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Felavatták az iskolai tanműhelyt
A Nyárádmenti Napok egyik nyitórendezvényeként július 28-án autószerelő
tanműhelyt avattak Nyárádszeredéban. A beruházás fő támogatója a magyar
kormány.
Nyárádászereda a Nyárádmete központja, és itt található a kistérség egyetlen középiskolája, egyetlen magyar középiskolája. A tavaly lett 60 éves tanintézmény többezer diáknak, családnak adott elméleti és gyakorlati tudást, hogy
ezáltal gazdagítsák saját és közösségük életét. Az iskolának nemcsak lépést kell
tartania a fejlődéssel, hanem élen kell járnia a fejlődésben. Ezért gondolták úgy
a kisvárosbasn, hogy egy szakmát csak úgy lehet a kor elvárásainak megfelelően
oktatni, ha arra alkalmas, korszerű környezet áll az oktatók és diákok rendelkezésére – mondta el Fülöp László, a középiskola igazgatója. Ezelőtt másfél évvel
megszületett a terv, ezt felkarolta az
önkormányzat is, és megszerezték
hozzá az anyagi forrást is a magyar kormánytól. Másfél év alatt
elkészültek a tervek, megszülettek
az engedélyek, kiválasztották a kivitelezőt, felépítettek egy korszerű
műhelyt, beszerezték az eszközöket
– taglalta az intézményvezető, aki
már csak annyit kívánhat, hogy minden iskolakezdéskor négy-ötszáz
nyárádmenti magyar diák jelenjen meg a csengőszóra.
A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikárt felelős állalmtitkársága a
Bethlen Gábor Alap révén nyújtott támogatást, ebből az iskola kereskedelmi
szakosztályai számára eszközöket (vonalkódolvasó, pénztárgép, kereskedelmi mérleg, számítógép könyvelési programmal) vásárolt, amelyen a tanulók
a bolti körülményeket modellezhetik. Az autószerelő szakosztályok számára
egy hárombeállós műhelyt építettek, amely számára fékpadot, futószögállítót,
emelőt, kerékcentráló berendezéseket, multimétereket, számítógépes tesztelőeszközöket, szerszámokat szereztek be, egy informatikai termet szereltek fel
számítógépekkel, ahol a diákok az autóvezetői jogosítvány megszerzéséhez
szükséges elméleti tudást elsajátíthatják már 11. osztályban. A projekthez a magyar kormány 35 millió forintot, a szeredai önkormányzat közel 30 ezer eurós
támogatást fordított – részletezte Fülöp László, míg Tóth Sándor polgármester
azt emelte ki, hogy a beruházás kivitelezésében mind helyi szakemberek játszottak szerepet. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke örömét fejezte
ki, hogy van olyan tanintézmény, ahol nem annak megmentéséért kell harcolni,
hanem avatásra gyűlnek össze, van olyan eset is, ahol a város- és iskolavezetés
megértik egymást és vannak eredmények is. A tanácselnök köszönetet mondott
a magyar kormánynak és Orbán Viktornak, akik „úgy gondolnak ránk, mint
testvérekre” és támogatják az erdélyi oktatás kérdését, mert nemcsak jogászokra, közgazdászokra, hanem jó szakemberekre is szükségünk van.
A budapesti kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Potápi Árpád
János kifejtette: 2015-16-ban 740 millió forintot osztottak szét a Kárpát-medencében, ebből 104 felszerelt tanműhelyt és tangazdaságot valósítottak meg, ebből
Erdély 39 tanintézetre kapott fejlesztési támogatást. A politikus örül, hogy ebbe
a kezdeményezésbe a szeredai közpiskola is bekapcsolódott, továbbá ígéretet
tett, hogy amennyiben az iskola részéről igény mutatkozik rá, az ősszel egy
autót is biztosítanak a szeredai szakoktatás szolgálatára.
A műhely meglátogatása után Novák Csaba Zoltán szenátor lapunknak elmondta: a román tanügyi törvény egyik legfájóbb pontja a szakoktatás, ennek
kell jövőképet felvázolni. Azt tartja járható útnak, ha az önkormányzat és a közösség is lép, és Maros megyében Szereda a jó példa arra, hogyan lehet pénzeket
szerezni és jó minőségű szakképzést megvalósítani vidéken is. A Nyárádmente
jövője abban rejlik, ha a mezőgazdaságban és kisiparban jó szakembereket képez ki magának – fejtette ki a politikus.

Helyi termékeket kínáltak Gálfalván
Augusztus 26-án negyedik alkalommal szervezték meg a helyi termények
és kézműves temékek vásárát a gálfalvi sporttelepen azzal a céllal, hogy a helyi
gazdák, termelők áruját ismertté tegyék, ezáltal piachoz juttassák.
Az ötlet a vásárhelyi Fókusz Öko Központ részéről származott, öt éve egy
projekt keretében szerveztek községi termékkiállítást. A következő évben az önkormányzat szervezte meg, majd egy év kimaradás után a Celeritas egyesület
vette át a kezdeményezést – tudtuk meg Német Zsolt szervezőtől, a Celeritas
elnökétől, aki azt sem hallgatta el, hogy az időpont mindig valami más ren-
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dezvénnyel esik egybe, ennek ellenére érkeztek vásárlók nemcsak a községből,
hanem Szeredából is, a Fókusz Öko Központ közvetlen értékesítési rendszere
is eljött érdeklődni a kínálat iránt, és volt olyan termelő, akinek az egész elhozott zöldségét telefonon foglalta le egy vásárló. Az idei rendezvényt a Maros
Megyei Tanács támogatta, ennek
köszönhetően a kiállítók részvételi
díjat is átvehettek és ebédet is elfogyaszthattak.
A standokra sokféle szemnekszájnak tetsző termék került: Bustya Judit, Csíki Endre, Nagy Ilona,
Marton Róbert és Zsigmond Ferenc
gálfalvi és szentháromsági zöldségeket, Kovács Sándor nyomáti sajtot,
túrót és sóstúrót, Gálfalváról Zsigmond Károly mézet, Szilágyi Edit friss házikenyeret, Szarka-Tanászi Levente
gombát, a Tóth pékség házikenyeret és süteményeket hozott, Német Edit festett
porcelánt, Német Kinga gyurmaékszereket, Zsigmond Albert pedig faragott fatárgyakat. Amíg a kézműves sarokba kéttucatnyi gyerek húzódott be fát, üveget,
porcelánt festeni, adddig a felnőttek a termékeket mustrálták. És volt is mit,
hiszen láthattunk fél métert meghaladó hosszúságú kápiapaprikát, 70 dekagrammot nyomó paradicsomot és egy kilogrammnál súlyosabb padlizsánt is. És volt
szinte minden termény, ami ilyenkor a kamrákba, pincékbe kerül télire.

