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Pénzt osztott a Bethlen Gábor Alap
Közzétette idei első pályázati kiírásának
eredményeit a Bethlen Gábor Alap – amint
kiderült, vidékünk szervezeteinek is sikerült
több mint 15 millió forintot lehívni.
A központi (Kárpát-medencére szóló) kiíráson a következő megítélések történtek:
800 ezer forint: szentgericei unitárius egyházközség a 450
éves múlt megünneplésére, 700 ezer forint: mikházi Csűrszínházi
Egyesület nyári kulturális programsorozatára, tompai református
missziói egyházközség a gyermekek hitbeli nevelésére, Nyárádszeredáért Egyesület Csaba királyfi Napra, 600 ezer forint: szentgericei Sancta Gratia egyesület a néptánccsoport kiszállásaira,
Székelyvajáért egyesület Vaja várossal való testvérkapcsolatra,
szentgericei unitárius egyházközség a 14. századi műemléktemplom megújítására, 500 ezer forint: a Köszvényesen bejegyzett
Mariánum Egyesület a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
programjaira, Bekecs táncegyesület a Legendák kertjében című
előadás partiumi és magyarországi turnéjára, működési költségekre ugyanennyi, szeredai Bocskai Dalkar nemzetközi kórustalálkozóra, a Szentimrén bejegyzett Tiberiusz Festival Egyesület
kamarazenei fesztiválra, szeredai Bocskai Alapítvány nyárádmenti
hagyományőrző napokra, szentgericei Tiboldi alapítvány a helyi
egészségügyi központ felújítására, Csíkfalva Egyesület a Jövőért
a helyi önkéntes tűzoltók felszerelésének bővítésére, csíkfalvi református missziói egyházközség imaterem berendezésére, gálfalvi
Celeritas Egyesület az adorjáni Természet Háza felszerelésére.
Az ifjúsági tevékenységek kiírásában: 700 ezer forint:
Nyárádszeredáért egyesület élő történelemórára, 600 ezer forint:
Mariánum egyesület az iskolanővérek közösségépítő tevékenységére, 500 ezer forint: Jobbágytelki Kulturális Egyesület hagyományőrző rendezvénysorozatra.
Az erdélyi regionális pályázati kiírásban:
350 ezer forint: Bekecs táncegyesület a Legendák kertjében
előadás brassói és sepsiszentgyörgyi bemutatására, mikházi Csűrszínházi Társaság színházi előadás bemutatására, 300 ezer forint: Mariánum egyesület pedagógusképzésre, Nyárádszeredáért
Egyesület hadtörténeti kiállításra, magyarósi Bekecs egyesület a
Bekecs Napokra, szentgericei református egyházközség templomi
hangosításra és kántorgépre, Bocskai dalkar eszközbeszerzésre,
szentgericei unitárius egyházközség közköltségekre és a templomkert bekerítésére, csíkfalvi általános iskola berendezés bővítésére,
250 ezer forint: Jobbágytelki Kulturális Egyesület népi hangszeroktatásra, koronkai K&KAART kft Bizony, csoda! programjára,
szeredai NYISZ egyesület működési költségekre, Tiberius Festival
eszközbeszerzésre és utazási költségekre, 180 ezer forint: somosdi Som egyesület rendhagyó történelemórára.
Nagy az érdeklődés a LEADER-nél
Április 4-én zárult két, a Nyárádmente LEADER Egyesület által meghirdetett pályázati kiírás. Az M1/6A (Nem mezőgazdasági
vállalkozások támogatása) intézkedésre 14 cég nyújtott be pályázatot, ebből 11 agroturisztikai panzió, 1 kézműves manufaktúra,
1 teniszpálya, 1 varroda létesítésére/fejlesztésére. A teniszpályára,
mint szolgáltatásra 50 ezer, a többi létesítményre egyenként 70
ezer eurót lehetett pályázni.
Az M3/6B (Kulturális és természeti örökség, vidéki tájak és
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magas természeti értékű területek) kiírásra 2 egyesület jelentkezett: egyik Bere községből való és hangszervásárlásra igényelt
