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Mégis jelzőlámpa lesz Ákosfalván

Szükség van a jó szakemberekre

A helyi közösség akaratát figyelmen kívül hagyva hozták meg
a döntést Bukarestben, hogy jelzőlámpák szabályozzák majd a forgalmat az Ákosfalva központjában lévő útkereszteződésben.
Osváth Csaba polgármester azonban nem ért egyet ezzel a változattal, szerinte körforgalom lett volna a legjobb megoldás a kereszteződésben kialakuló gyakori forgalmi dugók feloldására. Habár az ákosfalvi önkormányzat minden erőforrást megmozgatott,
mégis jobban tudják Bukarestben, mint helyi szinten, hogy mi a
jó a községnek, a forgalomnak, a gyalogosoknak – mondta csalódottan a a polgármester. A község vezetősége támogatta a problémás útkereszteződés korszerűsítését, miután az útügyi hatóság
brassói illetékeseivel történt egyeztetések során egy komplexebb,
kettős körforgalom kialakítását helyezték kilátásba. A község azt is
felajánlotta, hogy lebontják a kereszteződés közvetlen szomszédságában lévő művelődési otthont annak érdekében, hogy egy jól
beilleszthető körforgalmat hozzon létre az Országos Autópályaés Közútkezelő Társaság. Időközben az intézmény változtatott a
terven, körforgalom helyett villanyrendőrrel oldaná fel a forgalmi
dugókat.
A polgármester szerint az utóbbi egyeztetésekből teljesen kihagyták a község vezetőit, ezért nem hajlandóak ezt a tervet támogatni, mert nem ez a legjobb megoldás sem Ákosfalvának, sem az
Alsó-Nyárádmentének, sem azoknak, akik ezen a szakaszon áthaladnak, és félő, hogy továbbra is hosszú kocsisorok lesznek majd a
kereszteződésben. A beruházás részeként elköltöztetik a gyalogátjárókat, valamint az útkereszteződés közelében, kisebb szakaszokon válaszfalat is terveznek, a forgalmat úgynevezett intelligens
villanyrendőrökkel szabályoznák, azaz mozgásérzékelőkkel ellátott jelzőlámpákat helyeznének el.

Június 15-én Szeredában elballagtak a középiskola szakoktatási rendszerében tanuló 11. osztályos diákok. A kereskedelemi,
autószerelő és elektromechanika szakosztályok 43 diákja az egész
Nyárádmentéről járt ide tanulni Remetétől Lukafalváig, de olyan
félreeső településekről is, mint Nagyadorján vagy Geges. Mostantól ők új utak keresésébe fognak, így
Fülöp László igazgató arra hívta fel
a figyelmet, hogy
az ember a világban
lakhat bárhol, de
otthona csak itthon
lehet. „Sokszor arra
hivatkozva megyünk
el, hogy itthon nincs amihez kezdeni, nincs munkalehetőség, nem
lehet megélni. Ez nem igaz. Ha megkérdezzük a nyárádmenti vállalkozókat, akkor szinte mindenki arról panaszkodik, hogy nincs
megfelelő munkaerő. Ha viszont a rendelkezésre álló lehetőségek
nem megfelelők, akkor teremts magadnak jobbat, jövedelmezőbbet, és ne várd, hogy valaki megtegye helyetted” - bíztatta az intézményvezető a végzősöket.
Az önkormányzat nevében felszólaló Dászkel László arra
intette a fiatalokat: „legyen szívetek, eszetek és erős karotok” az
életben, és felhívta a figyelmet, hogy „nagy szükség van rátok és
szaktudásotokra, és főleg itt, Nyárádszeredában, a Nyárádmentén,
Erdélyben.” Keresztesi Ernő oktató azt emelte ki: az iskola biztosította a feltételeket a szakma anyanyelven történő elsajátítására,
de jó szakember csak abból lehet, aki az itt szerzett alapokra a
továbbiakban is épít, továbbá arra kérte a végzősöket: maradjanak
itthon, mert szükség van fiatalos lendületükre és szaktudásukra.

Felzárkoztatási program indul
Június 20-án sajtótájékoztató keretében mutatták be a „Bármit
tanulsz, magadért teszed – megálljt az iskolaelhagyásnak” nevű
projektet, amelyet Jedd polgármesteri hivatala és partnerei (a jeddi
Benedek Elek Általános Iskola, a Hyperion Kulturális Alapítvány
és az Amphion Kulturális Egyesület) indítottak a POCU program
keretében az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.
A projekt általános célja a korai iskolaelhagyás visszaszorítása és megelőzése. A kedvezményezett Jedd község, ahol a helyi
közösség bevonásával integrált oktatási-nevelési programok által
ültetik gyakorlatba a megvalósításra váró feladatokat.
A projekt révén a jeddi iskolával karöltve integrált oktatásinevelési, interdiszciplináris tevékenységekkel kívánnak javítani a
helyzeten, iskolán kívüli zenei és színpadi programok révén. Ezek
során növelik a tanulók önbizalmát, alkalmat adnak nekik az önkifejezésre, a saját határaik túllépésére, és arra, hogy megtalálják
a tanulás, fejlődés szépségét. Ezek révén várhatóan visszaesik az
iskolát elhagyók száma is a közösségben.
A program révén felújítják és felszerelik a községbeli iskolák udvarait, 240 gyereket táboroztatnak, 157 óvodás gyereknek
szerveznek kirándulást, felszerelik az iskolákat taneszközökkel,
20 gyereknek és családjának nyújtanak támogatást ahhoz, hogy
visszakerüljenek az iskolába és anyagilag is támogatják a veszélyeztetett réteget. A projekt kifutási ideje 3 év, értéke pedig több
mint 5,3 millió lej vissza nem térítendő támogatás – tájékoztatott
Bányai István polgármester.
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közterület
Kiss Hajnalra emlékeztek
– Nyárádszeredában rajtolt a Sorsfordító nők az elmúlt 100 évben című rendezvénysorozat, amelynek keretében Maros megyei női személyiségek előtt tisztelegtek. –
Női példaképek a kisközösségekben – Mindenki
Hajni nénije címmel szervezték meg az első rendezvényt a szeredai középiskola dísztermében, ahol volt
kollegák, diákok, barátok, tisztelők gyűltek össze feleleveníteni a néhai Kiss Hajnal magyar szakos tanárnőhöz kötődő emlékeiket.