Európai kérdésekről tárgyaltak Jedden
Augusztus 21-én mintegy százfős küldöttség érkezett Jedd községbe a határokon túli testvértelepülésekről. A vendégek egy hétig tartózkodtak itt, de
nemcsak a baráti kapcsolatok ápolása érdekében, hanem hogy néhány európai
kérdésben is véleményt formáljanak.
Jedd és magyarországi Kamond négy éve ápol testvértelepülési kapcsolatot, ehhez tavaly csatlakozott a szlovákiai Szap és az ukrajnai Palágykomoróc
a Négy ország – egy nemzet címszó alatt. A települések küldöttségei legutóbb
idén júliusban találkoztak a felvidéki Szapon, most Jedd fogadta őket. A három
településről mintegy százan érkeztek, látogatásukat és fogadásukat egy európai
uniós projekt tette lehetővé, amelyet Jedd nyert meg a Europe for Citizens kiírás
keretében.
A résztvevők többek között olyan témákról tanácskoztak, mint soknyelvűség és multikultúra, európai állampolgárság, közös európai értékek és jogok,
migránsok és menekültek, Európa jövője, az önkéntesség, a fiatalság szerepe az
európai jövő alakításában, uniós lehetőségek az oktatásban. Ugyanakkor konkrét, a résztvevő településeket is érintő kérdésekkel is foglalkoztak, mint együttműködés kidolgozása a települések között, a polgárok részvételi formáinak
azonosítása, a polgári részvétel néhány sikeres példája a testvértelepüléseken, a
polgárok bevonása a testvérkapcsolatok fejlesztésébe.
Ugyanakkor nemcsak ilyen
komoly kérdések megvitatása
szerepel a hét programjában,
voltak kötetlen alkalmak is, amikor minden csapat bekapcsolódhatott
sportrendezvényekbe,
főzhettek, tábortüzek mellett
szórakozhattak, de beterveztek
székelyföldi kirándulást is, és
jutott idő Marosvásárhely és
Jedd nevezetességeinek meglátogatására is.
Bányai István, Jedd polgármestere kiemelte, hogy
meglepően sok jeddi kapcsolódott be a heti programokba, ez
talán annak is betudható, hogy
a témákat lazább keretek között
tárgyalták meg, a programokba pedig sok sport-, ifjúsági és
szabadidős tevékenységet, kirándulást is beiktattak, hogy mindenki jól érezze magát a hét alatt. A jeddiek
is bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, nagy élmény volt számukra megismerni a
többiek kultúráját, nemzetiségi kérdéseit, mert a négy országban másként élik
meg magyarságukat, és erről érdekes volt beszélni.
Miklós Ferenc szapi polgármester nagyon örült az ittlét lehetőségének, és
az a tény, hogy idény kétszer is együtt lehettek, nagy löketet ad az ismerkedésnek. A visszajelzések jók, mindenki megtalálta a saját érdeklődési körének
megfelelő programot, a jeddiek pedig kitettek magukért. Azt is kihangsúlyozta,
hogy egyre jobb az együttműködés, ezért a következő időszakban olyan tematikus programokban kell gondolkodni, amely életre szóló barátságokat szül akár
a focicsapatok, akár a fiatalság vagy idősek között. Ebben a kérdésben már jó
úton haladnak, és ebben nagy szerepe van a vendégszeretetnek is.
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Álmodom
az otthoni kenyér illatával,
látom nagyanyám hófehér haját,
amit dagasztáskor kendőjébe zárt,
ha előkerült a nagy sütőlapát, és
langyos cipókkal telt meg a kosár.
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Ráncaiban
rejtőző, bársony mosolyát
idézi a múltból derengő ős-erő,
boldogság, az a tiszta élet,
- szép, áldozatteli -, amely a fényűzést
hírből sem ismeri...
Akkor még áldott volt
a szelek játéka, ha a kemencében
a lángot szította. Minden kenyérsütés
újrakezdést érlelt, a búzából nyert új liszt
maga volt az élet.

Megvan Marosszék új szépsége

Álmodom
néha nagyanyám kezével,
égi áldást rajzol mennyei kenyéren...

közterület
Fényképezőgéppel Csodaországban
– Székelybő után Nyárádszeredában is látható Gligor Attila Csaba
természetfotós kiállítása –
Augusztus 6-án több mint
negyven természetfotóból nyílt
kiállítás a szeredai művelődési
házban. A fotós munkásságát és
munkáit méltató Gáspár Ildikó
úgy véli, az embernek veleszületett igénye a szépség, mégsem látja meg azt mindig a közvetlen környezetében. Ezért int Gligor Attila
Wass Albert szavaival arra, hogy neveljük rá a szemünket,
hogy meglássuk a csodát, amelyek mellett nap, mint nap
elrohanunk. Rengeteget tanulhatunk a természettől, alázatot, türelmet, kitartást, elszántságot, élni akarást, ha
fogékonyak vagyunk rá. Isten minden alkotása egyszeri,
megismételhetetlen csoda – hangsúlyozta Gáspár, kiemelve, mennyi türelem és alázat kell egy-egy virágot, rovart,
vízcseppet olyan szögből fényképezni, hogy a legtöbbet,
legszebbet lássuk benne, vagy egy jelentéktelennek tűnő
növényt olyan megvilágításba helyezni, hogy felfedezzük
benne a gyönyörűséget. Isten mindenkit felruház valamilyen képességgel, ki-ki a maga képességeivel szolgálja az
Urat. Attila így szolgál, fényképeivel irányítja rá az emberi tekintetet az Alkotóra.
Gligor Attila három éve kezdett komolyabban foglalkozni a fotózással, és azóta szenvedéllyel keresi a természetben az apró szépségeket. Ahogy mondja: “Az az
igazán boldog ember, akinek a természet a barátja, aki
látja a körülötte lévő szépséget, amely mellet ebben a rohanó világban úgy siet el az ember, hogy a pénz csörgése
miatt nem hallja a tücsök ciripelését.”
Felszólalásában a fotós elmondta: a nagy poéták
ódákat zengnek a természetről, ő viszont csak fotóival
próbálja meg közelebb hozni az emberhez a természet
szépségét. Számára a fotográfia egy önkifejezési mód, így
mutatja meg, hogy mit lát a világról a lélek szemével. A
fényképezés a gondolat képpé formálása. Ami a lelkében
van, az jelenik meg a képein is. A fotográfia vizuális kommunikáció, szavak helyett ő képekben fejezi ki gondolatait. A művész attól művész, hogy a jelentéktelennek tűnő

hétköznapi dolgokban is meglátja azt, ami felett mások
elsiklanak. Attila csak az Úr alkotásainak fennségét hirdeti a képeivel, a hétköznapi apró csodákat szeretné közvetíteni másoknak. Ezért hozta haza is ezt a kiállítást.
Gligor Attila Csaba Dicsőszentmártonban született
1976-ban, Székelytompán nevelkedett, tanulmányait
Nyárádszeredában végezte, itt töltötte ifjú éveit. 2001ben áttelepült Magyarországra, Budapest és Budakeszi
után 2008-ban Budaörsön telepedett le. Alkotásai első
alkalommal a Budaörsi Református Egyháznál kerültek a
közönség elé, a budaörsi nagyközönség 2015 októberében
találkozhatott első alkalommal a képeivel, 2016-ban újabb
kiállítások következtek. Tavaly Budapesten, a Székelyország Tündérkertje Látványparkban nyílt kiállításon még
nagyobb közönség ismerhette meg a fényképeit. Új kiállításai nyíltak a budaörsi Városi Könyvtárban, Közösségi
Házban és a Jókai Mór Művelődési Központban is.