támogatást, a másik nyárádszeredai, ez utóbbi eszköz- és ruházat
beszerzésére pályázott. Mindkét egyesületnek 50-50 ezer euró lehívására volt lehetősége.
Mindkét kiírás esetében folyamatban van az elbírálás, az eredményhirdetés májusban várható.
Eredményt hirdettek viszont az önkormányzatokat megcélzó
M2/6B (A helyi alapszolgáltatások létrehozását, javítását vagy bővítését célzó beruházások) intézkedésen, ahol a februárban meghirdetett szesszióban három önkormányzat nyújtott be pályázatot.
Az április 11-én tartott munkaülésén a kiválasztó bizottság mindhárom kérelmet megfelelőnek találta és pozitívan bírálta el. Jedd
egy sportpálya melleti öltöző építésére 45 ezer eurót kap, Csíkfalva egy községi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére több mint 43
ezer eurót, míg Bere a községgazdálkodási szolgáltatását szeretné
fejleszteni közterület-karbantartó gépek, felszerelések vásárlása
révén, számára közel 27 ezer eurót ítéltek meg.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a céges (M1) kiírásokon el fog fogyni a pénz az eredményhirdetés után, az önkormányzatoknál (M2)
és egyesületeknél (M3) még egy bizonyos összeg megmarad egy
következő kiírásra, valamint ezután fognak pályázatokat hirdetni
a turisztikai és szociális fejezetekben elkülönített összegekre – értesültünk Balássy Andrástól, a Nyárádmente LEADER Egyesület
munkatársától.
Mulatsággal búcsúztak a jeddiek
A húsvéti ünnep alkalmával több településen báli mulatság jelezte a böjti időszak végét: Remetén is báloztak, míg Jobbágytelkén
a helyi kulturális egyesület által szervezett bállal ünnepeltek, ahol
a hagyományőrző néptánccsoport kiscsoportja és a Bethlen Gábor
Alap által támogatott furulyakör is bemutatkozott a közönségnek.
Jedden kosaras húsvéti bálba hívta a mulatni vágyókat a helyi
RMDSZ szervezet és Bányai István polgármester. A jó hangulatú
mulatságról Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia, valamint zenekaruk gondoskodtak, de a locsolás sem maradt ki a programból. Az
együttlét a jeddiek számára
egyben búcsúzást is jelentett a mostani
kultúrotthontól, amely hamarosan más
rendeltetést
kap. A község
vezetőjétől
megtudtuk: a
helyi tanács jóváhagyásával a művelődési hajlék szociális központtá alakul át,
ahol a szegénység és társadalmi kirekesztettség felszámolását célzó, európai támogatást élvező helyi projekt tevékenységei fognak
zajlani a jövőben. A község a projektből 100 ezer eurót fordít az
épület felújítására, ebből tetőzetcserét, belső és külső felújításokat,
fűtésrendszer-cserét tudnak elvégezni, hogy az ingatlan megfeleljen a célnak. Emellett természetesen nem szorul ki az épületből
a közművelődés sem, az évente néhány alkalommal szervezett
kulturális tevékenységeket, rendezvényeket itt fogják megtartani
a következő időszakban is. Az épületet lassan négy évtizede nem
javították, így ráfér a korszerűsírés – állapította meg a polgármester, aki szerint sokkal jobb lesz a kihasználtság is. Jelenleg készül
a közbeszerzési dokumentáció, és reményeik szerint a nyertes cég
nyár elején hozzáláthat a munkálatokhoz. Az épületet az év második felében veszi használatba majd a helyi közösség, akkor avatóbálon örülhetnek majd a jeddiek.
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Április is segít nekik,
megáll minden kicsi fánál virágot tűz mindenhová:
tavasz van ott, merre járt már.

