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Aszfaltoztak Székelybere községben
Befejeződtek az aszfaltozási munkálatok a bekecsalji kisközségben, így a község legnagyobb álma vált valóra ezzel a beruházással.
Régóta tervezi Székelybere a községi utak korszerűsítését, hiszen hét szétszórt települése mind félreeső, elöregedő, kevés lélekszámú, lassú halálra ítélt. Néhány éve elkészült a korszerűsítési
terv és annak engedélyeztetése, hogy bármilyen pályázati lehetőség megnyitása esetén azonnal benyújtaható legyen. Első ízben az
Országos Vidékfejlesztési Programon (PNDR) próbálkoztak, de
nem nyertek. Két évvel
ezelőtt a Helyi Fejlesztések Országos Programján (PNDL) is benyújtották kérelmüket,
itt pozitívan bírálták el
azt, így tavaly tavasszal
alá is írták a támogatási
szerződést a fejlesztési
minisztériummal. Azóta
a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzésén dolgoztak, s tavaly ősszel már ki is
írhatták a közbeszerzési eljárást. A versenytárgyalásra tizenöt cég
nyújtott be ajánlatot, a nyertes idén április 4-én kapott engedélyt,
hogy hozzálásson a munkálatokhoz.
Legtöbb időt a hídépítés rabolt el: Mája és Márkod, valamint
Seprőd és Szentimre között egy-egy hidat kellett építeni, továbbá kéttucatnyi átereszt. Ezekkel párhuzamosan elkezdték az utak
alapját előkészíteni: olyan rugalmas kőágyat készítettek, amely
megakadályozza, hogy a téli fagyás-olvadás kárt tegyen az úttestben. Erre egy vastag zúzott kőréteg került, amelyre ráhúzhatták az
aszfaltszőnyeget. A mellékutakkal való találkozásoknál mindenhol
áétereszeket építettek és az utak bejáratát leaszfaltozták. Ezzel párhuzamosan mintegy 15 kilométeren kiásták a sáncokat. Az aszfaltszőnyeg szélessége csupán 4 méter, de két kisautó elfér egymás
mellett, továbbá 300 méterenként leállókat is kiépítettek, a kanyarokat kiszélesítették, így biztosított a folyamatos közlekedés. Bere
központjában térköves járdákat is kiépítettek az utak két oldalán, s
ebben a faluban minden lakóház előtt új bejáró hidat építettek. Ma
már 7,5 kilométer hosszan vezet korszerű út a 135. megyei úttól
Seprőd érintésével Szentimréig, Berétől Berekeresztúrig, illetve
Berétől Májáig és Márkodig. A beruházás összértéke négy millió
lejre rúg, ebbből a község hozzájárulása nem éri el a 200 ezer lejt.
Egyetlen települést, Kendőt nem tudták belefoglalni ebbe a beruházásba, de Benedekfi Csaba polgármester szerint elkészítették
a Márkodtól odavezető két kilomélteres út tervét és elkezdték az
engedélyeztetést, remélhetőleg jövő év tavaszán elkezdik a munkálatot is. Ez a beruházás egymillió lej körüli összegre rúg, ezt
önrészből fedezi a község, és ez a pénz el is van különítve a helyi
költségvetésben.
Tovább erősítik a testvérkapcsolatokat
Nemrég tért haza Felvidékről Jedd küldöttsége egy négyes
testvértelepülési találkozóról, s máris szervezkedik, hiszen augusztusban ő fogadja a többieket.
Jedd és a magyarországi Kamond négy éve ápol testvéri kacsolatot, tavaly csatlakozott hozzájuk a felvidéki Szap és a kárpát-
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aljai Palágykomoróc is. Egy éve kötötték meg a Négy ország – egy
nemzet címet viselő egyezséget, azóta is erősítik a négyes testvéri
kapcsolatot.
Jedd község egy 45 fős küldöttséggel utazott Szapra: Bányai
István polgármester minél több családi, baráti kapcsolatot szeretne kialakítani a többi közösséggel. Az első nap a jeddiek fociban
“megszapulták” a szapiakat, a második nap egymás hétköznapjaiba,
munkájába, ünnepeibe, fejlesztési törekvéseibe kaptak betekintést
a községek. Harmadik nap a szlovák fővárost, Pozsonyt és annak
nevezetességeit látogatták meg, a negyedik napon Bősre utaztak,
meglátogatták a Dunán épült vízlépcsőt, de a település határában
létrehozott menekülttábort sem kerülték el. Délután ismét komolyra váltották a szót, az Európai Unió működésével és intézményeivel ismerkedtek, majd hat csapat vett részt egy uniós témájú vetélkedőn, ebből a jeddi csapat került ki győztesen. A találkozó utolsó
napján a szapi falu- és halásznapon vettek részt: mivel halászrendezvényről van szó, minden csapat halászlevet is köteles volt főzni, emellett saját hagyományos ételeiből is egyet el kellett készíteni. A jeddiek nagy
adag gulyásából
és halászleveséből
közel másfélszáz
személyt vendégeltek meg.
Bányai István
érdekesnek
és
hasznosnak minősítette a szapi
találkozót, amikor
nemzeti és európai történelmi kérdéseinket is át tudták beszélni,
megismerhették egymás kultúráját, a fiatalokat is be tudták vonni az európai kérdésekbe. Olyan rendezvény volt, ahol “érezzük,
hogy összetartozunk” és a jövőben is olyan kapcsolatokat szeretnének a települések között, amelyek a jelenlegi, fiatal polgármesterek mandátumait is “túléli”.
Augusztus 21-27. között Jedd fogadja három testvértelepülését.
Bár a hét programjában túlsúlyban európai uniós kérdések taglalása, csoportmunkák és jó példák bemutatása szerepel, jut majd idő
megismerni a községet, a környéket, Vásárhely nevezetességeit,
majd az utolsó két nap a vendégek a helyi falunapon is részt vesznek, amelyet nemzetközivé szeretnének tenni, minden településről
szívesen látnak a színpadra kulturális fellépőket, a sportrendezvényekre benevező csapatokat. Lényeg, hogy a falvak találkozzanak,
barátkozzanak, együtt kiránduljanak, értékes napokat töltsenek el
egymás társaságában – tette hozzá a községvezető.
101 éves hölgyet köszöntöttek
Nem mindenapi születésnapot ünneplő hölgyet köszöntött
Tóth Sándor polgármester Nyárádszeredában. A 101. születésnap alkalmából
az elöljáró tortával, virággal köszöntötte
az andrásfalvi Major Erzsébetet. A szépkorú nő 71 éves menyével egy udvaron,
de külön háztartásban él, és a főzésen
kívül mindenben ellátja magát, viszonylag jó testi és szellemi egészségnek örül.
Gyógyszert alig használ, televíziót és rádiót nem követ, mivel rossz a hallása, s
ebből kifolyólag a szomszédokkal sem
igazán tartja már a kapcsolatot. Mindennapjaiban aktív, kitakarítja lakását, mos, majd üldögél, pihen, sétál az udvaron, a családtagokkal viszont beszédes – tudtuk meg
dédunokájától, Csillától. Erzsi néninek négy gyermeke közül ma
már csak a 78 éves lánya van életben, de van három unokája, négy
dédunokája, két ükunokája.
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Anna-bál