Átadták a szeredai tanműhelyt

Koszorúzás Székelybőben

Marton Erzsébet Zsófia

Van képünk hozzá
Testvéreivel ünnepelt Ákosfalva

Haza és hit a magasban

Székely és református zászlók Szeredában

Tájház nyílt Székelyvajában
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Vendégoldal: Ákosfalva község
Augusztus 18-20. között tizenhetedik alkalommal rendeztek Községi Napokat Ákosfalván,
ahol a testvértelelpülési kapcsolatokat, az Európai Unió jövőjét is számba vették, de jutott
idő a szórakozásra is. Osváth Csaba polgármester szerint jó rendezvényeket kell szervezni.

Bővült a család
A hétvégén jelen voltak a község testvértelepülései: a magyarországi Dénesfa, Edve, Vásárosfalu, Beled, Kömlő, Vaja, Sopronnémeti,
a felvidéki Madar és a belga Kasterlee. Ezúttal
két új taggal bővült a testvértelepülési család:
pénteken délután Osváth Csaba polgármester
erről szóló egyezményeket írt alá a magyarországi Nagycenk (Csorba János polgármester)
és a Konstanca megyei Lumina (Ioan Roman
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Tizedszer ünnepeltek Székelybőben

A testvériséget, Európát és a községet ünnepelték

A pénteki megnyitón a helyi önkéntes katasztrófavédelmi és rohammentő egységek felvonultatásával, a román, magyar, belga, szlovák és EU-s himnuszok lejátszásával, a vajai
fúvószenekar előadásával és az államzászlók
lovas felvonultatásával kezdődött a három napos közégi rendezvénysorozat. Beszédében Osváth Csaba polgármester kiemelte azokat a beruházásokat, amelyek a következő időszakban
várhatóak a községben: napközi és elemi iskola
építése Ákosfalván, ifjúsági ház létestése Harasztkeréken és Székelyvajában, ez utóbbi településen műgyepes sportpálya is létesül. Majd
bemutatta azt a hulladékszállító autót, amelyet
a község nemrég kapott a belga Kasterlee önkormányzatától a Comitée Kasterlee-Murgesti
és az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület
közreműködésével – a gesztust nyilvánosan is
megköszönték Mark Kennes polgármesternek,
Jeff van Meerbergen, illetve Nám Emese egyesületvezetőknek.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő
kihangsúlyozta: Ákosfalva erős fejlődő, öszszetartó község, és ilyenekre is szükség van
ahhoz, hogy magyarul tervezhessük jövőnket,
kiszámítható jövőt biztosítsunk a fiataloknak
és így tudjunk itthon magyarnak, erősnek maradni. Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke azt emelte ki, hogy Ákosfalván egyaránt
előre lépnek a látható és kevésbé mutatós dolgokban, valamint gratulált azért, hogy a község
tizenkét testvértelepülési kapcsolatot épített
ki és ápol. Az ünneplőkre és ünnepre Balla
Lóránd helyi református lelkész kért áldást. A
nyitóünnepség végén a polgármester nyilvános
elismerésben részesítette az arra érdemeseket:
idén oklevelet vehett át a székelyvajai fúvószenekar, a magyarországi vajai mazsorettcsoport,
a Varázspatkó lovarda és a harasztkereki Farel
futballcsapat.
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polgármester) községekkel.
A községnapok egyik kiemelt rendezvénye
a testvértelepülések találkozója volt, amelyet
az Európai Bizottság egy pályázat révén is támogat. A hétvégén az önkormányzati székház
tornyában egy testvértelepülési sarkot alakítottak ki, ahol minden közösség elhelyezhette
saját ismertetőjét, címerét, zászlaját és testvéri
szerződését. A sportcsarnokban az érdeklődők
megtekinthették az összes testvértelepülés
gyermekeinek rajzaiból nyílt kiállítást, amelynek témája az Így látom én Európa jövőjét
volt. Szombaton délelőtt Harasztkeréken díszünnepség keretében felavatták az erre a célra
kialakított testvériség parkját, ahol minden település „életfát” ültetett el ebből az alkalomból,
valamint leleplezték a testvériség emlékművét.
Vasárnap délelőtt kerekasztal-beszélgetést rendeztek a községházán Mi döntünk: Merre tart
Európa? címmel, ahol olyan kérdésekre keresték a választ, mint a migránválság, a kulturális
felhígulás, értékrendek alakulása a mai Európában, illetve a fiatalok helye (és helyzete) a
döntéshozatalban.

Sokféle program
három napon át
A hivatalos programok mellett is számos
rendezvény vagy tevékenység, kikapcsolódási
lehetőség várta az érdeklődőket. Szombaton
délelőtt elkezdődött a hagyományos gulyásfőző
verseny, közben önkéntes tűzoltók találkozójára is sor került, ahol a helyiek mellett Remete, Csíkfalva, Szereda, Jedd, Erdőszentgyörgy
képviseltette magát, felvonulva a község falvaiban, míg a megyei vészhelyzeti felügyelőség
elméleti felkészítőt tartott a tűzoltóknak. Délután a községbeli gyerekek kulturális műsorára
került sor, de volt mazsorett- és lovasbemutató
is. Szombaton délután elkezdődött a kispályás
labdarúgó bajnokság, amelyet a vasárnapi döntőben Ákosfalva I. nyert meg Göccsel szemben.
A zenei kínálat sem volt hiányos, péntek
este a Bekecs néptáncegyüttes és Magyar Rózsa
is a színpad elé csalogatta a közönséget, nemkülönben Zséda fellépése is, szombaton a helyi
Denisa után Bettina, Varga Kinga és Kaly fellépésén szórakozott jól a tömeg, a sort Liszter
Sándor és a Vadrózsák zárta. Vasárnap délután
a nótaműsor után koncersorozat következett,

Jakab Csaba és zenészei után Kristóf Katain és
Milán etnopop műsorára seregelett a tömeg a
színpad elé, amit Roberto cigánymulatós műsora mozgatott meg. A rendezvénysorozatot
tízperces, látványos tűzijáték zárta.

