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Folytatják a vízvezetést Jedden
Novemberben írta alá a támogatási szerződést a község polgármestere
az ivóvízhálózat bővítésére a Fejlesztési Minisztériummal, amelynek értelmében Jeddnek 1,6 millió lejt biztosítanak a beruházásra.
A szerződés aláírása után megtörtént a műszaki terv ellenőrzése is,
és elkezdték a közbeszerzési folyamatot, néhány heten belül kiderül,
ki lesz a kivitelező. A munkálatok
megkezdésére azonban csak márciusban adnak engedélyt – tudtuk meg
Bányai Istvántól. Rengeteg gond van
a meglévő hálózattal, amelyet ráadásul két lépésben építettek ki az elmúlt
években. Gyakoriak a csőrepedések,
de ha hibát észlelnek, rögtön értesítik
a kivitelezőt, s ha az egy héten belül nem jelentkezik, az önkormányzat
végzi el a javítást a jótállási összeg róvására.
A vízórák leolvasását külsősítették, három havonta számláznak. A
lakosság jobban szeretné, ha havonta olvasnák le a fogyasztást, hogy kevesebbet kelljen egyszerre befizetni, de ezt nem engedheti meg magának
a község, mert egy leolvasás 5-6 ezer lejébe kerül az önkormányzatnak,
így évente csak 3-4 számlázást vállahatnak fel. A rendszert két éve működtetik, a lakosság annyit fizet az elhasznált vízért, amennyiért a község
megvásárolja Vásárhelyről. A lakosság nem érzi a problémákat, a csőrepedéseket, azt megjavíttatják a lehető leghamarabb, s a víz szolgáltatása is
talán egyszer-kétszer volt megszakítva csupán, amióta beindították. Arra
is vigyáznak, hogy a domboldalban, az egykori gyümölcsösben felállított
két darab, egyenként 350 köbméteres tartály mindig tele legyen, hogy ha
valahol valamiért el kell zárni a vezetéket, mindig legyen 1-2 napi tartaléka
a községnek.
A rendszert az önkormányzat eddig egyetlen szolgáltatónak sem tudta
átadni, mert Jedd „régi” része és Vásárhely között kiépült a Horizont lakónegyed, ám annak vízszolgáltatását nem vette át az Aquaserv, s addig a
jeddi hálózatot sem tudták átvenni működtetés végett. Ez a jó ideje fennáló
probléma végül mégis meoldódni látszik, ugyanis az Aquserv nemrégiben
átvette az új lakónegyed rendszerét, és értesítette az önkormányzatot, hogy
elkezdődhet a meglévő jeddi rendszer felletározása az átadás-átvétel érdekében. Bányai kifejezte örömét a megnyíló lehetőség kapcsán és szeretné a tavaszig megtenni „ezt a nagyon fontos lépést”.

Megoldódni látszik a rohammentősök
fizetésgondja
Januári ülésén a Maros Megyei Tanács támogatást szavazott meg a
megyében működő sürgősségi rohammentő (SMURD) egységek számára.
Az évek óta pénzhiánnyal küszködő szeredai egység számára ez mentőövet
jelent.
Nyárádszeredában
2013-ban indult be a rohammmentő-szolgálat
(SMURD) helyi egysége,
a kisváros mellett Madaras,
Gálfalva, Bere, Magyarós,
Csíkfalva, Hodos és Havad
községek 17 ezer lakosának ellátását is biztosítani
hivatott. A 14 alkalmazott
fizetéséhez szükséges öszszeget az önkormányzatok
folyósították “fejkvóta” alapján, de már az elején két község megpróbált
kihátrálni az egyezségből, és a többiek sem tudták mindig időben utalni
a pénzt, így kezdtek megjelenni az esetek, amikor az alkalmazottak nem
kapták meg időben a bérüket.
A megyei döntést figyelembe véve, a helyi tanács jóváhagyásával a
szeredai önkormányzat február 1-jével kezdődően átvette a helyi egység
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személyzetét az idei év végéig, tehát márciusban a 14 alkalmazott már a
várostól kapja a fizetést – mondta el Tóth Sándor polgármester. Ettől a lépéstől pedig azt várják, hogy megoldódnak végre a bérezési nehézségek. A
megyei testület döntése az alkalmazottakon túl a lakosságon és az érintett
önkormányzatokon is segít, ugyanis az idén minegyik megsprórolhatja azt
a 30 és 140 ezer lej közötti összeget, amelyet eddig évente befizetett, és ezt
az összeget a helyi szükségletekre használhatja fel. Így az idén az alkalmazottak bérét a leosztott 542 ezer lejből fizetik ki, a működési költségeket a
szeredai önkormányzat fedezi.
Draxel Brigitta-Katalin, a szeredai rohammentősök vezetője a fejlemények kapcsán elmondta: ők is reménykednek abban, hogy ezzel a helyzet megoldódik. Azonban a gondok sosem befolyásolták a munkájukat és
hozzáállásukat, minden hívásra kiszállva, lelkiismeretesen dolgoztak. A riasztások száma évról évre nő, ami azt jelenti, hogy az emberek bizalommal
fordulnak hozzájuk. A szeredai egységet a tavaly összesen 728 alkalommal
riasztották, ebből az általa kiszolgált területen Szeredában 229, Gálfalvára
129, Remetére 110, Magyarósra 62, Berébe 43, Csíkfalvára 80, Hodosra
25, Madarasra 14, Havadra 9 alkalommal szálltak ki. Ezen kívül Jeddre 9,
Ákosfalvára 5, Szovátára és Gyulakutára 4-4, Vásárhelyre 3, Gernyeszegre
2, Ernyébe és Abodba 1-1 alkalommal irányította őket a diszpécserszolgálat.

Emlékműveket újítottak fel
Három településen újította fel az első világháború hőseinek emlékoszlopát a gálfalvi önkormányzat.
A polgármesteri hivatal tavaly három emlékmű felújítására pályázott a
Bethlen Gábor Alapnál és 600 ezer forintot szerzett erre a célra, a munkálatot az év végén, egy hónap alatt sikerült is elvégezni.
Német Zsolttól, az önkormányzat projektfelelősétől megtudtuk: az emlékművek
megrongálódtak, régen újították fel azokat.
Kisadorjánban az emlékoszlop nem volt
nagyon rossz állapotban, de annál gyatrább
állapotban volt a szentháromsági, ahol a
kerítes teljesen lerongálódott, míg Nyomáton a faluközpontban álló első és második
világháborús emlékmű egymást takarta. A
munkálat során az oszlopokat a kivitelező
letakarította, a lekopott feliratokat újrafestette, majd az egész emlékművet kővédő
szerrel festette le. Nyomáton az egyik emlékművet kiemeleték a helyéről
és a másik mellé helyezték, hogy azok ne takarják egymást, míg Szentháromságon az oszlop talapzatát felújították, a sarkainál álló fákat szépen felmetszették, a helyet pedig új kovácsoltvas kerítéssel látták el. Az időjárás
miatt az emlékoszlopok környékén már nem sikerült parkosítást is végezni
és virágokat ültetni, ezeket a tavasszal végzik el. Így az idén, amikor az
első világháború utolsó ütközeteinek százéves évfordulóját is jegyezzük,
ezek a közösségek méltó körülmények között emlékezhetnek eleink sorsfordító harcaira és áldozataira.