A tartalomból
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Lelkemben áll a boldog Anna-bál,
Örvénylő vágyak táncoló csapatja.
Ma nincs enyészet, mélabú, halál,
Ma zászlaját a mámor fölragadja,
S a szív, vert életem haló patakja,
Ma megragad száz zsongó látomással,
S a szerelem mély tengerébe áthal.

101 éves személyt köszöntöttek ......................... 4
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KANDIKÁLÓ

Ma újra koszorút fon az öröm
És nászi fáklyát lenget a dicsőség,
S a jövendőség kapuját töröm
S látom magam, győzelmek ifjú hősét
És vár a nagy, a holdasan zengő rét,
Hogy sírva a gyönyörtől ráfeküdjem
Alélva boldog nyáréji derűben.
Ó szerelemnek holdja, szűz arany,
Ó fiatalság éje, végtelenség!
Hiába sírok s áltatom magam,
A nyár és vágy elvesztek már nekem rég
S orgonahangján a sok büszke emlék
Ott zsong a távol, mély látóhatáron,
Hol a sötétbe húnyt szép ifjúságom.

Egy hétig ropták a táncot Jobbágytelkén

közterület
„Összhangban közösségünk szellemével”
– Július 9-én este tizenkilencedik alkalommal nyitotta meg kapuit a marosszéki néptánctábor Jobbágytelkén –

Július
9-én
ismét
benépesült
Jobbágytelke,
hátizsákokat,
sátrakat cipelő
fiatalok és kevésbé fiatalok
lepték el az utcákat és a kultúrotthon környékét. A bejelentkezés
után az időben érkezettek sátrat vertek vagy családoknál kerestek szállást, majd vacsora után siettek
is vissza a színpad elé a megnyitóra, amelyen a
szokáshoz híven a falu hagyományőrző néptáncegyüttese szolgáltatta a táncműsort, majd a zenészek kézbe kapták a zeneeszközöket, a néptáncra
“kiéhezettek” pedig hajnalig ropták a táncházban.
Megnyitó beszédében Barabási Ottó, Székelyhodos község polgármestere olyan pillanatnak
nevezte a tánctábort a falu életében, „amely összhangban áll a közösségünk szellemével, hivatásával is.” Ez a rendezvény megjeleníti előttünk azt a
láthatatlan szervező erőt, amely a legrégebbi időkben is az emberiség megmaradásának egyik legfontosabbb feltétele volt, amely kényszerítette eleinket
egymás szájáról lesni a szót, egymás kezét, lábát
figyelve megtanulni a mozdulatot – taglalta az
elöljáró. ”A folklórt őseink és elődeink mindenkor
a maguk számára alkották, de reánk hagyományozták: mi lettünk egyedüli és jogos örökösei. Rajtunk
múlik, hogy ismerjük, becsüljük: a kultúra mai hordozóiként tovább éltessük és az utánunk jövőknek is
továbbadjuk őket” – hangsúyozta Barabási.
A marosszéki tánchagyományokra, népzenére,

népszokásokra, kézműves örökségre épülő táborban
a vidék hagyományos szellemi és tárgyi kultúrájával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A hét során
marossárpataki és nyárádselyei táncokat oktattak,
de a helyit és mezőkölpényit is megismerhették,
népdalokat és népi hangszerhasználatot is tanulhattak. És természetesen minden este állt a táncház
és a folkkocsma, folyt a verejték és a sör, hiszen
ez így természetes egy egészséges nyári táborban.
Napközben hagyományos népi mesterségek, helyi
kézműves foglalkozások és falusi tevékenységek
bemutatása is várta a táborozókat, látogatható volt
a Falumúzeum, és volt fényképkiállítás és kirándulás is. A idei táborban is főleg erdélyi és anyaországi résztvevők voltak, a szokásos kétszáz körüli létszámban, de érkeztek Európa nyugati országaiból
és a “tengeren túlról” is.

Csíkfalvi Csűrszemináriumok
11. alkalommal

Aszfaltutak épültek Bere községben

Van képünk hozzá

Gyermekfesztivál zajlott Szentlászlón

Van esélyünk televíziós szereplésre

A Pávára válogattak Mikházán
(6. oldal)

Lovas tábor Pászka Lehellel
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Jó hangulattal zárult a marosszéki tábor

Dübörögnek a gépek és a gépezetek
Újabb építkezési-szépítkezési munkálatok folynak a kisváros közterein, felújított közlekedési infrastruktúrát, zöldövezeteket, új kórházi szolgáltatásokat ígérnek, de megmozdult a
sportélet is, és figyelnek a baráti kapcsolatokra is. Mindezekről Tóth Sándor polgármester
számolt be.
Újabb építőtelep Szeredában

Új irodák nyíltak

Az önkormányzatnak az elmúlt években
sikerült állami alapok lehívásával újjáépíteni
a városon áthaladó két megyei utat. Ezek után
tavaly a Rózsák útja mentén mindkét oldalon
térköves járdák épültek a közműhálózat teljes
kiépítése után. Az elképzeléshez az is hozzátartozik, hogy a megyei utak mentén kibetonozzák
és lefedik a sáncokat. A beruházásra sikerült 2,5
millió lejt leszerződni a fejlesztési minisztériumtól, ez elegendő arra, hogy összesen 14 kilométer hosszan szabványméretű sáncok épüljenek.
A beruházás a lakosság és a gépkocsivezetők érdekeit szolgálja, ugyanis a kibetonozott
sáncokat lefedik, így megnő az útmenti terület,
kényelmesen lehet majd szükség esetén parkolni is. Az úttest és a
fedett sánc között
megnövekedő padkát leaszfaltozzák,
ami a forgalmat akadálymentessé, biztonságosabbá tenné.
Ahol a hely engedi,
a sáncok zöme be
lesz fedve, viszont
ahol mély vagy szélesebb a sánc, ott
csak betonozni fognak.
Június folyamán a megyei útba torkolló
mellékutcák bejáratait is leaszfaltozták, egy
szintre hozták azokat. Ez is a megyei utak feljavítási projektjének a része.

