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Átadták a csatornahálózatot
Szeptember 2-án ünnepélyes szalagvágással dr. Vass Levente parlamenti képviselő jelenlétében átadták Dózsa György község szennyvízhálózatát.
Az 1,6 millió eurós beruházás zömét a Környezetvédelmi Alap finanszírozta. A szükséges pénzalapot 2011-ben sikerült megszerezni, a
közbeszerzési eljárás után 2012 késő őszén elindultak a munkálatok,
de pénzhiány miatt 2013-ban szüneteltek, 2015-ben a Vízüggyel kellett
„hadakoznia” az önkormányzatnak, mert az nem engedélyezte,
hogy a Nyárádon és csatornáin
átvezető csöveket a hidakra szereljék, ahogy az eredetileg tervezve volt. Ezért tervmódosítást
kellett kérni, ezt jóváhagyatni és
új közbeszerzést kiírni a vezetékek átemeléséhez, így ezzel is
szinte egy évet veszítettek – ismertette a projekt buktatóit Iszlai Tibor
polgármester. A kiépült rendszer tavaly novemberben vált üzemképessé, de nem indíthatták be, mert a hideg miatt a biohőreaktor nem tudott
beindulni, így idén tavaszra halasztották annak elindítását. A projekt
kivitelezése során 13 kilométeren fektettek le gerincvezetéket, 7 átemelő pumpaházat építettek és közel 500 csatlakoztatási aknát helyeztek el a talajban, azaz félezer háztartást és intézményt, így 1500 személyt tudnak kiszolgálni csatlakozás után. Az önkormányzat bővíteni
kívánja a rendszert újabb 1500 fő ellátására, ennek érdekében üzembe
helyeznének egy második reaktort is, 15 kilométeren épülne hálózat a
települések mellékutcáiban, továbbá 4 átemelő pumpát üzemelnének
be. Az ehhez szükséges pénzösszeget a Helyi Fejlesztések Országos
Programja (PNDL) révén biztosítanák kormányalapból.

Nagy szociális projekt indul Jedden
Szeptember 14-én mutatták be Jedd nagy értékű új szociális projektjét, amelyre augusztusban kötött támogatási szerződést Bányai István polgármester a szakminisztériummal.
Az Integrált intézkedések a szegénység és társadalmi elszigetelődés megelőzésére Jedden című projektre 19 millió lejt kap a község, és
a következő három év alatt a következő eredményeket szeretné megvalósítani: 290 gyereket támogatnak, hogy iskolába járhassanak, 300
személy juthat szakképzéshez, akiket támogatnak a munkahelykeresésben is, 200 vállalkozó szellemű személyt kiképeznek, támogatják 40
kisvállalkozás létrehozását. Létrehoznak egy szociális és egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtó központot, ahol 600 személyt látnak majd el.
150 család lakhatási körülményein javítanak, tisztázzák a tulajdonpapírok nélküli lakások jogi helyzetét és a személyazonosssági okiratok
nélküli gyerekek bejegyzését is megoldják. Ugyanakkor tájékoztató
kampánnyal hívják fel a vállalkozói és civil szféra figyelmét az elért
eredményekre, hogy olyan beruházásokat hozzanak a közösségbe,
amelyek biztosítják a kezdeményezés fenntarthatóságát.
A projekt beindítását Jedd Polgármesteri Hivatala, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola, a Társadalmi Újításért Egyesület, a Rhema
Keresztény Egyesület és az Unic Sport kft jelentette be.

Népszerűsítik a műemlék templomokat
Szeptember 14-én mutatta be legutóbbi kisprojektje eredményeit a
Nyárádmente Kistérségi Társulás.
Pályázat keretében sikerült egy bizonyos összeget elkülöníteni a
nyárádmenti egyházi épített örökség népszerűsítésére. Évek óta dolgoznak a turisztika területén, van térségi turisztikai információs iroda,
információs kiadványok, de nagy hiányosság, hogy a kiadványokban
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megjelölt műemlékek nincsenek a helyszínen is kellőképpen kijelölve
– mondta el Balássy András projektvezető. Tíz műemlék templomot
tartanak nyilván, mint lehetséges turisztikai célpontot, és ezek méltó
megjelenítésén dolgoztak ebben a kisprojektben, háromnyelvű információs pannók és szórólapok készültek. A Maros Megyei Tanács támogatta kezdeményezés révén a mikházi ferences kolostortemplom, a
hodosi katolikus, a szentmártoni, szentlászlói, nyomáti és szentgericei
unitárius, valamint a szentannai, szentimrei, berekeresztúri és vajai
református templomokra összpontosítottak. Ehhez szakértői segítséget is kértek: az unitárius templomok bemutatását dr. Furu Árpád
műemlékvédelmi szakmérnök, a többi templom bemutatását Györfi
Zalán történész vállalta. Az elkészült anyagokat a következő időszakban fogják átadni kiállítás
végett az érintett egyházak
képviselőinek.
A Remetén működő kistéréségi turisztikai
információs
irodában
főképp a közeli mikházi
kolostortemplom iránt érdeklődnek a látogatók –
mondta el érdekődésünkre
Nyulas Piroska, az iroda
munkatársa. Sok érdekes
információt, régi látnivalót ismerhetünk meg ezen a vidéken, és mindezek teljesen más megvilágítást adnak egy-egy műemlék épületnek, és turisztikai program is
építhető rá – mondta el a szakember.
Berekeresztúr 14. századi templomát már több mint két évtizede
népszerűsíti a helyi lelkész. Szász János szerint a kis falvak gyülekezeteiben a templomlátogatási program gazdaságilag is mentőövet jelenthet, néhány éve ők is szép bevételre tudtak szert tenni a turisták révén
a személyenkénti három lejes belépővel. Szerinte is a most készített
információs anyagok hasznos segítséget nyújthatnak úgy az idengenvezetőknek, mint az idelátogató turistáknak.
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...feküdj mellém, ne hagyjál magamra,
fűzzél bókot mámoros szavamra,
csipke-ágon szép szerelmed reszket,
rőt-szívembe költöztesd a lelked,

KANDIKÁLÓ

angyal-könnycsepp ablakunkon koppan,
földre hullik, megcsillan a porban,
érett-szívem ősz-mosolytól serdül,
szeptemberi melódia csendül,
galagonyák parazsán az alkony,
éden-pírban fürdőzött az arcom,
jó-éjt csókod íze ott a számon,
csendet fésül hajamba az álom...