KANDIKÁLÓ

Virágot hint a friss szélbe,
száll a színek zivatarja s merre elmegy, a kopár föld
virágoktól tarkabarka.

közterület

Idén is sokan jöttek a Só útján

Végül kisimul minden ránc…
- egy friss kötet margójára -

Április 3-án könyvbemutatónak adott helyet
a jobbágyfalvi unitárius
templom, a jelenlévők
egy rövid áhítat után Sándor Szilárd lelkész Végül
kisimul minden ránc…
című verseskötetét ismerhették meg. A különleges
eseményen zenés összeállítást adtak elő a nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskola diákjai.
Sándor Szilárd verseskötetében a vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóján néhai
évfolyamtársának, a 12 éve elhunyt Kiss László
tordai unitárius lelkésznek állít emléket, akinek
a tordai magyar iskola létrejötte köszönhető
(különben ennek a harcnak lett az áldozata a fiatal lelkész), ugyanakkor több hazai és külföldi
unitárius személyiségre is emlékezik a szerző. A
kötetet édesapja, Sándor János fafaragó művész
grafikái illusztrálják.
A 120 oldalas kötet három részre oszlik:
az elsőben nyárádmenti személyiségeknek állít emléket, a második rész bibliai szövegek,
versek ihlette gondolatokat, kérdéseket taglal,
míg a harmadik az ünnepkörökhöz kapcsolóakat. Sándor Szilárd bevallotta: a kötet megszületése egy nagyon hosszú lelki vívódási
folyamat eredménye, sokáig nem tudta, hogy
a nyilvánosság előtt is felvállalja-e a “tört sorokba” zárt gondolatokat. A kötet első részében
sorakozó versek lényege az elhunyt személy
temetése utáni búcsú, elfogadni, hogy az illető
már nincsen közöttünk, de hálát adni Istennek,
hogy egyszer ezek az emberek léteztek nekünk,
egyszóval ezek a versek a gyász feldolgozását is

segítik. Nem azon kell siránkoznunk állandóan,
ami már nincs, de ahhoz se legyünk közömbösek, ami létezett. Nem szabad piszkálni, felsérteni a gyökereket, mert különben a fa elszárad,
de egyben vigyázni is kell a talajba kapaszkodó
erekre, ápolni kell azokat, hogy termést hozzon
a növény – taglalta a lelkész.
A kötet kiadását lehetővé tette az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, valamint
a Brewster Unitárius Univerzalista Egyházközség. A könyv egyelőre a jobbágyfalvi unitárius
lelkészi hivatalban vásárolható meg.

Van képünk hozzá

Ügyes mesemondók Remetén

Sokfélék, de összefogtak Szereda
tisztaságáért

Tanösvényen Adorjánban

“Nem mindegy!”

Szemétgyűjtés a Föld napján
(5. oldal)

Javában folynak a focibajnokságok
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Felemelt fejjel, keményen dolgoznak
Számos új beruházás kezdődik meg idén a községben, de további tervek is készülnek – sok
a tennivaló és sok mindent a helyi költségvetésből kell megoldani. Munka van bőven, de
gondok, kerékkötők, rosszakarók, feljelentők is – derült ki, amikor Takács Szabolcs polgármesterrel az aktuális kérdésekről beszélgettünk.
Fel kell frissíteni az általános területrendezési tervet (PUG) is, mert nagy fejlődésen
megy át a község, nagy igény van az építkezési
területek iránt, sőt olyan beruházók is jelentkeztek, akik tömbházakat építenének, ám az
illető övezetben magánházban lakók tiltakoztak eziránt, hiszen az eddigi csendet, intimitást
tüntetné el egy ilyen beruházás.

