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Két beruházás folyik Vajában

Munkateleppé vált a vajai volt iskola udvara: Ákosfalva
tanácsa az év elején jóváhagyta az üresen maradt épület felújítását és udvarának hasznosítását: az ingatlant többfunkcióssá
teszik – tudtuk meg Osváth Csaba polgármestertől.

Az épületben egykor polgármesteri hivatal működött, majd
iskola és óvoda, de mára felszabadult. Ifjúsági házként emlegetik a készülő létesítményt, de valójában többcélú lesz az épület.
Az egyik részében vendégszobákat rendeznek be, lesz konyha,
valamint egy nagyobb terem. Az épület másik felében mosdórészt alakítanak ki tusolókkal és öltözőkkel. Külső-belső teljes
felújításon esik át az épület, a munkálatot az önkormányzat
kis munkacsoportja végzi: leverték a vakolatot, letisztították
a falakat, kicserélik a nyílászárókat, a villanyhálózatot, az esővízcsatornákat, felújítják a pincét, megoldják a vízellátást, az
épületet újravakolják, a tetőzet is megújul. Az átadott épületben
az ifjúság kisebb rendezvényeit vagy családi eseményeket lehet lebonyolítani, továbbá a vendégszobákat a testvértelepülési
küldöttségek érkezésekor hasznosítják majd. Az önkormányzat
az év elején megszavazott összeget költségvetés-kiigazítás után
nemrég újabb 50 ezer lejjel toldotta meg, hogy a munkálatokkal
haladni tudjanak.
Ugyanazon a telken egy másik beruházás is elkezdődött,
egy többfunkciós, műgyepes sportpálya építése. A beruházásra
a község 50 ezer eurót hívott le pályázaton a nyárádmenti LEADER pénzkeretből, de ez az összeg kevésnek bizonyult, ezért
ide 90 ezer lejt utaltak ki saját alapból.
Elkezdődött az útjavítás

Közel két hónapja elkezdődött a Székelysárd-SzékelymosonVece-Székelybő közötti községi út korszerűsítése, ezzel a félreeső táj elszigetelődése is
megszűnhet.
Rég óhajtott beruházás
vette kezdetét:
a Sárdot Bővel és Agárddal összekötő
községi
út
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mintegy 7,5 km szakaszának leaszfaltozását indította el a szeredai önkormányzat. A 6,7 millió lej értékű támogatási szerződést
tavaly novemberben írta alá a városvezetés a fejlesztési minisztériummal, végül idén áprilisban kötötték meg az ötmillió lej
értékű kivitelezési szerződést.
A munkálatok el is kezdődtek, a cég egyészt a falvak közötti
útszakaszon a sáncok kiásásán dolgozik, másrészt Bőben folynak látványosabb munkálatok, ahol a sáncok kibetonozása és
útalapozás is folyik. Tóth Sándor polgármestertől megtudtuk,
hogy a tervben csak részlegesen szerepelt a sáncok betonozása
és bejárati hidak építése, ezért most azon dolgozik a tervező,
hogy módosítsák az eredeti elképzelést, és a településeken belül
minden porta előtt egységes bejárati híd épüljön és a sáncokat
kibetonozzák. Az elöljáró elégedett a munkálatok ütemével és
azt ígéri: ha az időjárás is kedvező marad, akkor heteken belül
megkezdhetik az első aszfaltréteg lehúzását, a teljes munkálatot
pedig az év végéig befejezik.
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Két év alatt hétmillió euró

Polgármesteri megbizatása felénél számadást végzett Bányai István, Jedd elöljárója, aki 2016 nyarán foglalta el a községvezetői állást.
Munkájának első évében a tennivalók megtervezésére, az
anyagi források megteremtésére, a pályzatokra fektette a hangsúlyt, és a mintegy kéttucatnyi projektet tartalmazó mappájába
már sikereket is bejegyezhetett: hét millió eurót tudott lehívni
a község számára, így a második évben elkezdődhettek a megvalósítások. Jelenleg öt munkatelepen zajlank infrastrukturális
fejlesztések: bővítik és felújítják a jeddi óvodát, járdaépítés folyik a község négy
településén, bővítik
az
ivóvízhálózatot, hozzáláttak a
buszmegállók újjáépítéséhez és a
közvilágítás teljes
korszerűsítéséhez.
Mindezek mellett májusban megnyitották a Kincses kör nevet viselő kerékpáros túraútvonalat,
és elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés a község területén.
Egyik leghangsúlyosabb projektjük a kirekesztettség és szegénység leküzdését célozza meg a községben. A 2020-ig zajló
összetett akciócsomag több kis projektet tartalmaz, mint bizonyos övezetekben az illegálisan épített házak tulajdonjogának
tisztázása, rendezése, környezettisztítási akciók, egészségügyi
szolgáltatások, kisvállalkozások indítása, az iskolaelhagyás
csökkentése. A polgármester szerint ennek a hatalmas programnak az a legnagyobb haszna, hogy a konkrét intézkedések révén
valós esély van a szegénység visszaszorítására, és nemrég elindult az Iskola mindenkinek nevű felzárkoztató program is.
A tervek szerint idén elkezdik a Jedden csatornahálózat
kiépítését, felújítják a művelődési otthont, aszfaltozni fognak
Kebelében és Agárdon az iskolákig, beüzemelik a kibővített
községi kamerarendszert, elkészül a község új honlapja. Nagy
lépésnek tartják azt is, hogy hamarosan átadják a vízhálózatot
az Aquaserv szolgáltatónak. Bányai István köszönetet mondott
annak a csapatnak, amellyel jelenleg több projekteken dolgozik
a napi problémák megoldása mellett. A polgármester reméli,
hogy négy éves mandátuma végén a községfejlesztésre lehívott
pályázati támogatások értéke meg fogja haladni a tíz millió eurót.

