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Ismét terítéken az autópálya ügye
Június 29-én nyílt szemináriumot szervezett Szeredában a vásárhelyi
Milvus Csoport madártani és természetvédelmi egyesület a Nyárád és KisKüküllő térségei érintett feleinek bevonásával. A téma a közúti infrastruktúra természetbarát fejlesztése volt, így elkerülhetetlenül napirendre került
a Marosvásárhely-Jászvásár autópálya ügye is.
A Milvus Csoport
most indította el új projektjét, amelynek neve
Transgreen - Integrált
közlekedés és zöld infrastruktúra tervezése a
Kárpát-medencében
a
természet és az ember
javára. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott nemzetközi
projektben osztrák, cseh,
lengyel, magyar, szlovák és román civil szervezetek és állami intézmények
vesznek részt, hazánkból a szállításügyi és környezetvédelmi minisztériumok stratégiai partnerei a projektnek, amelynek céljait és tevékenységeit
Sós Tibor projektmenedzser mutatta be, ezek legfontosabbika az, hogy a
Kárpát-medence infrastruktúrafejlesztései minél természetbarátabb módon
valósuljanak meg. Mivel térségünkben a közeljövőben a MarosvásárhelyJászvásár autópálya megépítése lenne az egyik nagy beruházás, a Milvus
különösen fontosnak tartja a pálya nyomvonalán elhelyezkedő települések
érintettjeinek bevonását a folyamatba.
A vásárhelyi szervezet medveprogramját vezető Domokos Csaba az
elmúlt két év eredményeit mutatta be, amely időszakban a nagyragadozók
életterét és vándorlásuk útvonalait tanulmányozták. A tervezett autópálya
két természetvédelmi területet vág át, illetve az itt élő medvék vándorlási
területeit is. A szervezetnek nem célja a beruházás akadályozása, viszont
szeretné elérni, hogy a vadak átvonulására biztosítsanak úgynevezett zöld
folyósókat, továbbá egyes helyeken olyan kerítéseket építsenek a nyomvonal mentén, amelyen a medve és szarvas nem tud átjutni, hisz az autópályára való bejutásuk az állatok és az utazók számára egyaránt végzetes lehet. Marius Nistorescu környezetvédelmi tanácsadó európai pozitív
példákat hozott fel annak bizonyítására, hogy a környezetvédelmi érdekek
nem jelentenek akadályt egy ilyen beruházásnál, és léteznek megoldások
az egészséges kompromisszumra.
Marius Țăran, a Közúti Infrastruktúrakezelő Országos Társaság
(CNAIR) munkatársa szerint 2007-ben elkészült a pálya előtanulmánya,
2010-ben a megvalósíthatósági tanulmánya, de ez utóbbit több helyen is javítani kellett azóta. A pálya három szakaszból áll, a Németvásár és Ungheni közötti szakaszt 2017-2021 között építenék meg, míg a MarosvásárhelyGyergyóditró-Németvásár közötti csak 2021 és 2030 között. A hegyvidék
(Keleti-Kárpátok) miatt az autópálya megépítése igencsak költséges, akár
hat milliárd euróba is kerülhet, síkvidéken 8-10, hegyvidéken 25-30 millió
euróba is kerülhet egy kilométer út megvalósítása – mindezeket már Iulian Pană tervező ismertette, aki elmondta: a pálya megyénkben Lukafalva
térségében csatlakozna az észak-edélyi autópályához, a Vécke-csatorna bal
oldalán haladna fel a Nyárád mellékén, Nyárádmagyarós községben térne
át a Kis-Küküllő vidékére, Szovátát délen érintve (itt épülne egy csatlakozási pont) vonulna át Hargita megyébe. Backamadaras mellett pihenőparkolót, Sóvárad közelében szolgáltatási pontot (töltőállomás, étterem, mosdók, szervíz) építenének ki. Mivel a helyi közösségek megkérdőjelezték a
pálya hasznosságát olyan körülmények között, hogy a Nyárádmentén nem
szerepelt benne le- és felszállási pont, az igényeket figyelembe véve utólag módosítottak a terven, így Nyárádszereda mellett lesz egy csatlakozási
pont, illetve megpróbálják kikerülni és nem átszelni a kisvárost.
Nyárádszereda polgármestere, Tóth Sándor úgy véli, ez az autópálya
akkor lehet jó projekt, ha mentalitásváltás következik be, mert ma a törvényeknek való megfelelés és a medvék védelme fontosabb, mint az ember, a
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közösségek érdeke. Számára két dolog elfogadhatatlan jelen pillanatban: az
egyik az, hogy nem szerepelt csatlakozási pont a Nyárádmentén. Ha Szereda mellett megépül a le- és felszálló, akkor a jeddi, ákosfalvi és csíkfalvi
megyei utak irányából is megközelíthető lesz a pálya egy, a Székelytompa
mellett építendő körforgalom révén. A másik gond az, hogy a nyomvonal
Szeredában a szentannai városrészt kettévágná, emellett lakóházakat kellene lebontani. Azt javasolná, hogy Nyárádgálfalva és Szereda közigazgatási
határán a pálya vegyen egy enyhe kanyart, és Demeterfalvát és Szentannát
kikerülve a Varga-dombon át térjen vissza Székelybere határába. Ha a települést kikerülik és csatlakozási pontot is építenek, Szereda támogatni fogja
a pálya tervét, ellenkező esetben viszont mindenhol keresztbe fog tenni
annak – jelentette ki lapunknak a város polgármestere.