Székelybós sem marad ki
Munkagépek dolgoznak az Orgona utcában, ahol már kibetonozták a sáncokat, egyforma bejáró betonhidak épülnek a porták elé
és következik aszfaltszőnyeg leterítése is. Hasonló munkálatok lesznek a “régi falu” nagy
részén is: a tervek elkészültek, a közbeszerzési
eljáráson túl vannak, május elején megkötik a
szerződést a kivitelezővel. Remélik, hogy jó
minőségű és jó iramú munkálat lesz: a Templom utcában, az Akác utca egy részén, Szőlő,
Felső, Alsó, Új, Napkelet és Legelő utcákban
mindenhol betonozott sáncok, bejárati hidak
készülnek, ahol az utca szűk, ott a sácokat befedik, hogy helye legyen az aszfaltszőnyegnek.
Ezekben az utcákban mindenhol el van végezve a közművesítés, legutóbb a Legelő utcában
fejezték be. Az utcák korszerűsítését a helyi
költségvetésből végzik.

Tervek, tanulmányok
készülnek
Tervek készülnek további utcák közművesítésére is. Így a Vácmány övezetében nemcsak
a 13. és 18. utcákban lesz csatorna- és vízhálózat a talajban, hanem a “régi madarasi utat” is
megnyitják, annak egy szakaszát közművesítik
és korszerűsítik is, ugyanígy a Spectrum utcát
és a 24. utcát (Vásárhely irányába). Előtanulmány készül, hogy Koronka központja teljesen
új arculatot kapjon: az oszlopok és kábelek
eltűnnek a közterületről és a kis parkocskát is
átalakítják.
Járdák fognak épülni az E60-as főút mentén, a betérőtől Vásárhely irányában a jobb oldalon, a Vácmányig viszont szakaszonként hol
a bal, hol a jobb oldalon halad majd, ez főleg
a közterületek szélességétől függ, a buszmegállók és a gyalogátkelő helyek viszont már ki
vannak alakítva.
Kevés utca van közművesítés nélkül, ezek
is főleg az új lakóövezetekben. Ilyen például
az Erdő utca is, ahol a terv készen van, de a
kivitelezést akadályozza az, hogy a terület
egy része Vásárhelyhez tartozott. A két önkormányzat területcserével megoldotta a kérdést,
de az országos kataszteri hivatal ezt még nem
hagyta jóvá, ugyanis számos teleknek két tulajdonosa is lett, és amíg ezek a perek le nem
zárulnak és nem tiszta a helyzet, nem mernek
engedélyt adni.

Bósban is lesz 5,5 kilométer víz- és
ugyanekkora csatornahálózat, épül két szenynyvízátemelő is. Az ivóvíz feljuttatásához is
két pumpaház szükséges, egyet hamarosan
beüzemelnek Koronkán a Felső utcában, ez az
utca utolsó házait is ellátja (ide a szintkülönb-

déseken gondolkodnak, tervezgetnek, ugyanis
szeretnének mozgáslehetőségeket biztosítani
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Lesznek falunapok
Bár a programok még nincsenek véglegesítve, július 27-28-án tartják a községi napokat
Koronkán, hiszen a pihenésre, szórakozásra
is szükség van, és ilyenkor sokan hazatérnek
találkozni, még a messzire távozottak is. A bósiak is minden évben szerveznek falunapot, ez
egy héttel a koronkai előtt van, hiszen azt az
Anna-napi búcsúhoz kapcsolják.
Koronkának a magyarországi Kincsesbányával van testvérkapcsolata, idén a koronkaiak utaznak el a bányásznapi rendezvényekre.

Romokban a kastély

ség miatt nem jutott fel eddig a víz), de át is
emeli Bós irányába, ott pedig egy másik pumpaház nyomja tovább. A bökkenő az, hogy még
nem tudnak nekilátni a munkálatnak, ugyanis
a tervező nem tudta a kellő időre elkészíteni
a terveket, ezért őt vagy megróják, vagy szerződést bontanak vele, de ez újabb közbeszerzést és újabb több hónapos csúszást jelent, így
félő, hogy a nyáron már nem kezdődhetnek el
a munkálatok, amelyet ugyancsak önerőből
végez el a község, hiszen a kis lakosságszámú
(mintegy 150 fős) Bós nem kaphat európai támogatást a rendszer kiépítésére.
Addig is feljavítják a bósi kultúrotthont,
mert ráfér már egy új köntös, és nemrég befejeződött a közvilágítás korszerűsítése és ledes
lámpatestek felszerelése, már működőképes
a rendszer. Hasonló korszerűsítést terveznek
Koronka teljes egészére is, hiszen nemcsak olcsóbb, de több fényt is ad ez a megoldás.