Szakoktatók érkeznek
Első alkalommal lesz házigazdája Maros megyei iskola a Bolyai Nyári Akadémia valamely szekciójának. Szeredában a szakoktatásban dolgózok továbbképzésére kerül sor július utolsó hetében.
Csíki Levente mérnök-tanár kezdeményezésére az RMPSZ idén
elfogadta Szereda jelentkezését, így a nyári vakációban itt szervezik meg a szakoktatásban dolgozó pedagógusok, szakemberek továbbképzését. A társszervező elmondta: a marosszéki szakoktatók,
pedagógusok, mérnök-tanárok csoportja elöregedőben van, sok a
nyugdíjas oktató, kevés fiatal választja ezt a pályát. Csíki nemcsak
azért lépett, hogy több pályakezdőnek biztosítsanak továbbképzési
lehetőséget, hanem mert úgy gondolja, hogy Maros megyében a
magyar nyelvű szaoktatás háttérbe van szorulva, Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda kivételével szinte mindenhol román
nyelven folyik az oktatás.
A szakoktatók szekciója idén a duális képzés lehetőségeivel
ismerkedik meg – jelenleg nagyon kevés ilyen osztály létezik, pedig a törvénykezés lehetővé teszi és támogatást is nyújt hozzá. Az
előadásokat két visszajáró magyarországi szakember fogja tartani,
az RMPSZ pedig 20 személy oktatásához nyújt ingyenes ellátást,
szállást.
A szeredaiak örülnek annak, hogy az RMPSZ elfogadta jelentkezésüket és az iskola támogatja ezt a lehetőséget. Fülöp László
igazgató úgy érzi, fel vannak készülve a képzés fogadására, megfelelő körülmények nyújtására, hiszen néhány éve már próbálkoztak
ilyen céllal. A szeredai középiskola szakoktatása az utóbbi években
sokat fejlődött különböző pályázati forrásoknak köszönhetően, így
van is mit felmutatniuk. Mindenképp kihívás számukra egy nyári
akadémiai képzés szervezése és lebonyolítása, és úgy véli, ez népszerűsíteni fogja a települést és az iskolát, ami később a diáklétszámban is megmutatkozhat, azaz a fiatalok nagyobb kedvet kaphatnak a nyárádszeredai szakoktatási lehetőségek iránt.

Régészek dolgoznak Mikháza határában

Az RMDSZ Maros megyei nőszervezetének elnöke, Csép Éva Andrea parlamenti képviselő elmondta: nagyon fontosnak tartották azt, hogy egy nőkről
szóló rendezvényt indítsanak, és arról beszéljenek,
hogy kik voltak azok a nők, akik az elmúlt száz év
alatt számítottak az erdélyi magyarság életében, akik
munkásságukkal, kitartásukkal, elhivatottságukkal
hozzátettek mindahoz, ami Erdélyben történt. Ezer
éve ezen a földön élünk, ezért fontos, hogy a helyi
értékes embereket megmutassuk egymásnak és példaként felmutassuk a közösségnek.
A rendezvényen az egykori tanárnőhöz közel állók szólaltak fel vagy hoztak szavalatot, és bevallották,
milyen szerencsések, hogy Kiss Hajnal tanítványai,
munkatársai lehettek, majd a szervezők emléklappal
köszöntötték a tanárnő két jelen levő gyermekét, Kiss
Anikót és dr. Hajdu Zoltánt.
Egyik legszebb méltatást egykori tanítványától,
dr. Marton József római katolikus teológus, kanonok,
pápai káplán részéről hallhatta a közönség: Kiss Hajnal sugárzó személyiség volt, ki nem alvó fény maradt
mindvégig, aki úgy melegített, hogy nem égetett, hajnalcsillagként úgy világított, hogy megtörte a csüggedő embert beborító sötétséget. Tanárként értéket
hordozott és értékeket továbbított, mélységes lelki
töltettel, soha ki nem fogyó lendülettel rendelkezett,
Istenbe vetett erős hittel élte tanári hivatását.
A városi önkormányzat nevében felszólaló Szentgyörgyi Ildikó jegyző kiemelete: egy közösségnek
nemcsak utakra, járdákra, csatornázásra van szüksége, hanem a lélek tápálására is, Hajni néni pedig ezt
a nemes és nehéz feladatot végezte évtizedeken át, és