Ifjúsági központ épülne Harasztkereken
A tavaly azért lobbizott a község, hogy engedélyt nyerjen egy öregotthon építésére. A Harasztkerékre tervezett ingatlanra a megyei főépítész
jóváhagyását nem kapták meg – mesélt az előzményekről Osváth Csaba
polgármester. Ha nem ruházhattak be az idősek érdekében, akkor megteszik a fiatalok számára – döntött az elöljáró és a helyi tanács. Harasztkerék
központjában rendelkeznek egy bekerített területtel, megszerezték a szomszédok beleegyezését és elindították a tervezést, a különböző engedélyek beszerzését, hogy ifjúsági központot
építsenek.
A munkálatok értéke több
mint másfél millió lej, és egy-egy
épületet és kisstrandot hoznának létre. Az épület alagsorában
kapnának helyet a
kazánok, tisztítóés pumparendszerek, a földszinten
egy belső medence, az udvaron pedig egy-egy gyerek- és felnőtt medence,
mindháromnak a vize az igényeknek megfelelően télen-nyáron melegíthető lenne. Az épület emeletén egy többfunkciós közösségi teret alakítanának
ki, ahol a fiatalok megszervezhetnék saját rendezvényeiket, szórakozhatnának, és akár konferenciáknak is helyet adhatna. Az udvar fennmaradó
részét természetesen zöldövezetté alakítanák át, az ingatlan körül parkolókat építenének, hiszen közvetlen mellettük sportpálya, park, óvoda és
kultúrotthon is van. A község az elmúlt évtizedben sok pénzt fordított
infrastrukturális fejlesztésekre az utaktól a középületekig, sportlétesítményektől a ravatalózókig, így most eljött az ideje ilyen fajta beruházásban
is gondolkodni – fejtette ki a községvezető, aki elmondta: az év elején 900
ezer lejt különítettek el erre az elképzelésre, de más források felkutatásán
is dolgoznak, hiszen akár úszómedencében is gondolkodnának, hogy a fürdözés mellett testmozgásra is lehetőség nyíljon.

Elhunyt Kádár Levente
Megdöbbenésssel vette tudomásul Nyárádremete község és a nagyvilág, hogy a sokak
által ismert és kedvelt Kádár Levente hirtelen
elhunyt.
A vármezői születésű és mindvégig oda
kötődő fiatalember egyetemi tanulmányai után
hazatért, a vendéglátóiparban dolgozott, majd
saját vállalkozást indított ugyanezen a területen,
az általa vezetett Vándorfogadó Vármező egyik
ismert szálláshelyévé vált. A közösség érdekében
is tevékenyen munkálkodott, szülőfaluját több mandátum alatt képviselte a nyárádremetei helyi tanácsban, a Vármezőért Egyesület és a remetei
Nyárád Sportegyesület vezetője volt, az utóbbi években a vármezői Áfonyafesztivál szervezésében is részt vállalt. Legtöbben azonban a vármezői hőlégballon fesztivál megálmodójaként és szervezőjeként ismerték,
tizenkét éven át élt szenvedéllyel ennek a sportágnak. Hirtelen távozását
megrendüléssel vettük tudomásul mindannyian. Nélküle szegényebb lesz
Vármező, Nyárádremete, a Nyárádmente, Erdély és a Kárpát-medence.
“Túlontúl szerette a felhőket, de túl hamar repült fel örökre” – írta
róla egyik ismerőse. 45 évesen immár végleg elment közülünk a felhőkön
túlra...
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Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhőn a csillag,
nem szédül az égtől a táj...
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KANDIKÁLÓ

Meghalok itt is: a gyönyörtől,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld, szinte tombol,
s a kőnek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene,
s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

közterület

Színészetet tanultak Vármezőben

Virágtermesztők találkoztak Szeredában
– Június 16-17-én országos szintű virágkertészeti bemutatónak és szakmai találkozónak
volt a házigazdája a szeredai Fariker cég –

A Szabó család huszonöt éve foglalkozik
virágkertészettel, 2009 óta céget is bejegyeztek,
magvakat és gyökeres dugványokat termelnek és
forgalmaznak. A cég andrásfalvi székhelyének
udvarán színes, ízléses és választékos virágkompozíciók várták két napon a látogatókat. Szabó
Aranka adminisztrátortól megtudtuk: évente
szoktak virágbemutatókat tartani és nyílt napok
keretében bárki megtekinthette a kiállítást. A Fariker tizenhárom céggel áll üzleti kapcsolatban,
azok mindenike hozott vagy küldött virágokat,
kompozíciókat, de egyáltalán a termékeit: szaporítóanyagokat, magvakat, gyökeres dugványokat,
virágcserepeket, tőzegeket. A kiállítás mellett
fajtabemutatót is tartottak hazai szakemberek, a
résztvevők megtudhatták, hogy milyen virághoz
milyen tőzeg és műtrágya ajánlott, hogy szép legyen a növény.
A Fariker is számos hasonló rendezvényen
részt vesz, és nem csak Romániában: nemrég
Hollandiában jártak egy olyan virágkertészeti
cégnél, amely világszerte 23 ezer alkalmazottat
foglalkoztat, és ez a cég is küldött virágokat erre
a rendezvényre. A szakmai konferenciára közel
száz kertész és szakember érkezett Románia
egész területéről.

A szeredai Duka János húsz éve foglalkozik
virágkertészettel, virágokat termel és értékesít,
és szinte kizárólag hazai viszonteladókkal áll
kapcsolatban, külföldiekkel nem. Amikor vállalkozását elindította, akkor öt, ma negyven családnak ez az ágazat ad megélhetést a településen.
Úgy érzi, ma is van tanulnivalója, és csak akart
kérdése, hogy minden szakmabeli tanulhasson,
függetlenül attól, hogy milyen tapasztalattal
rendelkezik, hisz számos ilyen rendezvény van,
ahol komoly szakemerek jelennek meg. A szentmártoni Kovács Ferencék tíz éve termelnek és
értékesítenek virágokat, és fontosnak tartják a
folyamatos továbbképzést, mindig van sok újdonság, érdekesség, amit érdemes tudni. A bukaresti Sergiu Ciprian először járt Szeredában,
szeretne üzleti kapcsolatot kiépíteni a Farikerrel.
A szakmai bemutatót nagyon értékelete, újdonságnak tartja, mert hasonlót Romániában még
nem látott, csak Olaszországban.