Könyvadomány a Nyárádmentének
Február közepén a budapesti Pongrác Kiadó felajánlásával a Nyárádszeredáért Egyesületet és az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) szeredai szervezete ezernél több könyvet adományozott nyárádmenti iskoláknak és könyvtáraknak. A kiadó tulajdonosa, Palotás Attila azzal a felajánlással kereste
meg a szervezeteket, hogy kortárs, ifjúsági és gyermekkönyveket adományozna székelyföldi iskolák és könyvtárak számára.
A két szervezet Szeredában a Bocskai István Elméleti Líceumot, a
Deák Farkas Általános Iskolát és a városi
könyvtárat támogatta kötetekkel, valamint
a márkodi és a nyárádmagyarósi iskolákat
és könyvtárakat, valamint a magyarósi Bekecs Egyesületet. Szűcs Pétertől, az EMI
országos alelnökétől megtudtuk: összesen
1080 könyv kerül kiosztásra, a szempont
az volt, hogy az illető települések iskoláinak volt-e már valamilyen közös programja, vetélkedője a szeredai fiatalokkal. Az
adományt az iskolák szabadon felhasználhatják kiváló tanulmányi eredményt elért
diákok vagy versenyek győzteseinek jutalmazására, díjazására, míg a könyvtárakba
került köteteket bárki kikölcsönözheti.
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Ám télután egy reggelen,
csoda történik a hegyen:
kibújik a hóvirág,
s megrezzen a fán az ág.

KANDIKÁLÓ

Öröm rezzen ágról ágra:
itt a tavasz nemsokára,
kizöldülnek mind a fák Isten hozott, hóvirág!
Báloztak a szeredai tűzoltók

közterület
“Megfogadtuk Bocskai intelmeit”
– részletek dr. Kádár Zoltán Gyula, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága kabinetfőnökének nyárádszeredai beszédéből –
(...) Bocskai István neve az idők végezetéig
úgy marad fenn, mint aki kivívta Erdély függetlenségét, előkészítve a fejedelemség aranykorát. A viszály helyett a megbékélést, a széthúzás helyett az
összefogást választotta. Vallási intolerancia helyett
vallási türelmet tűzött a zászlajára, s a reformációt
a szívén viselte. Idén, a vallásszabadság 450. évfordulója alkalmából különösen fontos megemlékeznünk azon személyekről, akik ennek az ügynek
az előmozdításában a későbbiekben is sokat tettek.
A bihari nemes is vitathatatlanul közéjük tartozik.
Politikai végrendeletében Bocskai így fogalmaz: “(...) az én tanácsomat, tetszésemet, igazán
és jó lelkiismerettel megírom, szeretettel intvén
mind az erdélyieket és magyarországi híveinket
az egymás közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre”. Úgy gondolom, ezeket az intelmeket mi
megfogadtuk, vagy legalábbis törekedtünk ezen
intelmek szerint élni, dolgozni. Éljünk Nyárádszeredában vagy Budapesten, az egymás iránti
szeretet, tisztelet és felelősségvállalás számunkra
nem üres szavak, letűnt értékek. Mi, a Magyar
Kormány részéről hiszünk abban, hogy a 2010 óta
megteremtett határokon átívelő sikeres nemzetpolitikai koncepcióval bizonyítottuk, hogy számunkra minden magyar egyformán értékes. (...)
Úgy vélem, hogy Önök itt, a Nyárádmentén
is beteljesítették Bocskai utolsó kívánságát, hiszen 25 éve napról napra azért dolgoznak, hogy
magyarságukat őrizve fennmaradjanak egy többségi nemzet uralta országban. Nemzeti kultúránkat
ápolva, nyelvünket őrizve magyar középiskolát teremtettek, ami otthonul szolgál minden fiatalnak.
(...)
Nemcsak a múltban vívtuk szabadságharcainkat, a jelenben is meg kell küzdenünk ősi jogainkért. Fontos, hogy őshonos kisebbségeink jogai
biztosítottak legyenek akkor is, ha egy idegen or-

szág területén élik hétköznapjaikatt. (...)
Mi, magyarok a munkát együtt szoktuk vállat
vállnak vetve végezni, a megérdemelt gyümölcsét
pedig együtt is aratjuk le. Az elmúlt nyolc évben
volt részünk kemény munkában és kiemelkedő
sikerekben is. Azt kívánom, hogy az erdélyiek és
magyarországiak között az egyezség, ez az atyafiúi szeretet a jövőben is maradjon tartós. Kérem,
az áprilisi országgyűlési választásokon hallassák
hangjukat, arassunk közös győzelmet, hogy a
megkezdett munkát együtt, a jövő nemzedékért
kitartóan folytathassuk.

Farsangvégi mókázás a szeredai kórussal

Meseországban jártunk

Van képünk hozzá

Üzleti terveket készítenek a diákok

“Magyarok Mózese, hajdúk édesatyja”

25. alkalommal emlékeztek Bocskaira
(3. oldal)

A szeredai Kocsis Bence Magyarország
U17-es csapatában szerepel
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Pénzt hoznak a községbe
A tavalyi esztendőt a fizikai megvalósítások hiánya jellemzi – ismerte el Ferenczi György
polgármester. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem dolgoztak, hanem azt, hogy az elmúlt
évben dokumentációkat, terveket, tanulmányokat készíttettek, engedélyeket szereztek be,
pályázatokat nyújtottak be. Készülnek pénzt hozni a községbe.