Két irodát is kialakított az önkormányzat
a városháza emeletén, a volt bentlakás épületében.
Az
egyikben az
urbanisztikai  
és a pályázati
osztályokon
dolgozó egyegy munkatárs kapott helyet, már dolgoznak is
a tágas helyiségben.
A másik irodát a vidék két szenátora fogja ügyfélfogadásra használni. Császár Károly
Zsolt és Novák Csaba Zoltán felváltva fogadja majd a hozzá forduló helyi és nyárádmenti
embereket.

Javítják a Nyárád-hidat
Folyik a Nyárádon átvezető híd javítása
Szeredában. Az elmúlt időszakban az egyik forgalmi sávon felmarták a hídon az aszfaltréteget
a beton alapelemekig, amit szigetelő réteggel
vontak be, hogy a téli fagyok ne károsítsák az
útburkolatot, erre került az aszfaltszőnyeg. Jelenleg a másik sávon folyik a munkálat. A régi,
megrongálódott betonkorlátok helyett fém védőelemek kerülnek a hídra, a járdarész is megújul, továbbá a járdát az úttestől ezentúl korlát
fogja elválasztani. Ez egyrészt a gyalogosok
biztonságát szavatolja, másrészt azt hivatott
megakadályozni, hogy autókkal parkoljanak a
hídon – noha a KRESZ ezt szigorúan megtiltja,

Röntgengépet kapott a kórház
Márciusban alig használt röntgengépet
ajándékozott Szeredának egyik magyarországi
testvértelepülése, Aszód. A 2013-ban gyártott
berendezés értéke 7,5 millió forint. A városháza
szerint a röntgengép számára szükséges infrastruktúrát a szeredai kiskórház folytatásában
fogják megépíteni az előírásoknak megfelelően. A kórház udvara és kertje lehetővé teszi a
jelenlegi épület bővítését, ennek mérete a mai
szabványok előírásának eleget tesz majd, hogy
elkészülte után engedélyeztetni tudják az ingatlant és működésbe helyezhessék a berendezést.
Jól jött az aszódi felajánlás, mert egy
ilyen berendezés megvásárlására nincs anyagi
kerete a kisvárosnak, viszont nagyon szükséges és hasznos a helyi és környékbeli lakosok
számára, nem kell majd Vásárhelyre utazniuk
a pácienseknek egy-egy felvétel elkészítése érdekében. A szükséges épületbővítés befejezéséig és a berendezés beüzemelésig szükség lesz
a kórház szerkezeti felépítésén is változtatni, a
gyerek- és belgyógyászati részlegek mellett új
szakosztályt is létrehoznak, ahol röntgenorvos
és asszisztens fog majd dolgozni.
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gyerekek szüleinek is pótolniuk kell havi 20-40
lejes összeget, ehhez még hozzáadódnak a különböző rendezvények, tornák költségei is.
Az örvendetesen magas gyereklétszám miatt legalább négy edzőre van szükség, ezek nevesítése is megtörtént: Varró Sándor, a vásárhelyi ASA egykori első ligás csapatának kapusa,
Török Csaba, ugyancsak az ASA egykori második ligás labdarúgója, valamint a fiatal orosztályból Istvánfi Botond és Aszalós Árpád, mindketten tagjai voltak Nyárádszereda csapatának,
amely megyei bajnokságot is nyert. Ők foglalkoznak a korcsoportokba osztott gyerekekkel,
és kötelező használniuk azt az edzéstervet,
amelyet az akadémia biztosít és továbbít nekik.
Jelenleg 150 körül mozog a szeredai akadémiai
alközpontba iratkozott gyerekek száma, de még
mindig vannak jelentkezők.
Fontos a folytonosság biztosítása, azaz
olyan szakmaiságot kell nyújtani, amely a gyerekeket az akadémiánál tartja. Az is nyilvánvaló, hogy a 150 gyerekből nem lesz a következő
években 150 labdarúgó, ennek ellenére következetesen kell
dolgozni.
Egy fél év
alatt kiderül, hogy ez
a gyerekállomány milyen szinten
áll, s talán
akkor sor kerülhet egy számvetésre, egy első
szűrésre. Erre oda is kell figyelni, hiszen az
akadémia feladata és célja vérbeli focisták kinevelése.

Megerősítették a baráti
kapcsolatot

számos járműtulajdonos egyszerűen figyelembe sem vette. A munkálatok során új megvilágítást is kap a híd, az eddigi – nem működő
– négy lámpatest helyett hat új elem fog fényt
biztosítani az éjszaka folyamán. A munkálatok
miatt forgalomkorlátozás van érvényben, a közlekedés egy sávon zajlik.

Működik a Puskás fociakadémia
A nyár elejére beindult a Puskás Akadémia
nyárádszeredai alegységének tevékenysége. A
város fenntartja a sportbázist, biztosít egy iskolabuszt is, de alkalmazni kell egy félállású sofőrt is, aki edzések előtt összegyűjti és beszállítja a gyerekeket a településekről Szeredába,
edzés után pedig hazaszállítja. Ennek költségvetésébe a város is bepótol, de az ide iratkozott

Immár tíz éves Nyárádszereda és Zalaegerszeg baráti kapcsolata, ami Zalaegerszeg
egyik városrésze, Botfa és Szereda focicsapatai
között alakult ki egy évtizeddel ezelőtt. Június
9-én az Egerszeg Fesztivál keretében a két város egy szándáknyilatkozatot írt alá a kapcsolat
folytatására. A jubileumi pillanatot a szeredaiak
is viszonozzák, a Nyárádmenti Napok és városnapok alkalmával fogadnak egy egerszegi
küldöttséget, ezúttal egy focitornát is szerveznek, amelyen az egykori két focicsapat ismét
pályára áll. „Örülünk, hogy nemcsak a foci,
hanem a diáktáborok révén is fel tudott vállalni egy anyaországi település, és ezt köszönjük
nekik” – nyilatkozta a szeredai polgármester
annak kapcsán, hogy a szeredai diákok már
három alkalommal voltak táborozni Zalaegerszegen, és idén is egy tanárnő kiséretében hét
diák vesz részt vásárhelyi és baróti diákokkal
együtt egy Kárpát-medencei magyarságtáborban, amely ugyancsak ennek a kapcsolatnak az
eredménye.

