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Jedden méretkeztek meg a tűzoltók
Jó hangulatú tűzoltó találkozót tartottak október 15-én, amelynek
immár negyedszerre volt a házigazdája a Jeddi Önkéntes Szervezet
(JÖSZ).
Az eseményt a jeddiek mellett a szeredai, csíkfalvi, erdőszentgyörgyi, szovátai, székelykeresztúri, ákosfalvi és köszvényesi tűzoltók tisztelték meg jelenlétükkel. Délelőtt a tűzoltóautók nemcsak Jedd,
hanem Szentivány, Kebele és Agárd utcáit is bejárták, hogy minél több
személyhez eljuttassák a szervezet
üzenetét, miszerint léteznek, dolgoznak, segítenek. Ezután viszszatértek a rendezvény helszínére,
ahol a vendégeket és a községből
idelátogatókat fotó- és old timer
kiállítás is várta. A megnyitó után
Böjte Sándor Manassé szervező
„tűzvonalba” parancsolta a csapatokat, akiknek három feladatban kellett megmérkőzniük. Elsőként a
csapatokank „sílécezni” kellett, és a sok derültséget keltő gyakorlat
egyesek számára nem bizonyult könnyű feladatnak, sőt azt is megtapasztalhatták a tűzoltók, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség és
munkaösszhang hiánya miatt könnyen személyi sérülés is történhet.
A második megmérettetésben az összhang mellett az erőre is szükség
volt, a csapatoknak egy tűzoltó autót kellett egy bizonyos távon elhúzniuk, legnépszerűbbnek viszont a talicskázás bizonyult.
Szép gesztusnak voltunk tanúi idén is: a JÖSz egy laptopot nyújtott át a helyi Cseh Noéminek. A szervezet elnökétől, Adorján Attila
Nimródtól megtudtuk: a JÖSZ egyik fontos célkitűzése a helyi fiatalok felkarolása, és évente megajándékoznak egy-egy olyan fiatalt,
aki idejét, mukáját az önkéntes szervezetnek áldozza fel, és közben
egyetemre készül vagy már egyetemi tanulmányokat folytat. Így idén
az első éves fogorvos-hallgató kapta ezt a díjat.
A rendezvény kiemelt támogatója idén is a magyar kormány volt
a Bethen Gábor Alap által nyújtott támogatás révén, mellette a Mures Hidraulici és az Adorján Paving Solution voltak a főtámogatók,
további hozzájárulásukkal a Vic Trans, Bily Trans, Tiboo, Dukadas,
Csíki Sör és a Loriand tették megszervezhetővé a jó hangulatú hétvégi
rendezvényt.

Letelepedett az esperesi hivatal
Október 7-én végleges otthonra lelt a Küküllői Református Egyházmegye esperesi hivatala.
Ezután Erdőszentgyörgyön székel az esperesi hivatal. Az egyházi
intézményeknek nem kell becsontosodniuk ezzel a letelepítéssel, de
kell egy pont, ahol erőforrások
vannak, ahonnan ki lehet menni
a gyülekezetekbe pásztorolni.
Ha ezt a központot meg tudjuk
tölteni lélekkel, akkor megérte
ennyi energiát és anyagiakat
fordítani erre a helyre – hangsúlyozta ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke, hozzátéve, hogy több
évszázadig az volt a szokás, hogy az esperesi hivatal azon a településen székelt, ahol az esperes is lakott. Az ünnepélyes szalagvágás után
a tömeg megtekinthette az egyházi központot, amelynek földszintjén
adminisztációs iroda, tárgyaló, konyha, tetőterében tanácsterem kapott
helyet. A Bocskai István nevét viselő teremben nt. Bíró István küküllői
esperes és a püspök leleplezték a 17. századi hős református fejedelem
gipsz mellszobrát is. A központ felépítésének ötlete már három évvel
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ezelőtt megfogalmazódott, amikor még semmije sem volt az egyházmegyének. A szükséges területet az erdőszentgyörgyi református gyülekezet adományozta erre a célra, a Nagy Attila mérnök tervezte épület
alapjait egy évvel ezelőtt mérték ki, és a marosvásárheyi Vass László
Lóránt vállalkozó csapata csodálatos épületet varázsolt ide. A központ
teljes építési költségét – 115 millió forintot – a magyar kormány biztosította az egyházmegyének a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. révén.