közterület
Húsz éves a jobbágytelki néptánctábor

Hamarosan elkezdik a selyei út
korszerűsítését

– Emlékezés, emlékjelállítás a jubileumi évfordulón –

Idén huszadik alkalommal szervezték meg
Jobbágytelkén a Marosszéki népzene- és néptánctábort. Halálának tizedik évfordulója lévén, a
szervezők és a táborozók
néhai Balla Antalra, az
egykori híres jobbágytelki néptánccsoport és kórus létrehozójára és szerNéhai Balla Antal
vezőjére is emlékeztek,
megkoszorúzták a sírját és elénekelték kedvenc
dalait. Ugyanakkor az Ötösfenyő nevű dombtetőn
kopjafát is állítottak. Az első öt esztendőben évenként egyet, azóta csak ötévente egyet állítottak a
tánctáborok jeléül, így most a nyolcadik oszlop is a
helyére került, emlékeztetve a huszadik táborra.
A néptánctábor egyik szervezőjét, Puskás Attilát kértük fel a számvetésre, ő pedig úgy véli: ma
sem lehet hátra dőlni, ma is ugyanazok a feladatok
várnak rájuk, mint két évtizeddel ezelőtt. Hogy hol
áll ma a jobbágytelki tábor az erdélyi néptánctáborok sorában? Ha figyelembe vesszük, hogy rögtön
1990-ben elindultak a nagy tánctáborok sorozatai,
mint a mezőségi, kalotaszegi, gyímesi, sófalvi, akkor a nyolc-kilenc éves késéssel indult marosszéki
csupán „második generációs” tábornak számít.
Viszont ha méreteiben és hírnevében vizsgáljuk,
akkor sikerült feltornásznia magát az előbbi táborok sorába. Amikor elindították a táboraikat,
csupán azt szerették volna, hogy ismertté tegyék a
marosszéki, a nyárádmenti néptáncokat, amelyek
akkor szinte ismeretlenek voltak a tánctáborokban.
Ezt pedig sikerült is elérniük, annak ellenére, hogy
nem egy néprajzilag híres területen vagy nem ismert személyiségek támogatásával tették.
Amikor a hogyan továbbról kérdeztük, a szervező úgy fogalmazott: mindig vissza kell térni a
kezdetekhez, elemezni a megtett utat, a megélt jót
és rosszat, majd a kezdeti és jelenlegi pontokat
összekötve magkaphatjuk a jövő irányát. Húsz év
hosszú idő, de még mindig van bennük lelkesedés.
Amikor elindították a táborozást Jobbágytelkén,

azt szerették volna, hogy hagyományt teremtsenek, hogy sokáig éljen a kezdeményezés, ezért
ma fiatalok bevonásával és együttműködésekkel
igyekeznek a következő időszak szervezési hátterét biztosítani.
Két évtized múltán is hálásak a jobbágytelki
embereknek, akik befogadták a tábort, magukénak
érzik, segítik, támogatják a szervezőket, melléjük
állnak a gondok idején, hiszen ezek a táborok nem
csak az ide érkező idegenekről, hanem a falubeliekről is szólnak, az ő kultúrájukról, hagyományaikról.

Nemzetközi kórustalálkozó Szeredában

Van képünk hozzá

Befejezik a madarasi templom felújítását

Ismét Harasztkerék nyerte a
Székely Kupát

“Járd ki lábam, járd ki most”
Egy hét tánc Jobbágytelkén
(3. oldal)

Új buszmegállók lesznek Jedden
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Valósággá érett tervek
Több, folyamatban lévő projektről számolt be Barabási Ottó polgármester, amelyeknek
köszönhetően régóta várt beruházások kezdenek valósággá válni. Tavaly végezték el az
ehedi út korszerűsítését, amire több mint 2 millió lej kormánypénzt költöttek.