Július 16-án zárta kapuit a 19. alkalommal
megrendezett Marosszéki népzene és néptánctábor Jobbágytelkén.
Egy héten át nyílt alkalmuk tanulni az ide
érkezőknek. A kultúrotthonban és az iskolában
selyei és sárpataki táncokat oktattak, és újdonságként idén a jobbágytelki
táncokat helyi
fiatalok oktatták a kezdőknek és haladóknak.
Esténként „ínyencségként”
mezőkölpényi
táncokat is oktattak s
a tanult vagy tanulandó táncrendet egy-egy
pár bemutatta minden
este. Majd kezdődhetett
a fergeteges táncház,
ahol a moldovaitól a nyárádmentin át a székiig,
kalotaszegiig egyaránt ropni lehetett hajnalig, a
folkkocsmában pedig nemcsak a sör, hanem a
zenészek ereje és hangszereik húrjai is fogyatkozni kezdett hajnalra.
A tábor nemcsak a felnőtteknek szól, hanem a velük érkező gyerekeket is lefoglalják,
a táncoktatás mellett megismerkedhetnek a
falu számos jellegzetességével: a tóskerti vagy
Templom-közi csűrökben számos kézműves

foglalkozást volt számukra: sarlót, cséphadarót
készítettek, ostort fontak, a három kismalac meséje példájára szalma-, fa- és kőházikókat építettek, agyagoztak, üveget díszítettek, festegettek,
ellátogattak a kalapos és kovácsmersterek műhelyeibe, és kenyérsütést is tanultak. A felnőttek is
beülhettek egy-egy
előadásra, csütörtök
este az Öves együttest tartott színpadi
koncertet, szombaton délután pedig az
esztenára kirándultak a táborozók, volt
vetélkedő, tábortűz,
hazatérve a gálaműsort a sárpataki táncosok biztosították
számukra, majd vasárnap kora reggelig még egy
utolsó fergeteges táncháznak és mulatozásnak
örülhettek mindannyian.
Puskás Attila szervező szerint idén is kétszáz
körüli volt a táborozók száma, idén a résztvevők
fele volt hazai, legtöbben Magyarországról érkeztek, egytizede nyugati vagy még távolabbi,
hiszen vannak résztvevők Németországból,
Franciaországból, Finnországból, az Amerikai
Egyesült Államokból, de a távoli Ausztráliából,

Új-Zélandról és Hong Kongból is(!), ugyanakkor a Vajdaságból érkezők száma is megnőtt. A
tábor értéke a kultúra és tanulás mellett a hagulatban rejlik, ennek köszönhetően járnak vissza
évente az emberek és jönnek újabbak is.
A hét forgatagában számos érdekes emberrel lehet itt találkozni. A finn és magyar szülőktől származó Heiler István harmadszor érkezett
Jobbágytelkére, ahol nagyon jól érzi magát, nagyon jó a hangulat, az oktatók, és az, hogy nincs
zsúfoltság. Finnországban van egy kis magyar
néptáncközösség, 2015-ben kezdett járni oda, s
mivel kedvet kapott a táncoláshoz, azóta ide is
eljön tanulni, szórakozni – mesélte. A kaliforniai John Rand viszont már hatodszor érkezett, a
zenéért és táncért jönnek ide. Hazájukban sok
magyar van, így járt magyar táncházban, és
kétszer is szerveztek egyhetes tánctáborokat,
ahová erdélyi és magyarországi táncoktatókat
hívtak. Hasonló a Hong Kongból érkező kínai
John Yau esete is: először amerikai magyarokat
hívtak Hong Kongba táncot oktatni, később a vásárhelyi Fazakas János („Fazi”) és a budapesti
Farkas Zoltán („Batyu”) is járt náluk, így került
kapcsolatba az erdélyi néptáncokkal és nagyon
megszerette. A nyugdíjas kínai férfi az idénre
három erdélyi tánctábort tervezett be, Jobbágytelkére pedig első alkalommal érkezett.

Búcsús hétvége Székelybósban
Harmadik alkalommal szervezett búcsús ünnepet a Székelyboósért Egyesület a falu katolikus
védőszentje, Szent Anna napja alkalmából július
21-23. között.
Az idei ünnepséget már három napra tervezték, pénteken este tartották az ünnepélyes megnyitót, amit egy borkóstoló követett. Szombaton
egész nap kézműves vásár volt a falu központjában, a gyermekek pedig gyöngyfűzésnek, arcfestésnek és bábszínházi előadásnak örülhettek. Délután a futballpályán a Csillagösvény Sportklub és
a helyi Varázspatkó lovardák lovas bemutatókat
tartottak, a Marosszéki Hagyományőrző Íjászok
fegyverhasználattal, a Maros megyei Kutya

Egyesület pedig ebek felvonultatásával kedveskedett a nézőknek Este a kultúrotthonban Kilyén
Ilka és Ritziu Ilka Krisztina meglepetésműsorán
tapsolhatott a közönség,
ezt követte az Annanapi bál. Vasárnap Szent
Anna-búcsút tartottak a
katolikus
kápolnában,
ezt követte a Bekecs néptáncegyüttes előadása a
művelődési otthonban. A
rendezvényre a falubeli lakosság mellett a Bethlen Gábor Alap is támogatást nyújtott.

A Szent Anna-napi búcsút 2015-ben szervezte meg először az egyesület a hagyományok
és a kis falu felelevenítése céljából.
Egyrészt az egykori búcsúk folytatását és a búcsús ünnepi hangulatot
szerették volna visszahozni, de alkalmat adni az elszármazottaknak
és a falubelieknek a találkozásra,
közös ünneplésre, kikapcsolódásra. Emellett a közösség is gyarapodott: a 2015. évi búcsúra a katolikus kápolnát javították fel, a tavaly
pedig a kis református templom kapott festett
kazettás mennyezetet ebből az alkalomból.

Csűrszeminárium új témákkal
Június végén tizenegyedik alkalommal szervezték meg a Csűrszemináriumok nevű tudományos rendezvényt Csíkfalva községben.
Tíz éves hagyomány folytatása és valamelyest átalakítása – erről szólt az idei Csíkfalvi
Csűrszemináriumok. Hagyományos az, hogy egy
kicsit a vidékről, a Nyárádmentéről és az örökségről szól, az
újítás az, hogy idén nem a Tündér Ilona Vendégház csíkfalvi
csűrjében, hanem jobbágyfalvi
kempingjében rendezték, azaz
kiragadták természetes környezetéből – mondta el a rendezvény végén dr. Vajda András, az
egyetem adjunktusa.
Az idei téma az Örökség és online terek
– lehetőségek és kihívások. A 2000-es évektől
megindult egy szemléletváltás a falumentés, a
hagyományok mentése érdekében, ekkor jelenik
meg az örökség fogalma. Az utóbbi években az
a tendencia, hogy az örökség képzése, mentése
egyre inkább az online terekben valósul meg.
Számos lehetőség van arra, hogy az internetet, a