Idén is ünnepeltek a Bekecsen
Szeptember 30-án tizenkettedik alkalommal ünnepelt és gyűlt öszsze több száz ember a Bekecs-tetőn, hogy emlékezzen az 1916-ban zajló csatára és azokra a hősökre, akik a „szent hegyen” szálltak szembe
az ellenséggel.
Kellemes napsütésben ünnepelt több száz ember a Bekecs-tetőn,
ahová a Nyárád, Maros, Kis-Küküllő vidéke, a Sóvidék és az anyaország különböző pontjairól érkeztek emlékezni azokra a hősökre, akik
1916 őszén helytállásukkal megállították a betörő ellenséget, véráldozatukkal
biztosították azt, hogy most ünnepelni
lehessen ezen a helyen.
A nap nyitóeseménye a selyei Falu
erdeje feletti síroknál kezdődött megemlékezéssel, ahonnan a Bekecs-tetőre
vonultak. Itt Nyárádmagyarós polgármestere, Kacsó Antal köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Novák Csaba
Zoltán szenátor, felszólalt Fülöp László
Zsolt, Szováta polgármestere és Oláh
Dénes marosi katolikus főesperes is. A
beszédeket a gyerekek zenés műsora
követte, majd felhúzták a piros-fekete zászlót, meggyújtották a lármafát, ami mindig a veszélyre figyelmeztetett: idén a vásárhelyi katolikus
gimnázium ügyére hívták fel a figyelmet.
A ünnepély Körtövés mezején folytatódott, ahol a huszárok vezetésével a katonasír köré sorakoztak fel a megemlékezők. Itt Bíró Csaba, Sóvárad polgármestere osztotta meg gondolatait, felszólalt Benkő
József történész és a huszárok képviselői is. Idén színpadi előadásokkal gazdagodott a kulturális műsor, ezt megelőzően felszólalt Dósa
Sándor, Kibéd polgármestere is, majd a kibédi református ifjúsági zenekar, a kibédi Piros koszorú néptánccsoport, a szovátai Mezőhavas
együttes, végezetül a nyárádremetei Pipacsok zenei csapat mutatott be
műsort. Az esemény végén Pászka Lehel lovasíjász és a szovátai Barantások tartottak bemutatót.
Az idei bekecsi ünnepséget és Lovas Napokat a hegy lábainál elterülő Kibéd, Sóvárad, Szováta, Remete és Magyarós önkormányzata
közösen szervezte.

Tele projektekkel
Folyamatosan követhetik Jedd község lakosai Bányai István polgármester hivatalos Facebook oldalán azt a 24 projektből álló csomagot, amelyet tavalyi beiktatása után állított össze. Ezen azt is látni lehet,
hogy melyik projekt milyen állapotban van. Helyszűke miatt mindezt
nem lehet felsorolni, de az érdeklődők megkereshetik a világhálón. A
csomagban a következő projektek, tennivalók szerepelnek:
Európai pályázatok: 1. Szennyvízcsatornázás; 2. A jeddi óvoda
bővítése; 3. Humán projekt a mélyszegénység felszámolása érdekében;
4. A községi művelődési otthonok felújítása; 5. Sportépület Jedden; 6.
Utcák aszfaltozása; 7. Iskola mindenkinek; 8. Testvértelelpülési találkozók;
Kormánypályázatok: 9. Az ivóvízhálózat bővítése; 10. A 135.
megyei út szélesítése és az útkereszteződések rendezése;
Saját projektek: 11. Járdaépítések; 12. A közszállítás javítása; 13.
A közvilágítás javítása; 14. Kátyúzások; 15. A településrendészeti terv
(PUG) elkésztése; 16. A kebelei iskola befejezése; 17. Köztisztaság,
hulladékgazdálkodás; 18. Helyi rendőrség létrehozása; 19. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése; 20. Szentiványi halottasház építése; 21.
Agárdi halottasház építése; 22. A községi javak felleltározása; 23. Kincses-kerékpártúra; 24. A középületek ivóvízzel való ellátása.
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Mint rossz gyerek, a szél őket
sárral megdobálja,
utánuk fut, ruhájukat
s hajukat cibálja.
Nyár mögöttük, tél előttük,
néha meg-megállnak
s búcsút intenek a hervadt,
búslakodó tájnak.
Emlékezés a Bekecs hőseire

