén Nyárádszeredában a TEPSI Kupa elnevezésű focitornát, az erdélyi református
lelkészek immár hagyományosnak mondható évi sporttalálkozóját.
A kispályás focitornára hét csapat jelentkezett, többnyire egyes
egyházmegyék lelkészei: Bihari-Szilágysomlyói, Kokated (Kolozsvár, Kalotaszeg, a Református Teológia és a dési egyházmegye
közös csapata), Maros-Mezőségi, Küküllői, Marosi, Székelyudvarhelyi és a magyarországi Nyírségi egyházmegyék. A csapatok „mindenki mindenkivel” rendszerben hat fordulót játszottak, az elődöntőbe a négy legjobb jutott be, ahol a Kokated a Nyírségit, a Marosi
a Mezőségit győzte le, a kisdöntőben a Nyírségi bizonyult jobbnak
a Mezőséginél, így a harmadik helyen végzett, míg a döntőben az
addigi abszolút győztes, a Kokated ismét legyőzte a Marosit, így
elvihette a serleget.
Legjobb játékosnak Bántó Tamás Szilvesztert, gólkirályoknak
Éles Ferencet és Somogyi Botondot (mindhárman a Kokatedtől),
legjobb kapusnak Szövérfi Mihályt (Marosi) nyilvánították, a „legifjabb” játékos idén is Kádár György (Székelyudvarhelyi) volt, az ő
csapata érdemelte ki a fair-play díjat is. A rendezvényen tiszteletét
tette Bíró István küküllői esperes is.

Az egyik főszervezőtől
megtudtuk: amikor ezt a tornát elindították, abból indultak
ki, hogy a lelkészek szeretik a
sportot, mégsem aktív sportolók, innen is jött a kupa neve, a
TEPSI: testileg eltunyult papok
sport imitációja. A cél egyrészt
a lelkészeket sportra, mozgásra
ösztönözni, másrészt a kötetlenebb körülmények között való találkozás élménye – tudtuk meg a helyi születésű Székely Szabolcs
kolozsvári lelkésztől. A helyszín sem véletlenül Szereda: egyrészt
földrajzilag mindenkinek könnyen elérhető, másrészt könnyebb volt
a szervezők dolga, hiszen a nőszövetség felvállalta az itteni háttérmunka oroszlánrészét.
A győztes csapat kapusa, Pásztor Kupán István teológiai tanár
a nyolc alkalomból heten vett részt: mindig óriási élmény, hiszen
egyes kollegáival évente csupán ennek a tornának a két napján tud
találkozni, így erősödhetnek a barátságok egy olyan valós világban,
ahol nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kapcsolatokra. Kezdetben vándorkupának indult a TEPSI, az első torna után azonban más
szervező helyszín nem akadt, a második után meg úgy döntöttek,
hogy el sem viszik innen a rendezvényt, „annyira ki van találva
ez a hely és az emberek, a közösség”. A győztes csapat nem számított a győzelemre, hisz egy héttel a torna előtt álltak össze több
helyszínről a játékosok: Somogyi Botond, Bántó Tamás Szilveszter,
Károly Károly, Péntek András, Pásztor Kupán István, Éles Ferenc
és Fehér Attila.

Dobogó nélkül is boldog sportolók
Ebben a hónapban Brassóban vett részt a Központi Régió
szintjén szervezett turnén a Nyárádszereda Sport Klub kézilabda
csapata.
A Román Kézilabda
Szövetség által kezdeményezett országos bajnokságba az ősz folyamán
iratkozott be a klub lány
csapata, végül kijutottak
a régiós turnéra, ahol megyénket a vásárhelyi Pegasus csapatával együtt
képviselték.
A mérkőzéseken 11 csapat lépett fel Ifi 5, azaz 2006-2007-ben
születettek korcsoportjában. Nyárádszereda egy négyes csoportba
került, első nap Vidombák csapata ellen lépett fel, jól támadott, de
végül 30-25-re kikapott. Második meccsüket Székelyudvarhely ellen vívták, itt már sokkal bátrabban támadtak, így 18-9-re győzni
tudtak. Másnap a nagyon erős Sepsiszentgyörgy ellen léptek pályára
és csak egy hajszálon múlott a jó eredmény: 20-19-cel ezúttal is
vesztesként hagyták el a pályát, így 5. helyen zárták a tornát, amelyet végül Sepsiszentgyörgy nyert meg.
A szeredaiak edzője, Májai Imre testnevelő tanár nagyon elégedett a torna eredményével. Ahhoz képest, hogy Nyárádszereda igen
kis város, a többnyire 9-10 éves lányokból álló csapat becsülettel fel
tudta venni a harcot a nagyobbakkal szemben. Míg a többi klubok
30-40 fős keretből kellett kiválogassák csapataik legjobb 15 játékosát, addig a nyárádszeredaiak keretéből csupán egy lány maradt ki,
Fekete Krisztina sérülés miatt nem utazhatott a csapattal. A lányok
ambíciósak, tehetségesek, és remélhetőleg a jól kezdődő pályafutást
nem hagyják abba idejekorán – mondta el Májai.
A szeredai keretben a következő lányok szerepeltek: Kátai Zsanett, Zsidó Anita, Barabás Csenge, Csipán Réka, Ivácsony Szilvia,
Marton Imola, Marton Izabella, Bakó Dalma, György Hanna, Siklódi Réka, Szabó Gyopár, Bíró Alexia, Kacsó Beáta, László Zsanett
és Gál Eszter.
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Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!
Amennyiben építkezési anyagokat és egyéb használati termékeket szeretne
vásárolni, kérjük tisztelettel, keresse fel üzletünket Nyárádszeredában, a piac
mellett.

Kapható: tégla, cserép, cement, vas- és faanyagok, különböző ragasztó

és simító anyagok, szaniter termékek, festékek, szigetelő anyagok, fa- és
fémlemezek, kézi és gépi szerszámok és sok egyéb más.

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

ÚJ

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

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