Szeredába került a korona
A Marosszék Szépe nevet viselő szépségverseny kétségkívül egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvénye az ákosfalvi
napoknak. Az idei versenyre sok érdeklődő
jelentkezett, de bizalomhiány miatt csupán tizenhét jelent meg személyesen, ebből tizenkettőt választottak ki, akikkel egy héten át foglalkoztak – tudtuk meg Tóth Zsuzsánnától, aki
György Renáta 2012-es szépségkirálynővel
együtt dolgozott a koreográfián, a lányok felkészítésén. A döntés nem volt könnyű, végül
a királynői diadém a szeredai Molnár Kinga

fejére került, első udvarhölgyévé Bakó Linda
Malvinát (Harasztkerék), másodikká Nyárádi
Izabellát (Segesvár) választották, a Miss Bikini címet Lukács Larysza Beátrix (Marosszentgyörgy) szerezte meg.

Nagy munka volt,
de elégedettek
A községi napokat Ákosfalva mindig Szent
István ünnepéhez legközelebbi hétvégén szervezi, hisz a falu búcsújából nőtte ki magát a
rendezvénysorozat. Osváth Csaba polgármester szerint ez alkalmat nyújt arra, hogy néhány
napra az emberek elfeledjék a gondokat, feladatokat, egymásra figyeljenek és lazítsanak. Ehhez az önkormányzat évről évre próbál színvonalasabb rendezvényeket biztosítani, idén egy
európai pályázaton 25 ezer eurót nyert a község
a rendezvényekre, természetesen ezt még meg
kellett pótolni helyi pénzekből is, mert a sok
program mellett mintegy százötven fős külföldi
vendégcsapat is érkezett tizenkét testvértelepülésről. Az elöljáró elismerte: nem volt kis munka a hétvége előkészítése és lebonyolítása, de ha
az emberek igénylik, akkor nem mondhatnak le
a községnapokról, s mivel egy évben csak egyszer rendeznek ilyent, akkor jót kell szervezni.
Mindezért köszönet jár az önkormányzat munkatársainak, tanácsosoknak, lakosoknak, akik a
szervezésben részt vállaltak.

Tíz évvel ezelőtt elindított falutalálkozók
sorozatát folytatva ünnepeltek augusztus 5-én
Székelybőben a település első írásos említésének
685. évfordulóján.
Zsúfolásig telt a kis református templom,
ahol Gáspár István lelkész az isteni szeretetről
beszélt: egy ilyen falutalálkozó is bizonyítja,
hogy Isten irántunk
való szeretete nem múlott el, megtartott ki-kit
szülőhelyén vagy ahová rendelte, és ilyenkor
áldott találkozást is ad
számunkra. Az istentisztelet után a faluközpontban, a világháborús
emlékműnél álltak meg
rövid időre az ünneplők, ahol a Székelybőért
Egyesület és a szeredai önkormányzat helyezett
el koszorút.
A kultúrotthonban Dászkel László tolmácsolta Tóth Sándor polgármester üdvözletét és

a jó hírt, miszerint nyertes lett az a pályázat,
amely anyagi fedezetet biztosít a faluba vezető út
leaszfaltozására. Ezután bemutatásra került a falu
szülötte, a nemrég 61 évesen elhunyt, tíz éves korában innen elkerült Jánosi Sándor verseskötete.
Az Időkapu című kötetből Kilyén Ilka művésznő
és a falu
gyerekei
olvastak
fel verseket, az ünnepi műsor
részeként
a budaörsi
Gligor Attila Csaba
természetfotós
kiállítását
nyitotta
meg Gáspár Ildikó, majd a marosszentgyörgyi
Öregfenyők néptánccsoport szórakoztatta a jelenlevőket.
A falu magára ébredését egy újságcikknek

köszönhetik a bőiek – tudtuk meg Szente Kinga
egyesületi elnöktől, ugyanis ennek nyomán kezdtek el szerveződni az elszármazottak és itthonmaradottak, és kezdtek közösen dolgozni a magára
maradt falu érdekében. Az elmúlt tíz évben turulmaradaras emlékművet emeltek a falu világháborús hőseinek, felújították a kultúrotthont, abban
tájszobát és könyvtárat hoztak létre, „kikilincselték” a faluba vezető út javítását, székelykaput
állítottak a református templomnál, elkészült a
falu címeres zászlója, a gyerekeket karácsonyi
és iskolakezdő csomagokkal ajándékozták meg,
minden évben a Só útja program keretében városi gyerekeket fogadnak, tíz éve farsangi bálokat
szerveznek, és nemcsak falumonográfiát adtak
ki, hanem a kultúrotthon történetét is, most pedig
Jánosi Sándor verseit is kötetbe gyűjtve adták át
az utókornak. Tíz évvel ezelőtt a falu 96 lakost
számlált, ma ez a szám 86, de élnek itt fiatalok,
gyermekek is, így az egyesület vezetői remélik,
hogy akad jó példát mutató, a közösséget összetartó, irányító vezető is, és évszázadok múlva is
élnek majd ebben a faluban, lesz aki emlékezzen
és lesz amire emlékezni.

Egymásra találtak a székelyek
Augusztus 10-17. között néptánctábor zajlott
Csíkfalván, ahol a helyi gyerekek a kakasdi és
székelykakasdi társaikat fogadták, együtt tanultak és szórakoztak egy héten át.
Mintegy hatvan gyerek tanult egy héten át
Csíkfalván néptáncot, s az elsajátított tudást elutazás előtt előadás keretében mutatták fel az
érdeklődő nyárádmentieknek: közösen ropták a
magyarósi és selyei táncokat, majd a bukovinai
székelyek egykori táncait, a székelykevei fenyegetőst, a bukovinai silladrit és ádámit, valamint a
gólyatáncot. Az ezt követő köszöntenyilvánítások
rendjén a házigazdák polgármestere, Balogh István elárulta: régi vágya, hogy néptánctábot szervezzen Csíkfalván, de mivel a szomszédos községben minden nyáron van, nem szerettek volna
erre „rászervezni”, de örül, hogy ilyen formában
is végül megvalósult az óhaja. Olyan pillanatnak
nevezte ezt az eseményt, „amikor azt mondhatjuk: van értelme a testvérkapcsolatoknak”. Bár
egyikük sem lehetett jelen, köszönetüket küldték
Kakasdra Sebestyén Brigitta tanítónőnek a szervezői munkájáért, valamint Sebestyén Lajosnak,
aki személyesen 200 ezer forint támogatást szánt
a csíkfalviaknak. Ugyanakkor köszönetet mondtak a táncoktatóknak is, a nyárádszeredai Nagy
Keresztesi Tamásnak és Chiricuța-Péterfi Ad-

riennek, valamint a kakasdi Varga Jánosnak és
Vargáné Dávid Mónikának kitartó és következetes, fáradságot nem kímélő munkájukért.
Érdeklődésünkre Balogh Tünde csíkfalvi iskolaigazgató elmondta: a többéves községi kapcsolatokat szerették volna az iskolák és gyerekek
szintjén
is
erősíteni, amikor Sebestyén
Brigittával
erről kezdtek
terveket szőni, majd a két
iskola közös
rajzpályázatot
is megvalósított, tavaly
pedig
Kakasdon megszervezték az
első közös néptánctáborukat. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat, megerősödtek a tavaly kialakult baráti kapcsolatok és újak is szövődtek,
remélhetőleg hosszú távú kezdeményezésről van
szó. Másrészt alkalom ez a tábor közös hagyományaink, kultúránk ápolására is, hisz a kakasdiak
is székelyek. Az igazgatónő elmondta: a Bethlen