webes felületeket felhasználjuk erre a célra, de ez
sok buktatót is rejt.
Az idei Csűrszemináriumokra olyan előadókat hívtak meg, akik az örökségvédelem valamely szakterületén dolgoznak és ezt az tudást
online felületeken is megjelenítik. Oniga Erika
és Barazsuly Viktória Marosvásárhely
építészeti
topográfiáját mutatta be,
a városban található műemlék épületeket veszik
számba, dokumentálják
és megjelenítik az online
térben. Dr. Kinda István
a háromszéki népi mesterségek feltérképezését irányította, interjúkat, filmeket, listákat készített,
és ezek nemcsak a múzeum archívumába kerülnek, hanem az interneten is megjelennek. A
harmadik téma a vidékfejlesztés felöl közelítte
meg a Nyárádmentét, Balássy András a Nyárádmente turisztikai és természeti örökségének online megjelenítését mutatta be, míg munkatársai
a remetei turisztikai információs központ tevé-

kenységét és honlapját ismertették.
A másik újítás az volt, hogy a Csűrszemináriumok kibővült egy médiatáborral is, hogy
amit a kommunikációs hallgatók az egyetemen
megtanulnak, azt a nyári szünetben egy kisé kötetlenebb körülmények között és nem feltétlenül
tanáraikkal tudják elmélyíteni. Az idei téma az
online jelenlét volt. Kádár Magor az arculatról,
márkáról tartott előadást, ezt követően kiscsoportos képzésekre került sor. Érdekes előadás
volt az Erdély hét csodája projekt bemutatása,
majd a hallgatók egy élethű helyzetet alakítottak ki, amikor az egyéni ötleteket kellett eladni, de beszélgettek arról is, hogy mi lehetne a
Nyárádmente hét csodája. Kupás János a Sóvidék televízió stábját vitte a helyszínre, előadást
tartottak a médiaintézmény működtetéséről,
majd kisfilmek készítésével ismertették meg a
hallagtókat, akik a kiscsoportokban rövid filmeket, híreket készítettek. Zsigmond István olyan
gyakorlatokat végzett a diákokkal, ahol adwords
kampány tervezésének lépéseit vették sorba, és
a Tündér Ilona Vendégház számára készült egy
ilyen kampány.
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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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Már kicsi a Gézengúzok fesztivál
Július 7-9. között másodszor szervezték meg a Gézengúzok
gyerekfesztivált Nyárádszentlászlón.
Már pénteken megtelt a Pásztortűz panzió udvara közelebbről
vagy távolabbról, többnyire városi környezetből érkező családokkal. A helyszín ideális helyszínt biztosított a kis gézengúzoknak
a kikapcsolódásra, a felhőtlen szórakozásra, önfeledt játszadozásra. A gyerekek minden
játékot nagy örömmel és
érdeklődéssel, izgalommal próbáltak ki, a tavalyi kínálatot bővítették a
szervezők, idén 29 játék
várt a gyerekekre. Mindezek során petákokat, óvális formájú kis falapokat
gyűjtöttek, ez volt a tábori
valuta. A sorbanállással és kemény munkával, kitartással, ügyességgel megszerzett „pénzzel” lehetett megfizetni a szórakozást, kikapcsolódást. Aki kellő számú petákot összegyűjtött, az felülhetett
a kosárhintára, kipróbálhatta az elektromos autót vagy a talicskataxit. De petákot kellett lepengetni a kézműves sátraknál is, hogy
különböző foglalkozásra is be tudjanak ülni a gyerekek. Kínálat
volt bőven, összesen 16 foglalkozás kötötte le a táborozókat. A
napot késő délutáni gyerekkoncert zárta: pénteken a Kelekótyák,
szombaton az Evilági zenekar csalta színpad elé a kicsiket és nagyokat. Vasárnap néptánccal kezdték a napot az apróságok, akik
szombaton a szeredai, vasárnap a csíkfalvi tűzoltók bemutatóinak
is örülhettek.
A felnőttek sem unatkoztak, a szervezők számukra is sokszínű
programról gondoskodtak. Három napon át értékes előadásokat
tartottak orvosok, szakemberek, szülők és lekészek a baba- és gyermekhordozásról, gyermekkori betegségekről és súlyproblémákról,
a szoptatásról, leválásról és leválasztódásról, szülők párkapcsolati
problémáiról, függőségekről, de volt jóga és író-olvasó találkozó
is, előadás az olvasóvá nevelésről. A Caritas elhozta a Cseperedő
programját, az udvaron egy nagy diófa árnyékában „Waldorf-iskolát” rendeztek be, ahol a gyerekek hangszerekkel ismerkedhettek,
népdalokat tanultak, bábokat készítettek, s a szülők nemcsak ezt
követték nagy érdeklődéssel, hanem a pszichológus előadásait is.
A fesztivál ötlete onnan jött, hogy többször jártak a Székölykök
gyermekfesztiválra, de miután az megszűnt, úgy érezték, újabbat
kell szervezniük családjaiknak, gyerekeiknek – mondta el érdeklődésünkre Boda L. Gergely főszervező. Így született tavaly az
első, idén a második fesztivál, és jöttek a családok Erdély minden sarkából, többnyire városi környezetből, Sepsiszentgyörgytől
Szatmárnémetiig, és már Budapestről is. Tavaly 1400 résztvevővel
számoltak, idén már 1600 személynek volt bejárása a kempingbe,
ennek mintegy fele volt Maros megyei, ami azt jelenti, hogy egész
Erdély-szerte nagy igény van az ilyen rendezvényekre. Internetes
foglaláshoz kötötték a részvételt, így is nagyon hamar elkeltek a
jegyek, nagyon sok családnak nem tudtak belépést biztosítani, habár a tervezettnél kétszázzal több jegyet kellett áruba bocsássanak.
Boda úgy véli, ennél több személyt nem lehet befogadni és ebben
a formában jövőre biztosan nem szeretnének fesztivált szervezni,
mert elveszíti családias hangulatát, ezért vagy két hétvégére kell
szervezni, vagy meghívásos, támogatásos rendszerhez kötni, vagy
nagyobb belépőárat alkalmazni. Mindenképp ki kell dolgozni egy
más stratégiát, mert a fesztivál már nagyon kinőtte magát.