Szüreti bál Nyárádremetén

Jól végződött a vármezői hőlégballon fesztivál
Bár a szervezők is úgy vélik, a fesztivál „történetében” sosem volt
ennyire kedvezőtlen az időjárás, jól végződött az idei hőlégballoos
rendezvény: szept. 24-én délután ezrek tolongtak Vármezőben a ballonóriások körül.
A kedvezőtlen időjárás miatt az immár tizenkettedik alkalommal
megszervezett vármezői hőlégballonos parádén csak feleannyi repülést
vállalhattak be a pilóták, mint amennyit egyébként máskor szoktak.
22-én egy alkalommal engedték levegőbe a vászongömböket, 23-án egész nap
rostokolniuk kellett
a folyamatos esőzés
miatt. 25-én reggelre
azonban eloszlottak
az esőfelhők, így ismét felemelkedhettek
a kosaras léggömbök. Déltől a bámészkodók is gyülekezni kezdtek,
késő délutánra már többezresre nőtt a tömeg a rendezvény helyszínén.
Délután 18 óra táján elkezdhették a beszállást azok, akiknek szerencséjük volt: a szabad repülésre már legalább egy hónapja elfogytak a
350 lejes jegyek, de a függesztett (azaz csak kis magasságig felemelkedő, földhöz rögzített ballonokkal történő) repülésre is 25 lejt kellett fizetni. Idén húsz léggömb emelkedett fel, Szlovákia, Csehország
és Moldova Köztársaság képviselői mellett brit léggömb is érkezett,
Magyarországról tizenkét csapat jött, Romániából két bukaresti és
egy-egy kolozsvári, jászvásári és vármezői léggömböt neveztek be,
de Európa két nagy léggömbgyártó cége, a Cameroon és a Kubiček
családok képviselői is megjelentek a parádén. A havasalji eget színes
ballonok töltötték meg, de sárkányrepülők is röpködtek a levegőben,
a látogatókat lacikonyhák sora és kézműves vásár is várta, a tér egyik
sarkában a gyerekek is szórakozhattak.

12. Vármezői Hőlégballon-fesztivál

közterület

Nyárádremetén a szüreti bált minden évben a katonának bevonuló fiatalok, a regruták szervezték, és ez ma
sincs másként, a 19 éves legények feladata a jeles ünnepi pillanat előkészítése és lebonyolítása. A legények párt
keresnek maguknak a szüreti táncra, általában az egy-két
évvel fiatalabb falubeli lányok sorában néznek szét, de
olyan is akad, hogy valaki más faluból való lányt kér fel.
A jeles napon a csőszlegények és csőszleányok ünnepi
szentmisére mennek a templomba, ezután minden legény
ebédelni hívja a párját. Délután 3 órakor a falu felső végén találkoznak, ahol fényképek készülnek csoportosan,
párokkal, szülőkkel, majd a legények lóhátra, a leányok
szekérre pattanva énekszóval járják be Remetét, de Köszvényes alsó kijáratáig is elmennek, így hívogatva a szomszéd falusiakat is a bálba.
Szinte ilyen „forgatókönyv” szerint zajlott az idei
alkalom is, azzal a különbséggel, hogy a legények a
szentmise előtt egyik elhunyt egykori osztálytársuk sírjánál hajtottak fejet a temetőben, a délutáni felvonulást
pedig a hatalmas zivatar miatt meg kellett szakítani. Délután hat órára mindenki visszatért a kultúrotthonba, ahol
már várták őket a falubeliek. Régi szokás szerint ekkor
a helyieknek mutatják be a fiatalok a csősztáncot, majd
bejelentik az első gerezd szőlő árát. Este 9 órakor a lány
hívja meg a párját vacsorázni, majd 10 órától megkezdődik a bál: a csőszök árgus szemekkel vigyáznak a rendre
és figyelik a próbálkozó szőlőtolvajokat. Éjfélkor a csőszök másodszor is bemutatják a szüreti táncot, hisz este
sok fiatal sereglik ide más településekről is – mesélte el a
helyi szokás részleteit Szopos Katalin remetei pedagógus,
aki tizenhét éve tanítja a fiataloknak a táncot. A szüreti
bálra való felkészülés egy hónapot tart, ezalatt a fiatalok

naponta két órát áldoznak este a tánctanulásra, szervezési
kérdések megbeszélésére, illetve a szőlőt is be kell szerezniük a vásárhelyi piacon.
Az idei bálon az első gerezd szőlő 300 lejért kelt el,
de a belépő mellett nem csak a szőlő ára az egyetlen bevételi forrás: a lányok éjszaka 1 óráig sorsjegyeket árulnak.
Idén a főnyeremény egy szőlőkorona volt, de voltak más,
kisebb ajándékok is, továbbá egy másik szőlőkoronát 500
lejért árvereztek el. A bevételt a szervezési kiadások fedezésére fordítják, a fennmaradó összeget a közösségben
jótékonysági célokra.
A szüreti bált szeptember első vasárnapján tartják,
mert régebb októberben a legények bevonultak katonának. A szüreti bál a faluban jeles nap, igazi ünnep, amikor
az emberek az út két oldalán állva megcsodálják a felvonuló ifjakat, miközben a csőszlegények borral kínálják a
kapukban állingáló férfiakat.

Nemzetközi gazdanap volt Mikházán

Szabadegyetemet szerveztek
Jobbágyfalván

Van képünk hozzá

Csíkfalvi vakációs bibliahét
gyerekeknek

“Szóljatok, harangok!”

Harangjuk van a szeredai unitáriusoknak
(3. oldal)