Gábor Alap és Sebestyén Lajos adománya mellett
a kollegái, az iskola adminisztratív személyzete
és a szülők hozzáállása révén tudhatnak sikeres
hetet maguk mögött.
Vargáné Dávid Mónika kakasdi oktató is
nagyszerűnek nevezte az itt töltött napokat, az itteni programok nagyon
jók voltak, jól beosztották az időt a szervezők,
lekötötték a nagyobb
gyerekeket is, be tudták
őket vonni a játékokba
is, és a tánctanulás során sem különültek el a
települések résztvevői,
hanem együtt dolgoztak
és szabadidőben szórakoztak, a pedagógusok
pedig ötletes játékokkal
rukkoltak elő, amelyből
ők is fognak otthon hasznosítani. A hét folyamán
a délelőttöket néptáncok tanulásával töltötték a
gyerekek, délutánonként kézműves foglalkozások, kirándulás, strandolás és sok-sok közös játék
töltötte ki idejüket, estéiket pedig a tábori posta
felolvasásával és a tábori induló egy-egy szakaszának megírásával töltötték

Római Fesztivál Mikházán
Háromezernél is több látogató vett részt
augusztus 12-én a Mikházán immár ötödszörre
megrendezett Római Fesztiválon.
Erdély több részéből érkeztek a látogatók Mikházára
a vásárhelyiek és megyebeliek
mellett, de külföldről is jöttek.
A program felvonulással kezdődött, amelyen a légiósok,
hölgyek, szerzetesek, rómaiak, és turisták járták be a falut.
Aztán három helyszínen, a
Csűrszínházban és udvarán, a
ferences kolostorban és udva-

rán, valamint a régészeti parkban következtek a
programok. A Csűrszínháznál szalmabála-arénában római katonák ütköztek meg barbárokkal,
tartottak hadgyakorlatot, és ismertetőket a
római hadseregről. Az
udvaron latin írást tanulhattak a gyerekek,
pénzérméket készíthettek, volt szövés-fonás,
péksütemények és kulináris érdekességek
is, volt szabóműhely,
kerámiaműhely,
ék-

szerészet és fodrászat, korongoló, üveggyöngykészítő, illatszerész és amulettes, és megannyi
ókori mesterség. A ferences rendi kolostor udvarán latin nyelvet, hittant, számtant, természettant, növénytant oktató szerzetesek magyaráztak
a gyerekeknek és felnőtteknek, és voltak gyakorlati oktatások: papírmerítő, gyertyakészítő, a
kolostortemplomban és az alatta levő kriptában
idegenvezetés volt s a reneszánsz zene kedvelői a kolozsvári Flauto Dolce régizene együttes
koncertjét hallgathatták. A régészeti parkban
szakemberek magyarázták el a feltárt leleteket, a
parancsnoki ház bejáratát és a római fürdőt. Este
fáklyás menet járta körbe a falut.
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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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Somosdi falunapok tizedszer
Somosdon augusztus 12-13. között tizedik alkalommal szerveztek falunapokat.
Az ilyenkor szokásos ünnepi istentiszteleteken a faluból elszármazott lelkipásztorok tartják, ez alkalommal a vásárhelyi Vártemplom lelkésze, Henter György református lelkész szolgált. Az
ünneplőket Botos Csaba somosdi lelkész is köszöntötte, és okleveleket nyújtott
át a kerek házassági évfordulójukat idén
ünneplő pároknak. Az ünnepi
istentisztelet
a vegyes kar
előadása és a
Himnusz éneklése zárta. Ezt
követően
az
iskola udvarán Ferenczi György polgármester üdvözölte az elszármazottakat és helyieket, valamint a meghívott Péter Ferenc
megyei tanácselnököt és dr. Vass Levente parlamenti képviselőt.
Méltatta mindazok kitartását, akik az egykori tanítói lakás felújításának ötletét felkarolták, kiemelte Henter György lelkipásztor
érdemeit abban, hogy a magyar kormány 3,5 millió forinttal járult
hozzá a terv kivitelezéséhez. Délután a kultúrotthon színpadán a
Somvirág és Kalangya ifjúsági tánccsoport, Diós Brigitta népdalénekes, a helyi és községbeli fiatalok humoros előadása és zenés
bemutatkozása, Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia nótaénekesek,
Nemes Tibor szólóénekes, a Royal Band szórakoztatta az egybegyűlteket, és nem maradt el a tűzijáték sem.

Jó hangulat Jedden
Augusztus 27-én késő este zárultak a Jeddi Napok és Pálinkafesztivál idei rendezvénysorozat programjai.
A hétvége programja
az eddigiektől kissé eltérő volt, nem annyira a
szórakozás és a pálinka
jelentette a fő programot,
hanem a külföldi testvértelepülések egyhetes
itt-tartózkodása – hangsúlyozta ki Bányai István
polgármester. A mintegy
száz vendég a hétvégén is
dolgozott, a házigazdákkal együtt közös európai
kérdésekben tárgyalt, de
nyilván belekóstolhatott
egy itteni községnapi
program kínálatába is. A
vasárnapi istentisztelet
után sok jeddi is kilátogatott a sportpályán zajló rendezvényekre.
A délutáni hivatalos megnyitó után színpadra léptek a jeddi citerások és a kárpátaljai nők kórusa, majd a Maros Művészegyüttes
hozta el eddig nem látott ünnepi műsorát. Amíg az ezt követő koncertek zajlottak, a tömeg a sörsátrak alá menekült a hőség elől,
majd az esti enyhébb idő kedvezett a vásárlátogatásra: a rengeteg
bóvli mellett kínáltak értékesebb árut is: levendulatermékeket,
festett üvegtárgyakat, mézespogácsát. Pálinkával idén két stand
érkezett: a nyárádszentsimoni Csípán Pálinkaház tízféle párlatot
hozott, köztük a tavalyi aranyérmes eper- és az idén piacra dobott
fekete ribizli pálinkát. A fél literes üvegpalackok különböző tartal-

mát 25 és 70 lej közötti árért lehetett hazavinni, ugyanilyen árakat
találtunk a kibédi Orbán-pálinkafőzde asztalánál is, ahol tizenegy
féle nedűt kínáltak kóstolásra, vásárlásra: itt is a fekete ribizli volt
újdonság, de több aranyérmes termék is pohárba került.
Az estefelé gyarapodó tömeg kapcsán Bányai elégedettségét
fejezte ki, hiszen annak ellenére, hogy a szomszédos Vásárhelyről
a Forgatag miatt sokan nem érkeztek ide, mégis nagynak tartotta
a látogatók számát. Este már üdítően hatott a színes és hangos kavalkádban a magyar népdalfeldolgozásokkal érkező PentaChord
zenekar előadása, majd fellépett az est sztárvendége, Keresztes Ildikó is. A napot látványos tűzijáték zárta.