Nyárádszereda még sokáig táplálkozhat abból a tudásból, a magyar irodalom iránti szeretetből, amelynek
magvait a tanárnő vetette el.
Gráf Hajnalka Márta Zsil-völgyi református lelkészi családból származott, Kolozsváron végezte az
egyetemet, Marosvásárhelyen a leánygimnáziumban
kezdte tanári pályafutását, majd Nyárádszeredába
került, ahol 1962-1985 között, nyugdíjba vonulásáig
magyar irodalom szakos tanárként dolgozott a helyi középiskolában. Munkássága maradandó volt a
nyárádmenti kisváros és annak környezete számára:
későbbi irodalom szakos tanárok, pedagógusok, lelkészek, színészek nőttek ki a szeredai líceumból, de
aki kétkezi munkás lett, az is verset és olvasást szerető
ember maradt. A tanárnő úgy gondolta, hogy őszinte szeretettel meg lehet változtatni a világot. Ezért is
telepedett át Nyárádszeredába, segítette munkájában
férjét, dr. Kiss Endre egykori körorvost, nevelte gyermekeiket, unokáikat ugyanebben a szellemben

Van képünk hozzá

Díjat nyertek a csíkfalvi kis színjátszók

Újabb székely zászló áll Szereda főterén

Zászlót avattak a Szent László lovagok

Lángolt, világított, tanított
Ő volt néhai Kiss Hajnal tanárnő
(1. oldal)

Új sportpálya épül Vajában

nyárádmenti

2

KIS ÚJSÁG

Az elmúlt időszak pörgős volt, rengeteg munkát, utánajárást igényeltek a közbeszerzések,
az építkezési és egyéb engedélyek beszerzése. Eddig csak a papírok gyűltek, de a következő
két évben a szemmel látható, kézzel fogható megvalósítások következnek – ígéri Magyari
Péter polgármester.

A jelenlegi községvezető első pályázata
volt az, amely a vármezei kultúrotthon feljavítását célozta meg az országos vidékfejlesztési program (PNDR) keretében. A tetőzetet
már előzőleg kicserélték, így most az épület
többi részének teljes felújítása zajlik: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, a villanyhálózat,
színpad és a mosdók felújítása, parkettázás,
légkondícionálás, központi fűtés szerelése,
udvarrendezés. Mindez 200 ezer euróba kerül, ehhez még hozzáadódik a belső felszerelés: függönyök, székek, hangosítás, udvari

padok megvásárlása. A kivitelező két héten
belül befejezi a munkálatokat és egy hónapon
belül átadják az épületet.
Elkezdődött a csatornázás
A községi szennyvízhálózat kiépítését
két lépésben kívánja megvalósítani az önkormányzat, hogy ne kelljen hatalmas önrészeket
bevállalnia. Az első fázisban 1,2 millió euró
értékű támogatást pályáztak meg a PNDR
keretében, ebből Deményháza alatt megépül
egy szennyvíztisztító állomás, kiépül 15 km
csatornázási fővezeték, továbbá némi vízbevezetés és rácsatlakoztatási munkálat is be
van tervezve. A kivitelezés a tavaly ősz folyamán kezdődött, magába foglalja Deményházát, Mikházát, Köszvényest és Remetén a
központig terjedő szakaszt. A község önrészként az ülepítőállomás és 3 pumpaház áramellátását kell megvalósítsa, ami 100-150 ezer
lejbe kerül.
A második lépésre egy második pályázatot nyújtottak be, ezúttal a helyi fejlesztések országos programjára (PNDL). A tavaly

decemberben meg is kötötték a támogatási
szerződést és lezajlott a közbeszerzés is. A
nyertes cégnek 45 napon belül be kell mutatnia a tervet, majd annak jóváhagyása után
elkezdheti a kivitelezési munkálatot is. Ennek során Vármező kivételével mind a négy
településen kiépítik a hálózatot a mellékutcákban is, beleértve Remete felső részét is.
A beruházás értéke 10,5 millió lej, ehhez a
község önrészként a pumpaházak áramellátását kell biztosítsa. A kivitelező már a nyár
végén elkezdi a munkálatot, amelyet 2020-ig
kell befejeznie.
Aszfaltozni fognak
Egymillió eurós támogatást nyert a község a PNDR keretében a mellékutcák aszfaltozására, ezért a polgármester ezúton is
cáfolja azokat a híreszteléseket, hogy nem
lesz utcakorszerűsítés. A közbeszerzési eljárást hamarosan meghirdetik, a tervezés már
készen van és le is van ellenőriztetve. A beruházás során 7545 méteren aszfaltoznak azokban a mellékutcákban, ahol megtörtént vagy
még az idén megtörténik a csatornázás. Így
Mikházán a Peresig és a római romokig aszfaltoznak, Köszvényesen az iskolától a kultúrotthonig, Remetén a futballpálya, az orvosi rendelő, a Döngő felé, Köszvényes felé a
Döngő utcát, továbbá az Árokközét, valamint
az iparzóna felé, míg Vármezőn a községi
úttól a vonatállomás felé. E két utóbbi utca
sok pontszámot hozott a községnek, de így
is alig két ponton múlott, hogy a pályázatuk
nyerő lesz-e.
Ezért a polgármester a lakosság türelmét
kéri, amiért feltúrják az utcákat és egy ideig
azok sárosak, porosak, hepehupásak lesznek,
de mindenkinek be kell látnia, hogy a csatornahálózat lefektetése előtt nem lehet aszfaltozni. Ugyanakkor felkérnek mindenkit, aki
még nem köttette be az ivóvizet, hogy amikor
a csatornahálózattal az utcájában dolgoznak,
kérjék a vízvezetéket is, mert aszfaltozás után
legkevesebb öt évig nem lehet többet felbontani a terepet a vezetékek miatt.
Napközi épül
A napokban kezdik el Remetén egy kétszintes, teljesen különálló és korszerű épület,
a napközi építését. Az ingatlan a mostani
óvoda és kántori kert között fekszik majd, az
építkezés után az udvart is rendezik és játszótér is épül rajta. Az épületben hat tanterem,
egy kis előmelegítő konyha, egy ebédlő, egy
orvosi szoba és elkülönítő, egy iroda, mellékhelyiségek kapnak helyet, a pincében raktár,
kazánház, mosó- és szárítóhelyiség lesz. A
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Csaba királyfit ünnepelték

Vendégoldal: Nyárádremete község

Javítják a vármezei
kultúrotthont

nyárádmenti

beruházás értéke 640 ezer euró, ebből 140 a
község önrésze, a többit a PNDR-től kapják.