Autóverseny zajlott a Bekecsen

nyárádmenti

2

KIS ÚJSÁG

nyárádmenti

3

KIS ÚJSÁG

Vendégoldal: Nyárádmagyarós község

A hazatérés, találkozás öröme

Új beruházások időszaka következik
Egyelőre Magyarós központjában látunk munkagépeket és munkásokat, de a jövő évben a
község több más pontján is várható lesz az ilyen látvány – tudtuk meg Kacsó Antal polgármestertől, akivel sikerekről és gondokról beszélgettünk.
Jövő évben új munkálatok
kezdődnek
Az elmúlt hónapokban négy utcát aszfaltoztak le saját alapból a községben. Bár csak
másfél kilométerről van szó, ez a helyieknek
mégis fontos. Magyaróson a tófalvi és az öregotthon felé vezető utcákra, míg Torboszlóban
a falu végétől a kultúrotthonig, onnan pedig a
templomig került aszfaltszőnyeg az úttestre. A
nyárádmenti LEADER programra leadtak egy
pályázatot, amely révén az utcai közvilágítást
korszerűsítenék és térfigyelő kamerákat szerelnének fel, minden faluközpontban az időt és
hőmérsékletet jelző pannókat helyeznének ki.
Mindez ötvenezer euróba kerülne.
A helyi fejlesztések országos programjában (PNDL) 7,2 millió lejhez juthat a község,
a kormány a torboszlói óvoda és a magyarósi
iskola felújítására, valamint a községközpontot
Nyárádselyével összekötő 4,5 kilométeres út
korszerűsítésére hagyott jóvá összegeket. Az
engedélyek beszerzése folyamatban van, október közepére ezek birtokában lesznek, így a
következő év az utóbbi két évtized legnagyobb
beruházási időszakát jelentheti. A selyei út aszfaltozása mellett a két településen az út mentén
mindenkinek új bejáró hidat építenek, a sáncokat kibetonozzák, a falvak között sáncokat
ásnak, átereszeket építenek. A beruházásokat
állami pénzből vitelezik ki, a községnek csak
az engedélyek beszerzése, a tervek elkészíttetése és a munkálati felügyelő fizetése kerül
költségbe.
Nem tudnak viszont előrelépni, pályázni
víz- és csatornahálózat kérdésében, ugyanis
részesei a megyei mestertervnek, ám ez a dokumentum messze áll a valóságtól, és látszik,
hogy irodából tervezték a vidéket nem ismerő személyek, akik olyan lehetetlen dolgokat
gondoltak, mint az, hogy a Kis-Nyárádot Szeredában megtisztítják a s vizet visszapumpálják Selyébe, vagy Havadról két dombon átpumpálnák a szennyvizet, hogy azt Seprődnél
tisztítsák meg.

Javítják a kultúrotthont
Hatalmas daru emelkedik az égnek, kerítések veszik közre a kultúrotthont, munkagépek
és munkások dolgoznak. Magyaróson zajlik a
kultúrotthon korszerűsítése, amelyre 500 ezer

eurónak megfelelő összeget nyert a község az
országos vidékfelesztési programon (PNDR).
Már kicserélték a tetőfedő elemeket, villámhárítót szerelnek fel, az épületet hőszigetelik,
az új nyílászárók is hőszegetlők lesznek, kicserélik a villamos hálózatot, a padlózatot, az
ablakokra és a színpadra új függönyöket vásárolnak, továbbá új népviseletet, bútorzatot is,
és fáskazánra épített központi fűtésrendszert
alakítanak ki. A munkálatokat a vásárhelyi Moragroind cég végzi, és a közvetkező évben kell
befejeznie.

Van kultúra is
Kulturális élet hiányára sem panaszkodhatnak a helyiek – derült ki a polgármester beszámolójából. Augusztusban tartották a magyarósi
falunapokat, a kultúrotthon javítása miatt az
eseményekre a sportpályán került sor, de az
egyik kiemelt rendezvény keretében emléktáblát helyeztek el a volt országzászlónál annak
kapcsán, hogy 450 éve említették először írásos
források a települést. Nemrég Torbószlóban is
tartottak falunapokat, Selyében tánctábort, de
a testvértelepülési kapcsolatokra is figyelnek:
idén a torboszlóiak a magyarországi Bekecs
faluba, a selyeiek Sellye városba látogattak. Él
az a kapcsolat is, amelyben a község egy-egy
szlovén, francia és portugál közösséggel együtt
jelen van 2012 óta. A bekecsaljiak mindhárom
országban jártak
és hasznos tapasztalatokkal tértek
haza. Idén fiatalok
voltak Franciaországban, jövőben
Portugáliába mennek, ott is jó dolgokat tapasztaltak,
például a légágyúkat,
amelyekkel
rövid időn belül fel
lehet egy termet
melegíteni egy kisebb rendezvény megszervezésére. A többi ország fiataljait öt éve fogadták, akik maradandó
élményekkel távoztak innen.

Már nem tudnak védekezni
A bekecsalji lakosság immár képtelen megvédeni javait a túlszaporodott medvék garázdálkodásától, azok minden gyümölcsfát tönkretesznek, még a kertekben is, és lassan lehetetlen
termelni gabonát és gyümölcsöt villanypásztor
nélkül. De arra is volt eset, hogy az ilyen kerítés sem állította meg az éhes nagyvadat. Ami
a kártalanításokat illeti, jó a kapcsolat a hatóságokkal, kijönnek, felmérik a károkat. Idén
közel kéttucat kárjelentést tettek le a gazdák,
de vannak olyanok is, akik már nem is jelentik
az esetet, nem bíznak a kártalanításban. A pol-

gármester szerint nem jó a kárszámítás, ugyanis
csak a medve által okozott kár mértékében térítik meg a föld megmunkálásának költségét, és
nem a terméskiesést térítik meg. A hatóságok is
tudják mennyi medve van a területen, mégsem
engedélyezik a vadásztársulatoknak a nagyragadozók áttelepítését vagy kilövését.

Nem segítenek a
teherviselésben
Egy tavalyi törvény értelmében az idősotthonokban lakók havi ellátási költsége személyenként 1980 lej. A törvény kimondja, hogy
a bentlakók csak nyugdjuk 60%-át fordíthatják
erre, a többit a hozzártozóik és az az önkormányzat kell kifizesse, ahol az illető lakhelye
van. Ennek a költségnek a kifizetését egyelőre
csak két község vállalta fel, de Vásárhely nem

fizetett egyetlen lejt sem, miközben 15 vásárhelyi személy lakik a magyarósi otthonban. Így
a helyi önkormányzat óriási, szinte 100 ezer
lejes terhet kénytelen felvállani évente, miközben sok egyéb dologgal is próbálja támogatni
az intézményt, így olcsóbban juttatja tüzelőanyaghoz, segít a javításokban és engedélyek
beszerzésében.