közterület
Koordináták Istentől
– Kovács Szabolcs nyárádszentimrei lelkész gondolatai a reformációról –
A reformáció ma egy
gyűjtőnév és attól függően,
hogy ki és milyen töltettel
használja, jelenthet nemes
történelmi eseményt, vallási fanatizmust, egyházi
szegregációt,
forradalmat
a Szentlélek és/vagy egyház
ellen, jelenhet ördögi káoszt
és rombolási eseményt, mint
ahogy jelent lelki megújulást a nyitott szívűeknek és
új(kori) gondolatáramlást a felvilágosultaknak. A
magam számára egyszerűen “újratervezést”, a koordináták újraértelmezését jelent.
Vallom, hogy az egyház minden időben kész kell
legyen a megújulásra. Ha nem vagyunk erre készek, a
re-formálódás úgyis végbemegy Isten akarata szerint
– velünk vagy akaratunk ellenére.
Ma a reformáció zengő jelmondatai és perdöntő
történelmi eseményei teszik ezt az ünnepet látványossá. Hitem szerint a reformáció lelke a nem látványos
helyeken született és nőtt naggyá. Hiszem, hogy a
reformáció ma is esemény a nem látható, eldugott
közösségekben, kis családi fészkekben is, ahol a kevésből, a jelentéktelenből, az említésre nem méltóból
megszületik valami életképes, valami maradandó, valami példaértékű. A reformáció - régen és ma - ezt a
tendenciát hordozza.
A mi kis gyülekezeteink arról ismeretesek, hogy
mindig voltak kis esélyek. Esély volt a találkozásra,
az építésre, az ünneplésre. Az esélyből lehetőség született: az imára, a hálaadásra, az istendicsőítésre. Ez
pedig eredményezi az örömöt és megelégedést közösségi szinten. Sok dologért tudunk hálásak lenni, amiért imádkoztunk és látjuk Isten gyarapító munkáját
kis közösségünk kis lehetőségei nyomán. Hálásak vagyunk azért, hogy mi, szentimreiek még vagyunk - hiszen van Szentimre település, ahol már nincs magyar
református közösség. Hálásak vagyunk a felépített
és megőrzött örökségért, templomunkért, az újonnan
épített örökségért, de hálásak vagyunk azokért is, aki-

ket a Jóisten még vezetni akar. “Mert csak én tudom,
mi a tervem veletek - így szól az Úr...” - olvassuk Jeremiásnál, és hisszük, hogy ebben a tervben a kicsiknek,
a keveseknek, a fogyatkozóknak is helye, része van.
Ma a reformációt megélni bátorság kell. Létbátorság. Merni kell meglátni önmagunkat Jézus szemszögéből. Merni kell felismerni önmagunk helyzetét,
lelkiállapotát, értékeinket és hiányosságainkat. Merni
kell meghallani az Ő szavait: “Ne félj!”, “Tudok rólad...”, “légy hűséges...!”, “Veled vagyok....”
Bízom abban, hogy sikerül gyülekezetünkben
olyan mementót állítani a reformáció emlékünnepén,
amely nem elsősorban a látvány élvezetét szolgálja,
hanem a kereső léleknek mutat új koordinátákat hogy hazataláljon. SOLI DEO GLORIA!

Szüreti bálok idejét éljük

Értékes kutyákat tenyésztenek nálunk is

Van képünk hozzá

Az autót is elhúzzák az erős tűzoltók

“Őszirózsa, ha leszakítanálak...”

Újabb díj a népdalosunknak
(3. oldal)

Javában folyik az őszi fociidény
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Vendégoldal: Székelybere község

Kinyílt a rózsa…

A megvalósítások kora
A tavalyi év a tervezések időszaka volt, míg az idénitől azt remélték, hogy a megvalósításoké lesz. A sikerekről és tervekről Benedekfi Csaba polgármesterrel beszélgettünk, aki azt
állítja: Bere község legnagyobb álma valósult meg az idén.
Jó utakon
Egy települést kivéve idén minden falu
bejáratáig sikerült elvinni az aszfaltutat, ezzel a község legnagyobb és több évtizedes
óhaja valósult meg. Székelyberéből kiindulva Mája, Márkod, Berekeresztúr, Seprőd és
Nyárádszentimre bejáratáig lehet szilárd burkolaton haladni, de a községközpont minden
utcája is aszfaltozott. Ezzel eltűntek a poros,
sáros, köves utak, amelyek állandó karbantartást igényeltek és rengeteg pénzt nyeltek
el a költségvetésből. A polgármester szerint
nagyon szerencsés volt a község, mivel a kivitelező nagyon jól végezte a dolgát, rövid
időn belül minőségi munkát végzett, nagyon
jól együtt tudtak működni, hozzáértő és rugalmas volt. Ezáltal példaértékűként tudják
elkönyvelni a mintegy 4,5 millió lej értékű
beruházást, amelyet európai finanszírozásból
fedeztek és amely több mint 7 kilométer út
korszerűsítését tette lehetővé.