A kivetelezésre szánt idő 18 hónap, de szeretnék a következő őszig befejezni, hogy ne
kelljen minden tanévkezdéskor ugyanabban
a helyzetben találniuk magukat, hogy nincs
elégséges osztályterem. A gyereklétszám
nem csökkent, idén is két kiscsoport fog indulni, de a meglévő óvodában szűkösek, kicsik a termek, és nem is elegendőek.
Megújul a rendelő
A PNDL-n nyertek támogatást a remetei
családorvosi rendelő teljes felújítására: tetőzet és nyílászárók cseréje, villanyházlózat és
mosdók felújítása szerepel az elképzelésben,
de az épület beosztását is átalakítják: elöl
kapnak helyet a fogadó helyiségek, hátul lesz
a családorvos szolgálati lakása. A beruházás
értéke 640 ezer lej, a tervezésre és kivitelezésre meg is történt a közbeszerzés.
Köszvényes sem marad ki
Pályázatot nyújtottak be a PNDR keretén
belül, hamarosan következik a közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés: Köszvényesen
felújítják és bővítik a művelődési otthont.
Megújul a tetőszerkezet, a villanyhálózat, a
mosdók és a fűtésrendszer, továbbá kis kazánházzal bővül az épület. A támogatási szerződést aláírták, így 180 ezer eurót kaphatnak
a kivitelezésre.
Vannak még tervek
Folyamatban van a közbeszerzés, és
még az idén szeretnék megvásárolni a közterület-fenntartó gépeket. Ugyanis a község
a LEADER programon 50 ezer eurót nyert,
ugyanennyivel megpótolva vásárol egy traktort utánfutóval, villával, kupával és padkanyíróval.
A tavasz folyamán pályázatot nyújtottak
be a remetei iskola bővítésére és felújítására a
POR keretében. Ha kérelmük nyerő lesz, akkor az épület régi szárnyát egy tetőtéri résszel
bővítenék, ahol 4 osztálytermet alakítanának
ki. Távlatilag egy tornaterem építésében is
gondolkodik a községvezetés.

Hatodik alkalommal rendezték meg június 9-10-én Csaba királyfi ünnepét Nyárádszeredában.
A rendezvény
célja olyan
kulturális és történelmi
programok
szervzése,
amelyek
a székely
öntudatot
erősítik
Marosszék
és Székelyföld lakóiban. Első
nap
szabadidős programokra fektették a hangsúlyt,
délelőtt hat csapat látott hozzá ebédet főzni,
a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat
szerveztek, és a gyerekek részvételével Csíki
Sándor foci emlékkupa zajlott, míg a délutáni hivatalos megnyitót követően a felnőttek
csaptak össze. Boldog István magyarországi képviselő köszönetet mondott azoknak a
szeredai fiataloknak, akik támogatták az idei
választási kampányát, majd a szervezőkkel
együtt ő is díjazta azokat a diákokat, akik országos és megyei vetélkedőkön versenyeken
kiemelkedő eredményeket értek el, valamint
az őket felkészítő pedagógusokat. Ezt követően a színpadon Kátai Judit tanítónő diákjai
mutatták be a Hadak útja című mondát, a
művelődési házban a Székelyföldi Legendá-

rium rajzfilmeit vetítették, majd a színpadon
fellépett a Ferencz Örs vezette szeredai iskolai gyerekkórus. A magyarországi Szkítia esti
koncertjét megelőzően a Pannónikum együttes lépett fel.
Másnap reggel a rigmányi Mátyás-huszárok felvonulása után a főtéri unitárius
templom előtt székely zászló került egy újonnan felállított árbócra. A zászlóadományozó
SZNT elnöke, Izsák Balázs kifejtette: a székely zászló a szabadság jelképe, a szabadság
pedig Isten ajándéka. Nem hátrál Nyárádszereda közössége és az SZNT sem, úgy, ahogy
azok a falvak sem, amelyek új lendületet
adnak az autonómiaküzdelemnek és székely
zászlókat avatnak.
Ezt követően a temetőben néhai Csíki
Sándor politikus, közíró, tanár, önkormányzati képviselő és az autonómiaküzdelem harcosa síremléke előtt tisztelegtek. Varga Sándor
nyugalmazott lelkész arra hívta fel a figyelmet: nem hatalmi parancs hozott ide, hanem
fejet hajtani gyülekeztek egy szerény, becsületes, munkabíró és betegségében is istenhívő
ember emléke előtt. Bíró József Attila önkormányzati képviselő szerint Csíki “ha letekint
néha ránk az ősök csillagösvényéről, büszkén
mosolyodik el, mert jó munkát végzett”. A
négy éve elhunyt közélteti személyiség sírjánál szavazatok hangzottak el, részletet olvastak fel utolsó kötetéből, elénekelték kedvenc
dalát és fenyőfát ültett fejfája mellé.
A református templomban tartott ünnepi istentisztelet után a templomkertben álló
Csaba királyfi szobornál folyatódott az ünneplés, emlékezés. Szűcs Péter, az EMI helyi
elnöke kiemelte: Csíkinek köszönhető Csaba