Nincs tűzifa
Nagy gondot okoz a községbelieknek a
tűzifa beszerzése. A polgármester szerint ha érvényben marad az idei 175-ös törvény, akkor
az egész vidék tűzifa nélkül marad. Ugyanis az
erdészet nem hajlandó őrzési szerződést kötni
és fát kibélyegezni csak a tulajdonos számára.
Mivel azonban az elmúlt 27 évben még mindig
nem oldották meg az emberek az örökösödési
eljárásokat és többnyire kézzel írott szerződésekkel vásároltak területeket, ezeket nem
ismeri el a hatóság, és ez hovatovább társadalmi problémát jelent, mert az emberek nem
mehetnek be a saját erdejükbe. A panaszokat
meghallgatják az állami hatóságok, de semmit
sem tesznek, és ez Magyarós és Bere községeknek fog majd nagy gondot jelenteni, mert
itt nincs földgáz, csak fával lehetne tüzelni. A
polgármester szerint ugyanúgy kellene eljárni,
mint a mezőgazdasági területalapú támogatás
esetén, ahol az APIA elfogadja a gazdasági
nyilvántartó alapján kibocsátott igazolást. Ha
az emberek adót fizetnek egy erdőterületre, akkor jogot is kellene biztosítsanak számukra a fa
használatára is.

Szeptember 2-án Jobbágyfalva adott otthont
a Marosi Unitárius Egyházkör évi találkozójának.
Mintegy háromszázan vettek részt a hetedik alkalommal szervezett marosi unitárius egyházköri találkozón. Az unitárius templomban
Rácz Norbert kolozsvári
lelkész hirdette az isteni
igét: különböző gyülekezetekből és különböző életösvényekről érkeztek egy
hanggal, egy lélelkkel és
egy akarattal találkozni és
fohászkodni. Ez az ünnep
találkozást jelent, megfogni egymés kezét, bevonulni
a templomba, együtt, egy
közösségként, gyülekezetként énekelni, imádkozni
és megtapasztalni Isten jelenvalóságát. A szertartás végén Kecskés Lajos,
a gyülekezet egykori, hatvan év után visszatérő
lelkésze szavalt, majd a szabédi gyülekezeti kó-

rus szolgált énekeivel.
Istentisztelet után az ünneplők Tündér Ilona
völgyébe vonultak, ahol Sándor Szilárd helyi
lelkész tartott rövid szabadtéri istentiszteletet a
jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar közreműködésével, majd fohászt, hogy megmaradhassunk
hitünkben
és szülöfüldünkön.
Ezután kötetlenebb
hangulatú
ünnepi
műsor következett:
a jobbágyfalvi dalárda énekei után
a szabédi
Fürge lábak és a csíkfalvi Pendelyes néptáncosai,
a nyárádszeredai Tanászi Hanna diák és Váradi
Imre szentmártoni-csíkfalvi énekvezér énekei,

Iszlai Bálint szentgericei tiszteletbeli gondnok
szavalata és a marosvásárhelyi Berei Árpád fohásza. Mindeközben a gyerekek számára játékos és
kézműves foglalkozásokat tartottak, a zöldövezetben az unitárius gyülekezetek főztek tucatnyi
bográcsban gulyást. Kecskés Csaba esperes számára öröm az, hogy ismét Jobbágyfalván szervezhették a köri találkozót, hiszen ennek ötlete
és kezdeményezése innen indult hét évvel ezelőtt. Másrészt öröm, hogy ismét a Tündér Ilona
vendéglátó helyen ünnepelhettek, hiszen néhány
hónapja nagy szerencsétlenség érte a helyet és a
Szász családot, de Isten segített a családnak újjáépítni a megélhetést, és ebben segítséget nyújtott számos ismerős és idegen, egyházközségek
és mindazok, akik itt egyszer is megfordultak.
Az egyházi elöljáró amiatt is örömét fejezte ki,
hogy szép számban gyűltek össze, szinte minden
gyülekezet jelen volt, sőt egyes helyekről autóbuszokkal érkeztek, és a bográcsgulyások is a
hívek, lekészek, gondnokok munkája, hozzállása
révén készülhetett el, hogy mindenki jól érezze
magát.

Háromnapos ünnep Jobbágytelkén
A Kisboldogasszony-napi „nagybúcsú” Jobbágytelke legjelentősebb ünnepe, amikor hazasereglenek az elszármazottak, megtelik a templom
népviseletbe öltözött fiatalokkal és idősekkel. Így
volt ez szept. 8-án is, s az ünnepi ebéd után a fiatalok máris az utcára csalogatták őket. Ugyanis
a búcsú napján tartja a helyi fiatalság a hagyományos szüreti bált.
Idén háromnapos lett az ünnep, a Jobbágytelki Kulturális Egyesület egy pályázatnak köszönhetően rendezvénysorozattal rukkolt elő. A 3
éjjel, 3 nap címet viselő programban szombaton
két előadást is hallhattak az érdeklődők a Tóskerti Csűrben: Novák Ferenc ”Tata” a Nemzet Művésze, illetve Kossuth- és Erkel-díjas koreográfus
a néptánc történetéről tartott kimerítő értekezést,
míg Balássy András a jobbágytelki szalmafonás
és értékesítés kérdéseiről elmélkedett Szalma-

láng címmel. Szombat délután ismét megrendezték a Parasztolimpiát, amelyre idén többnyire
gyerekek neveztek be. A legügyesebb lány egy
szalmakalapot és egy
házi kenyeret vehetett át, a legügyesebb
legényke ugyancsak
szalmakalapot. Este
a Kertmoziban filmet
vetítettek a fiataloknak. Vasárnap délután
kispályás focitornát
rendeztek, a serleget a
helyi néptánccsoport
legényei hódították
el. Ezután táncelőadásra várták a falu népét a
kultúrotthonba, ahol a segesvári Kikerics néptánccsoport lépett fel, Puczi Kozák Ernő romái

cigánytáncokkal bírták tapsra a közönséget. Este
táncházzal zárult a hétvégi rendezvény.
Kérdésünre a JKE elnöke, Siklódi István
Attila elmondta: ez
az ünnepség egy
kulturális
projekt
része, augusztusban
a falu „kisbúcsúját” szervezték meg
Szent Lőrinc napján,
a nagybúcsú volt a
második esemény,
míg
decemberben
táncházas
estéket
szerveznek. A kulturális projekt a Bethlen Gábor Alap és a Magyar
Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg
ebben az évben.