Hatvanan fejezték be a Szakrális
Maratont

Ismét téma az autópálya

Van képünk hozzá

Újabb lovagok Szent László seregében

Gyarapodik a Szent László Rend

Ismét lovagokat avattak
(3. oldal)

Virágkiállítás Szeredában
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Vendégoldal: Csíkfalva község

Ismét beindult a pályázati rendszer, vannak eredmények, sikeres pénzlehívások, és az elmúlt szűkebb időszak után ismét reményteljesebbet él meg a község. A megvalósításokat és
terveket Balogh István polgármesterrel vettük számba.
géig beindítani, de ez még kérdéses, mert
a működtető csak úgy hajlandó átvenni, ha
felszerelik egy Scada informatikai rendszerrel, amely interneten át küld működési
paramétereket. A rendszer állapotát egy
kolozsvári cég fogja felmérni.
Mezőgazdasági utak épülnek

Egymillió eurós európai támogatásból 9,6 kilométer hosszúságban épül meg
három mezőgazdasági út a községben. A
tavaly elkezdett munkálat 85%-os állapotban van és a nyár végére be kell fejezni.

Befejezni a csatornázást

2012 végén kezdődött el Szentmárton,
Csíkfalva és Jobbágyfalva szennyvízcsatornájának kiépítése a Környezetvédelmi
Alap (AFM) finanszírozásával, de sajnos
nagyon elhúzódott, mert csak a meglévő
pénzek függvényében haladt a munka.

Megújulnak a kultúrotthonok

Eredetileg a tervben nem szerepeltek a bekötőaknák, ezeket nem lehetett megvásárolni, ezért tavaly pályáztak erre és nyertek
támogatást 445 akna beszerelése, amelyeket jelenleg helyeznek el a talajban. Ezáltal olcsóbb lesz a bekötés a lakosságnak,
hiszen egy ilyen akana ára 900 lej.
A projekt közel 90%-ban van megvalósítva, elkészült az ülepítőtelep, hat
pumpaházhoz villanyt kell vezetni, ennek
dokumentálása és kifizetése meg is történt
120 ezer lej értékben. Ha ezt befejezik, akkor ki lehet próbálni a rendszert és javítani
a hiányosságokat. Három rövid szakaszon
kell még letenni a vezetékeket, egy helyen
összekötést kell végezni, befejezni a bekötőaknák elhelyezését és bebetonozását (ez
utóbbit saját alapból kell fizetni), majd következik az utak, járdák, feltört hidak helyreállítása. Szeretnék a rendszert az év vé-

vásárolnak. Jelenleg folyik a nyolc darabból álló közbeszerzési eljárás, a projektet
2019 tavaszán kell befejezni.
Indul a LEADER

Ismét elindul a támogatások lehívása
a 2015-2023-as időszakban a LEADER
programban. A község 32 térmegfigyelő
kamerát szeretne vásárolni és felszerelni a falvak bejáratánál és a közintézményeknél, ezektől a közbiztonság javulását
remélik. A projekt mintegy 25 ezer euró
értékű. Ugyanekkora értékben szeretnék
a községgazdálkodási traktort különböző
eszközökkel, utánfutóval, legelőtakarítási
berendezésekkel, hóekével és egyebekkel
ellátni.
Épül a ravatalozó

Hátra van még az úttestek tömítése, hengerelése, a végső forma kialakítása, a padkák
elkészítése, néhány áteresz és két nagy híd
megépítése. Az utak szélessége a sáncokkal együtt közel 8 méter, de mivel a projekt
nem támogatta, a gazdáknak kell hidat, bejáratot építeniük területeikre.

Szentmártonban, Vadadban és Búzaházán újul meg szó szerint tetőtől talpig
a kultúrotthon, amelyre 500 ezer euró európai támogatást nyertek. Ez utóbbi két
településen tetőszerkezetet is, Szentmártonban csak fedőcserepet cserélnek, az
épületeket vízzel és szennyvízrendszerrel
látják el, belső mosdókat alakítanak ki, a
fűtést hőbefújók segítségével oldják meg.

Népviseleti darabokat, népi hangszereket,
székeket, hangosítási és fénytechnikai eszközöket és színpadi függönyrendszereket
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Lovagokat avattak Backamadarason

Van eredménye a munkának

Az elmúlt négy évvel összehasonlítva,
amikor már kifutottak a pályázati lehetőségek, és a megyétől, kormánytól sem kaptak
pénzeket, ahhoz képest most gazdagabb
időszakot élünk, elindultak az európai
pályázatok, van remény kormánypénzek
lehívására. Az idei költségvetés jobb a tavalyinál, ebből sikerült a csatornázás önrészének kifizetését is eszközölni 319 ezer
lej értékben. Nem egy gyors és látványos
fejlődésen megy keresztül a község, de
van látszata a pályázatoknak, bizakodva tekintenek a jövőre és reménykednek, hogy
meg is tudják azokat valósítani – summázta a helyzetet a községvezető.
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A községben Vadadban, Szentmártonban és Csíkfalván létezik ravatalozó, a jobbágyfalvi építése folyamatban van. Sajnos,
a költségvetésből nem tudtak pénzt fordítani erre,
az önkormányzat
megegyezés szerint
némi építőanyagot
biztosított,
de a pénzt közadakozásból, különböző
kulturális rendezvényekből gyűjtik össze
(az idei húsvéti locsoláskor mintegy 10
ezer lej gyűlt). Az épületet szeretnék mihamarabb használható állapotba hozni, új
födémet kapott, kívül-belül vakolva van,
behelyeztek egy ablakot és a főajtót, következik az esővízcsatorna felszerelése, de
ezzel már meghaladják a rendelkezésükre
álló pénzösszeget.
Újabb pályázatokat
nyújtottak be

A helyi fejlesztések országos programjára (PNDL) hat pályázatrot nyújtottak be: az utcák aszfaltozására, az iskolák
felújítására, jobbágyfalvi iskola építésére,
a csíkfalvi új óvoda építésének befejezésére, járdaépítésre, az önkormányzati épület
manzárdosítására, és hamarosan a LEADER alapokhoz is nyújtanak be pályázatot. Az Országos Beruházási Társasághoz
(CNI) egy új csíkfalvi kultúrotthon építésére nyújtottak be pályázatot.