Június 17-én újabb hat jelöltet ütött
lovaggá és fogadott tagjai sorába a Szent
László Társaság (1861) és Rend Backamadarason. Ezzel az erdélyi szék már tizenkét
lovaggal és tizenegy
apróddal rendelkezik, és jó úton halad
affelé, hogy elnyerje
a törszéki rangot.
Idén a backamadarasi
Koncz
Karola, a székelyudvarhelyi mérnök-fafaragó Benczédi László, a makfalvi
Vass Imre polgármester, a kibédi dr. Sebesi
B. Szilárd orvos, a hármasfalusi Nemes Csaba István vállalkozó és a gegesi Tőkés Attila
lelkész az, akiket Isten elhívott, hogy hittel,
reménységgel és szeretettel szolgáljanak,

harcoljanak azokért az értékekért, amelyeket
ez a lovagrend megőrzött: a keresztény erkölcsért, értékek, hagyományok ápolásáért, a
magyar nemzetért.
Nt. l. Koncz László
Ferenc, a rend erdélyi
széktartója bejelentette, hogy a káptalan jóváhagyta, a főkapitány
pedig elrendelte a hat
jelölt lovaggá ütését
és az erdélyi széktartó
rangemelését. Az eskü
letétele után v. l. Imre László főkapitány az
avatópallossal egyenként lovaggá ütötte őket,
az erdélyi széktartót pedig lovagkeresztes
rangemelésben részesítette. A rend idén az
abodi Marton Antalnak nyújtott át érdemkeresztet. Az ünnepi alkalomra a tagok adomá-

királyfi szeredai szobra is. Nem volt könnyű
akkoriban szobrot állítani, de harcos természete és tenniakarása elérte célját. Soós Zoltán, Magyarország csíkszeredai konzulja úgy
véli: ez a szobor annak a jelképe, hogy nem
a nehézségek és kihívások, hanem a rájuk
adott válaszok a fontosak, a szeredaiak pedig
bebizonyították, hogy nem félnek a nehézségektől és hogy az erdélyiek nem másodrendű
állampolgárok saját szülőföldükön. Az MPP
elnöke, Biró Zsolt örömmel állapította meg:
ma is kedvező a csillagok állása, a Kárpátmedencében erősödő magyar közösségek
egyre sűrűbbre szövik a nemzet szövetét és
körvonalazódik a határok fölött egyesülő
Kárpát-haza. Csíki Sándor szorogosan gyújtogatta írásaiban a lármafákat, és ma is lármafákat kell gyújtani, mert anyanyelvünk,
identitásunk, szülőföldünk és lélekszámunk
veszélybe került – fogalmazott.
A művelődési házban a csíkcsomortáni
Gál László Fafaggatás című kiállítását nyitották meg, majd a székelyudvarhelyi Balázs Árpád néhány kiadványát mutatták be.
A szervezők idén is átadták a Csaba királyfi
díjat, amelyet értékeink megbecsülésére, felmutatására és azon személyek méltatására
hoztak létre, akik közösség- és értékteremtő
munkájukért köszönetet érdemelnek. Idén a
díjat az 1995-ben alapított és 2004-ig működő Bekecsalja közéleti-irodalmi lap szerkesztősége kapta. Az ünnepi rendezvénysorozat
zárásaként Köő Artúr történész, a Trianon
Múzeum munkatársa tartott kimerítő előadást
az első világháborút lezáró 1918-as történésekről Volt/van-e a románoknak történelmi
joga Erdélyre? címmel.

Új lovagokat avattak
nyából elkészült az erdélyi szék saját zászlaja
is, így ennek felavatására is sor került.
Ft. Imre László főkapitány nagy eredménynek és élménynek tartja azt, hogy
megkétszereződött az erdélyi Szent László
lovagok száma, hogy az erdélyi szék soraiban két év alatt ilyen létszámgyarapodást
tapasztalhatnak. Idén a rend húsz személy
lovaggá ütéséről döntött, ebből legtöbbet, hatot Erdélyben avattak. Koncz László Ferenc
erdélyi széktartó úgy tartja, fontos a csapatépítés, a további létszámgyarapodás, hogy
minden erdélyi székben képviselve legyenek
és elnyerhessék a törzsszéki címet. Ami a lovagkeresztes rangemelést illeti, Koncz úgy
érzi, ezzel a rend elismerte az ő eddigi széktartói tevékenységét, és ezután a káptalanban
is tevékenyen tud majd képviseleti munkát
ellátni.

Az iskolát ünnepelték
Június 3-án a lukafalvi Rákossi Lajos
Általános Iskola fennállásának 150. évfordulóját ünnepelték. A faluban a mai intézmény
elődjét 1868-ban alapította Rákossi Lajos
egykori református lelkész-esperes. Az ünnepi istentisztelet keretében zajlott megem-

lékezésen felszólalt a névadó dédunokája,
Rákossi Zoltán bányamérnök, Iszlai Tibor
polgármester, Airizer László iskolaigazgató
és Csorba István a Rákóczi Szövetség részéről. Ezt követte az iskola ünnepi műsora,
majd a Rákóczi Szövetség könyvekkel aján-

dékozta meg az intézményben tanuló gyerekeket. „Gyermekeink jövője is megkívánja,
hogy itt olyan iskola legyen, amelyből közvetlenül mehetnek magasabb iskolába” – az
egykori lelkész gondolata volt a rendezvény
mottója is.
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Ismét ott voltak a Legendáriumon
Tavaly szervezték meg első alkalommal a Székelyföldi Legendáriumot
Székelyudvarhelyen, idén viszont már Kárpát-medenceivé bővítették. Míg
tavaly két csapat képviselte a Nyártádmentét, idén már három iskola csapata utazott a karneváli rendezvényre.