Közel 900 ezer lej kormánypénzt kap a
község az iszlói iskolaépület felújítására, a
támogatási szerződés alá van írva és folyamatban van a versenytárgyalás a kivitelező
kiválasztására, remélhetőleg az őszig neki
tudnak fogni a munkának, amelynek ideje alatt az oktatás más helyiségekben zajlik
majd. Teljes felújításról van szó, beleértve
a tetőzetet és a villamos hálózat cseréjét is,
külön bejáratokat alakítanak ki az óvodai
résznek és a kisiskolásoknak, de játszóteret is
építenek az udvaron. Iszlóban harminc körül
van az óvodába és elemi iskolába járó gyerekek száma.
Két kultúrotthonra is lesz pénz
2,5 millió lejes támogatásról írtak alá
Gyulafehérváron szerződést az iszlói és
jobbágytelki művelődési otthonok teljes felújítására. Ha nem óvják meg a versenytárgyalás eredményét, akár az ősszel el is tudják kezdeni a munkálatokat. A jobbágytelki
kultúrotthon tetőzetét teljesen le kell bontani,
a falak nagy részét szintén. Szerettek volna
a mostani épülettel szemben megvásárolt

területre egy új kultúrházat építeni, de sem
európai forrásokat, sem kormánytámogatást
nem sikerült lehívni erre a célra, így maradt
a felújítás lehetősége, amelyre támogatást is
lehetett igényelni. A felújítás során mindkét
művelődési otthonban mosdókat alakítanak
ki, ugyanakkor nemrég egy 41 ezer euró értékű európai pályázatnak köszönhetően hangosítási, fénytechnikai berendezéseket és 60
népviseletet vásároltak, a felszereléseket a
jobbágytelki kultúrotthonban helyezik majd
üzembe. Remélik, hogy a kivitelezőnek sikerül jövő év júliusáig befejezni legalább a
jobbágytelki beruházást, hogy a tánctábor ne
maradjon el.
Nem jutott az utakra
Nagy gondot okozott a tavaly júniusban
az árvíz, a község utcáit, a mezőgazdasági
utakat tönkretette, elmosta. Akkor 523 ezer
lejes kárt állapítottak meg, de a kormánynak
nincsen pénze a kifizetésre. Pedig ezzel az
összeggel a megrongált utcákat le tudták vol-

na kövezni, a sáncokat ki tudták volna takarítani, a mezei utakat rendbe tenni. Ezért nagy
szüksége van a községnek egy munkagépre,
így ennek megvásárlására a nyárádmenti LEADER irodához nyújtottak be pályázatot.
Az elmúlt 28 év legszűkösebb költségvetését kapta az idén a község, felét a megszokottnak. Utakat, hidakat kellett volna javítani, terveket készíteni utcák leaszfaltozására,
de erre most nem futja.

ve szükséges a felértékelés is. Jelenleg ezen
dolgoznak.
Mint beszámoltunk arról, néhány évvel
ezelőtt a prefektúra felszólította azon települések önkormányzatait, ahol nem voltak
adottak az állatpiac engedélyeztetéséhez
szükséges feltételek, hogy ezek hiányában

Megtérítették a medvekárokat
Miközben sok helyen azért panaszkodnak a gazdák, hogy nem kaptak kártérítést a
medvék által okozott károk után, Hodos községből tavaly tizenhárom gazda nyújtott be
kérést, és mindannyian megkapták a pénzt.
A mezőgazdaságban az egyik legnagyobb gondot az okozza, hogy sok a medve
– mutatott rá a polgármester. Az embereket
arra bíztatták, hogy jelentsék a medvekárt,
mert ha hosszas is a folyamat, csak így van
esély arra, hogy megtérítsék nekik a terményben okozott terménykiesését. A lakosság sokáig idegenkedett, mert meg voltak győződve, hogy hiába nyújtanak be igénylést, nem
járnak sikerrel. A kártérítés megállapításakor
nem azt veszik figyelembe, hogy a gazda
mennyi termést gyűjtött volna be a megkárosított területről, de így is jobb, mintha semmit
sem kapnának.
A vaddisznók is kezdenek elszaporodni,
ezek is okoztak kárt, de nem olyan mértékben, mint a medve. Mindenki próbálkozik
villanypásztorral, főleg akinek a parcellái az
erdőszélen vannak, de a vad nemcsak a határban tesz kárt, hanem bemerészkedik a házak
körüli kertekbe is. Ez főleg Jobbágytelkén
gyakori, a lakosok, főleg az idősek lassan oda
jutnak, hogy félnek sötétedés után kimerészkedni a házból. Állatot még nem pusztított el,
eddig mindenhol a terményt dézsmálta meg
a nagyvad.
Ki működteti a piacot?
A mai napig nem történt jelentős előrelépés a hodosi állatpiac megnyitása ügyében.
Az önkormányzat arra hajlik, hogy magáncégre bízza a piac üzemeltetését, szerinte a
legelőnyösebb megoldás a bérbe adás lenne.
Tavaly a helyi tanács napirendjére is tűzték
az erre vonatkozó határozattervezetet, ám
a testület nem szavazta meg, most viszont
hajlanak erre a megoldásra, és már volna
érdeklődő cég is, amely vállalná a piactér
üzemeltetését, viszont első lépésben meg kell
szavazza a tanács, és ezt megelőzően össze
kell állítani a részletes dokumentációt, illet-
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Néptánc egy héten át

Vendégoldal: Székelyhodos község

Megújul az iszlói iskola
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Július 8-15. között zajlott Jobbágytelkén a
huszadik Marosszéki népzene- és néptánctábor.
A húsz éves rendezvény megnyitóján Barabási Ottó polgármester felhívta a résztvevők
figyelmét: ma már
egyre kevesebb a
tánc, a dal, de a rohanó világ nem tudja
kiölni belőlünk azt,
amit ezer esztendők
a génjeinkbe írtak,
itt még hűen őrzik
a hagyományokat
és továbbadják a
fiatal nemzedékeknek. A községvezető
beszámolt arról is, hogy nemrég sikerült európai
támogatást lehívni a művelődési otthon felújítására, így remélhetőleg a következő tábor nyitásakor
már egy teljesen más arculatú épületben üdvözölheti a vendégeket.