Szentgericén is megfordult Potápi
Július utolsó hétvégéjén tizenegyedik alkalommal szervezték
meg Backamadaras község ünnepségét, az ideinek Szentgerice
adott otthont.
Délelőtt főzőverseny kezdődött a téren, a színpadon áhitatot
tartottak a falu lelkészei, de kézműves termékkiálítást is szerveztek.
Az ünnepségen a magyarországi Abádszalók és Diósberény, valamint a felvidéki
Búcs is képviseltette magát. Délután a színpadon
kulturális műsor
folyt, fellépett a
madarasi Kincses
és a szentgericei
Gyöngyös bokréta néptánccsoport, az erdőcsinádi Árvácska, a
balavásári Vásár, népdalokat énekelt a csittszentiványi Gálfalvi
Rebeka Evelin. Késő délután sor került 25 községbeli ifjú nagykorúsítására, kitüntették az idei németországi világbajnokságon
bronzérmet szerző 14 éves helyi ifj. Benke Zoltán tekést, majd
koncerteknek adták át a színpadot.
A község polgármestere, Szőcs Antal „történelmi pillanatként”
élte meg a napot, egyrészt mert három megnyert pályázatról tudott beszámolni, másrészt mert a község vendégeként megérkezett
Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős
államtitkára is. A politikus a helyi étkek és termékek szemrevételezése után az unitárius templomot is megtekintette. A helyiek
köszönetet mondtak az államtitkárnak és a kormánynak az eddig
kapott folyamatos támogatásokért: idén a helyi református gyülekezet egy hétszemélyes szórványközössségi autó beszerzésére
kapott hárommillió forint egyedi támogatást – tudtuk meg Batizán Attila lelkésztől, míg a református és unitárius egyházköségek,
a helyi Tiboldi alapítvány és Sancta Gracia egyesület egyenként
hétszázezer forintot nyertek egy-egy pályázaton, tette hozzá Nagy
György alpolgármester.

Falunapok Karácsonyfalván is
Augusztus 26-27-én Karácsonyfalván másodszor szerveztek
községi napokat.
A csibai iskolaudvaron zajló rendezvény keretében szombaton
délután a tehetséges helyi fiatalok bemutatkozására, focimérkőzésekre és könnyűzenei koncertekre került sor. Vasárnap délelőtt
szabadtéri istentiszteletet tartottak, az újbúzazsenge alkalmával
úrvacsorázásra is sor került. Ezt követően ifjúsági keresztyén zene
szerelpelt a programban, a köszöntéseket követően délután fellépett a községbeli Somvirág és Kalangya néptánccsoport, később
Ábrám Tibor nótaénekes, azt követően a Csillagfény néptánccsoport, Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia nótaénekesek, a PentaChord, befejezésként Csabcsu Jr. és Betty koncertezett.
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Díszpolgárokat avattak
Nyárádszeredában
Az idei városnapok nyitómomentumaként
ünnepélyes tanácsülés keretében díszpolgári
címeket és kitüntetéseket nyújtott át a városvezetés.
A 85 éves dr. Jakab Sámuelt volt diákjai
kezdeményezésére tüntette ki az önkormányzat
mindazért, amivel munkássága révén meghonosította az egyetemi szellemiséget Nyárádszeredában. Az 1989-es rendszerváltás után halaszthatatlan szükségként jelentkezett a romániai
felsőfokú anyanyelvű agrároktatás felélesztése,
és az akkori helyzetet mérlegelve Nyárádszeredára esett a választás, Jakab Sámulenek és társainak köszönhetően siker
koronázta a kezdeményezést, és 1993-ban a kisvárosbasn elindulhatott a
kertészmérnöki képzés a budapesti Szent István egyetem, később a Corvinus egyetem keretében. Jakab Sámel az erdélyi oktatás vezetője és dékánja
volt 2016-ig, megértően szigorú nevelő és jó irányító volt.
A másik kitüntetett Jeleru Teofil Győző volt, aki 1988-1994 között a
rend őre volt Szeredában, és azzal szerezte meg a közösség elismerését,
hogy háromféle embert ismert, és ennek megfelelően viselkedett velük.
Ugyanakkor a városvezetés kitüntető oklevelet adott át Dászkel László
volt polgármesternek és tanácsosi csapatának is, akik 1997. júliusában immár harmadszorra kitették a főtérre Bocskai István fejedelemnek a református templomban őrzött mellszobrát. Az első, demokratikusan választott
önkormányzat „derék had” volt, akinek – és a helyi református egyháznak
is – köszönhetően ismét a talapzatán áll az egyetlen győztes magyar szabadságharc vezérének szobra. Így Dászkel László mellett kitüntetést kapott
Csizmadia György, Bíró László, Szabó László, Nagy Jenő, Miklósi Károly, Kicsi Elmér, Magyari Sándor, Bartók József, Molnár Sándor, Trifan
Nicolae, Novák Dezső, Asztalos János, valamint néhai Bereczki Viktor és
Aszalós Sándor családjai.

Értékőrző termékvásár Szeredában
Július 29-án reggel hivatalosan is megnyitották a Nyárádmenti Napokat, külön üdvözölve a helyi és kézműves termékek vásárára érkezett
termelőket, akik a hétvégéjüket a téren töltik, hogy megmutathassák értékinket. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős álllamtitkár üdvözlő
beszédében kiemelte: nemcsak az fontos, amit ezek a termelők előállítottak,
hanem hogy együtt is értékesítik azokat.
A főtéren új helyszínen kialakított vásársoron számos szép, ízléses és
ízletes terméket találhatott a látogató. Kézműves szappanok, horgolt játékok, szalmaképek, festmények, festett bútordarabok, népviselet, szőttesek,
kézműves kiegészítők, újrahasznosított papírból készült ajándéktárgyak,
kézzel és géppel hímzett ruhadarabok, különböző eljárásokkal készített
ékszerek bő választéka mellett természetesen nem hiányoztak a méhészeti
termékek, szörpök, lekvárok, koronkai és móri levendulatermékek sem, és
voltak móri és marosvásárhelyi borok, nyárádszentsimoni pálinka-, valamint nyárádszeredai tejtermék-különlegességek. A tér egy másik sarkában
a jobbágytelki Orbán Veronka és Bakó Regina szalmatermékeket kínált,
akik egyúttal a szalmafonás csínját-bínját is megmutatták az érdeklődő
gyerekeknek, de a csíkszeredai Dánél Sándor fazekasmester sátrát is felkeresték az apróságok, élvezettel készítve egy-egy ajándéktárgyat vagy
kikorongozva egy kis vázát.
A rendezvény fő támogatója a Maros Megyei Tanács, így annak elnöke
is ellátogatott a vásárba és nem távozott üres kézzel. Péter Ferenc szerint
nemcsak Szeredának, hanem a Nyárád és Küküllő vidékének is fontos ez
a rendezvény, ahol nemcsak kultúráról van szó, hanem nagyon sok termelő fel tudja mutatni értékeit, ismertté tenni termékeit. Azért is fontosnak
tartja a további támogatásokat, hogy ezeket a termékeket megismerjék
Székelyföld egészén és
a határokon túl is, hisz
ilyenkor sok magyarországi érkezik ezekre a
vidékekre. Szabó Árpád
megyei tanácsos is úgy
véli, ezt a vásárt fenn kell
tartani és lassan kialakul
a vásárlóközönség, és a
kézművesség is megélhetést kellene biztosítson. A

vásárlók is meg fogják érteni, hogy nem kell mindenért a szupermarketekbe menni, hisz egy ilyen vásáron még ékszert is lehet találni, és így
ezeknek a termelőknek jövedelmet tudunk biztosítani.