Újabb esetautó Jedden
Újabb autóval gazdagodtak a jeddi tűzoltók. A négy éve alakult Jeddi Önkéntes Szervezet (JÖSZ) már rendelkezik egy autóval, most azonban egy annál jóval felszereltebb és alig használt

esetkocsit kaptak francia barátaikról. A 35 ezer euró értékű tárgyat
adományként vehették át, amely egy megszűnt francia tűzoltó
alakulatnál szabadult fel. Az autónak igencsak örülnek a jeddiek,
ugyanis felszereltsége és víztartálya jóval felülmúlja az első autójukat, így a helyszínekre ezután jobb ellátottsággal és sokkal gyorsabban szállhatnak majd ki.
A francia partnereik figyelmét decemberben hívták fel arra,
hogy szükségük volna egy, a meglévőnél jobb autóra, nekik pedig
rövid időn belül sikerült segíteniük ebben a kérdésben – mondta el Adorján Nimród Attila, a JÖSZ elnöke. A hazaszállításhoz
szükséges összeget cégek és magánszemélyek dobták össze, amit
ezúton is köszönnek nekik. Az önkormányzathoz kérést nyújtottak
be, hogy az utaljon ki számukra egy területet, ahol garázst építhetnének, hiszen előző autójuk is garázs nélkül áll, jelenleg a református gyülekezeti ház
udvarán. Adorján Attila
hozzátette: a semmiből
próbálnak valamit előteremteni, segítséget és
biztonságérzetet nyújtani a községnek, ehhez
pedig maguk mellett
szeretnék tudni a helyi
önkormányzatot is.
A JÖSZ nem szándékozik mindkét autót megtartani, az eddig
használt járművet átadná egy másik önkéntes alakulatnak, amelynek szüksége lenne rá.

Lovas tábor Jobbágyfalván
Másodszor szervezett lovas tábort iskolás gyerekeknek a szeredai ifjúsági szervezet az önkormányzat támogatásával, ezúttal
Jobbágyfalván találtak ideális otthonra.
Az öt napos tábort idén teljesen más feltételek között sikerült
megszervezni, Pászka Lehel lovasoktató szerint ennél jobb helyet
nem is találtak volna, a tavalyi városi körülményekkel szemben
idén másak voltak a szállás- és ellátáslehetőségek, pálya és györnyörű természetes környezet várta őket és nem kellett ingázniuk
egyik helyről a másikra. A
tavalyi negyvennel szemben idén 23 gyerek volt
jelen, ebből 9 gyerek első
alkalommal lovagolt.
Első nap felkészítőt
tartottak a balesetmegelőzésről, majd az eséstechnikákat gyakorolták,
elkezdték a lovaglást is, az újak pedig megismerkedtek az állatokkal, beépültek a csapatokba, s irányítással, de mindent együtt és
önállóan kellett megoldani a gyerekeknek, ezért egymás segíségére voltak utalva. Második nap elkezdték az íjazást is, de folyamatosan mélyítették a lovastudást is, nyereggel és anélkül ültek lóra,
és a hét végére sokan már nemcsak lépésben jártak, hanem ügetni
is tudtak. A hét folyamán rengeteg gyakorlatot végeztek, ami az
ügyességet, pontosságot, koncentrációt, de főleg a ló irányítását
célozta. Ahol kellett, az oktató is segített, de a gyerekeknek önállóan kellett dolgozniuk a négy csoportban és a vetélkedőkön. A
lovak több táboron vannak túl, jól képzettek, amelyekkel világrekordot is döntött Pászka.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat a táborban, sokat csintalankodtak, játszottak és versenyeztek, és az újaknak is sikerült
felzárkózniuk a tavalyiak mellé, mindenki nagyon ügyesen kezdett lovagolni, és az íjazás is jól ment. Az utolsó napi táborzárón a
gyerekek bemutatót tartottak a héten tanultakból, okleveleket kaptak, a jelenlevő szülők pedig elégedetten nyugtázták, hogy idén is
hasznosan töltötték el a hetet a gyerekek.
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Páva-válogató Mikházán
Mikházán rendezték meg július 7-én az MTVA, a Duna Televízió
és a Hagyományok Háza által 2012-ben indított népzenei és néptánc
tehetségkutató televíziós verseny, a Fölszállott a páva idei erdélyi
területi válogatóját.
A válogatóra hozott tizenhat produkció
szakmaiságát nem mindennapi szakemberek
bírálták el: dr. Diószegi
László, Györffi Erzsébet, Furik Rita, dr. Balogh Júlia, Bárdosi Ildikó, Kelemen László, dr.
Szalai Zoltán. Értékes
előadásokat láthatott a
Csűrszínházat zsúfolásig megtöltő közönség, és ha már idén is a Nyárádmentén rendezték
az erdélyi válogatót, akkor természetesen a Bekecs néptáncegyüttes
félórás műsora tetőzte a hangulatot, amely csapat 2014-ben a Páva
közönségdíját hódította el a budapesti döntőben.
Míg a fellépők felvonultak a faluban, hogy mindenki megcsodálhassa viseletüket, hangszereiket, énekhangjukat, addig a zsűri keményen dolgozott, majd a visszatérő versenyzők és a közönség előtt
értékelte a látottakat-hallottakat, majd nyilvánosságra hozta az elért
pontszámokat, kiemelve, hogy a 60 pont körüli előadások már szóba
kerülhetnek a következőkben, ugyanis a hat területi válogató legtöbb
pontszámot gyűjtőit filmfelvételek alapján ismét megvizsgálja egy
tizenöt tagú zsűri, amely majd meghozza a döntést, hogy kiket láthatunk novemberben a televíziós vetélkedőkön.
A mikházi válogató során a nézőtéren felharsogó taps többször
jelezte, hogy bizony kell számolni az erdélyi fellépőkkel is a további
vetélkedőkön. Ezt igazolta a zsűri is, hiszen kilenc produkció szerzett
hatvannál több pontot: legtöbbet, 69-et az Ördöngös zenekar, 68 járt
a Tatrospartnak és Szöllősi Katának is. A vásárhelyi lány úgy érzi, jól
sikerült az előadása, s reménykedik, hogy bejut a televíziós körbe.
A nyárádremetei Gyöngyszemek 65 pontot szereztek. Veres Orsolya,
Lénárd Imelda Laura, Simó Henrietta Krisztina és László Emőke remélik, hogy továbbjutnak, de ha nem, akkor sem keserednek el, hisz
már eddig is sokat tanultak, és szurkolni fognak a továbbjutóknak.
A Csűrszínházi Egyesület vezetője, Szélyes Sándor májusban
tudta meg, hogy a mikházi Csűrszínház lesz az idei erdélyi válogató
helyszíne. Úgy értékeli, a helyszínválasztás azt jelenti, hogy odafigyelnek Mikházára, a szervezőknek tetszik a falu, a környezet, a vidék hangulata és a Csűrszínház. Abból, hogy egy ilyen rendezvényre
itt kerül sor, Mikháza mindenképp nyerhet, hiszen ez jó reklám a
falunak, a közösségnek, Nyárádremete községnek, és erre büszkék is
– ismerte be a rendezvény házigazdája.