Szükség van a mozgásra
A községvezetésnek tervében áll korszerűsíteni a futballpályát, ahová teljesen korszerű
öltözőépületet húznának fel, erre a LEADER
programon szeretnének pénzt szerezni.
Az iskolának nincs megfelelő tornaterme,
de mások részéről is igény mutatkozik, így
gondolkodnak egy sportcsarnok építésében.
Erre alkalmas terület akadna is az iskola közelében. Játszóterekre is szükség volna, főleg
az új lakóövezetekben hiányzanak ezek, de
az önkormányzatnak nincsenek erre alkalmas
területei s a vásárlás is körülményes. De a kér-
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Harasztkeréken járt a király

Vendégoldal: Koronka község

Elkezdődtek az aszfaltozások
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Továbbra sem tesz semmit a francia tulajdonos, hogy megállítsa a megvásárolt koronkai
Tholdalagi-kastély pusztulását. Az önkormányzat megpróbálta rászorítani a tulajdonost a javításra, de mivel azt a család leszármazottaitól
vásárolta meg, két magánszemély közti szerződésbe nem lehet beleszólni, s bár az épület falai
még állnak, a tetőzet szinte teljeszen leszakadt,
az épület szó szerint romokban hever. Pedig a
kastély a község jelképe is lehetne Vásárhely
szomszédságában, ha sikerülne helyreállítani.
Az önkormányzat gondolkodott azon, hogy ha
meg tudnának egyezni a tulajdonossal, megvásárolná az épületet, de feljavításra önerőből
nincs esély, ezért azt látják reálisnak, ha egy
komoly egyesület vásárolná meg és hívna le
pályázatri pénzeket, hogy az épület “még egyszer felvegye az egykori ruháját” – taglalta a
polgármester.

Kerékkötőkkel “megáldva”
Az eredmények mellett a gondokra is rákérdeztünk a községvezetésnél. Kiderült, hogy
az iskola esetében egyes háttérérdekek póbáltak igazgatót cserélni, külső személyt “legyúrni a torkukon”, de a szülők felléptek, tüntettek
a törvénytelenség ellen, és azért, hogy a szinte
teljesen magyar iskola élére magyar igazgatót
nevezzenek ki. De ezt a személyt is próbálják
jelentgetésekkel, burkoltan, jól megszervezve
támadni, elbátortalanítani, úgy, ahogy a polgármestert is, és sajnos állami szervek és pártok is
hátteret biztosítanak ezeknek a megnyilvánulásoknak – mondta el a község vezetője.

Április 14-én került sor a Kis tehetségek
vetélkedője körzeti szakaszára Harasztkeréken, ahová a vidék legügyesebb óvodásait
várták a szervezők a Bekecsaljától a Nyárád
torkolatáig.
Ákosfalva község óvónői közössége
szervezte az idei Kis tehetségek vetélkedője
nyárádmenti körzeti versenyét, ahová Magyarós, Szereda, Gálfalva, Ákosfalva, Karácsonyfalva és Dózsa György községekből
összesen 13 óvonó által felkészített 21 óvodás érkezett népdal, népmese és gyermekvers
előadására. A vendégeknek Bakai Andrea
aligazgató tolmácsolta Józsa Gabriella községi iskolaigazgató üdvözletét, de Osváth
Csaba ákosfalvi polgármester is köszöntötte
az érkezetteket.
Ezután kezdetét vette az harasztkeréki
„nagyvásár”, amelyet a király őfelsége is
meglátogatott a tanácsadóival együtt, mert
hallani szerette volna a vidék lakóitól a
mesék meséjét, az énekek énekét, a versek
versét, amitől jobbá-szebbé változna a világ
és az emberek. Hallhattak is sok szép történetet, csengő dalt és csicsergő verset, így
volt is amin tanácskozniuk a király embereinek. Hogy a bő órás vita ideje alatt senki
ne unatkozzon, a vendégek számára táncházat rendeztek, ahol Sinka András és a Picin-