vidékfejlesztési program (PNDR) kiírásán
várják három nagyobb település kultúrotthonának felújítását célzó pályázatuk eredmé-

nyét, és nagy az esély, hogy nyerni fognak,
mivel már a gyulafehérvári fejlesztési ügynökség részéről helyszíni szemlét is tartottak
és mindent rendben találtak. Ha megkapják
az európai támogatást, akkor Szentimre,
Márkod és Bere kultúrotthonait újítják fel
teljesen, azaz tetőszerkezetet, nyílászárókat
cserélnek, hőszigetelik az épületet, új színpad, padlózat, világítás- és fűtésrendszer épül
ki. A színpadok is más arculatot kapnak, de a
belvilág is, a meglévő mosdókat teljesen újjáépítik, néhol a helyük is megváltozik. A beruházás során csak annyi bővítést végeznek az
épületeken, amennyi éppen szükséges ahhoz,
hogy kazánházat építsének és fával működő
központi fűtésrendszert létesítsenek. A beruházás 500 ezer euróra rúgna.
Eszközöket vásároltak

Kérdésünkre, hogy miért csak a települések bejáratáig vezetnek az aszfaltutak, az
elöljáró elmondta: ha lesz víz- és szennyvízvezetési beruházás, a vezetékeket az utcák
alatt kell lefektessék, míg a falvak közötti
szakaszokon akár a sánc alatt vagy az út mellett is elvonulhatnak a csövek.
Kendő sem marad anélkül
A támogatási határérték miatt a projektből kimaradt Kendő, de az sem marad
aszfaltút nélkül – ígéri a községvezető. Már
folyamatban van az engedélyeztetés, a télen elvégzik a közbeszerzési eljárást is, így
tavasszal, amikor már az időjárás lehetővé
teszi, elkezdhetik a Márkod és Kendő közötti
mintegy két kilométeres szakasz korszerűsítését is. A beruházást a község saját forrásokból végzik el.
Újjávarázsolják a
kultúrotthonokat
Két másik nagyobb projektjük is elbírálás
alatt áll – újságolta el az elöljáró. Az országos

A közelgő télre is gondolva, az önkormányzat újabb gépeket vásárolt az idén. Van
egy traktoruk hótoló ekével, amelyekkel az
utak hótakarítását oldják meg, most pedig
egy csúszásgátló anyag kiszórását szolgáló
szerkezetet vásároltak melléjük. Ugyanakkor
egy traktorvontatta földgyalut is beszereztek, ugyanis még mindig sok köves utcájuk
és mezei utuk van, amelyek karbantartást
igényelnek. Az eszközöket saját forrásból
vásárolták.
Megújulnak az iskolák is
A község is szerepel azon a listán, amelynek „szereplői” kormánytámogatást kapnak
beruházásokra a helyi fejlesztések országos
programja (PNDL) keretében. Bere község
négy iskola teljes felújítását, korszerűsítését
szeretné elvégeztetni: Bere, Berekeresztúr,
Szentimre és Seprőd elemi iskolaépületeit
építenék újjá, míg a márkodi általános iskola
most nem kap pénzt, ugyanis ott már részesültek kormánytámogatásból. (Májában és
Kendőben megszűnt az iskola, az ottani gyerekek Márkodban tanulnak.)
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Ezek az épületek is teljes felújításon esnek át, a legtöbbb helyen a tetőszerkezet újjáépítésével kezdik a munkálatokat, majd nyílászárókat cserélnek, hőszigetelést végeznek,
központi fűtést építenek ki, de néhol bővítések is lesznek, ahol szükséges, új tantermeket és folyósót is építenek. Az épületeknek
tájbaillő, parasztház típusú kinézetük lesz,
de teljesen korszerűek lesznek, megfelelnek
majd minden tűzvédelmi előírásnak is, gyakorlatilag úgy fognak kinézni, mintha most
építették volna őket – ígérik.