Hollandok szórakoztatták a
gyermekeket
Július derekán Nyárádremetén is holland önkéntesek fordultak
meg, akik azokon a gyerekeken szeretnének segíteni, akiknek nem
futja nyári kirándulásra.
A hét első napjait Remetén töltötték a hollandok a Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskolában. Kacsó Zsuzsánna
Tünde igazgatónő elmondta: tavaly november óta állnak kapcsolatban a hollandokkal,
akik megkeresték az
iskolát azzal az ötlettel,
hogy táborozni vinnének Hollandiába olyan
gyerekeket,
akiknek

anyagi körülményeik nem engednének meg egy külföldi utazást. Az
eredmény: négy helyi diák töltött három hetet Hollandiában. Hogy a
többi gyerek is eltölthessen egy kis kellemes időt, egy tizenhat önkéntesből álló holland csapat érkezett a faluba, akik háromnapos
táborba hívták a diákokat. Mivel ez jól sikerült, már szóbeli ígéret
van, hogy jövő évben egy egész hétre jönnek a nyugatiak.
Első nap mintegy száz, másnap már százötven gyerek népesítette
be az iskolaudvart: énekkel, tánccal, mozgással kezdődött a program,
majd korcsoportok szerint különböző játékokban vettek részt: már
az első nap tíznél több próbában ügyeskedhettek, mint labdajátékok,
kötélhúzás, zsákbanfutás, palettázás, úthengeres, tűzoltós, második
nap különböző vizes játékokkal is bővült a program, míg szerdán
gulyást főztek a helyiek, amit közösen fogyasztottak el a gyerekek és
vendégeik. Az igazgatótól megtudtuk: 6-11 év közötti községbeli iskolások vettek részt ingyen a programokon. A nap végén a hollandok
egy-egy bibliai történetet is felolvastak.
A hollandok a Stichting Roemeense Kinderhulp (SRK) alapítvány
részéről érkeztek – tudtuk meg Agaath Borgtól. Tíz éve érkeztek először Hollandiából, s látva az itteni életkörülményeket, úgy érezték,
ők is segíthetnek egy kicsit azért, hogy a gyerekek jobban érezzék
magukat. Öt éve járnak Kibédre, s most Remetére is eljöttek. Mivel három hónapig vakáció van, a gyerekekkel kezdeni kell valamit.
„Szeretjük a gyerekeket, játszunk velük, és elmondjuk nekik, hogy Jézus mindannyiunkat szeret” – foglalta össze programjuk lényegét a
holland hölgy, hozzátéve, hogy alapítványuk nemcsak a gyerekeket,
iskolásokat segíti, hanem a rászoruló családokat is.
A remetei iskola és a SRK alapítvány közötti kapcsolat hosszabb
távú jövőnek nézhet elébe, ugyanis nem merül ki a három napos táborban – tudtuk meg az igazgatótól, aki felkérést kapott a hollandoktól, hogy vegye fel a kapcsolatot harminc községbeli rászoruló
családdal, ahol beteg gyerek vagy felnőtt, árván maradt gyermek,
illetve egyedül maradt nyugdíjas van. Miután a hollandok meggyőződnek, hogy valóban rászorulók a kiválasztott családok, hazájukban
olyan családokat keresnek, amelyek hajlandóak az ittenieknek segíteni. A betegeknek orvosi segédeszközöket hoznának, a gyógyszerek
beszerzésében segítnének, de anyagi támogatást is juttatnának nekik
és a nyugdíjasoknak, míg az árva gyerekeknek a továbbtanulás feltételeit szeretnék megteremteni.

Közös tánctábor Jobbágyfalván
Ebben a hónapba a Nyárádmentén tartottak közös felkészülési
tábort a búzásbesenyői és körtvélyfáji néptánccsoportok.
A két csoport immár harmadik éve tart közös nyári tánctábort, és
ez igazi munka, edzőtábor, órákig táncoltak. Besenyőből 38, Körtvélyfájáról
12
személy érkezett
a táborba, többnyire
általános
iskolások. Elsősorban csapatépítés szempontjából
volt fontos nekik
ez az együttlét,
hiszen az otthoni
heti egy alkalom
nem elegendő erre is. Amit itt egy hét alatt megtanulnak, azt szeptembertől tovább folytatják, ebből alakul ki az új koreográfiájuk a
karácsonyi műsorra. Lengyel Ildikó ötödik éve dolgozik a besenyői
csoporttal, neki sikerült megszerettetni a néptáncot, és egyre csak
gyarapodik a csoport létszáma.
Szász Péter a 2007-ben alakított Bokréta nevű körtvélyfáji csoportot vezeti, amelyben helyi általános iskolások táncolnak három
korcsoportban. A két oktató köszönetét fejezte ki Balogh István csíkfalvi polgármesternek, amiért rendelkezésükre bocsátotta a jobbágyfalvi kultúrotthont, továbbá Simon István kerelőszentpáli polgármesternek, akinek köszönhetően a besenyői táborozók új népviseletet
kaptak és csak félárba került számukra a hét.
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Kistérségi és városnapok a hétvégén
A közelgő augusztus 1-jén évszázadok óta országos kirakóvásár
helye Nyárádszereda. Ebből az alkalomból szervezik meg a hétvégén
ismét a kisváros ünnepét, amelyhez idén is csatlakozik a Nyárádmente Kistérségi Társulás a Nyárádmenti Napokkal.
Színes hétvégének néznek elébe a kisvárosba látogatók, hiszen
három napig tartó rendezvénysorozatot követhetnek-élvezhetnek
végig. Ez péntek délután dísztanácsüléssel, könyvbemutatóval és
tanműhely-felavatással kezdődik, este a Bekecs néptáncegyüttes Legendák kertjében című előadását tekintheti meg a közönség, ezúttal
ingyenesen. Szombaton délelőtt 11 órától fociprogram várja az érdeklődőket a Nyárád Arénában, ide az örgefiúkat és a székelyföldi
fociválogatottat is meghívták a szervezők, de zalaegerszegi vendégfocistákat is fogadnak. Délután 14 órától az általános iskola Andrásfalvi úti épülete mögött tart ismét lovas bemutatót Pászka Lehel, a
programpontra állandó nagy érdeklődés mutatkozik nemcsak a lovas
táborokban résztvevő gyermekek, hanem a felnőttek körében is. Ezt
követően a főtéren autós ügyességi versenyt is szerveznek, erre az
időre lezárják a megyei útnak az óvoda és városháza közötti szakaszát. A délutáni program részét képezi a Táncol a Nyárádmente címet
viselő, lassan hagyományossá váló rendezvény, amelyen a Bekecs
szervezésében a Nyárádmente húsz néptánccsoportjának fellépésére
várják az érdeklődőket a nagyszínpad elé.
Vasárnap délelőtt 10 órától felvonulással kezdődik az önkéntes
tűzoltók találkozója, amelyet a középiskola udvarán folytatnak majd.
A helyi tűzoltók egy esetkocsit is közszemlére tesznek és jótékonysági gyűjtést is szerveznek a hétvégén, az adakozókat kis meglepetéssel is várják. Délután az örkényi fúvószenekar gyermekcsoportja
adja meg a tér zenei hangulatát színpadi fellépés keretében.