Unitárius harangszentelés Nyárádszeredában
Szeptember 23-án megszólaltak a harangok
a szeredai unitárius gyülekezet főtéri templomában, hirdetve Isten áldását és akaratát, valamint
a földi élet értelmét és rendjét.
Az ünnepi pillanatokban
Kovács István lelkész, a Magyar
Unitárius Egyház közügyi igazgatója hálát mondott a gyülekezet nevében, hogy Isten áldást
adott munkájukra, adott nekik
templomot, most pedig emberi
kéz által alkotott csodálatos tárgyakat, harangokat, amelyek révén Isten és ember hangja szól,
hogy érdemes itt a földön Isten
akarata szerint élni, dolgozni,
szeretni. A harangok hirdetik
a születést, a távozást, a jövő
nemzedéket, és adják a testüket,
lelküket, mert összenőttek sorsunkkal. Követik életünk nagy
pillanatait, örömeit és fájdalmait, a születést, az élet kiteljesedését, a hazaindulást. De a harangok szavát érteni

is kell, mert azt hirdetik, hogy Isten magasában
rend van és a felhők fölött kék az ég.
Az ünneplő gyülekezetet, egykori és jelenlegi lelkészeket, egyházi és világi elöljárókat és
a többi nyárádszeredai felekezet lelkészeit, a holland
vendégeket és az
amerikai Duxbury-i
testvérgyülekezet
képviselőit a 118.
zsoltár
szavaival
köszöntötte Kecskés Csaba, a marosi
unitárius kör esperese. Ezután egy emléktáblát lepleztek
le, amely a templomépítés jelentős
évszámait örökíti
meg. Az ünnepi pillanatokban a helyi
gyerekek, ifjak és
a jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar is fellépett

zene- és énekszámokkal, majd a jeles pillanatra
emlékeztető csengettyűk kiosztása következett
mindazok számára, akiknek volt bátorsága álmodni és hitük az álmok továbbvitelére.
Csíki Zsolt gondnok köszöntő szavaiból
kiderült: a templom felszentelése után a gyülekezetet a harangvásárlás gondolata foglalkoztatta, és 2016-ra összegyűlt az összeg egy harang
beszerzésére. A hívek azonban úgy döntöttek,
hogy egyszerre vásárolják meg mindkét harangot, ezért tavaly ismét megmozgattak néhány
követ, így a hívek, az önkormányzat és a helyi
Gabriella cég adományából sikerült előteremteni a szükséges összeget. A 160 és 300 kilogrammos kis- és nagyharangot Székelyudvarhelyen öntették, karácsony nagyhetén hozták
Nyárádszeredába, most kerültek fel a toronyba,
a tartószerkezet pedig a Maros Megyei Tanács
pályázati támogatásából és a hívek adományából készült el. Záró gondolatként Sándor Szilárd
nyárádszeredai-jobbágyfalvi lelkész azt kérte:
Isten nyissa meg mindannyiunk lelkét, hogy
a harangok kongása megtisztítsa szavainkat,
életünkben pedig legyen rend.
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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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Kalákatábor a Nyárádmentén
Augusztus utolsó, szeptember első hetében fiatal önkéntesek végeztek kalákamunkát a Nyárádmentén.
A Gondviselés szervezetet, mint a Magyar Unitárius Egyház segélyszervezetét 2007-ben jegyezték
be hivatalosan, azóta tevékenykednek egyre nagyobb
vezető csapattal, önkéntes
bázissal, célközönséggel
és egyre nagyobb területen.
A Gondviselés egyik éves
rendezvénye a nyári SegédKezek kalákatábor, amit az ODFIE-vel közösen szerveznek, a humán erőforrás nagy részét ez az ifjúsági szervezet biztosítja, a Gondviselés pedig a táborok anyagi feltételeit. Az idei,
már hatodik táborba 60 résztvevő érkezett 14 településről, bázisukat
Szentmártonban állították fel és egy héten át dolgoztak 13 településen. Háztáji munkálatokat végeztek idős, egyedül élő, magatehetetlen vagy beteg személyeknél, családoknál, továbbá középületeknél
és közösségi tereken: füvet nyírtak, fát vágtak, hasogattak, elraktak,
meszeltek, festettek, takarítottak, betakarították a paszulyt, krumplit,
szilvát, templomot meszeltek, belső bútorzatot festettek, kerítést építettek összesen 45 helyszínen, ebből 10 volt középület (iskola, templom, közösségi ház), a többi család vagy egyedülálló személy. A fiatalok nemcsak segédkeztek, hanem az aznapi megmaradt élelmiszert
rászoruló személyeknek adományozták. Minden tábor utolsó előtti
napján kirándulnak, idén a Jobbágyfalván megrendezett unitárius köri
találkozón vettek részt, segítettek az előkészületekben és saját üsttel is
beszálltak a főzésbe. A tábor ünnepi istentisztelettel, beszámolóval és
ünnepi ebéddel zárult – tudtuk meg a helyszínen a kolozsvári Vagyas
Attilától, a segélyszervezet központi munkatársától. A mostani tábort
a Magyar Unitárius Egyház, a magyar kormány a Bethlen Gábor Alap
révén, valamint az Amerikai Egyesült Államokbeli Unitárius Univerzalista Támogatási Alap finanszírozta.

Nemzetközi Gazdanapok Mikházán
Szeptember első hétvégéjén ismét Nemzetközi Gazdanapokat szerveztek Mikházán.
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezete meghívását számos hazai és magyarországi szakember fogadta el, maga a
magyar földművelésügyi miniszter, dr. Fazekas Sándor és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara vezetője, Győrffy Balázs voltak a rendezvény
fővédnökei, főtámogatók pedig ugyanezek az intézmények.
Szombaton a fehéregyházi fúvószenekar fújta meg a gyülekezőt,
a Csűrszínházban Csomós Attila, a szervező RMGE Maros elnöke
köszöntötte a résztevőket, gazákat, kiállítókat és mindazokat a szakembereket, akik elfogadták a meghívást ezekre a szakmai napokra,
majd a délelőttöt előadások töltötték ki, ezt kulturális műsor követte
a színpadon. Mindeközben a sóváradi asszonyok hólabdákat készítettek, hét gazdakör pedig
gulyást főzött ebédre.
Délután a Kárpát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fóruma megtartotta székelyföldi regionális ülését, eközben
a sportpályán került sor
a gazdanapi kiállításra és
vásárra. A látogatók nem
bánták meg az erre szánt
időt, láthattak mezőgazdasági gépeket, tartozékokat és alkatrészeket, állattartási technológiát,
tej- és gyümölcsfeldolgozó kisgépeket, sajtot, gyékény- és dísztárgyakat, szőtteseket, ékszereket, szörpöket, befőtteket, lekvárokat, mézet,
festett edényeket, díszcserjéket és malomipari termékeket.
Érdekes gépeket láthattak a gazdák a karcagi Milk-Pasteur Kft.
sátránál, ahol a magyarországi cég romániai képviselője, Bálint