Elismerés a focistáknak
A városnapok alkalmával Szereda vezetői a sportolókról sem feledkeztek meg, ezúttal a labdarúgókat helyezték „reflektorfénybe”.
A helyi öregfiúk csapata Székelyföld válogatottját látta vendégül, de
a gálamérkőzésen a házigazdák
többgólos vereséget szenvedtek.
Ennek ellenére jó hangulatban
zajlott az a rendezvény, amelyet a
városvezetés a hajdani futballisták
számára szervezett. Tóth Sándor
polgármester az egykori szeredai
labdarúgók tevékenységét méltatta
és köszönte meg, majd részletezte,
hogy együttműködési szerződést
írtak alá a Puskás Akadémia erdélyi egységének számító FK Csíkszeredával, hogy a szeredai sportbázist is
megtöltsék tartalommal, teret biztosítsanak a fiataloknak, gyerekeknek a
sportolásra.
Ezután oklevelekkel köszönte meg az egykori szeredai futballcsapat,
az Akarat játékosai munkáját, és egyperces néma csönddel adóztak a sportklub egykori elnökei és focistái emlékének. A névsorolvasás alatt lehajtott
fejjel és zokogva emlékeztek az egykori csapattársakra az ünneplő veteránok. Az idős focisták nevében Kocsis József mondott köszönetet, majd
leleplezték azt az emléktáblát, amely a már néhai szeredai futballisták nevét örökíti meg.

Zászlófelvonással zárultak a napok
Sok érdekes program közül választhattak a helyiek és idelátogatók július utolsó hétvégéjén.
A hivatalos programpontokon és a kézműves vásáron kívül három napon át állt a kirakóvásár, a
gyerekeket játékok, körhinták várták a piactéren.
Már pénteken felcsapták
a lacikonyhákat, csapra
verték a söröshordókat, a
fiatalokat az Ifjúsági Udvarba várták koncertre és
bulira. Szombaton reggel
az örkényi fúvószenekar
adta meg a hangulatot a
forgataghoz, délelőtt a
főtéren zajlott az autós
ügyességi verseny, míg a futballpályán gálarendezvényt szerveztek. Délután Pászka Lehel tartott lovas bemutatót a város szélén, a főtéri nagyszínpadon húsz népténccsoport lépett fel, kora este pedig megkezdődtek a
koncertek, amelyet az Ifjúsági Udvarban szervezett buli zárt le. Vasárnap
délelőtt az önkéntes tűzoltók számára szerveztek találkozót, miután pénteken és szombaton a helyi alakulat számára lehetett adományokat tenni a
főtéren. A résztvevő kilenc csapat végigvonult a városon és a szomszédos
településeken, majd a középiskola udvarán eszmecserével és a helyi alakulat utánpótlás csapatának bemutatóival folytatódott az esemény. Délután
zenés programra hívogatták az érdeklődőket, a főtéren az örkényi fúvószenekar lépett fel, míg az andrásfalvi templomban Molnár Tünde orgonaművész adott elő hangszerjátékot.
Estére sosem látott tömeg gyűlt össze a főtéren a koncertekre, amelyeknek fénypontja a hat év után visszatérő Ossian fellépése volt. A másfél
órás koncertet egyedi pillanatok követték: a 90. zsoltár zenéjére a főtéri
református templom kertjében zászlót húztak fel a reformáció 500 éves
évfordulója alkalmából, majd a székely zászló kúszott a magasba, miközben sokszáz torok énekelte a himnuszt. A város- és térségnapokat minden
eddiginél hosszabb és pompásabb tűzijáték zárta.
Tóth Sándor polgármester elégettségének adott hangot, úgy érzi, megfelelő volt programkínálat, szép volt az érdeklődés. Ami a költségvetést
illeti, az összköltségek mintegy 130 ezer lejre rúgnak, ebből a Maros Megyei Tanács 70 ezret biztosított, 50 ezer pályázatokból folyt be, a többit
adományokból, valamint a közterületen elfoglalt helyek béréből fedezték.
A zászlóállítás költségeit teljesen az egyház fedezte adományokból.
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Jubileumi keresztyén tábor
Szentlászlón

A tábor a helyi gyerekeknek és fiataloknak szólt, de érkeztek Ákosfalváról, valamint a faluban nagyszülőknél nyaraló gyerekek is részt vettek.

Tizedik alkalommal szervezték meg augusztus első napjaiban a hagyományos nyári keresztyén sátortábort a backamadarasi református egyházközség gyerekei számára.
Koncz László Ferenc lelkész 2006-ban került a madarasi gyülekezetbe,
a következő évben szervezték az
első tábort, akkor közel száz fiatal
vett részt, mivel Hármasfaluból is
érkeztek. Azóta kisebb létszámmal, de minden nyáron megszervezik a sátortábort a szentlászlói
templomkertben és gyülekezeti
házban. Az idei 42 gyerek gyarapodás a tavalyhoz képest, és örömükre olyanok is visszatértek, akik már
tavaly befejezték a 8. osztályt.
A hét folyamán a KOEN programja szerinti feldolgozásban Dániel
bibliai történeteit ismerték meg mélyebben, programjuk neve a Hű ha, ami
tulajdonképpen a hűségre utal: valaki hű, ha ragaszkodik Istenhez és az
imádsághoz, figyel a közösségre. Ezeknek a témáknak alapján reggel és
este áhitatokat tartottak és csoportos tevékenységeket. Ebben a munkában
nem volt egyedül a lelkész, hanem munkatársakként itt voltak azok az IKEsék, akik már “kinőtték” a tábort, de szívesen segítettek: Koncz Karola, Pálosi Réka, Szövérfi Izabella és Pécsi Pálma, a zenei tevékenységek mellett
Westerbeke Gálfi Arabella a kézművességi munkában oktatott, míg Koncz
Gabriella tiszteletesasszony, a “mindenes” üvegfestést tanított a gyerekeknek. De voltak sporttevékenységek, vizes és lufis játékok, a csoportok különböző feladatok miatt bejárták a falut, és a település műemlék unitárius
templomával is megismerkedtek.
A bibliai részen túl a tábornak mindig része a nemzeti múltunk, történelmünk megismerése, s mivel az idei esztendő Szent László év, természetesen ezzel a jelentős személyiséggel is foglalkoztak, előadásokat hallhattak, a Székelyföld Legendárium filmeket, játékokat adott kölcsön, és a
jelenlevő Szent László apródok felöltötték jellegzetes ruhájukat is, hogy
társaik megismerjék őket, akik vállalták, hogy a Szent László eszmét, kultuszt Erdélyben ápolják és továbbadják.
Hagyományos családi programot is szerveztek, hogy a szülők, ismerősök is láthassák, mit tanultak a gyerekek, akik dramatizálással mutatták be
a feldolgozott bibliai történeteket. Családi napot is szerveztek, a szülőknek
Cosma István pszichológus a szülő-gyermek kapcsolatról tartott előadást,
különösen a serdülőkorú gyerekekre fektetve a hangsúlyt.
Az idei tábor valamivel rövidebb volt a szokásosnál, mert zsúfolt volt
a gyülekezet programja. Ennek ellenére a gyerekek jókedvvel vettek részt
a programokon, örömmel kapcsolódtak be a tevékenységekbe, esténként
későig énekeltek a tábortűz mellett, s a nagy lelkesedés is bizonyítja, hogy
hasznosan töltötték el idén is a vakáció eme rövid időszakát.