Legnagyobb tervük a
szennyvízcsatorna

A község évek óta dolgozik azon, hogy
elkedhesse a szennyvízhálózat kiépítését.
Erre két irányban is nyújtott be pályázatot,
mindkettő sikeresnek bizonyult.
Az egyik próbálkozásuk egy európai
forrás felé irányult, ahol egy millió eurót
lehetett lehívni. A megnyert kérelmük után
már a közbeszerzésdi eljáráson is túl vannak, márciusban el is kezdődhet a munka.
A mesterterv szerint a községnek önálló hálózata kell legyen, ezért ebből az összegből
Fintaháza és Káposztásszentmiklós között
megépül a szennyvíztisztító állomás, valamint futja még 4 kilométer fővezeték elhelyezésére a talajban. Ezt a munkálatot arra a
részre tervezték, ahol sűrűbb a lakosság és
kevesebb költségből lehet kivitelezni, így
Szentmiklós alsó részén és belső utcáján
dolgoznak Csiba bejáratáig. A megyei út
mellett lakó szentmiklósiak ebből a szakaszból kimaradnak.
A másik forrás, amelyet megpályázott
a község, az a Fejlesztési Minisztérium,
ahol a helyi fejlesztések országos programja
(PNDL) keretében nyújtottak be kérelmet.
A visszajelzés pozitív, várják a támogatási
szerződés aláírását. A több mint 28 millió lejes keret elegendő lenne arra, hogy minden
település minden utcájában kiépíthessék a
hálózatot, ez 20 kilométert jelentene.
Az utakra is figyelnek

Pályázati dokumentációt készítettek
arra is, hogy a csatornázási munkálatok után
az utcákat helyreállítsák és korszerűsítsék.
Ezt is két helyre nyújtották be: egy európai
forrásra és a Fejlesztési minisztériumhoz, ez
utóbbitól még nem kaptak választ. Az egy
millió eurós támogatás nem lenne elegendő
minden utca rendezésére, de sokat segítene,
mintegy 10 kilométert javíthatnának fel belőle.
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Ma is helytállásra int Bocskai

Vendégoldal: Nyárádkarácson község

Ezt erősítette meg Bodó Károly alpolgármester is: az év legnagyobb részét a
mindennapi teendők mellett a pályázati dokumentációk elkészítése, engedélyek után
való szaladgálás töltötte ki, ezért látható
munkálatról alig tudott ő is beszámolni.
Talán egyedül egy hídnak a felújítását lehet
emlegetni ezen a téren, amelyet Fintaháza
és Kisteremi határában, a Kis-patakon át valósítottak meg: a rossz állapotban levő 8X4
méteres átkelőt most már biztonságosan
használhatja a lakosság.

nyárádmenti

Pályázatot nyújtottak be a Fejlesztési
Minisztériumhoz a Folyfalva-Hagymásbodon-Vásárhely közötti községi út megszélesítésére. Az eredetileg 4 méter széles
aszfatutat az elmúlt években a saját költségvetésből fél méterrel szélesítették, kijavították az úthibákat is, mindezt tavaly fejezték
be, de újabb fél méterrel kellene bővíteni az
úttestet a biztonságos közlekedés érdekében.
Egyúttal az utat egy teljes koptatóréteggel is
ellátnák, továbbá mindkét oldalán padkákat
építenének 4,5 kilométeren. Mivel kérésükre nem kaptak választ, másodszor is benyújtották azt.
Sportlétesítmények is kellenek

Az iskolai és ifjúsági sportéletről sem
feledkezik meg a községvezetés, az ehhez
szükséges infrastruktúra megteremtését
sem hanyagolja el. Miután a karácsonyfalvi-csibai általános iskola udvarán kispályát

létesítettek, most egy sportterem építésében
gondolkodnak ugyanitt. Erre a nyárádmenti LEADER programon 50 ezer eurót meg
is nyertek egy pályázat révén. Egy, a karácsonyfalvihoz hasonló sportteremre Somosodon is szükség volna.

MŰEMLÉKEINK
Káposztásszentmiklós
temploma

Neve 1332ben tűnik fel a
pápai tizedjegyzékben Sancto
Nicolao néven,
amikor papja,
Péter 16 dénár
adót fizet. 1451ben már magyarul írják: Zenth
miclos, 1497ben pedig előne-

vével együtt: Káposztás Szentmiklos. Nevét
Szent Miklós tiszteletére szentelt templomától kapta, amely plébániatemplom volt,
egyike a legrégibb erdélyi templomoknak.
Alátámasztja ezt a lebontott diadalívéből
származó téglába karcolt 1202-es évszám
is, amelyet Orbán Balázs tévesen az 1622es évszámként említ. Sajnos, az eredeti tégla
eltűnt.
Az 1202-es dátumot alátámasztja a
templom egykori stílusa is: a szentély román kori apszissal záródik és félköríves volt
a lebontott diadalív is. A lebontás 1622-ben
történhetett.
A templom többi része sok átalakításon
ment át. A szentélynek magas, keskeny ablakai voltak Kakasdi Sámuel lelkész 1778-ból
származó feljegyzése szerint. Az ablakok
körül sötét színű kockás cifrázatok voltak.
Az átalakításkor eltűntek az oldalpillérek is.
A szentély boltozatát ugyancsak lebontották,
amikor eltűntek az egykori falfestmények,
melyek a leomló meszelés alól kerültek elő:
„veresen festve tisztán szemlélhetők voltak
papi palástban és díszruhában bizonyos
papi személyek... amelyek közül az egyik kezében püspöki görbe pálca is látható vala és
a másik keze úgy rajzoltatott, amint az előtte
letérdepelt communitásnak az úrvacsorai
kenyeret nyújtja (vagy áldást ad a népre)”
– idézi Orbán Balázs Kakasdi Sámuel feljegyzése alapján.
A lebontott boltozat helyébe kazettás
mennyezet került, amelynek egyik kazettáján felirat jelzi a dátumot is:
„Midön az ezres előfordult egyszer, /
A százas s a tizes mikor betölt hétszer, /
Az egyes nem többször, csak hatszor
meg kétszer, /
A hold megtölt vala s el is fogyott négyszer.”
Volt egy régi harangja, valószínűleg
még a katolikus korból, de újraöntötték.
Másik harangja a felirata szerint 1643-ból
való: „Gloria in excelsis Deo, pax hominibus. Káposztás Szent Miklós öntette 1643ban.”
A templom közelében fekvő temetőben
egy medaliont találtak; ezen két üveglemezt
rézsodronnyal készült virágdísz foglal egybe, közötte selyemre rajzolt papi alak püspöki süveggel. Ez is a katolikus kor emléke.
A középkorban katolikus falu volt, a reformáció után meg reformátussá lett. Sokáig
több filia anyaegyháza volt.
1842-ből van először említés görög katolikus hívekről, fatemplommal a falu végén.