A Szent László-év kapcsán újabb tagokkal
bővült a lovagkirályról elnevezett rend, június
10-én a Nyárádmentén került sor lovagok és
apródok avatására.
A Szent László Társaság (1861) és Rend
idén tucatnyi taggal bővül
Erdélyben, Ausztráliában,
az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
Az erdélyi szertartásra június 10-én került sor Madarason. Az ünnepség a
református templom kertjében álló kopjafa megkoszorúzásával kezdődött, a
tisztelet és emlékezés jegyeit a rend tagjai mellett a Szent György Lovagrend és a Történelmi
Vitézi Rend erdélyi képviselői helyezték el.
A Szent László Társaság és Rend káptalanja engedélyezte, vitéz Imre László főkapitány és főszéktartó elrendelte az idei erdélyi
jelöltek lovaggá avatását. Az avatási imában
vitéz Bozó József magyarországi széktartó Isten
segítségét kérte vitézi hagyományaink őrzéséhez, hogy első nagy királyaink vitézi példáját

követve szeretetben szolgálhassák a magyar
népet, és hogy Krisztus lelke töltse be lelküket
ebben a szolgálatban. A firtosmartonosi Szász
Enikő, a székelyabodi Nagy Miklós, a székelyszentistváni Kiss Dénes és Sándor János
és a székelytompai Gligor
Róbert László nemzetes
hölgyek és urak esküvel
fogadták meg, hogy a rend
szabályai szerint élnek, azt
megtartják és mindenkor
Szent László lovagkirály
hűséges lovagjai maradnak, majd a zsámolyra térdelt személyeket v. Imre
László a pallossal lovaggá ütötte. A rend újabb
két apródot is avatott, a firtosmartonosi Szász
Erika és az érdi Tipó Viktória vállát illették a
bárddal.
Minden évben a káptalan nevében a rend
kitüntetéseket ad át olyan személyeknek, akiket eddigi munkájuk alapján érdemesnek tart
erre, ezzel jutalmazva tevékenységüket: idén a
Szent László-érdemkeresztet Szőcs Antal backamadarasi polgármester és Bodolai Gyöngyi

újságíró vehették át.
A szertartást vezető lovag Erdélyi-Takács
István központi törzsszéktartó, magyarországi
széktartóhelyettes, érdi református lelkész az
új lovagokhoz intézett beszédében kiemelte:
Istennek magyarul beszélő népe vagyunk, és
ezt a nyelvet Ausztráliától Kazansztánig a világ 47 országában beszélik. Szent László népe
is vagyunk, mert e király nélkül a Szent István
utáni államiságunknak nem lehetett volna útja,
jövője. Nagy király volt, mert elfogadta, hogy
ő Isten népéhez tartozik, hívő ember volt, aki
az ellenséget nem legyilkolni, hanem megtéríteni akarta. Lovagnak lenni nem könnyű dolog – figyelmeztette a felavatottakat, de ehhez
Isten mindenkinek Krisztus szívét adja, hogy
megmaradjon a szolgálatban: mindannyian
Krisztus népe vagyunk, egy szívvel egy úton
járunk.
A házigazda lovag Koncz László Ferenc
lelkész, erdélyi széktartó hálát adott az avatási alkalomért, hogy az eddig egyszemélyes
szolgálatában most már társai is vannak. Az
örömmel és hálával végzett szolgálat meghozza majd a gyümölcsét.

Kis színjátszók tanultak Vármezőben
Június 1-5. között tucatnyi tini színjátszó
tanult, dolgozott Vármezőben: legtöbbjük
most ismerkedik a „színészkedéssel”, de van,
aki már távlatilag is gondolkodik.
Néhány éve kezdte el tevékénységét Vásárhelyen a Kamaszok ifjúsági színtársulat,
és nagyon jó eredményeket is értek el, majd
azt a csapatot más személy vette át – mesélt a
kezdetekről Kozsik József színművész, a csapat irányítója. Tavaly újra diákszínjátszó kört
hirdettek, így válogatták ki azokat, akikről
úgy érzik, van tehetségük, képességük ehhez
a munkához. Tavaly októberben elkezdődött
folyamat során a gyerekek szinte mindazt
megtanulhatják már ebben a korban, amit a
színi egyetemen a hallgatók, a beszédtechnikától kezdve improvizációs és drámai gyakorlatokon át a színpadi mozgásig, énekig.
Kozsik mellett a munkát Kinda Szilárd fiatal
színész és Szakács Zoltán zenetanár is vezeti,
mellettük Devilla Beatrix sminkes is besegít.
A csapatban tizennégy 10-13 éves kor

közötti gyerek dolgozik, jelenleg a Kultúrpalota kistermét használják. Hetente egyszer
találkoznak két órára, de ez nagyon kevés
– magyarázta el Kozsik, hogy miért is vitte ki
a csapatot Vármezőbe, ahol
a természetben, csendben,
valamint
a
szülőknek és
Bach Lórándnak köszönhetően minden
szükséges fizikai feltétel között dolgozhattak
közel öt napon át. A különböző iskolákban
tanuló gyerekeknek ez jó alkalom volt az alaposabb ismerkedésre, hiszen együtt étkeztek,
aludtak, dolgoztak, alkalmazkodniuk kellett
egymáshoz. Különböző jeleneteket alkottak
és tanultak, be is mutathatták, hogy mit sajátítottak el az improvizáció és beszédtechnika terén, és a kiválasztott jelenetekből egy

műsort állítottak össze. A jelenetek témáit a
kamaszkorú gyerekek világából merítették,
az egymással és a társadalommal való kapcsolatukat, a tömbháznegyedekben uralkodó
bandák problémáit, a lelkileg
sérült gyerekek belső világát, az
élet és halál már felvetődő kérdéseit mind-mind érintik, feszegetik, és a gyerekeknek ezekben
a jelenetekben állapotokat, hangulatokat, kapcsolatokat kell bemutatniuk. A gyerekek jól dolgoztak, tehetségesek, de nagyon
figyelni kell rájuk, mert különben a felgyorsuló világ, az őket elárasztó információtömeg
miatt hamar felednek a tanultakból. Azonban
már az is eredmény, hogy a csapatnak van
olyan tagja, aki már most abban gondolkodik, hogy dráma osztályba jelentkezik majd
középiskolába, de van olyan, aki már óvodás
korában tudta, hogy színésznő szeretne lenni
és álmát a kamaszkorban sem adta fel.