ige zenekar húzta a talpalávalót, míg Engel
Ilka zeneművész gyermekjátékokat hozott
a tarsolyában. A műsor mindenki tetszését
elnyerte, nagyon élvezte a vásárosok aparaja-nagyja az érdekes és újdonságnak számító
efféle vásári mulatságot. Végül visszatértek
a király tancsadói (László Alice ákosfalvi

nyugalmazott óvónő, Máté Erna marosvásárhelyi és Toós Emma kelementelki tanítónők, Szfárli Kinga Annamária gyulakutai és
Udvarhelyi Margit marosvásárhelyi óvónők)
és kihirdette a legügyesebb nyárádmentiek
neveit, majd mindenki királyi jutalommal
térhetett haza a felszabadult, közvetlen, jó
hangulatú vásárból.
A királyi tanácsosok a következőket találták a legjobb előadóknak:

Népmese kategória: 1. hely: Adorjáni
Jóel (Lőrincfalva, óvónő Adorjáni Edit), 2.
hely: Koszta Péter (Demeterfalva, Novák
Ibolya), 3. hely: Nagy Kristóf (Somosd,
Nagy Enikő), dicséret: Gábor Jankó (Cserefalva, Papp Éva Andrea).
Gyermekvers kategória: 1 hely: Bari
Alexandra Vivien (Szentlászló,
Dósa Ildikó), 2.
hely: Vita Norbert Áron (Göcs,
László Izabella),
3. hely: Fekete
Hunor (Lőrincfalva, Adorjáni
Edit), dicséret:
Bátori Katalin
(Magyarós, Balogh Judit).
Népdal kategória: 1. hely: Engel Berta
(Kisgörgény, Pethő Kinga Erika), 2. hely:
Székely Zsófia (Harasztkerék, Székely Annamária), 3. hely: Nagy Márta (Somosd, Nagy
Enikő), dicséret: Falka Zsuzsanna (Szereda,
Demeter Beáta, Marton Emőke Csilla).
Az első helyezettek képviselik a kistérséget a vetélkedő Vásárhelyen rendezendő
májusi megyei szakaszán.

Csodák és virágnyílás Remetén
Április 14-én került sor a második osztályosok számára szervezett Nagyapó mesefája
című népmesemondó verseny megyei szakaszára. A felső-nyárádmenti nagyközségbe
több mint kéttucatnyi kis mesélő érkezett ebből az alkalomból.
Üdvözlő beszédében a szervező Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola igazgatója a mese
születéséről szólt a gyerekeknek: a fárasztó
munka után
és a gondok
közepette is
tudtak tréfálni, mesélni
az emberek,
s mivel egy
jobb élet vágya nem teljesülhetett a
valóságban, hát valóra vált a mese révén. A
mesélőket megbecsülték, a meséiket továbbadták, és ezért hívták össze az eseményre a
gyerekeket is, hogy legkedvesebb meséiket madárszárnyon másoknak is eljuttassák
– mondta el Kacsó Zsuzsánna, aki megtiszteltetésnek érzi a megyei tanfelügyelőség
szervezésre irányuló felkérését. A megyei
intézmény nevében Macarie Ioan főtanfelügyelő román és magyar nyelven köszöntötte
a kisgyerekeket és mondott köszönetet a pedagógusok munkájáért, míg a tanítókért felelős tanfelügyelő, Fejes Réka elmondta: azért
választották Nyárádremetét, mert felkészült,
komoly és nagy tanítói közössége van, óriási
szervezési tapasztalattal, továbbá a vidéknek
is varázsa van.