Február 16-18. között huszonötödik alkalommal emlékezett Nyárádszereda arra
történelmi pillnatara, amikor Bocskai István
bihari főurat, szabadságharcos vezetőt 1605.
február 21-én fejedelmükké kiáltottak ki ezen
a településen a székelyek.
Idén is méltó programmal készültek a
szervezők a nagy fejedelem emlékünnepségére a kisvárosban: pénteken diákok mérték
össze a fejedelmet és korát illető tudásukat,
szombaton és vasárnap a lakosságot jó hangulatú néptáncelőadásra és farsangvégi műsorra
várták, de fennkölten is tudtak tisztelegni az
elmúlt évtizedek-évszázadok székelyeinek
tettei előtt.

Egy negyedszázad szolgálat
A rendezvény első napján díszülést tartott
a helyi tanács, amelynek során az elmúlt 25
esztendő távlatából mérlegelte a helyi Bocskai István Alapítvány tevékenységét, eredményességét, és háláját fejezte ki az alapító
tagoknak az igaz ügy és igaz ember szolgálatában kifejtett munkájukért, ezért a közösség
nevében elismeréseként díszoklevelet és emléktárgyat vehettek át a vezetőtanács tagjai:
László János (második elnök), Szakács Etelka (adminisztrátor), Csípán Ilona és Győrffy
János, Adorjáni Árpád (első elnök), Fazakas
Edit (alelnök), Kocsis Sándor (titkár). Ezek a
személyek immár háttérbe vonulnak és egy
olyan fiatal csapatnak adják át az alapítvány
vezetését és szellemiségét, amely a remények szerint évtizedekig, de legalább újabb
huszonöt évig továbbviszi azt az eszményt,
amelyet az alapításkor a kitüntetett személyek
felvállaltak – monta el a díszülésen Tóth Sándor polgármester.

tala épített főtéri épületben megalapította a
Remény nevű gyógyszertárat. Három lánya
közül csak Vilma folytatta az apa hivatását,
1903-ban beiratkozott a Ferencz József Tudományegyetem gyógyszerész szakára, 1905ben oklevelet szerzett, ő volt az egyetemen
végzett második okleveles gyógyszerésznő.
Ettől kezdve alkalmazottként dolgozott a családi gyógyszertárban, majd 1915-től annak
vezetője lett, 1919-ben szabad joggyakorlásért folyamodott, amelyet 1926-ban kapott
meg. Ettől kezdve önállóan és egyedül vezetette a gyógyszertárat, lelkiismeretesen,
nagy odaadással dolgozott 1952-ig, a vidéki
gyógyszertárak államosításáig. Családot nem
alapított, egész életét a szakmának, hivatásának szentelte. 1968-ban hunyt el, a családi
sírban nyugszik. “Nyárádszereda büszke kell
legyen a gyógyszertárra és arra, hogy olyan
család alapította, amelyre az egész Erdély
büszke lehet” – mondta méltató beszédében
a marosvásárhelyi dr. Péter H. Mária, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett nyug. gyógyszerész, szakíró,
aki Hints Vilma gyógyszerészeti oklevelének
másolatát és a Hints család címerét nyújtotta
át a polgármesternek.

üvegtáblán magyar nyelvű szöveg emlékeztet,
hogy az ebben a házban mikor létesült gyógyszertár és ki vezette. Az elöljárót az utolsó
napokig hitegették, hogy ez a tábla az épület
falára kerülhet, de az ünnepség előtt egy nappal tudtára adták, hogy azt csak akkor lehet
felállítani, ha kétnyelvű lesz a felirat. Ugyanis a Ropharma gyógyszertárcsoport marosvásárhelyi román elnöke nem engedélyezte
a magyar felirat elhelyezését a tulajdonukba
került épületrész homlokzatára. A polgármester kénytelen volt fejet hajtani, hiszen a tulajdonjogot tiszteletben tartja, de ígéretet tett a
tömeg előtt, hogy az épület falára felkerül a
tábla – akár kétnyelvű felirattal, akár a már
létező alternatív tervek szerint egynyelvűen.
Azonban egy biztos: ez a lépés nem marad
válaszreakció nélkül.

Főhajtás, koszorúzás

Nem kellett a magyar felirat – nem
marad válasz nélkül
Nyárádszereda polgármestere nem kívánt
felszólalni a Hints-emléktábla leleplezésénél,
de mégis kénytelen volt, hiszen az nem a 144
évvel ezelőtt Hints Gergely által épített ház
falán állt, hanem a járda mellett, a zöldövezeten. Nem így volt tervezve – ismerte be a
polgármester, aki kifejtette ennek okát is. Az

Az első okleleveles erdélyi gyógyszerésznő
A tanácsülést követően az ünneplők a főtéri “régi patikához” vonultak, ahol emléktábtát lepleztek le az első gyógyszertár és Hints
Vilma gyógyszerésznő tiszteletére.
A farkaslaki Hints Gergely gyógyszerész
1874-ben költözött Nyárádszeredába, az ál-

A 25. ünnepségsorozat keretében vasárnap a főtéri református templomban tartott
ünnepi istentisztelet keretében a középiskola
diákjai műsorral tisztelegtek a “magyarok Mózese, hajdúk édesatyja”, a “hadverő magyar”
előtt, ezt követően az erdélyi magyar politikai
pártok helyi szervezetei, intézmények, egyházak, civil szervezetek, az önkormányzat és
az anyaországi testvételepülések képviselői
megkoszorúzták a fejedelem mellszobrát. Novák Zoltán szenátor felszólalásában kiemelte:
ma nem úgy harcolunk, mint Bocskai István,
hanem hittel, tettekkel, szavakkal, és ma számos olyan kihívás áll előttünk, amely nem
háborút igényel, hanem hitet, kitartást.

Harmadszor is bemutatják a farsangi műsort
Immár tizenhatodik éve mutat be farsangfarki zenés vidám műsort a szeredai Bocskai
István Dalkör női kara. Előadásukat igényli a
közönség, mert nemcsak szórakoztatnak, hanem a visszásságokra is rávilágítanak.
Az előadások anyagait a női kar tagjai,
illetve néhány férj tanulja be és adja elő.
Az előadások mindig elnyerték a közönség
tetszését, szinte mindig kétszer mutatták be
azokat: a farsang végén, húshagyó kedden és
a legközelebbi vasárnapon – mondta el érdeklődésünkre Balogh Judit kórustag.
Az idei műsor címe: Felszállot a pára a
farsang farkára. Ezt és a műsor szerkezetét
a népszerű televíziós népi kulturális vetékedő
példájából vették, így idén tehetségkutató vetélkedőt szerveztek a színpadon, ahol fellép-

tek a Malom utcai romák is, egy apácacsoport
arra kereste a választ, hogy egy Pornocraci
nevű pópa miért hagyta el az oltárt, fellépett a
helyi Strangers zenear is, majd etnopop műsor
következett. A vetélkedő műsorszámai között
bohózatok szórakoztatták a közönséget, a műsor egyik népszerű része a befejezés, amikor