Október 21-én ismét a Temes megyei Újszentesen rendezték meg az Őszirózsa országos
magyar népdalvetélkedőt, amelyen általános iskolák diákjai vesznek részt
négy korcsoportban.
A már kilencedik alkalommal szervezett országos vetélkedőn 13 hazai
megyéből 122 magyar diák
vett részt.
Maros megyéből hat
tanuló vett részt az Őszirózsán, ők a Kincseink
című hagyományőrző fesztivál Nyárádkarácsonyon rendezett megyei szakaszán nyerték el az
újszentesi vetélkedőn való részvétel jogát, és
nem vallottak szégyent a Bánságban sem. A hat

Jó a közbiztonság
A megye első községei között vannak
közbiztonság szempontjából – állítja a polgármester, hiszen az elmúlt évben egyetlen
verekedésről, erőszakos esetről sincs tudomásuk, lopás is csak egy történt a községben.
Az önkormányzat három éve egy térfigyelő
rendszert szereltetett fel a falvak központjában és kijáratainál, a kamrákat részletfizetési
lehetőséggel vásárolták és számos esetben
hasznosnak bizonyult.
Működnek a testvérkapcsolatok
A testvérkapcsolatok évente szervezett
cserelátogatások formájában élnek. Idén a
berekeresztúriak Sajókeresztúron jártak, a
szentimreiek Mátra- és Csíkszentimrén, a
márkodiak Kiskinizsre utaztak, és viszontfogadták azok küldöttségét.

Judittól. A kisdiákok felkészítéséért köszönetet
jár a pedagógusoknak és a szülőknek is, akik
nemcsak a gyerekek felkészülési munkáját támogatták, hanem a versenyre való utaztatásukról is gondoskodniuk kellett, ugyanis az oktatási
tárca már nem vállalja ennek a megszervezését
és a költségeket sem téríti meg. Az utazást már
tavaly sem támogatták a szervezők, akkor egy
csíkfalvi kisbusz szállította a Maros megyeieket
a versenyre.
A versenyre minden résztvevőnek öt népdallal kellett jelentkeznie, amiből egyet maga
választott ki, egyet pedig a zsűri jelölt ki előadásra. Délután, amíg a szakemberek kiértékelték és
pontozták az előadásokat, a diákok és felkészítőik Temesvárra utaztak, ahol a Béga-csatornán
sétahajókáztak, majd megtekintették az óvárost.

Népszerű a Magyar Ének
Egyre népszerűbb a szeredai Deák Farkas
Általános Iskola diákjainak zenés-irodalmi énekes műsora.
Október 25-én este Mezőkölpény és Szabéd református gyülekezeteinek volt vendége
a nyárádszeredai iskolás zenecsoport, amelyet
Imreh Jenő lelkész, a szeredai Bocskai István
középiskola volt vallástanára kért fel előadásra.
A vendégszereplésnek az 500 éves reformáció
alkalmából szervezett ünnepségsorozat nyújtott
keretet a székely-mezőségi falvakban – tudtuk
meg Ferencz Örs zenetanártól, a diákcsoport felkészítőjétől, karnagyától.

Tervek is vannak
Bár a mostani fejlesztési beruházások
miatt nem sok idejük maradt tervezésre,
azért elképzeléseik vannak. A legkonkrétabb
vágyuk az, hogy a községben saját orvosi
rendelőt építsenek, ugyanis amiért leváltak
Magyaróstól, közös orvosi praxisuk van, de
szükség volna saját rendelőre is a községben.
A vízhálózat kiépítése is igen fontos volna, a gerincvezeték át is vonul a községen, de
ki kellene juttatni a falvakba is. A község is
szerepel a megyei vízellátási és csatornázási
mestertervben.

tanulóból három nyárádmenti volt: 3-4. osztályosok csoportjában 38 diák közül a nyárádszeredai
Siklódi Réka (felkészítő Kátai Judit tanítónő)
a harmadik díjat szerezte
meg. Ugyanebben a csoportban a göcsi Papp Dániel (felkészítő Pap Enikő
tanítónő) dicséretet szerzett,
míg a somosdi Gergely Sipos Nóra (felkészítő Fodor
Krisztina tanítónő) az 5-6.
osztályos csoportban méretkezett meg. Siklódi Réka
a Romániai Magyar Dalosszövetség különdíját
is megszerezte előadásmódjával, a 4. osztályos
kislány már másodszor vesz részt az Őszirózsán,
tavaly dicséretet érdemelt ki – tudtuk meg Kátai