Ezután kiderült: egy boszorkány elátkozta a királynét, hogy kertjében semmi se teremjen, de a Bekecs tetején élő javasasszony
szerint egy-egy mese nyomán kihajthat egyegy szál virág. Ezért a palotába érkező vendégek segítségét kérték, így 29 gyerek vonult a
királyi pár és az udvari bölcsek elé mesélgetni. Közben ha ebbe belefáradtak, a királyi pár
eszem-iszomra és játékra hívta a gyerekeket,
s végül
szinte
észrevétlenül kivirágzott
a palotakert is, a
királyné
örömét
p e d i g
tánccal és játékkal ünnepelték meg, amelyet
a Bekecs néptáncegyüttes két selyei fiatalja
tanított meg számukra.
Eközben az udvari bölcsek (Fülöp Izabella Tünde és Páll Irén vásárhelyi, Balogh Tünde csíkfalvi és Bereczki Izabella hármasfalusi
tanítónők, valamint Kiss-Szőcs Karolina helyi magyartanár) is meghozták döntésüket a
legjobb mesélőket illetően. Dicséretben részesült Butuk Zsófia (Vásárhely), Jákob Éva,
Varodi Anabella (mindkettő Dicsőszentmártonból), Fodor Erika (Szereda), míg Pataki
Barbara (Gernyeszeg), Kiss Hunor (Vásárhely), Puskás Szabina (Gyulakuta), Ferencz
Perta (Vásárhely) különdíjat kaptak. A legjobb mesélőnek az erdőszentgyörgyi Székely
Zsanett bizonyult (tanítónő Kacsó Melinda),