a csípős szájú szeredai menyecskék kiéneklik
a helyi hibákat, visszásságokat, görbe tükrét
mutatva a településnek.
A műsor talán az idén volt a legnépszerűbb, mindkét előadásra elkapkodták a jegyeket, így a nagy érdeklődésre és a jegy nélkül
maradottakra való tekintettel március 1-jén
este harmadszor is bemutatják azt – tudtuk
meg. A Ferencz Csaba karnagy általt irányított kórusnak a farsangfarki előadás az egyetlen állandó bevételi forrása, amiből az évi
kiadásait többé-kevésbé fedezni tudja, és már
az idénre is megvannak a tervek: 150 éves a
helyi karéneklés, amire egy nagyobb méretű
rendezvénnyel szeretnének emlékezni, és a
125 éves helyi színjátszással kapcsolatban is
vannak elképzeléseik.
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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.

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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Elkészült az oktatási segédanyag
Február elején Magyarországon találkoztak azok az iskolák és
szervezetek, amelyek egy környezeti okatatási segédanyag kidolgozásában vesznek részt.
A Vissza a természetbe (Back to nature) című
környezetvédelmi projekt
keretében olyan módszertani segédanyag összeállításán dolgoznak három
ország szakemberei és
oktatói, amelyet pedagógusok fognak használni,
hogy a környezeti nevelést, fenntarthatóságot közelebb vigyék a gyerekekhez. Ebben több
partnerintézmény dolgozik: Szlovéniából a Maribori Egyetem és a
lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Magyarországról a nagykanizsai Zrínyi-Bolyai Általános Iskola és az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft., hazánkból a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskola. A partnerek ebben a hónapban Magyarországon találkoztak, ahol továbbképzőt szerveztek
tanárok számára, minden partneriskola 3-3 pedagógust jelölhetett,
valamint egy képző személyt – tudtuk meg Gáspár Ildikótól, a gálfalvi iskola igazgatójától, aki képzőként volt jelen, míg Tamás Csilla,
Ábrahám Irénke és Aszalos Lóránt Árpád pedagógusok a képzésben
vettek részt.
Első nap a környezeti nevelés fogalmával, céljával, jellemzőivel
ismerkedtek meg a résztvevők, második napon a fenntarthatósággal. A
két nap elméleti anyagát a partnerintézmények, szervezetek készítették elő, hogy bárki érdeklődő fogalmat alkothsasson ezekről a kérdésekről. A harmadik napon jó példákkal ismerkedtek, amelyeket együtt
gyűjtött a három iskola, és amelyek becsempészhetők a tananyagba,
élvezetesebbé teszik a tanórát, és több tantárgyba is környezeti ismeretek vihetnek be. A negyedik és ötödik napon a három iskola egy-egy
képzője bemutatta a pedagógusoknak azokat a lecketerveket, amelyek
a tananyag keretében készültek.
Az elméleti kérdéseket, módszereket, lecketerveket tartalmazó
tananyag egy kis kézikönyv formájában lesz elérhető, ez a program
internetes oldalán már márciustól lapozgatható lesz. Augusztusban a
három partneriskola 15-15 diákkal és a képzésen résztvevő 3-3 pedagógussal Kisadorjánban fog táborozni, ahol “élesben” is kipróbálhatják a tananyagot.

Környezettudatos vállalkozó diákokat
képeztek
Lezárult a diákok környezettudatos nevelését célzó Zöld vállakozások Európában program egy szakasza.
A Zöld Vállalkozások Európában (Green Entrepeneurship Europe)
projekt keretében egy diákoknak szánt tananyag készül, amellyel a fiatalok olyan módszereket, ismereteket sajátíthatnak el, amivel a jövőben olyan vállalkozást indíthatnak, amelyek tekintettel vannak környezetükre, a természetre, a fenntartható fejlődésre. Az Erasmus program
keretében működő projektben angol, lett, spanyol, bolgár és romániai
szervezetek dolgoznak, a hazai partner a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ (FÖK),
amely három iskolát vont be
a programba, hogy azok öt-öt
pedagógus vezetésével kipróbálják az elkészült tananyagot:
a gálfalvi általános, a szeredai
középiskolát és marosvásárhelyi pedagógiai líceumot. Az elkészült aletrnatív tananyag segíti a
diákokat, hogy ha majd vállalkozást indítanak, akkor “zöld” vállalkozásban gondolkodjanak, az fenntartható, természetbarát és körkörös
gazadaságon alapuló kezdeményezés legyen. A három bevont iskola
pedig azt próbálta ki, hogyan működik az a tananyag, amit a FÖK
munkatársai elkészítettek, esetleg mit kell rajta változtatni.

A szeredai középiskolában hét csoporta osztva 58 diák dolgozott
és tanult október óta, hogy olyan üzleti terveket készítsenek, amelyek
a körkörös gazdaság felé mozdítanák el elképzelt vállakozásaikat. Tanultak a környezet fenntarthatóságáról, farmokat, tejfeldolgozó kisüzemet, gyümölcsprést látogattak meg, majd minden csoport elkészítette
és bemutatta a saját üzleti tervét. Olyan vállakozásokról ötleteltek,
mint zöldségtermesztő farm, gyümölcsprés, régi bútorok felújítása,
dísztárgyak készítése a vidéken felvásárolt kukoricaháncsból, de futurisztikus ötlet is született: hulladékból épített robot, amely összegyűjti
és különválogatja a szemetet – tudtuk meg Csíki Judit tanárnőtől.
A gálfalvi általános iskolások csoportja (25 gyerek) az erdőt választotta témaként, így meglátogatták az adorjáni ökoházat, az erdőben
a fákat vizsgálták, majd amikor a világkávézó keretében a körkörös
gazdálkodásról tanultak, csíkszeredai szakemberek is foglalkoztak
velük. A diákok egy-egy helyi fafeldolgozó műhelyt és pékséget is
meglátogattak, majd Katona János tanár irányításával nagyon alapos
munkával dolgozták ki egy vállalkozás üzleti tervét, amelyben az erdészet is partner. A diákok laskagomba termesztésében gondolkodtak,
azt csomagolva, fagyasztva árulnák, majd amikor nincs gomba, erdei
gyümölcsöt gyűjtenének és forgalmaznának, a gombatőzegben pedig
facsemetéket nevelnének, amelyeket majd az erdészet elültetne – tájékoztatott Gáspár Ildikó igazgató.
A következő lépésben a három iskola pedagógusai fognak találkozni és bemutatják egymásnak eredményeiket, megosztják tapasztalataikat, megbeszélik, hogy mit tudtak használni a rendelkezésükre
bocsátott tananyagból, mit változtatnának rajta.