A csend zenéje Nyárádszeredában
Június 11-én este a szeredai unitárius
templomban adott hangversenyt a marosvásárhelyi Tiberius Kvartett.
A vonósnégyes Hollandiába indult hangversenyezni,
előtte a főpróbát ezúttal Szerdában tartotta, ahol Mozart és
Haydn d-dúr vonósnégyes tételeiből mutatott be közel egy
órás előadást, amelynek végén
a közönség visszatapsolta a Molnár Tibor
(hegedű), Lokodi Károly (hegedű), Molnár
József (brácsa), Zágoni Előd (cselló) alkotta

együttest, akik megígérték, hogy újabb fellépéssel érkeznek majd vissza.
Kérdésünkre Sándor Szilárd lelkész elmondta: azért szervezték e zenei estet, mert
beteg a világ és nem
tudja elviselni a csendet,
a Tiberius vonósnégyes
pedig feltölti ezt a csendet gyógyító dallammal és azzal, amit szavakban nem lehet megfogalmazni és nem is
érdemes. Az együttes és az egyházközség jó

kapcsolatban van, nem először jár itt a vásárhelyi csapat: a zenészeknek helyre és közönségre van szüksége, ami a templomban adott,
az embereknek pedig szüksége van erre a
gyógyító zenére. A csend Istenhez hasonló,
csak hallani kell, figyelni kell rá, a csend a
zenétől lesz szentté: a zene egy imádság, egy
életút, amely elvezet Istenhez. És erre a zenére szükségünk van, mert a zajos csendbe belefeledkező szívünk gyógyulni kíván. Ezért
hoztak a művészek Haydn tavaszias, nyárias
csengésű zenéjéből, és az őt felülmúló, a zenében mélységet hagyó Mozart műveiből.
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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 8:00-16 óra
szombat 8:00-13 óra
Telefon:0745067577
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Készül az oktatási segédanyag
Júniusban hazai, magyarországi és szlovéniai szakembereknek
volt a házigazdája Gálfalva egy olyan Erasmus+ nemzetközi projekt keretében, amely okatatási segédanyagot készít pedagógusok
részére.
A Vissza a természethez (Back to nature)
című környezetvédelmi
projekt keretében olyan
módszertani segédanyag
összeállításán dolgoznak,
amelyet
pedagógusok
fognak használni, hogy a
könyezeti nevelést, fenntarthatóságot közelebb
vigyék a gyerekekhez. Ez
több partnerintézmény részvételével zajlik: Szlovéniából a Maribori
Egyetem és a lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Magyarországról a nagykanizsai Zrínyi-Bolyai Általános Iskola és az IMRO-DDKK
Nonprofit Kft., hazánkból a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és
a nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskola.
A projekt tavaly október 1-jétől indult, első lépésben mindhárom
országban tíz-tíz iskolában végeztek kérdőíves felmérést diákok és
pedagóusok körében, azt vizsgálva, hogy a környezetvédelmi nevelés mostanig hogyan történt a gyerekek körében, mi az, amit a gyerekek szeretnek, mennyire közelítenek meg különböző tantárgyakat
és milyen tanórákon érintik ezeket a témákat, illetve hogyha elkészül egy módszertani segédanyag, örülnének-e neki a pedagógusok.
Mindhárom országból az a visszajelzés érkezett, hogy kézzelfogható,
gyakorlatias, kevesebb gyűjtőmunkát igénylő anyagra lenne szükség
– mutatta be a most folyó munka előzményeit Gáspár Ildikó gálfalvi
iskolaigazgató.
Ha ez az anyag elkészül, Nagykanizsán egy ötnapos képzést szerveznek, ahol mindhárom iskola négy-négy pedagógusa vesz majd
részt különböző műveltségi területekről, akik megismerkednek a tananyaggal, a módszertani résszel és a feladatokkal. Ezt követően jövő
nyáron egy tábort szerveznek Nagyadorjánban, ahol mindhárom iskola tizenöt diákkal vesz részt, velük “élesben” is kipróbálják, feldolgozzák ezt a tananyagot. A célcsoportok 9-11 éves gyerekek lesznek,
és olyan tananyagot szeretnének készíteni nekik, amely lehet akár
választott tantárgy is, vagy pedig valamelyik tanóra ismeretanyagát
környezti témába beágyazva adja át. Minőségi terméket szeretnének
kiadni, ezért kívülálló szakembereknek is átadják majd véleményezésre az anyagot.