A 19 felső tagozatos diákból álló csoport
hangszeres
énekműsorát a nyárvégi
parajdi táborozásán
készítették elő, és az
ott töltött egy hét intenzív munkája meg
is látszik. A műsor
nemcsak a helyiek
tetszését nyerte el,
most már televíziós
felvétel készítésére is meghívást kaptak, és további terveik is vannak, mert hirtelen népszerű

lett a produkciójuk. A műsort egy hónapja a szeredai unitárius templomban is előadták, akkor az őszi hálaadás alkalmából szervezett ünnepi esték keretében
léptek fel. A diákok műsora a magyaországi Illés Lajos énekes népszerű
Cantus Hungaricus (Magyar Ének)
című művének részleteit adja vissza,
tulajdonképp megzenésített versek a
hazáról, hitvallásról Tárczy Andor,
Utassy József, Horváth Sándor, Ady
Endre, Áprily Lajos, Reményik Sándor megzenésített költeményei tolmácsolásában.

Őszi turnén a Bekecs
A tavalyi után idén is székelyföldi turnén volt
a szeredai Bekecs együttes.
Idén a romány kormány etikumközti kapcsolatokért felelős igazgatósága (DRI) nyújtott
támogatást a székelyföldi
turné megszervezéséhez,
ennek minden költségét
fedezve. Így szeptember
29-én Balánbányán, október első felében Maroshévizen, Gyergyóremetén,
Gyergyószárhegyen
és
Szovátán léptek fel a szeredaiak, majd Csíkszereda,
Barót, Kézdivásárhely, Kovászna közönségét
vették célba napi két előadásssal, aztán következett Gyergyóalfalu és Sepsiszentgyörgy, és közben egy kolozsvári fellépést is beiktattak. A turné
során két műsorukat láthatta a közönség: az Eszszencia című erdélyi folklórelőadást és a Legendák kertjében című táncos legendafeldolgozást.

Ugyanezekekkel lépett fel az együttes szeptember végén és október elején Magyarországon,
ahol Mór és Hajdúdorog testvérvárosokban, valamint a Budapesti Duna Palotában szerepeltek,
ez utóbbi helyszínre a
Székelyföldi Legendárium meghívására utaztak el a legenda napja
alkalmából rendezett
programra. Novemberben már itthon táncol
az együttes, Marosvásárhely, Szászrégen és
Marosludas szerepel a
lajstromban, de máshol is lesznek még előadásaik, magyarországi fellépésük csak Örkény testvérvárosban lesz. A tavaly 90 előadást jegyeztek,
ami már egyéni rekordnak számított, idén viszont
ezt is megdöntik, szám szerint 105 előadás van
megcélozva, de lehet, hogy elérik a 110-et is – újságolta el Benő Barna együttesvezető.

Az együttes jövőre új táncszínházi műsort
készít, amelyet májusban mutatnának be és egész
évben játszanák Erdélyszerte. Ezzel Erdélynek
a Romániához való csatolása óta eltelt időszakot jelenítenék meg a maga sajátos kérdéseivel,
mint a két világháború, 1956, a kommunizmus
hatásai, valamint a magyarságot érintő kérdéseket is, mint az elvándorlás és a negatív megkülönböztetés. Ugyanakkor azt is megtudtuk, nagy
a „hajtás” az együttesnél, sokat dolgoznak, de
elérkezett egy pillanat, amikor néhány táncosuk
családi vagy szakmai megfontolásból távozik az
együttestől, ezért új táncosokat keresnek. Közben az együttes novemberben megéri a tizedik
születésnapját, de az ünneplést december végére
tervezik, erre az évzáró gála alkalmával vagy az
azután való napon kerülne sor.
Az együttes részt vett a Balánbányán szervezett erdélyi néptáncantológián is, ahová a KisBekecs is benevezett, a „nagyok” pedig a versenyen kívül egy estély keretében léptek fel.

Kibúcsúztatták Varga Sándort
Október elsején ünnepélyes istentisztelet
keretében Szovátán búcsúztatták ki a nyugdíjba
vonuló Varga Sándor unitárius lelkészt.
Az ünnepi istentiszteleten Kecskés Csaba
esperes tolmácsolta Bálint Benczédi Ferenc
püspök Varga Sándorhoz írt búcsúlevelét, de
köszöntötték a lelkészt hívei, lelkész társai, barátai is, köztük nem egy nyárádmenti is. “A legtöbb dolog hiábavaló ezen a világon, csak az
maradandó és létező, amit örömmel végzünk”