A mulatozás, jókedv és zeneszó már vasárnap
estétől fellármázta a falu csendjét, a világ minden
sarkából érkezett vendégek élete a faluban, a táncoktatásokon, előadásokon, a folkkocsmában és
az éjszakai táncházakban telt el. A
hét során nyárádmenti, magyarósi,
magyarói, paniti és
jobbágytelki táncrendet oktattak. A
hangszereseket a
magyarpéterlaki
zenészek oktatták,
a hét folyamán a
Magos, az Üver, az
Öves és a Csalóka zenekar állt a táncosok rendelkezésére, és természetesen Csiszár Aladár bandája sem hiányzott, esténként pedig adatközlőktől
lehetett különböző táncmotívumokat ellesni,
délben népdalokat tanulni. Egész héten megte-

kinthető volt fotókiállítás, néprajzi előadásokból
sem volt hiány, a csűrmoziban filmeket vetítettek.
A gyerekeknek egész héten kézműves foglalkozásokat tartottak, helyi kézműves mesterségekkel
ismerkedhettek meg. A megnyitón a helyi hagyományőrző együttes szolgáltatta a táncműsort, a
zárógálán a székelykeresztúri Pipacsok néptáncegyüttes lépett közönség elé.
Az idei tánctábort is sikeresnek tartja a szervező marosvásárhelyi Folk Center Alapítvány, hiszen a táborozók száma már a hét közepén elérte
a 220 főt, és ez csak növekedett a hét végére. A
résztvevők 10-15 százaléka érkezett Európa különböző részeiből, finnek, franciák, angolok, a
többit Kárpát-medencei magyarok tették ki, a zömét erdélyiek és anyaországiak egyforma arányban, néhányan a Dél- és Felvidékről is érkeztek.
Idén kevés volt a „tengeretúli”, az ázsiai résztvevők kimaradtak, bár a húsz év alatt a világ minden
földrészéről, még Afrikából is voltak látogatói a
jobbágytelki tábornak.

Nemzetközi kórustalálkozóval ünnepeltek

nem folytathatnak állatkereskedelmet. A község helyi költségvetéséből Hodoson elvégezték a vásártér korszerűsítését, de közben
kiderült, hogy a polgármesteri hivatalok nem
üzemeltethetnek piacot. Így vagy létrehoznak
egy saját, bejegyzett vállalkozást erre a célra,
vagy az üzemeltetést egy erre engedélyezett
cégre bízzák.
Országos versenyen szerepelt
Iszlói kislány, Fonoage Nikolett Kriszta
is képviselte Maros megyét az országos versmondó vetélkedőn. Cseke Erzsébet tanítónő
az iszlói iskola sikereként tartja számon, hogy
a körzeti első és a megyei második helyezés
után Kriszta eljutott
a III. osztályosoknak
rendezett versmondó
vetélkedő országos
szakaszára a Szilágy
megyei
Varsolcra.
Bár díjat nem hozott,
a kislány becsülettel
megállta a helyét a
Kányádi Sándorról
elnevezett versenyen.
“A vetélkedőnek köszönhetően közelebb
kerültem a versekhez,
a vers világához. Azt
üzenem a velem egykorú
gyerekeknek,
hogy merjék tanulni
és bátran szavalni a verseket – fogalmazott
Nikolett Kriszta.
A vetélkedő előtt a kis versmondó is
meglátogathatta a zsibói Wesselényi-kastélyt, a kastély- és botanikus kertet, valamint
az almásgalgói Sárkánykertet. Különösen
nagy élmény volt számára, amikor az iskolai
évzárón megemlítették a teljesítményét, amiért hatalmas tapsot kapott.

Július 8-án nemzetközi kórustalálkozó keretében ünnepelték a szeredai Bocskai István
Dalkör fennálásának 30 éves évfordulóját, és ez
a rendezvény is a 150 éves szeredai karéneklési
mozgalom jubileumának szerves részét képezte.
Erkel Ferenc Éljen a haza című darabjának
közös eléneklésével vette kezdetét a kórustalálkozó, Tóth Sándor polgármester üzenetének tolmácsolása után Novák Csaba Zoltán szenátor idézte
fel életéből azokat a pillanatokat, amikor diákévei
alatt ő maga is énekelt kórusban. A százötven
éves évfordulót és a száz éves kisebbségi sorsunkat idézve elmondta: azóta átvonult fölöttünk
két világháború, két totalitárius diktatúra, „és mi
sem szebb üzenet most, 2018-ban, hogy a Kárpátmedence több településéről kórusok énekelnek itt

együtt, találkoznak és együtt ünneplik azt a szent
dolgot, amit mi zenének mondunk”.
Ezt követően hét kórus vonult a színpadra:
a szeredai Deák
Farkas
Általános
Iskola gyermekkórusa, a simontornyai
Krammer
Ferenc
kórus, a berzétei
Berkő népdalkör, a
szovátai Intermezzo kamarakórus, a
vásárhelyi Cantuale
énekegyüttes, a tornaljai Andante és a helyi Bocskai István Dalkör egy közel háromórás ünnepség
keretében.