György Szabolcs bemutatott egy 100 literes sajtkészítő kádat, amelyben öt veder tejből többféle ízésesítésű friss lágysajtot készített az érdeklődők jelenlétében. Szinte ugyanilyen volt a másik kád is, amely a
paradicsomból szószt vagy levet, a különböző gyümölcsökből a magozómodul felszerelésével pépes lekvárt főz: ezúttal besztercei szilvából
készült kotyót is kóstolhattak az érdeklődők.
Szombat este Barát Zoltán magyarországi sajtbíró vezetésével
megtartották az első gazdanapi sajtmustrát, amelyre tíz termelő húsz
sajtmintát nevezett be. Az eredményeket vasárnap hozták nyilvánosságra: aranyat nyert a szentmártoni Szőke Timea, a patakfalvi Bálint
György Szabolcs és a karcagi Németh Attila, bronzot a gyergyószentmikósi Kémenes László és a márkodi Marton Károly termékei. Sikó
László falugazdász, a Gazdanapok egyik szervezője a levont következtetést is megosztotta az olvasókkal: gyakrabban kellene sajtmustrákat
szervezni, a termelőknek találkozni egymással és a szakemberekkel,
akiknek a véleményét érdemes gyakran kikérni.
A vasárnapi program részeként az Erdélyi Magyar Gazdaegyesületek munkaülésére is sor került, a kulturális program keretében néptáncosok léptek színpadra.

Horgászverseny Gálfalván
Ötödik alkalommal rendezett nyárádmenti horgászversenyt a
gálfalvi Hal-kan Horgászegyesület a helyi sport- és szabadidőközpontban, az eseményen 27 személy fogott horgászbotot a kezébe. A
bejelentkezetteknek több mint hat óra állt a rendelkezésükre a pecázásra, minden kifogott példányt a szervezők lemértek és feljegyeztek, majd visszaengedték a vízbe. A győzteseket a kifogott
halak tömegének függvényében állapították
meg: a legnagyobb mennyiséget, 10,16
kg-ot a backamadarasi Paizs Albert érte el
mindössze négy kifogott hallal, a második
helyezett marosvásárhelyi Urbán Levente
két példánnyal a 3,7 kg-ot jegyezhetett, míg
a harmadik helyezett ugyancsak backamadarasi lett, Ősz Sándor egyetlen példányt
akasztott horogra, de ez volt a legnagyobb
is: egy 2,69 kg-os ponty. Ugyancsak egyetlen példányt fogott a helyi Török Sándor is,
ám ő a Legnagyobb ember – legkisebb hal
nevű vicces különdíjat vehette át. Minden horgász oklevelet kapott, az
első három helyezett díjként 250, 200 és 100 lej értékben kapott horgászfelszereléseket. A horgászverseny egy helyi sportnap része volt,
amelyet a Communitas alapítvány támogatott.

Szabadegyetem Jobbágyfalván
Szeptember első napjaiban zajlott a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) idei szabadegyeteme, ezt most
is Jobbágyfalván szervezték meg.
Egyhetes táborban dolgoztak, tanácskoztak a hazai magyar középiskolák diáktanácsainak képviselői a 23. alkalommal megrendezett
Diákönkormányzati Szabadegyetem 63 résztvevője.
A programban két témakörbenen zajlott egész hetes képzés: az
egyik a rendezvényszervezés volt, hiszen ezzel tudják az iskolai életet
színesebbé tenni, hogy jól érezzék magukat az iskolában. Az érdekvédelem volt a másik fontos kérdés, hiszen a diáktanácsok nagyon sok
olyan helyzettel találkoznak, amikor a tanárokkal, iskolavezetéssel
szemben kell megvédjék magukat, illetve a diákok érdekeit. Emellett
voltak csupán néhány órát kitevő képzések is, mint az időgazdálkodás, vezetőképzés, motiváció, tárgyalástechnika, vállalkozási kérdések
– mindezek hatékonyan segítik a diákok személyiségének fejlődését.
Az érdekvédelmi képzések során felvetődtek azok a kérdések is,
amelyek leginkább foglalkoztatják ma a diáktanácsokat, a fiatalokat,
mint a kisebbségi oktatási jogok, a román tanterv, a tanulói statútum
kérdése, a tanárok, iskolaveztők túlkapásainak kezelése. Azért fontosak ezek a kérdések, mert a diákok szeretnének olyan iskolába járni,
ahol jó a hangulat és betartják jogaikat – tudtuk meg Bukur Tamástól,
a MAKOSZ országos elnökétől.
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Murokországban is ünnepeltek