– mondta búcsúzójában Varga,
aki így fogalmazott: „Én nem
búcsúzni jöttem, csupán mint a
vándormadár a hosszú út után,
a dróton megpihenni.”
Varga Sándor 1979-ben
került a Nyárádmentére, két
évi vadadi szolgálat után
1981-ben Nyárádszentmártonba hívták meg, ahol 31 éven át

volt az unitárius gyülekezet lelkésze. Öt éve helyezték át Szovátára,
ahonnan most nyugdíjba vonult és
a csókfalvi szülői házához szándékozik hazartérni. Az ünnepélyes búcsúzás során azt mondta a híveinek
és barátainak: “Annyi sok szépet
mondtatok, hogy ha fele is igaz, akkor én egy boldog embernek nevezem magam.”
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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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Megnyílt a Természet Háza
A kétezres évek elején hozta létre a FÖK és Nyárádgálfalva Polgármesteri Hivatala a kisadorjáni Környezetvédelmi Információs és
Fejlesztési Központot a kis
falu üresen maradt iskolaépületben. Az volt a cél,
hogy egy olyan helyet teremtsenek, amely alkalmas
a nyárádmenti fenntartható
fejlesztési programok kidolgozására, mintaprogramok kipróbálására. Az
azóta eltelt időszakban sok
tevékenység, program zajlott le itt, mint a Nyárádmente Kistérségi Társulás megalakulásának
kezdeményezése, vizes élőhelyek rehabilitációs programja, nyárádmenti élőhelyek azonosítása, alternatív energiahasználat, és számos
természetismereti nevelési program, tábor. A múltbeli tapasztalatokra
alapozva és a jövő igényeit, lehetőségeit figyelembe véve úgy döntöttek, a központnak új rendeletetést adnak és ezután Természet Háza
néven működtetik tovább – hangzott el a szeptember 29-én tartott
megnyitón, ahol a két partnerintézmény mellett nyárádmenti és marosvásárhelyi pedagógusok vettek részt.
Dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke reméli, a központ szolgáltatásaira
ezután is igény lesz. Az erdélyi és nyárádmenti táj, természet és életforma annyira érdekes, hogy kell egy hely, ahol mindez “összefoglalva”
bemutatható a turistának és fiataloknak. A központ programjait a pedagógusokkal közösen fogják kidolgozni és az elmúlt évek projekteredményeit is hasznosítani fogják, hiszen létesült itt már hat kilométeres
agrobiodiverzitás tanösvény tizenegy pihenő- és tevékenységi ponttal,
ahol a résztvevők megismerhetik ezt a kultúrtájat, a mezőt, rétet, erdőt, gyümölcsöst és egy helyi gazdaságot is. A központ tevékenységeit egynaposra tervezik és jelképes áron biztosítják az igénylőknek.
Az épületben elhelyezett új szekrényekben számos tan- és ismertető
anyag, vízmérő felszerelések, mikroszkóp, kőzet- és tojásgyűjtemény
és egyebek találhatók, amelyek felhasználhatók a tevékenységek során, de itt kaptak helyet a legjobb munkák is, amelyek révén a csíkfalvi
diákok a vízmozgást modellezték, az ákosfalviak pedig egy hagyományos és egy ipari mezőgazdasági farmot. Hajdu örömét fejezte ki
aziránt, hogy már négy nyárádmenti iskolával jó együttműködési kapcsolatban állnak: a csíkfalvi, gálfalvi és ákosfalvi általános és a szeredai középiskolával, továbbá több vásárhelyi iskolával, a pedagógiai
líceummal és az orvosi és gyógyszerészeti egyetemmel.

A nyárádmentiek bizonyultak a
legjobbaknak
Harmadszor szervezték meg október 21-én a tájjelegű erdélyi
kopók szemléjét Erdőszentgyörgyön, a Rhédey Claudia Kupát, ahová
mintegy harminc kutyát neveztek be gazdáik.
A rendezvény Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármestertől származik. aki néhány éve tőle vásárolta az első kopóját és szerelmese is lett a fajtának – tudtuk meg Tőkés Lóránt főszervezőjétől.
Fatjaspecifikus rendezvények addig csak Magyarországon voltak, aki
tehette, elvitte oda szemlére a kedvenceit, de ez azért is jelentős, mert
tájjellegű, azaz nem egy országra, hanem egy nagyobb tájegységre
– lásd Székelyföld, Erdély – vonatkoztat, ezért hiánypótló rendezvény,
és ezt értékelik is a kopótenyésztők.
A Rhédey-kastély udvarát kopók lepték el, a kölyök, fiatal és
felnőtt szukák és kanok csoportonként vonultak be a körbe, ahol a
magyarországi dr. Kerekes Gábor erdélyi kopótenyésztő és fajtaspecifikus bíró, valamint dr. Kelemen Atilla volt parlamenti képviselő, nemzetközi kutyaítész vették szemügyre az állatokat. Főleg küllembírálat
történt, azaz a kutya fejét, fülét, szemszínét, szügyét, lábait, farkát,
hátívelését, szőrét, fogazatát vizsgálták meg, de a viselkedéséről is
képet kaphattak, azaz hogy az hogyan viszonyul más kopókhoz és a
gyerekekhez.
Az erdélyi kopóval az elmúlt évezredben nagyvadakat hajtottak,
de a vadászat átalakulásával e kutya ösztöneit a vaddisznóra alakítot-