Szebb, tisztább világot szeretnének
A vásárhelyi Fókusz Öko Központ (FÖK) egy hároméves projektje keretében két megyeközponti iskola mellett három vidéki tanintézményben is támogatott egy-egy kisprojektet: Gálfalván, Csíkfalván és Ákosfalván. A Milyen jövőt szeretnénk? projektet az Európai
Klímaszövetséggel partnerségben valósítja meg, a cél az, hogy a
közösségek a jelenlegi klímaváltozások közepette elgondolkodjanak
jövőjükön, azon, hogy hogyan lehet csökkenteni a klímaváltozás hatásait vagy a kialakult körülményekhez hogyan lehet alkalmazkodni.
Csíkfalva községben a víz kérdésével foglalkoztak a diákok és a pedagógusok, és ez azért is időszerű, mivel a Nyárád alsó folyása után
a felső szakasz szabályozását is tervbe vették a hatóságok. Az lenne
helyénvaló, ha a lakosságot tájékoztatnák a kérdésben, a helyiek is
véleményt mondhatnának, és csak olyan beavatkozások történnének,
amelyek a helyi közösségek érdekeit szolgálnák. Ebben a községben
a gyerekek megvizsgálták a Nyárádot, mint vizes élőhelyet és ökológiai rendszert, továbbá a folyóba ömlő patakokat, a falvak kútjait, és megállaptották, hogy a víz egyre kevesebb és szennyezettebb,
ezért szeretnék megőrizni azok természetes állapotát. A projekt során
kapcsolatban álltak a lakossággal, nagyon hasznos és értékes munkát
végeztek – értékelte a tapasztalatokat dr. Hajdu Zoltán.
A község tanintézményei bemutatták a projekt során végzett mun-

káikat. A szentmártoni és jobbágyfalvi óvodások közös csapata megfigyelte a Nyárádot és életterét, majd egy makettasztalon olyannak formázta meg, amilyennek látni szeretné. A szentmártoni elemisek egy
egészséges, tiszta vizű falukutat szeretnének, mert a településen végzett vizsgálataik szerint a gazdaságok vize nem a legegészségesebb.
Hasonló következtetésre jutottak a jobbágyfalvi elemisek is, akik a
vizsgálatok mellett a falu kúttérképét is elkészítették. A vadadi elemisek a falu kútjait, forrásait, patakát vizsgálták, hulladékot gyűjtöttek,
virágokat ültettek a projekt során. A csíkfalvi diákok egyik csapata
a víz körforgását,
a másik a Nyárádot, mint ökológiat rendszert
mutatta be, míg
a felső tagozatos
diákok egy terepasztalt készítettek, amelyen
azt tanulmányozták, hogy milyen
áradásokat okoznak az esőzések
a Nyárád természetes és szabályozott szakaszain. Hajdu Zoltán elismerését fejezte ki
a pedagógusokanak a mindennapi nevelő és oktató munkáért, a zsűri
pedig minden csoport munkájából kiemelte a jellegzetességeket, majd
díjakat, okleveleket nyújtott át.
Ákosfalva községben az élelmiszer volt a projekttéma. A diákok
a pedagógusok irányítása mellett megismerkedtek a kenyér történetével, a házi kenyér készítésének módszerével, összehasonlították az
otthon sütött és ipari körülmények között gyártott kenyeret. Ismerkedtek a zöldségekkel is, az iskolaudvaron szép kis zöldségeskertet
alakítottak ki, megvizsgálták a hagyományos és ipari körülmények
között nevelt állatok közötti különbséget, illetve az ezek húsából készült termékeket. Hajdu Zoltán itt is azt emelte ki, hogy a munkába a
helyi lakosságot is bevonták.

Elcsendesültek az iskolák
Végleg bezárult a tanév, elcsitult a diákzsivaj az iskolák udvarain.
Június 10-17. között elballagtak a végzős nyolcadik osztályosok.
„Az idő, amit talán máig jóformán nem éreztetek, ma titeket szólít. Amiről mostanáig azt hittétek hogy csak másokkal történhet meg,
az elkerülhetetlen bizonyosság
lett” – figyelmeztette az elballagó diákokat Csíkfalván
Balogh Tünde
igazgató. „Ahol
az ember egyszer
gyökeret
ereszt, ahonnan
legmélyebb önmaga származik, ott mindig biztonságra, otthonra talál. Ez az iskola
volt második otthonotok éveken keresztül, jelentsen hát gyökereket
egy életen át! Szárnyaitok is megerősödtek az elmúlt évek alatt. Próbáljátok most ki őket! Röpítsenek magasra titeket! A középiskola új
helyet és új lehetőségeket rejt magában, ahol felfedezitek magatokban
a tehetséget, tudást. Ez az első lépcsőfok az Élet, a felnőtté válás felé”
– üzente a végzős diákoknak Balogh István polgármester.
Néhány vidéki iskolában utánanéztünk annak, hány diákkal
működtek a nyolcadik osztályok. Nyárádszeredában 78, Ákosfalva
községben 25, Lukafalván 19, Jedden 17, Nyárádköszvényesen 15,
Nyárádremetén, Csíkfalván, Karácsonyfalván 14, Székelysárdon és
Somosdon 13, Jobbágytelkén és Koronkán 12, Nyárádmagyaróson 9,
Márkodban 8, Nyárádgálfalván 6, Szentháromságon 4, Kebeleszentiványon egyetlen nyolcadik osztályos tanuló járt iskolába.
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Szakrális maraton a békéért és
szeretetért
Az Erdélyi Mária Út Egyesület ötletéből kiindulva június 11-én
második alkalommal szervezték meg a Szakrális Maratont.
A Mikházára tartók egy része Korondról indult, majd Parajd, Szováta és
Nyárádremete érintésével haladtak a
célpont fele, útközben mások is csatlakoztak hozzájuk. Marosvásárhelyről egy
maroknyi kerékpáros indult, ők Nyárádszeredában szentmisén vettek részt, ahol
a plébános áldását is megkapták, hogy
további erővel, türelemmel folytathassák
útjukat. Mikházán Balla Zsigmond mutatta be a maratoni csapatnak a ferences
kolostort és templomot, annak értékeit és
kriptáját, majd a nyárádremetei önkormányzat és turisztikai iroda jóvoltából ebéd várta a résztvevőket.
A szovátai Kozomos Lajos hitoktatóként és sportolóként azért kapcsolódott be, mert úgy véli, minden katolikusnak, ha lehetősége van rá,
meg kell próbálnia részt venni hasonló rendezvényeken. A hittantanár
mintegy húsz fős csoporttal csatlakozott a Korond felől érkezőkhöz,
köztük Gál Krisztával, aki félmaraton leszaladására vállalkozott. A
fiatal hölgy kihívásként fogta fel az első ilyen teljesítményt, de ennek hátterében az áll, hogy egy ilyen táv megtétele alatt van ideje az
embernek elmélkedni, magába szállni. Az út végén rájött: ha a fizikai
fájdalom ellenére is meg tudta valósítani célját, akkor nincs olyan fizikai vagy lelki fájdalom, amit ne tudna leküzdeni. Az erdőszentgyörgyi Csizmadi Mihály Zsolt megtiszteltetésnek érzi, hogy másodszor is
leszaladhatta a maratoni távot. Elsősorban a keresztény értékek és a
szeretet védelméért indult útnak, amit szeretne átvinni a hétköznapokba is. Úgy véli, a szaladás összeköti Istennel, aki örömét leli a mozgó
emberben, ahogyan a világmindenség is örök mozgásban van. Marosvásárhelyről idén csupán nyolc kerékpáros indult útnak. Adorjáni
Alpár úgy véli, ennek több oka is van, de minden ellenére bizakodóak
a jövő évet tekintve.
A Szakrális Maraton a keresztény értékekért, a békéért nevű csíksomlyói kezdeményezés ötlete az Erdélyi Mária Út Egyesület részéről
érkezett – mondta el Moldován László, a szervező Sóvidék-Hegyalja
Turisztikai Egyesület elnöke. Őket Molnár Sándor kereste fel, hogy
indítsanak egy ilyen rendezvényt is, amely ugyancsak összefogja a
székelységet, kössék össze a vallást a sporttal. Eredetileg Csíksomlyóban gondolkodtak célpontként, de mivel a Sóvidéknek, Nyárádmentének és főleg Marosvásárhelynek messze volt, így esett a választás
Mikházára. Egyre nagyobb az érdeklődés, az emberek már hetekkel
azelőtt jelentkeznek. Idén 52 személy iratkozott fel az interneten, de
60 érkezett Mikházára, és örömükre vannak közöttük 7-9 éves gyerekek is, akik becsülettel „letekerték” a távot, így biztosítottnak látszik
az „utánpótlás”.