Korszerű út Adorján felé

Szeptember elején Dózsa György községben is ünnepeltek: külföldi testvértelepülések küldöttségeket fogadtak, európai kérdésekről
beszélgettek, az elszármazott lőrincfalviak is hazatértek, és jutott idő a
gazdák megdicsérésre és a szórakozásra is.
A rendezvények egyik kiemelt eseménye a testvértelepülések találkozója volt, amelyre a lukafalvi önkormányzat 16.500 eurós támogatást nyert az Európai Bizottság Európa a polgárokért nevű pályázati
programja révén. Ennek köszönhetően a magyarországi Újlőrincfalva
20, Bakonycsernye 42, míg a délvidéki Magyarcsernye 40 fős küldöttséggel érkezhetett a Murokországba. A felnőttek az Én és az EU címet
viselő konferencián és a további tematikus beszélgetéseken vitattak
meg néhány, az egész uniót érintő és fogalalkoztató kérdést, többek
között az euroszkepticizmus
fogalmát és ellenérveket, de
azt is, hogy a
szolidáris Európa feltétlenül
határok nélküli
Európát (is) jelent-e,
illetve
a bevándorlás
menekülteket,
bevándorlókat
vagy terroristákat eredményez
a kontinensen.
Az általunk vágyott Európa jellemzőit és Európa jövőjét is megpróbálták megfogalmazni a kihívások és lehetőségek tükrében.
Mindezeket a kérdéseket gyerekekkel is megvitatták a pedagógusok egy kisé más megközelítésben – ugyanis a felnőttek mellett szép
számban érkeztek gyerekek is a három településről. Ők már napokkal
azelőtt érkeztek, és a helyi gyerekekkel együtt 95 fő Szovátán táborozott 9 felnőtt kíséretében. Velük tartottak a nemsokára hivatalosítandó
negyedik testvértelepülés, felvidéki Bátorkeszi küldöttei is – mindannyian egy Kárpát-medencei magyarságtábor részesei voltak egy héten
át, amelynek célja a Nyárád és Küküllő vidékének megismertetése
volt. A Murokországban maradt felnőttek arról is tárgyaltak, hogy miként lehetne a települések közötti kapcsolatokat úgy kiaknázni, hogy
minden évben tudjanak a gyerekek számára táborokat szervezni másmás helyen, ugyanis ez maradandó élmény – mondta el Iszlai Tibor
polgármester. Mindent meg kell tenni, hogy az ismerkedések és barátságok fonala ne szakadjon meg és a gyerekek játszva ismerhessék
meg egymás szülőföldjét, kultúráját. Lukafalva és Bakonycsernye
iskolái között is partnerkapcsolat alakult ki, a két igazgató együttműködési egyezményt írt alá. Nemsokára a két település egyházai közötti
kapcsolatfelvételre is számítani lehet, remélhetőleg ezen a szálon is
hasonlóan gyümölcsöző lesz az együttműködés. Bátorkeszivel három
éve ismerik egymást, velük is hamarosan hivatalosítják a kapcsolatot.
Második alkalommal tartották meg a lőrincfalviak találkozóját.
Az elszármazottak és itthoniak ünnepi istentiszteleten vehettek részt,
ezt követően a templomkertben beszélgettek. Az ünneplő közösséget
a kultúrotthonban Zsebe Zsolt, Újlőrincfalva polgármestere is köszöntötte, aki szeretné, ha a 2003-ban létrejött kapcsolat továbbra is fennmaradna.
Sok személyt adott Lőrincfalva, akik munkásságukkal kiemelkedtek, így 2000-ben Benkő Samu művészettörténészt, 2013-ban Bálint
Károly képzőművészt, szobrászt avathatták díszpolgárrá. Ez utóbbi
úgy ment el Lőrincfalváról, hogy mindig itthon maradt, s a Marosvásárhelyen élő művész ajándékot is hozott ez alkalommal a falunak: egy
Petőfi-mellszobrot, amely a művelődési otthon méltó dísze lesz ezután, ugyanúgy, mint fia, ifj. Bálint Károly Alföld című festménye is.
Ismét megtartották a hagyományos murokországi zöldségkiállítást is 25 községbeli termelő részvételével és szép felhozatallal.
A kiállítók munkáját, előkészületét jelképes részvételi díjjal jutalmazták a szervezők, az első három helyezett és a különdíjasok
okleveleket vehettek át.

Remélhetőleg még az idén megtörténik a Nyomátot és Nagyadorjánt összekötő községi út korszerűsítése – tudtuk meg a jó hírt Nyárádgálfalva község polgármesterétől, Karácsony Károlytól.
A beruházás értéke mintegy 4,5 millió lej, ezt többnyire kormánypénzből fedezik, a község hozzájárulása 35-40 ezer lej lesz. Az
önkormányzat 2015-ben nyújtott be pályázatot a Helyi Fejlesztések
Országos Programjára, hogy korszerűsíthesse a Nyomátot Szentlászlóval és Gálfalvát Nagyardorjánnal összekötő községi utat. Kérelmük
pozítív elbírálást kapott, ezért már a tavaly aláírhatta az önkormányzat
a támogatási szerződést
és megkapta a tervek
ellenértékét is. A kivitelező cég kiválasztására
meghirdetett közbeszerzési eljáráson a Geiger
cég ajánlata nyert, vele
kötöttek szerződést a
munkálat elvégzésére.
A kivitelezőnek két éves
határidő áll a rendelkezésére a megvalósításra, de igyekeznek még az
idén befejezni azt. A mintegy másfél hónapja elkezdett munkálatok
során mindkét úton sáncokat ástak, elvégezték a kellő útalapozási
munkálatokat, az átereszek és a bekötő utak bejáratának rendezését, és
a nyomáti szakaszon már el is kezdték az első aszfaltréteg leterítését,
miután egy 1,8 kilométeres szakaszon már előzőleg más forrásokból
az önkormányzat megvalósította az alapréteget. A napokban elkezdik
az alapréteg lehúzását Kisadorján bejáratáig is, azután a hátralevő szakaszon átereszeket kell építeniük, mielőtt folytatódhna az aszfaltozás.
A beruházás 9,8 km községi utat érint.

Gyorsasági autóverseny a Bekecsen

nyárádmenti

Tizenkét pályázatot támogatnának

Újabb pénzeket oszt a LEADER
A Nyárádmente LEADER Egyesület mellett működő kiválasztó
bizottság szeptember 29-én döntött az első pályázati fordulóban
beérkezett és támogatásra javasolt pályázatok felől.
A vállalkozások számára kiírt M1/6A intézkedés keretében
beérkezett 8 pályázatból 6 felelt meg a kiválasztási kritériumoknak. Egyenként 70.000 euró támogatásban részesülhet négy projekt, amelyből három cég az agroturisztikai vendéglátás, egy pedig a brikkettgyártás területén szeretné kifejteni tevékenységét.
Továbbá egyenként 50.000 eurós támogatásban részesülhet két
vállalkozás, amelyek egyéb szolgáltatási tevékenységeket fognak
majd kifejteni a Nyárád mentén.
A vidéki alapszolgáltatások javítását célzó M2/6B intézkedésen belül egyenként 50.000 eurós pályázati támogatásban részesülnek Ákosfalva, Nyárádgálfalva, Nyárádmagyarós, Nyárádkarácson és Nyárádremete községek, míg a kulturális örökség
védelmét szolgáló M3/6B intézkedés keretében 49.758 eurós vissza nem térítendő támogatásban részesül a Bekecs Táncegyesület.
A még rendelkezésre álló pénzalapok lehívására további pályázati fordulókat ír ki majd az egyesület az érdeklődök, pénzigénylők számára. További részletek az egyesület honlapján érhetők el:
www.nyaradleader.ro.

Nagycenken is aláírtak
Szeptember 23-án Nagycenken is megpecsételték azt a testvértelepülési megállapodást, amelyet augusztus 18-án Ákosfalván aláírtak a felek, és amely a magyarországi nagyközség és a
nyárádmenti Göcs közötti kapcsolatot hivatalosítja.

Szeptember 16-án zajlott a hegyi gyorsasági autósverseny országos és regionális futama, ezt előszőr rendezték Maros megyében.