Tisztelt ügyfél!
Tisztelt vásárló!
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lyamán szeretne pihenni, tanulni, mesterkurzusokra iratkozott be, zenélni
szeretne, majd az érettségi után felvételizne egy zenei egyetemre. Vonzza a
külföldi zenetanulás, idővel szeretne mint zenekari tag, mint kamarazenész
és szólista is színpadon lenni – vallotta be Rebeka, aki a verseny lezárulta után különdíjjal “vigasztalhatódott”. A gálaműsor végén a székelyföldi
születésű Molnár Levente Liszt-díjas budapesti operaénekes egy különdíjat
ajánlott fel a nyárádmenti fiatalnak, egy mesterkurzus teljes körű finanszírozását. Rebeka szerint a mesterkurzusok nagy továbbfejlődési lehetőségeket rejtenek, “minden zenész csillogó szemmel gondol rájuk”, így érhetően
ő is örül ennek a díjnak, amely mindenképp segítségére lesz a következő
időszakban.

Értékes díj a tehetséggondozásért
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 7:30-16:30
szombat 7:30-13:00
Telefon:0745067577

Tündérek, angyalok, ördögök, óriások, királyok, juhászok, menyecskék, papok, székelyek és székelyföldiek lepték el a Székelytámadt várat,
hogy bemutathassák az általuk választott, többnyire lakóhelyükről vagy annak közeléből gyűjtött mondát, legendát. Vidékünkről a szeredai 4. osztályosok Csaba királyfi, a csíkfalvi kisiskolások a magyarósi Leánydombok,
a magyarósi gyerekek pedig a helyi Csergő Kata mondáját mutatták be.
Az 1-4. osztályosok csoportjában a Csíkfalvi Általános Iskola Tündérkert csapata vitte haza a második díjat. Balogh Tünde tanítónő és igazgató
úgy nyilatkozott: fontos, hogy a gyerekek is megismerjék múltunkat ilyen
keretek között is, mert csak a múlt ismerete adhat jövőt is nekik. Marton
Erzsébet Zsófia óvónő hozzátette: a csapat közel két hónapig készült, a
gyerekeknek tetszett a kiválasztott monda, a sok beleszőtt mondóka, gyemekjáték, így odaadással, lelkiismeretesen dolgoztak. Nem is reméltek
ilyen helyezést, de ez elégtétel mindenki számára, mert az iskola nevéért
dolgoztak és maguk mögött tudják az intézmény és a szülők támogatását
és bizalmát is. A zsűri is kiemelte a darabot azért, mert a gyerekek nem egy
előadást, hanem egy játékot vittek a színpadra.
A magyarósi diákok első alkalommal vettek részt a Legendárium
Karneválon. Azért kapcsolódtak be, mert úgy gondolták, hogy ez egy jó
alkalom arra, hogy egyúttal felkutassák és megismerjék saját településük mondáit, s a helyi értékek mellett megismerjék a székelyföldieket is
– árulta el Adorjáni Éva tanítónő. A szeredai csapat tavaly is részt vett,
ezért a végős negyedikesek idén azért jöttek el, hogy egyrészt még egy
utolsót kiránduljanak együtt és mutassanak be egy előadást, másodsorban
színpadra álljanak, kipróbálják önmagukat. Kátai Judit tanítónő szerint a
szervezők is sokat tanultak a tavalyi tapasztalatokból, külön élmény volt a
főtéri felvonulás is.

Nyárádmenti lány a Virtuózokban
Nyárádmenti lány is szerepelt idén a magyar közmédia által
közvetített klasszikus komolyzenei
tehetségkutató műsorban, a Virtuózokban.
A 18 éves karácsonyfalvi Pethő
Rebeka fuvolával bűvölte el a nézőket. Rebeka, a vásárhelyi művészeti
szaklíceum zene szakos tanulója
2010-ben döntötte el, hogy zenét
szeretne tanulni, mivel testvére is hasonló pálya felé kacsingatott, otthon
pedig zeneszerető nevelést kapott.
A Virtuózokba már tavaly is jelentkezett, de akkor csak az előválogatóig jutott el, ám ebben az évben
sikerült továbblépnie. A válogató
előtt volt még két meghallgatás, az első online zajlott hanganyag beküldésével, a következő pedig egy budapesti zeneiskolában szakmai zsűri
előtt. Itt és a televíziós válogatón Carl Reinecke D-dúr fuvolakoncertjének
második tételét játszotta. Az elődöntőben a Liszt Ferenc Kamarazenekar
kíséretében F. Devienne fuvolakoncertjét adta elő, de nem jutott be a döntőbe. Ennek ellenére egy percig sem volt letörve, elégedett volt, hiszen sok
tapasztalot szerezett és csodálatos embereket ismerhetett meg a Virtuózok
alatt, ami igazán fontos számára. A 11. osztályt végzett lány a nyár fo-