A szeredai női dalkar három évtizedes múltra
tekint vissza: 1988-ban a szakszervezeti vegyeskar női karrá alakult át, majd 1991-ben visszavette a hajdani Bocskai
István Dalkör nevet. Az
elmúlt 30 év alatt több
mint 400 alkalommal
szerepelt kórustalálkozókon, ünnepségeken itthon,
Erdélyben és külföldön,
15 alkalommal rendezett
Szeredában nemzetközi
kórustalálkozót több mint
100 Kárpát-medencei kórus részvételével, és
1000 esztendő kórusirodalmából közel 100 művet
tart műsoron a kórus.

Esőáztatta vidámság a Gézengúzokon
Július 6-8. között harmadik alkalommal került sor Szentlászlón Erdély egyik legnagyobb
hétvégi gyermekfesztiváljára, a Gézengúzokra.
A nagy érdelkődésre való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, idén kétszer is lesz Gézengúzok fesztivál, a
Nyárádmenti Fesztivál
keretében egy második
gyerektáborba
várják
azokat, akik most nem
juthattak be a rendezvényre. Idén tovább bővült az amúgy is gazdag
fesztiváli kínálat: növekedett azoknak a játékoknak, eszközöknek és helyeknek a száma, ahol a gyerekek „tábori pénzt”,
petákoknak nevezett falapocskákat gyűjthettek,

azaz ügyességi játékokban kellett helytállniuk, a
megszerzett petákokat szórakozásra válthatták be
az apróságok, a kézműves sátraknál tevékenykedhettek, élvezhették az elektromos autót vagy épp
igénybe vehették a talicskataxit, és újdonság volt
idén a Tudományok Háza
is, ahol egyszerű fizikai,
kémiai és biológiai kísérleteket végeztek a gyerekekkel együtt. A Védem
térben bűvészelőadásokat,
meséket és diafilmvetítést
élvezhettek a gyerekek, a
szülők előadásokat hallhattak egészségügyi és táplálkozási, elsősegélynyújtási és mesélési szokásokkról, a Waldorf
sátorban állandó sógyurmázás és rajzolás mellett

ritmusos mozgás- és népdaltanulás, mesemondás,
meseszövés, dobolás zajlott, de a természet színeivel érdekességeivel és furcsaságaival is ismerkedhettek a gyerekek. A néptánc és népzene sem
hiányzott a tábori programból, ahogyan a színpadon bemutatott pénteki vásári komédia és szombati gyermekkoncert sem. A felnőtteknek pedig
jó példákat is bemutattak a szervezők, külföldről
hazatelepedett kézműves, orvos és fagylaltkésztő
fiatal családok meséltek élettapasztalatukról.
Boda L. Gergely főszervezőtől megtudtuk,
hogy idén is mintegy 1800 személyt engedtek be,
ebből mintegy 210 család lakott itt közel 190 sátorban és 26 faházban, és mintegy 200-250 család
vállalta azt, hogy naponta ingázik a tábor és lakhelye között. Az összes jegy mindössze 70 perc
alatt (!) fogyott el internetes eladásban.

Tizenkétszer is Csűrszemináriumok
Június végén zajlott le Jobbágyfalván a
Nyárádmente nyári tudományos rendezvénye,
a Csíkfalvi Csűrszemináriumok. A rendezvény
időpontja egybeesett a Sapientia EMTE marosvásárhelyi tagozata kommunikáció és közkapcsolatok szakos diákjainak nyári gyakorlati
időszakával, így a 19 hallgató a Ruralitások sokfélesége – a falusi világ változásai témakörben
hat előadást hallgathatott a téma elismert marosvásárhelyi, kolozsvári és budapesti szakértőitől
(Vajda András, Jakab Albert Zsolt, Gagyi József,

Oláh Sándor,
Kiss Dénes, Peti
Lehel). A táborban a hallgatók
a vidék kulturális, gazdasági,
történelmi, néprajzi, földrajzi
sajátosságaival
ismerkedtek
meg, a négy nap alatt két műhelymunkára is sor

támogatta.

került, amelyen a diákok a
közkapcsolatok gyakorlati
kérdéseivel foglalkoztak,
ugyanakkor a nyári terepgyakorlatuk során 204 kérdőívet töltöttek ki a helyi
lakosság körében. A rendezvényt a Communitas alapítvány, a Bethlen Gábor Alap
és Csíkfalva önkormányzata
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Épül a madarasi bölcsőde-óvoda
Látványosan emelkedik Backamadarason a magyar kormány támogatásával épülő új református óvoda-bölcsőde.
A március 17-iki ünnepélyes alapkőletétel és a dokumentációk
beszerzése után április második felében kezdődtek el a munkálatok:

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 7:30-16:30
szombat 7:30-13:00
Telefon:0745067577
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szépen emelkednek a falak, nemsokára a virágcsokor is felkerülhet a
tetőzetre, azután kezdődhetnek a belső szerelések, burkolások, nyílászárók, közművesítés munkálatai. A kivitelező cég nagyon jól tartja az
iramot, a határidők szorosak: az év végére, legkésőbb jövő januárra be
kell fejezni az épületet.
Az épület alsó szintjén két, egyenként 20 főre tervezett napközi
óvodai csoport kap majd helyet, mivel a nagyobb gyerekekkel nemcsak a termekben, hanem a szabadban is foglalkozni kell, míg a felső,
tetőtéri szinten kap helyet a 10 kisgyereket befogadó egy bölcsődei
csoport. Mindennek megvan a maga helye, ami egy ilyen eurokonform épületben szükség van – mutatja Koncz László Ferenc lelkész:
a termek többfunkciósak, ugyanott lezajlik az oktatás, az étkezés, az
alvás is, de lesz mellettük egy-egy előmelegítő is, orvosi és elkülönítő
szoba, mosdók és mosószoba is. A lelkész azt reméli, hogy ha időben
megteszik a kellő lépéseket, már a második félévtől ide költözhetnek
át az óvodások a kultúrotthonból.
A belső munkálatokkal párhuzamosan elkezdik a területrendezést
is: az ülepítő kialakítása, a játszópark megépítése, az ingatlant körülvevő új kerítés felhúzása mind területet igényel, ezért a volt felekezeti
iskola épületét nemsokára le fogják bontani, és erre már beszerezték az
engedélyeket is. „Egy élettér újul meg azáltal, hogy ez az óvoda-bölcsőde felépül” – összegzi a lelkész a faluban elindult folyamatot.

Csűrszínházi Napok
Június végén 16. alkalommal szervezték meg a Csűrszínházi Napokat Mikházán.
Néhány éve a színházi kínálat kiegészül képzőművészeti tárlattal,
amelynek az iskola ad helyet. Az idei napok is ennek a tárlatnak a
megnyitásával kezdődtek, ezúttal a Nyárádszeredában a Tordai Levente vállalkozó által működtetett és Berze Imre szobrászművész által irányított Zereda alkotótáborban készült kortárs alkotások kerültek a figyelem középpontjába, 17 művész munkái (Losonczi Béla, Ferencz S.
Apor, Léstyán Csaba, Berze Imre, Vorzsák Gyula, Máthé Edit, Herman
Levente, Kuti Botond, Tamás Borbála, Horváth Levente, Bíró Gábor,
Daradics Árpád, Căbuz Andrea és Annamária, Kuti Dénes, Bocskay
Vince, Bíró Mihály), ugyanakkor a mikházi rehabilitációs központ
kézműves műhelyéből kikerülő alkotásokat is bemutatták, a bevételt
különböző anyagok, eszközök vásárlására fordítják, amelyekből újabb
munkák születnek.
Az
idei
Napokon Marosán Csaba
kolozsvári
színész Arany
János-előadását láthatták az
érdeklődők, az
első nap fénypontja a budapesti Nemzeti

Színház által elhozott Fodrásznő című előadás volt. Második nap Dsida Jenő világába vezetett be a Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak
című lírai előadás, este pedig Tamási Áron Csalóka szivárvány című
színművének örülhetett a közönség. Harmadik nap délelőtt a gyerekeknek Póra Zoli és a Stone Hill együttes koncertezett.

Ügyes kezek dolgoztak
Szentbenedeken
Ebben a hónapban ismét megrendezték az Ügyes kezek hete nevet
viselő kézműves tábort Nyárádszentbenedeken.
Az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület a vakációzó gyerekeket szólította három napos táborra, ahol délelőtt és délután egyaránt folytak a tevékenységek: újrahasznosítás révén ceruzatartókat készítettek,
quilling
technikával üdvözlőlapokat,
dísztárgyakat alkottak,
délután
gyöngyöt
fűztek,
üveget festettek, agyagból különböző formákat készítettek, cementes
folyadékba áztatott textíliákból igen érdekes virágtartókat készítettek,
színes kéznyomatokat örökítettek meg, majd munkáikat kiállították. A
foglalkozásokon több mint 30 gyerek vett részt, köztük voltak ákosfalvi és marosvásárhelyi “vendégek” is. Szabó Anna Mária, Farkas Irma,
Nám Evelin, Makkai Réka Rebeka, Nám Emese, Papp Teréz oktatók
önkéntesen dolgoztak, de Kiss Kinga és Triff Boglárka pedagógusok,
illetve Nám Evelin, Pécsi Pálma és Kilyén Krisztina egyetemi hallgatók is kivették a részüket. Nám Emese tanítónő, szervező, az Együtt
Nyárádszentbenedekért Egyesület elnöke mindenkinek kifejezi háláját
a sikeres, tartalmas, kellemes hangulatú rendezvény megvalósításában
nyújtott segítségért.