Ákosfalván rendezték
a Székely Kupát
Kitűnő feltételek között rendezték meg június 17-én Ákosfalván a
Székely Kupa döntőjét, amelyen Hargita megyét a székelykeresztúri
Egyesülés, Kovászna megyét a gelencei Nemere képviselte, Maros megyét pedig a marosvásárhelyi Szász Albert sportlíceum.
Az első mérkőzésen a vásárhelyeik a keresztúriak ellen léptek
pályára, és bár válaszolni tudtak a keresztúriak
találatára, az utolsó előtti
percben kapott góllal alulmaradtak (1-2). A második
mérkőzésen Gelence ellen
léptek pályára a vásárhelyiek, és rögtön meg is
szerezték a vezetést, ám
ezután a gelenceiek irányították a játékot és fölényesen nyertek (1-5).
A harmadik, döntő összecsapáson a gelenceiek a keresztúriaknak sem

adtak nagy esélyt, őket is alaposan helyben hagyták (4-1).
A Székely Kupa döntőin harmadszor volt jelen Radu Vișan, a Román Labdarúgó Szövetség főtitkára, Osváth Csaba polgármester két
nyelven köszöntötte a résztvevő csapatokat és a vendégeket. A Székely Kupa kezdeményezője és szervezője, a Maros megyei Labrarúgó
Egyesület elnöke, Mircea Bucur kiemelte a jó szervezési feltételeket,
kifejezve abbbéli reményét, hogy a következő idényben újra megszervezik a három megye labdarúgói számára ezt a tornát. A Székely Kupát az előző idények során Csíkszereda, Mezőméhes és Harasztkerék
hódította el.

Harasztkerék nyerte a szuperkupát
Június 10-én Harasztkerék csapata elhódította a Maros megyei 5.
liga idei szuperkupáját.
A döntőben az északi és középső csoportok bajnokai, a marosmagyarói Jövő és a harasztkeréki Farel mérkőzhetett meg a trófeáért.
Egyik csapat számára sem volt könnyű a mérkőzés, a harasztkerekiek
számára pedig egyáltalán nem, mert hét alapemberüket nélkülözniük
kellett, egyik alapjátékosuk pedig két sárga lap begyűjtése után kénytelen volt elhagyni a játékteret, míg kapusuk sérülten, gyakorlatilag egy
lábon állva játszott.
A
nyárádmenti
együttes az első
félidőben betalált
Ormenișan révén,
és előnyét tartani
tudta, s bár a mérkőzés végén a magyarói csapat mindent bevetett, nem tudta bevenni a nyárádmentiek kapuját, így idén
Harasztkerékre került a serleg. A győztes a következő felállításban
játszott: Bálint, Józsa, Pintilia, Duka H., Nistor, Kuti, Berecki S., Calo,
Duka Sz., Bodó, Ormenișan. Pályára lépett még Veres ès Berecki Zs.
Edző Nagy Simon László, másodedző Tanászi János.