Június 8-án rangos elismerést
vehetett át a magyar kormány képviselőitől a remetei Fodor Flóra
tanítónő. A pedagógust az elmúlt
években végzett eredményes tehetséggondozói munkájáért díjazták
Budapesten.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárságához
tartozó Új Nemzedék Központ a
Nemzeti Tehetség Programmal karöltve áprilisban tett közzé felhívást
a „BONIS BONA – A nemzet tehetségeiért” díjra, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző
szakemberek, tehetségsegítők és
tehetséggondozó szervezetek erkölcsi és anyagi elismerése céljából.
Fodor Flóra 22 éve tanít Remetén, ebből 13 évig óvónőként, jelenleg tanítónőként tevékenykedik, és 24 éves pedagógusi munka után nemrég nagy
örömmel értesült a “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj elnyeréséről.
A tanítónőt kolléganője, Fülöp Melinda óvónő és Ács Ibolya szülő jelölték,
erről nyilván őt is értesítették, ugyanis számos adatot, versenyeredményt
kellett feltölteni az internetes jelölőfelületre. A díjat az Országos Tehetséggála keretében a Pesti Vigadóban adta át Rétvári Bence miniszterhelyettes
és dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár.
A díjjal pénzösszeg is jár, ám ezt a tanítónő meg szeretné osztani
mindazokkal a tehetségekkel, akiknek az eredményeire hivatkozhatott
a pályázatban: ők egy egynapos ingyenes kiránduláson vehetnek részt.
Ugyanakkor további pályázatokat szeretne írni részükre a Nemzet Fiatal
Tehetségeiért Ösztöndíj és az Ady Endre Ösztöndíj programok keretében.
“Természetesen nagyon örültem a díjnak, és azt gondolom, sok lelkes pedagógus megérdemli közülünk ezt a rangos elismerést. Jólesik, elégtétellel
tölt el, és ösztönöz a további munkára a jelenlegi tanítványaimmal” – nyilatkozta lapunknak a kitüntetett pedagógus.
Fodor Flóra mintegy tíz éve foglalkozik komolyabban és tudatosan tehetséggondozással és tanítóként valamennyi műveltségi területen kipróbálta a tehetséggondozást. Két alkalommal is részt vettek tehetséges tanítványai a Fölszállott a páva népzenei televíziós vetélkedőn, 2015-ben Fodor
Dániel énekes szólista, 2017-ben a Gyöngyszemek énekegyüttes (Lénárd
Imelda Laura, Veres Orsolya, László Emőke, Simó Krisztina Henrietta).
Népdalénekes tanítványai számos megyei, regionális és országos megmérettetésen szereztek különféle díjakat. 2013-ban Lénárd Imelda Laura a
székelyföldi népdalvetélkedők dőntője díjazottjaként kijutott Budapestre,
a Kárpát-medencei Fiatal Népdalénekesek Találkozójára, ahol sikerrel szerepelt a gálán, de már 2011-ben az országos Kányádi Sándor versmondó
versenyen minisztériumi dicséretben részesült. Egy másik tehetséges tanítványa Ács Szilárd volt, aki 2015-ben a Széllyes Sándor népmese- és
humorvetélkedő megyei döntőjén második díjban részesült, 2016-ban két
országos megmérettetésig jutott vers-, illetve regemondás területén. A Marosvásárhelyen megszervezett országos regemondó versenyen minisztériumi dicséretben részesült. Tavaly Flóra újabb tanítványa emelkedett ki,
Nagy Orsolya meseíró díjazottja lett Az én mesémet adom neked című,
Kárpát-medencei tehetséggondozó pályázatnak.
“A tehetséggondozás számomra feladat, kötelesség, az oktató-nevelő
munkám része. Meglátni valakiben az igéretet, a tehetség aprócska szikráját – örömteli felfedezés számomra. Megtanítani bízni önmagában, kibontakozni és szárnyalni – örömteli munka” – vallja magáról a remetei
tanítónő.
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.„Állatian” jó vakációs bibliahét
Több mint tíz éve szerveznek minden nyáron vakációs bibliahetet a Székelytompai Missziói Református Egyházközségben. Az
ideire június 18-23. között került sor.
Az első két napi tevékenység a gálfalvi iskolában folyt, majd a
csapat táborozni indult a jobbágyfalvi Tündér Ilona Vendégházba,
itt folytatódott az együttlét péntek délutánig.
A délelőtti tevékenységeket a KOEN
alapítvány által megszerkesztett és kiadott
munkafüzet segítségével vezették le, ami
nagy segítség, hiszen
készen kapják a történetek feldolgozását, a
kézimunka ötleteket,
az aranymondások feldolgozásának módozatait.
Idén Állati küldetés címmel hívogatták a gyerekeket a tevékenységekre, akik így naponta egy-egy állathoz kapcsolódó ismeretekkel is gazdagodtak. A napi fontos üzenetet bibliai történetek
kapcsán kapták, az aranymondás segítségével érthették meg, hogy
mi a mi küldetésük az adott napon. Első nap a segítőkészségre buzdított a történet, második nap arról bizonyosodhattak meg, hogy
Isten ígéretei beteljesednek. A harmadik napi történet arra hívta
fel figyelmüket, hogy maradjunk időnként csendben, még ebben
a rohanó világban is, amikor minden megpróbálja elterelni figyelmünket, halljuk meg Isten hangját. A tékozló fiú történetéből rájöhettek, hogy Isten segít helyrehozni kapcsolatainkat, utolsó nap
pedig megérthették, hogy mindenki fontos az Úr számára. Az a
legnagyobb feladat, hogy észrevegyük, miben vagyunk jók, milyen tálentumokat kaptunk Istentől a szolgálatra, és meglássuk azt
is, kinek van szüksége ránk.
A gyerekek lelkesen kapcsolódtak a történetek feldolgozásába, az aranymondások tanulásába, nagyon sok éneket is elsajátítottak, és szép kézimunkák készültek a hét folyamán. A közel 40
résztvevő mindegyike jól érezte magát, annak ellenére, hogy több
generáció volt együtt, a legkisebb gyerek 7, a legidősebb 20 éves
volt. Azok a fiatalok, akikkel 12 évvel ezelőtt kezdték a foglalkozásokat, most segítőként voltak jelen, reggeli tornát, játékokat
vezettek, irányítgatták, segítették a kisebbeket. Itt töltötte a hetet
szeretteivel a magyarországi Cserépváralja polgármestere is, aki
által történelmi ismeretekkel is gazdagodhattak a gyerekek. A
résztvevők visszajelzései azt mutatják, hogy mindenki jól érezte
magát, rengeteg élménnyel gazdagodott, és ami nagyon fontos,
hogy közelebb került Istenhez és az Ő szeretetéhez – számolt be
a táborról Gáspár Ildikó szervező, akitől azt is megtudtuk, hogy
idén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően vihették
táborba a gyerekeket, és szervezhettek számukra egész napos tevékenységeket.