Kézműves vásárt tartanak
Idén is megszervezik a kézműves és helyi termékek vásárát, ezúttal az új járdarészen
állítják fel a bódékat, sátrakat,
asztalokat. Közel harminc kézműves jelentkezett a vásárra
Marosvásárhelytől
Székelyudvarhelyig, Káposztásszentmiklóstól Nyárádremetéig, Koronkától Gyulakutáig. Számos
termék közül válogathat majd az érdeklődő, a kínálatban szereplenek
szőttes, horgolt és hímzett termékek, népviseleti darabok, ékszerek
horgolva, papírból vagy gyurmából (is) készítve, száraz- és csuhévirág, szörpök, illóolajok, kézműves szappanok és levendulatermékek,
festett üveg és porcelán, fafaragás, festmények, szalmaképek, papírból készült ajándéktárgyak, de bor, tej- és méhészeti termékek is.
A vásárban idén is jelen lesznek oktatók, Dánél Sándor csíkszeredai fazekastól és jobbágytelki szalmafonó asszonyoktól egy-egy
mesterség csínját-bínját elleshetik a gyerekek és felnőttek a kézműves sátor alatt, ahol a gyerekek is kipróbálhatják kézügyességüket.
Ugyanakkor jelen lesz a jatszma.ro is, amely társasjátékok nagy kínálatát hozza el gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Zene, koncertek három este
A zenekedvelőket is színpad
elé várják a szervezők két helyszínen. Az önkormányzat udvarán a
Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet
meghívására péntek este a kisszínpadon a magyarországi Sub Bass
Monster koncertezik, szombat este
„DJ party” várja ugyanitt a fiatalokat. A főtéri nagyszínpadon főleg a
keményebb zene kedvelőit szórakoztatják az idén, szombat este a
DreamLand Residents, Jakab Csaba & Band és Vízi & Band lép fel.
Vasárnap este a helyi The Stangers nyitja meg a fellépések sorát, őt

követik a Rocksuli diákjai és a Bronx, majd sztárvendégként hat év
után ismét az Ossian csap bulit. A napot és a rendezvénysorozatot
tűzijátékkal zárják a nyárádmentiek.

Tolószékkel Erdélyben
Egy hétig tartózkodott a Nyárádmentén egy sérült fiatalokat
kirándultató magyarországi csoport. Első alkalommal jártak itt, de
máris visszavágynak.
A miskolci Magyarósi Tivadar
1972-ben járt először Erdélyben,
azóta kerákpárral sokszor bejárta azt,
1984-ben pedig Csíkfalváról választott feleséget. Mivel jól ismeri Erdélyt, egy magyarországi csoporttal
érkezett a vidékre, “főhadiszállásuknak” Jobbágyfalvát választották, egy
héten át pedig innen indulva naponta
Székelyföld egy-két nevezetességét
látogatták meg.
Kérdésünkre elmondta: egy baráti csoportot hozott ide, olyan szülőket, akiknek mozgássérült gyermekeik vannak vagy voltak – neki is volt egy sérült gyereke, aki már
meghalt. Tizenkét éve együtt járnak nyaralni egy magyarországi fürdőre, de már egy ideje tervezgetik, hogy Erdélybe utaznak, a döntés a
tavaly született meg, és most jött el a kirándulás ideje. A tizenhárom
fős csoportban van egy kecskeméti család is, a többség pedig budapesti vagy valamelyik környező településről való. Itt-tartózkodásuk
ideje alatt minden nap elvezette a csoportot Székelyföld látnivalóihoz. Mindenki jól érezte magát, és egy személyt kivéve nem jártak
eddig Erdélyben, nem ismerték az embereket, tájakat, nem tudták,
hogy “mit vettek el tőlünk”.
A budapesti Béres Zoltánné lányát kísérte el az utazáson, évek
óta járnak rendszeresen nyári pihenésre a már tizenöt éve létező baráti csoporttal, ahol minden családot az köt össze, hogy sérült gyerekeik vannak vagy voltak. Ugyanis van két család, ahol a sérült gyerekekek meghaltak már, de azért a barátság nem szakadt meg közöttük.
Azért választották idén Erdélyt, mert szeretnék megismerni ezt a
tájegységet – és ez sikerült is nekik, felnőtt fejjel teljesen más képet
alkottak arról a fogalomról, hogy Magyarország és Erdély. Gyerekeik elsősorban a tájjal, a környezettel ismerkedtek, az itteni emberekben pedig csodálatos szeretet, segítségnyújtás, elfogadás létezik,
itt segítőkészséggel, tárt karokkal, tárt szívekkel fordulnak mindenki
felé. Ezért is szeretnének még visszatérni erre a földre, másrészt pedig azért, mert még rengeteg dolog van, amit látni szeretnének, s a
mostani élményeket is szeretnék újraélni.

Ismét kitakarították Jeddet
Az elmúlt napokban nagytakarítási akcióra került sor Jedden.
Bányai István polgármester elmondta: évekkel ezelőtt tanácshatározattal tette kötelezővé a
tavaszi és őszi nagytakarítást, most azonban a nyári
lomtalanítást is fontosnak
tartotta az önkormányzat,
és arra biztatta a lakosságot,
hogy a portájukon gyűjtsék
össze a fölöslegessé vált dolgokat, míg a közterületeket a
társadalmi segélyre jogosult
személyek tisztították meg. Volt eredménye az akciónak, sokan megragadták a lehetőséget, és meg is telt a faluközpontban elhelyezett
hatalmas konténer. Sok szemetet és haszontalan tárgyat gyűjtenek
össze és szállítanak el egy-egy ilyen megmozdulás során, és látszik
is, hogy jóval kevesebb hulladék van a faluban, de még mindig van
tennivaló ezen a téren – magyarázta el a községgazda.