Somosd is Szuperkupát nyert
Június 18-án rendezték a Maros megyei 6 liga idei szuperkupáját,
amelyen a liga két csoportjának első három helyezettje vett részt.
A dobogó harmadik helyén végzett Jedd és Uzdiszentpéter összecsapását túlzottan könnyen nyerte a Vásárhely tőszomszédságában
működő együttes, 2-0-ra győzőtt a mezőségiekkel szemben, de valójában kiütéses győzelmet
is jegyezhetett volna,
ha komolyabban vette
volna a lehetőségeket.
A második helyezettek
mérkőzésén ugyancsak
a nyárádmentiek győztek, Nyárádgálfalva is
simán fektette két vállra
Harcó csapatát (6-2).
A legérdekesebb mérkőzést a két csoport bajnokának összecsapása
jelentette. A teltházas mérkőzésen Somosd már a 3. percben megszerezte a vezetést Cășvean révén, de Mezőpanit fiatal csapata nem adta
könnyen a bőrét, de Szőcsnek a 36. percben sikerült a a léc alá varrnia
egy labdát (2-0). A szünet után a vendégek helyzeténél a nyárádmenti
bajnok nem inogott meg, és a 79. percben szerzett újabb góljával (3-0)
Szőcs mindent eldöntött. A panitiak letették a „fegyvert”, így az utolsó
percekben a somosdiak Kiss és Cășvean révén még egyszer betaláltak (5-0). A szuperkupa átvétele után Szőcs Károly csapattársaitól egy
trófeát kapott, amiért a csoport gólkirálya lett, ebben az idényben 45
találatot jegyezhetett.
A somosdi Csillag a következő kerettel nyerte el a bajnokságot
és a szuperkupát: Nagy Zsolt, Nagy Szilárd, Suciu Tibor, Kovács Attila, Henter Attila, Bodó Lóránt, Székely Ervin, Benedekfi Szabolcs,
Cășvean Florin, Simon Károly, Kiss Sándor, Szőcs Károly, Szász Sándor, Henter Csaba I., Molnár Attila, Szőcs Pál, Vónya Attila, Farkas
Attila, Henter Csaba II., edző: Henter Attila.
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Kezdődik a pályázati időszak
Kádár Leventének, a LEADER helyi akciócsoport tagjának szentelt
néma főhajtással kezdte júniusi ülését a Nyárádmente LEADER Egyesület közgyűlése. Ördög Hanna munkacsoport-vezető ismertette a LEADER program jelenlegi állását, hozzátéve, hogy a kistérség az elnyert
LEADER alapok mellé még 700 ezer euró „bónuszt” kapott az elért
pontszámokért, de ez vállalásokkal is jár, a pályázatokban néhány környezetvédelmi elemet is be kell vinni.
A LEADER iroda hamarosan két pályázati kiírást tesz közzé. Egyik
az alapszolgáltatások létrehozását, javítását, bővítését szolgáló támogatás.
Ezen az önkormányzatok pályázhatnak
mintegy 50 ezer euró értékű támogatásokért, az összegből olyan megvalósításokat eszközölhetnek, mint parkok,
játszóterek, faluközpontok kialakítása,
felújítása, felszerelése, térfigyelő kamerák szerelése, közvilágítás, buszmegállók felújítása, multifunkcionális sportpályák, kulturális központok
kialakítása. Az első kiírás július 5. és augusztus 25. között lesz elérhető,
de vélhetően az idén lesz egy második pályázati kör is.
A másik, ugyancsak ebben az időszakban elérhető pályázati kiírás

a kulturális és természeti örökség felkarolását célozza, itt civil szervezetek, de akár egyházak is pályázhatnak 50 ezer euróig terjedő támogatásért olyan tevékenységekre, mint: tematiukus tanösvények, látogató
központok kiépítése, a helyi kulturális és természeti örökség leltározása,
a helyi kulturális örökség helyreállítása, javítása (kiállítótermek létesítése, hagyományos hidak, kapuk, homlokzatok felújítása), tárgyi és szellemi örökség megőrzésére irányuló tevékenységek.
Az iroda a következő időszakban még három területen fog pályázatokat kiírni:
• vállalkozások támogatása: induló tevékenység vagy induló cég
kaphat 50-70 ezer eurót 70%-os előleggel szolgáltatás, termelés,
kézművesség vagy turisztikai tevékenység támogatására
• szociális infrastruktúra támogatása: önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak majd infrastruktúra létrehozására vagy fejlesztésére
• turisztikai egyesületi szerkezet létrehozása és működtetése: az
valószínűleg csak 2018-ban lesz elérhető a turisztikai szolgáltatók együttműködésének elősegítésére.
A közgyűléssel ismertették a pályázatok elbírálását végző bizottságok összetételét és a pályázatok pontozási szemepontjait is.

NYÁRÁDMENTI NAPOK 2017 – NYÁRÁDSZEREDA
PROGRAM
Július 28., péntek
12:00

Ifjúsági udvar
Ifjúsági programok a NYISZ szervezésében

Kisszínpad, az önkormányzat udvarán

20:00

Legendák kertjében
Táncjáték a Bekecs néptáncegyüttes előadásában

Művelődési Ház

Július 29., szombat
10:00

Hagyományos termékek vására - élő kézműves műhelyekkel

Bocskai tér/járda

11:00

Labdarúgás:
Szeredai Oldboys
Székelyföldi fociválogatott
Zalaegerszeg-Botfa

Futballpálya

Társasjáték parádé a Játszma.ro közreműködésével

Bocskai tér

12:00

Ifjúsági udvar
Ifjúsági programok a NYISZ szervezésében

Kisszínpad, az önkormányzat udvarán

13:00

Autószerelő tanműhely átadása

Bocskai líceum udvara

14:00

Lovasbemutató
Pászka Lehel

Andrásfalva, iskolaudvar

16:00

Táncol a Nyárádmente
Nyárádmenti néptáncegyüttesek találkozója

Nagyszínpad

19:00

Szabadtéri koncertek
19.00 Jakab Csaba & Band
20:30 DreamLand Residents
22:00 Vizi & Band

Nagyszínpad

Július 30., vasárnap
10:00

Hagyományos termékek vására - Élő kézműves műhelyek

Bocskai tér/járda

11:00

Ökumenikus istentisztelet

Főtéri református templom

12:00

Önkéntes tűzoltók találkozója

Futballpálya

17:00

Örkényi fuvószenekar

Nagyszínpad

18:00

A marovásárhelyi Állami Filharmonia szervezésében
Molnár Tünde orgonakoncertje

Andrásfalvi református
templom

Szabadtéri koncertek:
18.00 The Strangers
19.00 Rocksuli
20:00 Bronx
21:00 Ossian

Nagyszínpad

Tűzijáték

Bocskai tér

23:00