Ismét Harasztkeréké a Székely Kupa
Egy év kihagyás után július 7-én ismét a harasztkereki Farel szerezte meg a nagytrófeát a Székely Kupa Gernyeszegen szervezett országos
döntőjében, amelyen Maros, Hargita és Kovásznak megyék győztesei
mérhették össze képességeiket. Az első mérkőzésen Harasztkerék a
Hargita megyét képviselő Gyergyószentmiklósi VSK ellen lépett pályára, és szinte kizárólagosan uralva a játékot, 3-0-ás győzelmet szerzett. A Hargita megyeiek
és a címvédő
kovásznai
Gelence öss zecs apás át
a Kovászna
megyei csapat
nyerte
2-1-re, míg
a harmadik
mérkőzésen Harasztkerék Gelence ellen lépett gyepre. A mérkőzést
a harasztkerekiek kezdték jól, szünetben 1-0-ra vezettek, majd a térfélcserét követően lehengerelték ellenfelüket, a végére pedig 7-0-ás
győzelmet jegyeztek.
A bajnoki mezek felöltése, az érmek és serleg átvétele, valamint az
örömtánc után a harasztkerekiek edzője, Nagy Simon László elmondta:
nagyon boldogok, a fiúk mindent megtettek a győzelemért, amelyet
a csapat tulajdonosának, Farkas Eleknek ajánlanak, aki egészségügyi
okok miatt nem lehetett most a csapat mellett. Ez a trófea sokat jelent
számukra, tavaly is meg szerették volna szerezni, de akkor a megyei
elődöntőben büntetőkkel kiestek, most azonban ismét ők örülhettek.
Tanászi János csapatvezető is gratulált a legénységnek az elért eredményekhez. „Nagyon büszke vagyok rájuk, örülök, hogy sikerült megnyerni ezt is”.
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Egyedi lehetőség a mikházi
feltárásokra

Unitárius ifjúsági konferencia a
Nyárádmentén

Remete községben a tavaly ősszel kezdték el a községi szennyvízhálózat kiépítésének munkálatait, így Mikházán és határában – mivel római
kori lelőhelyek találhatók itt – régészeti feltárásokat kell végezni, valamint
régészeti felügyeletet biztosítani. A Maros Megyei Múzeum régészei az
év elejétől a terepen dolgoznak
és javában folynak a leletmentő
feltárások azon
a vonalon, ahol
a vezetékek kerülnek a talajba
– tudtuk meg
Pánczél Szilamér
ásatásvezetőtől.
Az előző évek
kutatásai során
elég pontosan sikerült lehatárolni a római lelőhelyeket, most azt a területet
kell megvizsgálják, ahol a csatornahálózat vezetékei, elosztópontjai lesznek kiépítve, de ha olyan leletek kerülnek elő, amelyek indokolttá tesznek
további vizsgálatot, akkor kis szelvényeket is nyitnak. A feltárások során
előkerülő leletek mind a 150 éves itteni római katonai jelenlétnek a nyomai,
és ezek kutatása egyedi lehetőség, amelyek valószínűleg nem adatott volna
meg, ha a csatornázási munkálatok nem tették volna kötelezővé. A római
korban egy ötven hektárosra tehető területet laktak be és használtak itt,
amelynek fele a mai település alatt van, ennek ellenére a régészek igencsak
szerencsésnek mondhatják magukat, mert a mikházi az egyik legnagyobb
és legjobb állapotú lelőhely a megyében. Az itt előkerülő leletek bekerülnek a megyei múzeumba, ám szeretnének belőlük néhányat Mikházán is
bemutatni az augusztus 11-én sorra kerülő régészeti napon.
Az évekkel ezelőtt elkezdett kutatásokat is folytatják a nyáron, ezekben a napokban veszi kezdetét és egy hónapig tart az a több éves múltra
visszatekintő nyári nemzetközi kutatótábor, ahová Kolozsvárról, Berlinből, Münsterből, Kölnből is érkeznek régész szakos egyetemi hallgatók,
akiknek munkája nagy segítséget jelent az itteni szakemberek számára.