ták át, de a 19. századig sikeresen használták bölényvadászaton is. Az
elmúlt évszázadban a vadászat visszaszorulása miatt a fajta a kihalás
szélére sodródott, de ma egyre többen
„felfedezik”, tenyésztik, a rőtsárgáa és
fehér foltokkal tarkított csillogó fekete
szőrű kopót. Családi és szilaj körülmények között egyaránt tenyészthető, nem
bántja az embert, féltően vigyáz a kisgyerekekre, keveset ugat, jó szimata és
nyomkereső öszötne mellett rendkívül
okos is, nagy a mozgásigénye, és kevés
példánynak van idegrendszeri problémája.
A többórás szemle, tanácskozás
és tanácsadás következtében öt állatot
díjaztak, ebből a legértékesebb díjak
nyárádmenti gazdik kezébe kerültek:
a legszebb felnőtt és fajtagyőztes
kannak járó díjat a nyárádszeredai
Tóth Sándor kopója, Keresztúrszéki
Vadűző Bárónak ítélték, a legszebb
felnőtt és fajtagyőztes szukának a
nyárádszentimrei Sebesi Attila kutyáját, Siculus Éva Bodzát ítélték. Ez
utóbbi szerezte meg a “vándorkupát”
jelentő, erdélyi kopót megjelenítő
szobrot is.
Az emlékplakettek, érmek, oklevelek kiosztása után Csókfalván
szakmai beszélgetéssel, kötetlen társalgással és kopózással folyatódott
a rendezvény.

Együtt ünnepelték az újjáépülést
Szeptember 30-án együtt ünnepeltek a segítők és megsegített család: Tündér Ilona Nap keretében mondtak köszönetetet mindazoknak,
akik nem szemlélték közömbösen a jobbágyfalvi Szász családot ért tavaszi sorscsapást.
A jobbágyfalvi Szász Csaba Leventét és családját hatalmas csapás
érte a tavasszal: március 25-én kora hajnalban leégett a mintegy két évtizedes munkával létrehozott Tündér Ilona vendéglátó hely egy része.
A család azonban nem nem fogott vándorbotot, hanem úgy döntött,
hogy újrakezdik a munkát, és itthon teremtenek maguknak további
megélhetést. Az újjáépítés elkezdéséhez számtalan jóindulatú személy
járult hozzá, nemcsak Erdély, a Kárpát-medence, hanem a világ több
sarkából is érkeztek pénzbeli támogatások ismerősöktől és ismeretlen
jóakaróktól, ezeknek és a család erőfeszítéseinek köszönhetően hamarosan be is fedik az új épületet.
Az elmúlt fél évben tapasztalt emberi és isteni gondviselést és
segítséget szerette volna megköszönni a család, amikor szeptember
utolsó hétvégéjén Tündér
Ilona Napot szervezett és
minden jóakarót vendégül látott. Ez alkalomból
több mint háromszázan
gyűltek össze, a köszöntők után lelkészek imádkoztak, majd kulturális
program is volt, a szabadtéri színpadon Ábrám
Tibor nótákkal lépett fel,
majd Bereczki Szilárd és
Mózes István könnyűzenét énekelt, őket követte a kakasdi székely és
sváb kórus, a bihardiószegi református kar és a jobbágyfalvi Nagy Ferenc Férfikar.
Az ünnepség alkalmából a Szász család egy kiadványt is megjelentetett, amelyben a vendégház megszületését, pusztulását és az
elkezdett újjáépítést mutatják be, illetve felsorolják mindazokat a személyeket és szervezeteket, vállalkozásokat, amelyek pénzben vagy
építőanyagban a család segítségére voltak az új út kezdetén.