Tájház nyílt Székelyvajában

Ügyes kezek Szentbenedeken
Augusztus 22-25. között immár negyedik alkalommal szerveztek nyári
kézművestábort Szentbenedeken.
Az Ügyes kezek hete
elnevezésű kezdeményezés
2008-ban indult, és néhány
éves kihagyás után idén újra
sikerült megszervezni a nyári
kézműves foglalkozásokat.
A programokat úgy építették
fel, hogy nap lekösse a gyerekek figyelmét, sikerélményt
nyújtson. Máthé Delinke írisztechnikával képek készítését tanította meg és
papírhajtogatással karkötőket készítettek. Nám Evelin vezetésével papírcsíktechnikával üdvözlőlapokat készítettek, Szalai Gyöngyvér és Erzsébet
irányításával mézespogácsa sütését és díszítését tanulhatták meg, Szabó
Anna üvegfestésre oktatta a gyerekeket, Nám Vilmostól a nyakkendőkötést
leshették el, Nám Emese és Evelin irányításával gyöngyökből ékszereket
fűztek, Illyés Claudia ostorfonásra oktatta a gyerekeket, akik táborzárásként utolsó nap székelyföldi kiránduláson vehettek részt a belgiumi Kasterlee testvértelepülés jóvoltából.
Az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület az ákosfalvi önkormányzattól kulturális pályázattal 400 lejes támogatást kapott, míg a Farel cég
kedvezményes áron biztosított üdítőt. A támogatásból, valamint a szülők
hozzájárulásából kerültek ki a kézműves foglalkozások alapanyagai.

Augusztus 6-án a falunap keretében tájházat nyitott a Székelyvajáért
Egyesület.
A harmadik alkalommal rendezett falunap keretében tájházat adott át
a helyi egyesület a látogató közönségnek. Amint László-Fábián Júliától,
a kezdeményezés „húzóemberétől” megtudtuk: a 125
éves harangozói épületet vették bérbe az egyháztól erre a
célra, így az használtaban is
marad és javítást is tudnak
eszközölni rajta. A tetőzeten
előzőleg cserepet forgattak,
a falakat lemeszelték, de az
épület elhelyezkedése és kora
miatt a tornác még főjavításra szorul, de ezt anyagi keret hiányában egyelőre halasztani kellett.
Amúgy a helyi tárgyak, eszközök gyűjteménye már évekkel ezelőtt
megvalósult és az iskola egyik termében kapott helyet, de a harangozói
épületet megfelelőbb helyszínnek találják, ezért kezdeményezték az átköltöztetését, s a tavasz óta más tárgyakat is beszereztek, azaz bővítették a
leltárat. Az épület a tájház funkciója mellett ezután egyesületi székházként
is fog működni, de különböző programokat is szerveznének, hogy ne csak
létezzen, hanem hasznos is legyen.
A harmadik alkalommal rendezett vajai falunap a helyi tehetségek felkarolását célozta, ezért a programokban is a gyerekek, fiatalok kaptak teret:
az istentisztelet keretében három zongorás és egy fuvolás gyerek mutatkozhatott be, délután az iskolánál folytatódó programokon egy rajzverseny
legjobb alkotásait is díjazták, fellépett a vajai nép- és moderntánc-csoport,
valamint a husznöt tagot számláló gyerek népdalkör, és ugyanekkor alkalmat biztosítottak a fellépésre a községbeli legjobb népdalosoknak. A
helyi fúvószenekar utánpótlás-csapata is bemutkozott, színpadra lépett a
Bekecs néptáncegyüttes, továbbá a vajai, göcsi és szövérdi gyerekekből
álló néptánccsapat. A Csatlós Csilla kántor, Szabó Emilia és László-Fábián
Júlia pedagógusok által szervezett programokat követően más műfajnak is
teret engedtek a színpadon, kabaréval, zenével szórakoztatták a falunapi
közönséget.

Csoda egy hét alatt
Augusztus 7-12. között zajlott Kőrispatakon az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület évente megrendezendő színjátszó tábora.
A tizenharmadik alkalommal megrendezett táborban zömében erdőszentgyörgyi diákok vettek részt, egy csoportot marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és celldömölki gyerekek alkottak. A Nyárádmentéről a csíkfalvi
Tündérkert iskolai színjátszó csoport kicsinyei vettek részt Marton Erzsébet Zsófia vezetésével. Minden csoport a hét folyamán szakmai felügyelet
alatt egy darabot kellett betanuljon, ezt mutatták be a zárónapon a szülőkből, barátokból és néhány helyiből álló nézőközönségnek.
Idén is a szakmaiságot a celldömölki Soltis Lajos Színház tagjai biztosították, a szervezők pedig igen elégedettek az idei eredményekkel, a
kisebb gyerekek előadásain is jól látszott, hogy nagyon sokat dolgoztak
és tanultak: szöveget, mozgást, koreográfiát. A darabok még nem készültek
el teljesen, de a csoportok
otthon is dolgozni fognak
az előadások véglegesítésén, hogy azt akár az őszi
színjátszó fesztiválon be
is mutathassák. Nagy Gábor, a celldömölki színház
igazgatója is úgy véli, rendkívülit alkotott mindenki,
egy hét alatt csodát műveltek ilyen és ekkora munkával. Kovrig Magdolna
főszervezővel együtt úgy érzi, hogy a gyerekek is nagyon megdolgoztak,
a kicsik is szívesen vettek részt a munkákban és a tinik is zokszó nélkül
tették a dolgukat még naplemente után is. Egyértelmű, hogy ha szakavatott
rendezők tudnának ezekkel a gyerekekkel egész évben dolgozni, nagyon
sokat ki tudnának belőlük hozni.