Negyvenkettedik alkalommal szervezett ifjúsági konferencát július 1315. között az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet.
A közel 250 résztvevővel zajlott konferencia pénteken délután nyitó
istentisztelettel, üdvözlő beszédekkel vette kezdetét, majd csoportos beszélgetéseken arra keresték a választ a fiatalok, hogyan lehetnek hasznosak
az egyház számára, milyen szerepük van az egyházban. Ezután nosztalgiaesti beszélgetéseken
mesélhették el egyleti
tapasztalataikat, az élménymegosztások vacsora után a tábortűz
és gitárszó mellett is
folytatódtak.
Szombaton áhitat
után előadássorozat
töltötte ki a délelőttöt
Az én SzabAdottságom címmel, ahol több előadó mondta el húsz-húsz percben, hogy az ő
szakterületén mi a szabadság. Az összegző gondolatok után ismét kiscsoportos beszélgetéseken arról “szavaztak” a fiatalok, hogy a vallásszabadság évében mit jelent a szabadság. Este borkóstolást tartottak, a budapesti
Vacsoraszínház mutatott be érdekes alternatív színdarabot, majd az éjféli
áhitatig szórakozhattak a fiatalok. Vasárnap záró istentiszteletre és emlékjelhagyásra került sor.
Az unitárius ifjúsági konferenciák kezdete a múlt század első felére
nyúlik vissza, 1928-1947 között évente megrendezték, majd 1990 után
folytatódtak. Mivel negyvekét évet ért meg, azt mutatja, hogy még mindig
igény van rá – mutatott rá Barothi Brigitta főszervező, aki szerint a konferencia egyben seregszemle és egy jó találkozási lehetőség is a fiatalok számára. Több célja van, ezek egyike, hogy a fiatalok meghatározzanak egy
álláspontot, amit az ODFIE az adott évben képvisel az unitárius egyházon
belül. Az idei rendezvényt a vallásszabadság jegyében szervezték, azért
is választották a SzabAdottság témát, a szombati előadók arról beszéltek,
hogyan élik meg adottságaikat szabadon, és remélhetőleg a hétvégén a fiatalok is meg tudták élni adottságaikat.
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NYÁRÁDMENTI FESZTIVÁL 2018
SZERDA, JÚLIUS 25.
10:00 Nagyvásár, Piac – Tűzoltó utca
10:00 Légvárak, Deák Farkas Általános Iskola udvara
CSÜTÖRTÖK, JÚLIUS 26.
10:00 Légvárak, Iskolaudvar
11:00 Sándor Szilárd és Wagner Péter könyvbemutató és
kiállításmegnyitó, Könyvtár
18:00 Testvértelepülések borudvara - 1. nap, Hivatal előtti tér
19:00 4S Street – KONCERT, FŐTÉR - NAGYSZÍNPAD
21:00 MASZKURA ÉS A TÜCSÖKRAJ – KONCERT, FŐTÉR
- NAGYSZÍNPAD
PÉNTEK, JÚLIUS 27.
13:00 Hivatal előtti tér ünnepélyes átadása + Megnyitó, Főtér
10:00 Helyi termékek vására - 1. nap, Főtér
10:00 Gézengúz II. Gyerekfesztivál - 1. nap, Pásztorűz Panzió,
Szentlászló
10:00 Légvárak, Iskolaudvar
10:00 Testvértelepülések borudvara - 2. nap, Hivatal előtti tér
18:00 Bekecs Néptáncszínház: Ember az embertelenségben,
Kultúrotthon
19:00 Rocksuli – Koncert, FŐTÉR – NAGYSZÍNPAD
21:00 NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE – KONCERT, FŐTÉR
– NAGYSZÍNPAD
23:00 Ifjúsági udvar – Retro buli DJ Andris, Hivatal udvara
SZOMBAT, JÚLIUS 28.
10:00 Helyi termékek vására - 2. nap, Főtér
10:00 Gézengúz II. Gyerekfesztivál - 2. nap, Pásztorűz Panzió

10:00 Légvárak, Iskolaudvar
10:00 Testvértelepülések borudvara - 3. nap, Főtér
10:00 Sportnap: foci, kézilabda, taekwondo, Futballpálya, tornaterem
11:00 Terepbicikli verseny, Újonnan átadott pálya
11:00 Autó ügyességi verseny, Főtér
12:00 Adománygyűjtés az Önkéntes Tűzoltóknak, malacsütés, Líceum
udvara
16:00 Pászka Lehel és a táborozó gyerekek lovasbemutatója,
Butyurka-tanya
16:00 Ifjúsági udvar: teqball bajnokság + előadások, Hivatal udvara
20:00 Kiss Kata – Koncert, FŐTÉR – NAGYSZÍNPAD
21:00 KOWALSKY MEG A VEGA – KONCERT, FŐTÉR
– NAGYSZÍNPAD
23:00 Ifjusági udvar – Buli Dj Andrei Chelbezan, Hivatal udvara
VASÁRNAP, JÚLIUS 29.
10:00 Helyi termékek vására - 4. nap, Főtér
10:00 Gézengúz II. Gyerekfesztivál - 3.nap, Pásztorűz Panzió
10:00 Légvárak, Iskolaudvar
10:00 Testvértelepülések borudvara - 4. nap, Főtér
10:00 Önkéntes Tűzoltók – Zászlóavatás, Főtér
10:00 OFF-ROAD, Gát mellett
11:00 Tűzoltó felvonulás, Főtér
13:00 Önkéntes Tűzoltók vetélkedője, Líceum udvara
17:00 III. Néptánctalálkozó – Táncol a Nyárádmente, FŐTÉR
– NAGYSZÍNPAD
20:00 Retro Fanfár – Koncert, FŐTÉR – NAGYSZÍNPAD
21:00 BAGOSSY BROTHERS COMPANY – KONCERT, FŐTÉR
– NAGYSZÍNPAD
23:00 TŰZIJÁTÉK
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