SPORT
Ötödször bajnok a Farel
Megszakadt ugyan a veretlenségi sorozata, de idén is magabiztosan nyerte a megyei labdarúgó 5. liga Középső csoportját a
harasztkeréki Farel.
A csapat a tavalyinál valamivel gyengébb eredményt ért el, a
lehetséges 60 pontból “csupán” 53-at gyűjtött be: míg tavaly egy
dönetelen kivételével minden mérkőzét megnyert, idén elveszített
egy mérkőzést és kétszer döntetlennel hagyta el a pályát. A május
20-án elveszített mérkőzéssel megszakadt a csapat négy év óta (!)
tartó bajnoki veretlenségi sorozata, “csak” 91 meccset tudott zsi-
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nórban pozitívan jegyezni (!) – jegyezte fel a csapat “krónikása”,
Tanászi János másodedző. Így 8 pontos előnnyel nyerte meg a
bajnokságot, s ezzel zsinórban negyedszer szerzett bajnoki címet,
s immár ötödikszer jegyezhették neve mellé a trófeát. A csapat ebben az idényben +70-es gólarányt jegyzett, ezzel a legjobb támadó- és védősort tudhatja magának a csoportban, míg a bajnokság
és csapat “házi” gólkirálya idén Julian Ormenișan lett, aki 31 alkalommal talált be. Az utolsó hat évben a Farel 17 trófeát gyűjtött
be, kezdve a községszinten rendezett bajnokságoktól a bajnoki
mérkőzéseken át a Románia Kupákig és az országos Székely Kupáig (2016). Mindezt a csapat Farkas Elek tulajdonosnak köszöni,
akinek ezúton is kívánnak mielőbbi gyógyulást.
A csapat nagyon jól kezdte a
bajnokságot, végig
magabiztosan gyűjtötte a pontokat, de
a Románia és Székely Kupákban való
szerepléssel a végére zsúfolttá vált a
játékprogram, de a
bajnoki cím mellett
sikerült bejutniuk a
Székely Kupa döntőjébe is – mondta el Tanászi, míg Nagy-Simon
László vezetőedző is a szinte tökéletes bajnoki szereplést emelte
ki.

Ismét bajnok Nyárádremete
Nehéz küzdelem révén, de ismét Remete zárta éllovasként a
Maros megyei labdarúgó 5. liga Északi csoportját.
Drámai küzdelem folyt ebben az évadban az Északi csoportban
a bajnoki címért, egy adott pillanatban négy csapat is esélyesként
küzdött. A végig listavezető Remete az utolsó előtti fordulóban
fontos győzelmet aratott hazai pályán a 47 éves Török Csaba István
góljával (!), amit az utolsó fordulóban egy köhéri győzelemmel is
tetézni tudott,
így gond nélkül
ünnepelhetett.
A bajnokságot
elcsüggedve
kezdte a csapat,
amely Kádár
Levente halálával elveszítette elnökét, de sikerült új vezetőséget választani és
talpraesett, minden nap a csapatért dolgozó új elnökre találni Lunka Sándor személyében, de sok segítséget kaptak Fórika Szilárdtól, valamint a község vezetőjétől, Magyari Pétertől és helyettesétől, Szász Leventétől is. Ami a folytatást illeti, Remete továbbra is
az 5. ligában kezd az ősszel, és Török ismét ott lesz a pályán, mert
a lelkes vezetőket és a csapatot nem akarja magukra hagyni, és ő
sem tudna könnyen búcsút inteni a focinak. A csapat 2014-15-ös
és 2015-16-os idény után a 2017-18-as kiírás végén is átvehette a
bajnoki serleget, amelyet az utolsó mérkőzés után hagyományosan
teherautóra ülve végighordoztak a községben.

Zárás a 6. ligában
Igen szorosan alakult az élboly a nemrég lezárult idei labdarúgó 6. ligában.
Somosd 54 ponttal az élen zárt, míg Nyárádgálfalva 53 ponttal
kénytelen volt beérni a második hellyel, Jedd 52 ponttal a dobogó harmadik fokán végezte a bajnokságot. A további nyárádmenti
csapatok közül 4. helyen Csíkfalva zárt, Koronka a 6., Bere a 8.
helyen végzett a tíz csapatos csoportban.
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