Maros Kupa néven szervezték meg a hegyi gyorsasági verseny
regionális és országos bajnokságának futamát a Bekecsen, Magyarós
és Sóvárad között. Az országos második divízió és a regionális bajnoki
futam párhuzamosan zajlott, a versenyzőknek 3,3 kilométeres távon
kellett teljesíteniük a legjobb idők eléréséért. A futamra 21 versenyző
jelentkezett az ország számos pontjáról, őket egy nyitóautó és a szeredai Szabó István csapatának bemutatója vezette fel a nézők előtt,
mielőtt a futamokat megnyitották volna.
A regionális bajnokságot hét éve szervezik Hargita és Kovászna megyékben, idéntől Maros és Szeben megyékre is kiterjesztették
– tudtuk meg Simon Attila főszervezőtől, a szervező sepsiszentgyörgyi Auto Crono Klub elnökétől. A bekecsi futamok nyílt versenyében
a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor szerezte meg az első helyezést.
Ugyanebben a bajnoksági futamban a versenyét Uram Andrei nyerte
meg, míg a juniorok futamát a kolozsvári Hannea Mihai nyerte, őt
követte a nyárádszeredai Kiss Szilárd.
Simon Attila főszervező jónak értékelte a bekecsi versenyt, a mindenki számára új, de jó pálya elnyerte a szervezők és versenyzők tetszését egyaránt, ezért remélik, hogy jövőben is visszatérhetnek ide.
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Ákosfalva község küldöttségét a szüreti mulatság alkalmával
látták vendégül az anyaországi településen, így a hivatalos program mellett részt vehettek szentmisén, szüreti felvonuláson és mulatságban, de a nyárádmenti asszonyok megmutathatták ügyességüket és ízlésüket is a szabadtéri főzés során.
A testvérkapcsolat hivatalossá válásának pillanataiban a
nyárádmentiek egy festményt nyújtottak át vendéglátóiknak, amely
az ákosfalvi községházát ábrázolja. Osváth Csaba polgármester elmondta: a festmény még jóformán meg sem száradt, hiszen
néhány napja készült a községben második alkalommal megszervezett képzőművészeti alkotótáborban. A községi önkormányzat
és partnerei szervezésében öt festőművész alkotott egy héten át
Harasztkereken. A résztvevőknek legalább két művet kellett elkészíteniük, ebből egyik közintézményt kellett ábrázoljon, a másik
szabadon választott téma lehetett. A jó hangulatú tábort kiállítással
zárták. A polgármester fontosnak tartja az alkotótóborok szervezését, mert a község életét és a változót, múlandót örökítik meg a
ma emberének és az utókornak, így ha nem is minden évben, de
továbbra is szervezni fognak hasonló alkalmakat.

Generációváltás a
szórványgyülekezetben
Szeptember 4-10. között vakációs bibliahetet szerveztek a csíkfalvi református missziói egyházközségben.
A csíkfalvi iskola gyermekzsivajtól és énektől volt hangos,
öt napon át itt zajlott az egyházközség gyerekeinek nyári közös
foglalkoztatása. Ez
két okból van így
– tudtuk meg Kerekes József missziói
lelkipásztortól. Az
elmúlt
tizenhárom
év alatt – egy kivételével – táborokat
szerveztek a gyerekeknek, fiataloknak
a Nyárádremete és
Nyárádköszvényes közötti gyülekezeti házban. Most azonban genercióváltás zajlik, és most még kicsik azok, akik számára az idei
foglalkozást szervezték volna, nem biztos, hogy kibírták volna egy
egyhetes tábor viszontagságait, ezért döntöttek az itthoni foglalkozások mellett. Egy-két év alatt ezek az apróságok is felnőnek
annyira, hogy ismét tábort szervezhessenek számukra. Másrészt
a csíkfalvi gyülekezeti terem felújítás alatt áll, ezért az iskolában
kaptak termeket.
Az idei alkalom külön örömet jelent a lelkésznek, mert különlegesebb az eddigieknél: azok a fiatalok szervezték és vezették le
a hetet, akik valamikor ők maguk is a remetei táborokban nőttek
fel, és azt a hangulatot, tapasztalatot tudták elhozni, ők maguk dolgozták ki a programokat, foglalkozásokat, játékokat is. Ezért külön
is büszke rájuk a lelkész. A szép számban érkezett gyerekekkel
és fiatalokkal a jobbágyfalvi László Szabolcs első éves református
teológiai hallgató, a csíkfalvi Kerekes Ágnes, Szabó Zsófia és Kiss
Nikoletta középiskolás diáklányok dolgoztak, hozzájuk pedig csatlakozott a backamadarasi Pálosi Réka is.
A záró bemutató előadás után a fiatalokat kérdeztük heti tapasztalatukról, hiszen nem könnyű első alkalommal több napos
gyerekfoglalkozást szervezni. László Szabolcs szívesen vett részt,
hogy tapasztalatot szerezzen, hiszen a teológiai tanulmányai után
neki is lelkészként gyerekekkel is kell majd dolgoznia. Nagyon
örül, hogy sok gyerek eljött, és együtt magasztalhatták Istent,
együtt játszhattak, énekelhettek. Mindenki élvezte a tevékenységeket, senki nem sietett haza, sőt, még a következő hétre is maradtak volna a gyerekek. Szabó Zsófia is sokszor volt gyerekként a
remetei táborban, és jólesett számára, ha volt egy-egy különösen jó
foglalkozás, illetve az az odaadás, amit ott tapasztaltak az oktatók
részéről. Ezt szerette volna valamilyen szinten viszonozni, továbbadni a kisgyerekeknek is, ezért is ajánlkozott a szervezői csapatba,
másrészt pedig hívták is. Hasonló, előzetes tapasztalatuk annyiban
volt, hogy Ágnes tartott már vallásórákat a gyerekeknek, Nikoletta
kántorizált, ő pedig „beugrott”, amikor szükség volt rá. Ágnessel
református ifjúsági rendezvényekre is járnak, ott is szereztek tapasztalatokat, amelyeket főleg a karácsonyi szereptanításban hasznosítottak eddig a gyerekek között. Első alkalommal vállaltak ekkora feladatot, ezért nem volt könnyű, de igyekeztek úgy dolgozni,
hogy a gyerekek is élvezzék és tanuljanak belőle. Látva a hét végi
eredményeket, úgy érzi, munkájuk sikeres volt.
A csíkfalvi missziói gyülekezethez 14 felső-nyárádmenti település reformátusai tartoznak. Számukra általában augusztus
végén, a tábort követő vasárnapon szerveznek közös gyülekezeti
alkalmat, hálát adva a föld terméseiért, gyümölcseiért, az új kenyérért, s ilyenkor úrvacsorázással és közös ebéddel töltenek el egy
napot: évente más-más településen találkozva érezheti meg mindenki, hogy egy közös gyülekezethez tartozik. Az idei ünnepséget
Remetén tartották.