Tündérszárnyon Meseországba
A farsang ugyan véget ért, az esték is rövidebbek lettek, de a mesélő
jókedv nem hagy alább, főleg a kisgyerekek körében nem. A legjobb mesélők számára az elmúlt hetekben több helyen szerveztek találkozót.
Mesemondó és népdaltalálkozót szerveztek az óvodások számára
február 16-án a csíkfalvi iskolában, ahol Nyárádszereda város és Csíkfalva község apróságai mutathatták meg ügyességüket. A házigazda
óvonők ötletes mesekerettel teremtették meg a hangulatot, az apróságok a rátóti csikótojásra ülve mesélgettek felváltva a tekintetes bírói
tanácsnak, miközben a csudajószág kikelélést várták, néhányan pedig
népdalokkal szakították
félbe mesélő társaikat. A
legjobb mesélőnek a demeterfalvi Koszta Pétert
(1. díj), a csíkfalvi Kerekes
Annát (2. díj), a szeredai
Vass Zsófiát és a szentmártoni Kiss Annát (megosztott 3. díj) találta a zsűri, a
csíkfalvi Biró Noémi pedig dícséretet érdemelt. Legjobb énekesnek a
szentmártoni Kiss Anna bizonyult, őt követte a tehetségek sorában a
szeredai Falka Zsuzsánna (2. díj), Biró Csenge és Nagy Bella (megosztott 3. díj), dicsérett érdemelt az ugyancsak szeredai Iszlai M. Gyopár. A legtehetségesebbek részt vehetnek a Kis tehetségek vetélkedője
körzeti szakaszán.
Másnap a márkodi iskolában a második osztályosok mesemondó
versenyének bekecsalji körzeti szakaszát rendezték meg. A találkozóra
érkezett 21 gyerek kedvenc történeteinek előadása során a legjobbaknak Moldován Kinga Brigitta (1. díj, Szereda, tanítónő Szász Melinda
Andrea), Fodor Erika Viktória (2. díj, Szereda, Kovács Ágnes), Borbély
Adolf (3. hely, Rigmány, Barabás Ibolya) bizonyult a zsűri szemében,
míg Szabó Szilárd (Seprőd, tanítónő Tăslăvan Melinda), Kui Bence
Botond (Szereda, Kovács Ágnes), Szekeres Koppány (Geges, Nagy Erzsébet) és Szövérfi Réka Katalin (Seprőd, Tăslăvan Melinda) dicséretet érdemeltek ki. A legjobbak április 14-én Nyárádremetén vehetnek
részt a megyei szintű megmérettetésen.
Ugyanakkor rendeztek a balavásári iskolában is mesemondó versenyt, ahol a közép-nyárádmenti diákok is megméretkeztek. A zsűri
pontozása nyomán a mieinkek közül a legjobbnak Kuti Evelin Emese
(Szentgerice, tanítónő Kardos Ildikó) bizonyult, dicséretben részesült
Császár Botond Barna (Göcs, Pap Enikő) és Dósa Réka (Madaras,
Kőműves Edit).
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Backamadarason is felépül a református
tanintézet
A magyar kormány és az Erdélyi Református Egyházkerület együttműködési programja keretében 54 óvoda és bölcsőde épül meg Erdélyben,
ebből Maros megye héttel részesül, amiből egy a Nyárádmentén, Backamadarason kerül megvalósításra.
A helyi refomátus egyházközség 2009-ben kapta vissza az egykori iskola épületét, és még öt évig működött benne az óvoda. Mivel már nem felelt meg a mai követelményeknek, az önkormányzat az óvodát a kultúrotthon egyik helyiségébe költöztette át. Az üresen maradt ingatlant az egyház
továbbra is közcélra
szeretné használni és a
madarasiak a feljavítás mellett döntöttek.
Ekkor nyílott meg a
magyar kormány Kárpát-medencei „végvár”
programja a Betlen Gábor Alap révén, amelynek keretei között az
anyaországi kormány
hathatósan hozzájárul a
határon túli oktatás fejlesztéséhez, hiszen a minőségi oktatást nemcsak a
szórványvidékeken, hanem a tömbmagyarságban is szem előtt kell tartani.
Van egy jól kiépített magyar egyetemi hálózat, de az alap az óvoda, és
a vidék felzárkóztatása is fontos. Ezáltal próbálják a fiatal családokat is
segíteni, hogy merjenek itthon maradni, itthon tervezni jövőt, továbbá azt
a plusszot is hozzátenni az oktatáshoz, amit egy felekezeti oktatás jelenthet. Nemcsak Madarasról, hanem a községről, az egész Kárpát-medencéről
szól ez a „történekt”, azokról, akik minőségi oktatást szeretnének gyerekeiknek – részletezte a programkeretet lapunknak Koncz László Ferenc
madarasi lelkész.
A madarasiak már 2016-ban tudták, hogy részesei lesznek ennek a
tervnek, ezért tavaly elkezdték a 2100 négyzetméteres terület visszatelekelését. Az új, kétszintes épületet a jelenlegi épület mögött húzzák fel az
udvar közepén, majd elkészülte után a régit lebontják. Az alsó szinten az
óvodások, a felsőn a bölcsődések kapnának helyet, az apróságok számára
három csoportot alakítanának ki. Nem titkolt szándék, hogy vonzóvá tegyék a vidéki oktatást és az egész Közép-Nyárádmentét kiszolgálják, hisz a
gyereklétszám adott, Madaras pedig mindig kiemelkedő okatatási központ
volt, innen indult útjára az egykori tudós, Baczkamadarasi Kis Gergely is.
Az építkezés felügyelete az egyház feladata lesz, a működtetésben
az iskola és az önkormánmyzat lesz a partner. Ez Madaras számára olyen
lehetőség, amelyet külön-külön sem az egyház, sem az iskola vagy önkormányzat nem tudott volna vállalni. A kivitelező cég kiválasztása megtörtént, de az építkezés elkezdése előtt szeretnének egy alapkőletételt is
rendezni. Az építkezésnek már nincsenek ügyintézési akadályai, minden
szükséges engedélyt beszereztek – tudtuk meg Koncz tiszteletestől, aki
hozátette: az új épület átadásának időpontját még nem tűzték ki, szerződéskötéskor pontosítják azt.

Életmentést tanultak a tűzoltók
Január végén ismét magyarországi szakemberektől tanulhattak a Maros megyei önkéntes tűzoltók.
Másodszor szervezett képzést megyénk vidéki önkéntes tűzoltó szervezeteinek a szeredai és csíkfalvi alakulat. Az ötlet Szabó Árpád csíkfalvi
parancsnoktól származik, de Szeredában szervezték, itt adottak a feltételek
és a település is mindenkinek könyebben elérhető. A két alakulat tagjai
mellett a képzésre Remetéről, Hodosról, Ákosfalváról, Szovátáról, Balavásárról érkeztek önkéntesek. Délelőtt az iskola amfiteátrumában magyarországi szakemberek
tartottak számukra elméleti képzést, a jelenlevők a jégről, vízből
való mentés technikájával ismerkedhettek
meg. Délben egy roncsbegyűjtő telepen a csíkfalvi alakulat azt mutatta meg, hogy darus
autójával miként kell
balesetezett autót ki-

emelni, a szeredai alakulat pedig a roncsok közül kimentette az áldozatokat. Délután a művelődési házban végeztek tűzszimulációs gyakorlatokat,
ahol a csoportok különböző feladatokat kaptak, tűzvonalakat kellett kialakítaniuk, eltűnt gyerekeket, áldozatokat kellett kimenteniük a lángok és
füst borította épületből.
Az önkéntesek képzését Csóka Károly vezette, ő a Békés Megyei
Tűzoltó Szövetség elnöke, a Magyar Tűzoltó Szövetség Kárpát-medencei
Tűzoltó Együttműködési Bizottságának tagja.
Szabó Árpád szerint azért fontosak ezek a képzések, mert a román
állam nem biztosít képzést az önkéntesek számára, s mivel nem tudnak
mindent megfizetni, ezért anyaországi szakembereket hívnak meg tapasztalatszerzés céljából. A képzés nemcsak tematikájában volt hasznos, hanem
örvendetes az is, hogy az érdeklődő gyerekeket leszámítva is mintegy hetven személy vett részt. Jövőben is élnének a lehetőséggel és a veszélyes
anyagokról tanulnának, hiszen egyre gyakrabbak a közúti balesetek, ahol
ilyen anyagokat szállító autók sérülnek, és a tűzoltóknak is lassan fel kell
készülniük az ilyen helyzetek és a veszélyes anyagok kezelésére.
Kacsó István szeredai parancsnok is fontosnak találta, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hiszen a közutakon a robbanásveszélyre is fel
kell készülni. A gyakorlati bemutatókat is hasznosnak tartja, hiszen egyre
gyakoribb, hogy amikor a mentők vagy a tűzoltók kiérnek egy közúti balesethez, súlyos sérülteket vagy éppen már elhunyt személyeket találnak,
akiket ki kell emelniük a roncsolódott autókból.
Csóka Károly másodszor érkezett Szeredába képzést tartani. Úgy
látja, a vidék tűzoltói fogékonyak, érdeklődőek, dolgoznak, aktívan részt
vesznek a képzéseken, tehát „jó alapanyag”. Ennek ellenére folyamatosan tanulniuk kell, mert állandóan alakulnak újabb csapatok, cserélődnek
a tűzoltók is, így mindig kell bővíteni a szakmai tapasztalatot és az elméleti
tudást. Ezek az alakulatok lelkiismeretesen tanulnak, eljárnak a Hargita
megyében rendezett képzésekre, találkozókra is, így van egy bizonyos tudás a tarsolyukban, de még van pótolni való.

Báloztak és köszönetet mondtak a
tűzoltók
Első alkalommal, de a hagyományteremtés szándékával rendezett bált
a Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltók Egyesülete február 18-án.
A tűzoltók szirénaszó mellett, védőöltözetben és a 142 éves zászló alatt
vonultak be a rendezvény helyszínére. Kacsó István parancsnok
emlékeztetett: az egykori alapítók
is tanultak, gyakoroltak és hittek,
bátor szívvel, erős akarattal, önzetlen segíteni akarással tették kötelességüket, szolgálták bajba jutott embertársaikat: igazi tűzoltók
voltak. Ez ma is embert próbáló
és mégis a legszebb hivatás, minden tűzoltó magában hordozza a
védőszentjük, Szent Flórián által
képviselt erkölcsi értékeket, mint
bátorság, önfeláldozás, segíteni
akarás. A mostani, mintegy másfél éve alalakult szeredai csapatot
is az egység, kisugárzás, csapatszellem, bajtársiasság, elhivatottság jellemzi, feladataik elvégzéséhez viszont szükség van képzettségre és
műszaki felszereltségre. Céljaik elérésében segítséget nyújtottak nekik a
szomszédos települések önkéntes tűzoltói is, illetve anyaországi szakmai
egyesületek is. Ugyanakkor köszönetet mondottak családjaiknak, amiért
támogatják őket hivatásuk gyakorlásában, az önkormányzatnak az eddigi
támogatásért, a lakosságnak is az értékelésekért és adományokért. Köszönet illeti az utánpótlás csapatot is, hiszen a gyerekek is kivették részüket
különböző rendezvények lebonyolításában, megértették a társadalmi szerepvállalás fontosságát és átérezték az önként vállat munka erejét.
A bálon 140 személy vett részt, köztük 30 anyaországi vendég is, a
rendezvény pedig nagyon jó hangulatban zajlott, de vasárnap már munkába is álltak a tűzoltók, hiszen biztosítaniuk kellett egyes rendezvények
helyszíneit. Az éjszaka folyamán a jelenlevők sorsjegyek vásárlásával és
adományok tételével nyújtottak segítséget az alakulatnak. A szépen gyűlt
összegből egyrészt restauráltatni szeretnék a 142 éves régi zászlót és egy
újat is készítenének, hiszen a zászló a közösség összetartó erejének jelképe – nyilatkozta Kacsó István. A megmaradt összegből a felszerelésüket
gyarapítanák.
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Folytatni kell a munkát
Nehéz év elé néznek az önkormányzatok, és ez jó részben a jelenlegi hazai politikai irányvonalaknak tudható be. Ennek ellenére
az elkezdett beruházásokat folytatni kell és a következő esztendőre
is tervezni kell – vallja Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester,
akit az idei tervekről faggattunk.
Már most látszik, hogy nem lesz fényes az idei költségvetés,
a leosztott péznek csak éppen fedezik a működési kiadásokat: fizetéseket, közintézmények, iskolák, kórház, közvilágítás, fűtés,
köztisztaság költségeit, de feltett szándékuk, hogy átcsoportosításokkal ezeken a kiadásokon megtakarításokat eszközöljenek és a
meglévő állami pénzekkel együtt beruházásokra is fussa.
A szenny- és ivóvízhálózatok bővítésére idén van fedezetük,
közel egymillió lejük van még a megyei utak mentén a sáncok
rendezésére, kibetonozására és lefedésére. Olyan beruházások is
vannak, amelyekre egyelőre nem látják a fedezetet, de elő fogják
teremteni. Senkinek nem tartoznak, de hogy a tervezett ütemtervet
ne kelljen lassítani, lehet, hogy az idén kincstári hitelhez folyamodnak. Ugyanakkor prioritásokat állítanak fel, és egyes tervek
átkerülhetnek a következő évre, s ha majd valamelyik beruházást
befejezik, azután nyitnak újabb építőtelepet. Figyelni kell a székelymosoni, szentannai elhanyagolt
kultúrotthonokra,
Demeterfalván és
Székelytompán a
halottasházra is.
A helyi piac
korszerűsítésére a
LEADER alapoknál pályáznak, a
szenny- és ivóvízhálózat bővítésére a fejlesztési minisztériumnál, a tompai iskola bővítésére a
Regionális Operatív Programon. Magyarországon is több helyen
pályáztak, hogy az egyházaknak pénzt szerezzenek, de a Bekecs
táncegyüttesnek is, hogy az idén ez ne terhelje a helyi költségvetést. A csíkszeredai székely fociakadémiánál is pályáztak, hogy
a helyi alegységnek ne csak működésre, hanem infrastrukturális
fejlesztésre is jusson pénz. Támogatást nyertek a SzékelymosonSzékelybő községi út aszfaltozására, a közbeszerzés folyamatban
van, remélik, hogy márciusig lezárul a nyertes kiválasztása és elkezdődhet a kivitelezés.
A városháza előtti járdát is fel kell újítani, ennek fedezetét a
költségvetésből kell “kispórolni”. Ugyanakkor idén mindenképp el
kellene készíteni egy tanulmányt és tervet, hogy Szeredától Szentlőrincig a megyei út mentén járda épüljön, ugyanakkor a parkolás a mellékutcákban is gondot kezd okozni, ezért ott is el kellene
kezdeni a sáncok kibetonozását, lefedését, hogy helyet nyerjenek.
Ugyanakkor folytatni szeretnék a járdásítási programot Szentanna
és Andrásfalva területén. Vannak úgyvezett láthatatlan munkálatok
is, ilyen a parcelláris térképek készítése, amire a tavaly nem tudtak
eleget figyelni, de 2020-ig nagyon sokat kell rajta dolgozni, mert
nem látványos, de igen hasznos lesz.
A “pléhtehén” meghozza az eredményt
A szentgericei Nagy György gazda már nem a tejfeldolgozó
üzemek felvásárlóinak adja el a tejet, hanem tavaly óta saját úton
értékesíti. Július 1-jétől egy marosvásárhelyi tejautomata révén
adja el a 4,1-es zsírfokos tejet literenkénti 3 lejért, ami több mint
kétszerese a felvásárlók által fizetett árnak. Naponta 60 litret szállít
be a megyeközpontba, ez a megszokott felvásárlási mennyiség, de
a karácsonyi ünnepek táján (amikor az üzletek zárva voltak) a szabadtéren álló automatájából közel napi 100 litret is felvásároltak.
A gépet naponta kitakarítják, nyilván van tartva, havonta tejmintát

vesz és vizsgál be az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság. Ha gond
adódik a géppel, a vásárlók a
kifüggesztett telefonszámon
elérhetik őt, de legtöbbször
naponta is találkozik az ügyfelekkel az automatánál.
A gazda 5000 euróért szerezte be a “pléhtehén”-ként is
emlegetett tejautomatát, erre a
holland barátok által a faluban
működtetett hitelprogramon
szerzett kölcsönt. A nyugatiak évek óta működtetik ezt,
kisebb pénzösszegekkel támogatják a helyiek igényeit, de csak mezőgazdasági kisberuházásokra kölcsönöznek: gépekre, állatok, földterület vásárlására, építkezésre. Aki fel tud mutatni eredményeket, az újabb kölcsönhöz
juthat. Jelenleg 18 személy részese a támogatásnak, van olyan is
közöttük, akinek három párhuzamos kölcsöne is van. A részleteket
évente egy alkalommal kell befizetni, ez is segítség a gazdáknak.
“Aki kért és hasznosan költötte el a pénzt, az tudott egyet fennebb
lépni a lépcsőn” – véli a gazda, aki szeretne egy második tejautomatát is beszerezni.
Új sajtokkal kísérletezik
A szentmártoni Szőke Tímea sajtjaival a mikházi Gazdanapokon találkozhatott a nyárádmenti nagyközönség. A fiatal lány
különböző ízekkel és formákkal kísérletezik, és már Budapesten is
kelendőek a termékei.
A szentmártoni Lovasfogadó közelében, a domboldalon fekvő
tanyán készülnek Szőke Tímea kézműves sajtjai. Szülei állattartással foglalkoznak, tehát van feldolgozásra szánható tej. A hagyományos juhsajt készítését gyerekkorában megtanulta, később kezdett
az interneten olvasgatni a sajtkészítésről. Elkezdett kísérletezni és
Nyárádszeredában elvégzett egy sajtkészítő tanfolyamot is.
Hogyan készülnek a már ismert sajtjai? Elsőként elkészíti a
hagyományos sajtot
úgy, ahogyan a szülei
is. ezt aztán forró, sós
vízben olvasztja, majd
formát ad neki, például fölfonja vagy föltekeri. Többféle formájú és ízesítésű sajtot
készít: hagyományos
dáliát, fonott sajtokat,
parenyicát vagy szalagsajtot, amellyel aranyérmet is nyert tavaly szeptemberben az
RMGE által szervezett mikházi gazdanapokon.
A sajttekercseket különféle fűszerekkel ízesíti, van kakukkfüves, kapros, fokhagymás, fekete borsos, édes- és chilipaprikás, köménymagos, bazsalikomos is. Készít továbbá mozzarellát, illetve
olívaolajban érlelt fűszeres kockasajtot, de szárított bazsalikom,
oregánó, rozmaring keveréke, fokhagyma és lila hagyma is kerülhet bele. Krémsajt is készül, egy dobozkába három különböző ízesítésű gombócot tesz, ezt is kedvelik a vásárlók.
Átlagban napi 100-150 liter tejet dolgoz fel, a termékeket vásárokon értékesíti, de már kialakult a klienskör Vásárhelyen, és
tervezi megcélozni a szovátai piacot is.
A fiatal termelő részt vett az ősszel Magyarországon az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron, ahol
nagy volt a kereslet az általa előállított finomságok iránt, egyetlen
sajtot sem hozott haza.