őt követte osztálytársa, Nagy Anna, míg a
harmadik helyen a rigmányi Borbély Adolf
(tanítónő Barabás Ibolya) és a vásárhelyi
Szekeres Balázs (tanítónő Nagy Edit) osztozott. Ők képviselik megyénket az országos
szakaszon.
A zsűri nevében Páll Irén szólt a verseny
végén: a mese reményt ad az embernek, a
mese megmutatta azt, hogy a közösség összefogó ereje képes volt varázsolni, megteremteni az együttlét örömét. A jószándék csodákra
képes, a lehetetlent is megoldja, ajándékot
hoz, eltölt boldogsággal és azt sugallja: merjünk álmodni. A bekecsi asszony ezen a napon belecsöppentette a gyerekekbe a varázserejét, így sok örömet hoztak, de a tanítók és
diákok sok-sok órák utáni munkája is benne
van. Fejes Réka tanfelügyelő szerint mindenki győztes volt ezen a napon, hiszen minden
gyerekre rácsodálkozhattunk, minden mesében, minden kinyíló virágban felfedezhettük
valódi erősségünk. Minden pedagógus szívvel-lélekkel készült, és jó látni, hogy mindenkinek helye van ebben a közösségben. Amíg
erőnk van és így dolgozunk, addig virágozni
fog a kertünk – összegzett a szakember.
Kacsó Zsuzsánna igazgatónő szerint sikeres volt a rendezvény, a gyerekek elégedetten
térhettek haza, mindenki nyertes és mindenkinek azt tudja mondani: mindenki megtalálja az életben a boldogságot, csak hinni kell a
mesékben. A mese egyszerre hagyomány és
teremtés, ezt próbálták most is továbbvinni
és formába önteni, számukra pedig kihívás és
egyben elégtétel is volt egy ilyen rendezvény
megszervezése.
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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-... óra
szombat 8:00-... óra
Telefon:0745067577
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Idén is sokan voltak a Só útján
Április 21-én került sor a Só útja évadnyitó rendezvényére a
vásárhelyi Fókusz Öko Központ (FÖK), a Székelybőért Egyesület
és a jobbágyfalvi Tündér Ilona vendégház közös szervezésben.
Gyönyörű időben gyalogolhatott az a mintegy kétszáz személy, aki a tizenegyedik Só útja alkalmából vállalta a 11 kilométeres távot. A résztvevőket reggel kisbuszok szállították Székelybőbe, ahol a helyi
egyesület tagjai fogadták őket, majd
a helyi múzeum
megtekintése után
nekivághattak a
Jobbágyfalvára
vezető szakasznak, ahová kora
délután érkeztek
meg. Egyesek számára ez volt az első komolyabb túra, így jólesett számukra elnyúlni a pázsiton, kipihenni a fáradalmakat,
majd a finom ebéd elfogyasztása után szórakozni. A vásárhelyi
pedagógiai középiskola diákjainak vezetésével többféle játékban
vehettek részt, míg a sport kedvelői rögtön a focipályát vették
birtokba, de hogy a felnőttek se unatkozzanak, a FÖK szakmai
beszélgetésre hívta őket a vidék turisztikai aktualitásairól, de elgondolkodtató kisfilmet is végignézhettek az ember és víz kapcsolatáról.
Nagy Botondtól, a FÖK projekasszisztensétől megtudtuk:
idén hétvégi és nem iskolai program volt a túrázás, így mindenki szabadon választhatta ezt a lehetőséget. Több iskolai csapat
érkezett Gálfalváról, Koronkából, Jeddről, Vásárhelyről három
tanintézetből, valamint Régenből is. A gyalogosok mellett egy
kis csapat vásárhelyi kerékpáros egyetemista is érkezett Bálint
Barna vezetésével, aki régi visszajárója a túrának.
A FÖK elnöke, dr. Hajdu Zoltán úgy látja, hogy a Só útja
nemcsak egyetlen zöld útja Maros megyének, hanem a legszilárdabb természetjáró programja is, ahol a cél a természetismeret és
a természetbarát gyalogos turizmus, és ahol minden korosztály
jól érzi magát a természetben. Az idén voltak visszájárók és teljesen újak is, volt olyan személy, aki kisgyerekként vett részt első
alkalommal tizenegy évvel ezelőtt, de most egyetemistaként sem
hagyná ki a Só útját. Nem egy szűk baráti társaság gyaloglása,
hanem egy széleskörű, már-már mozgalom jellegű rendezvény,
amit továbbra is ígéretesnek tartanak – fejtette ki. Szász Csaba
Levente jobbágyfalvi házigazda úgy érzi, tovább kell éltetni a
tizenegy éve működő találkozásaikat, mert ezen az úton fiatalok, idősek, családok egyaránt jól érzik magukat, s a szervezők
között már nemcsak baráti, hanem testvéri kapcsolatok alakultak
ki. “Látom azokat a pedagógusokat, akik tizenegy évvel ezelőtt
is itt voltak és ma is eljöttek, ez azt jelenti, hogy jó ez a csapat”
– fogalmazott.

Hasznos Föld napja Szeredában
Szeredában is hulladékgyűjtést szerveztek április 22-én a
Föld napja alkalmából, az akció pedig nemcsak hatalmas mennyiségű szemét begyűjtését eredményezte, hanem remélhetőleg
nevelő jellegű is volt.
Az álatalános és középiskolás diákcsoportokat kisbuszok
szállították ki hulladékgyűjtésre különböző pontokra: a település
fölötti gátra, a Nyárád partjára, a Kerek-erdőre, a rigmányi és
nyomáti erdőkbe, ahol két-három óra alatt el is tüntették az illegális hulladékpontokon összegyűlt mennyiséget, a „zsákmány”
egy részét pedig a szervezők beszállították a kisvárosba és a főtéren hatalmas kupacba rakták össze, hogy mindenki megszem-

lélhesse azt.
Eközben a kisiskolásokat, kisgyerekes családokat a főtérre
várták, ahol több asztalon is színes tárgyak szórakoztak. A szervezők ugyanis felhívást intéztek az iskolákhoz, a diákok pedig
különböző alkotásokat, tárgyakat készítettek el újrahasznosítható
tárgyakból – tudtuk meg Marton Irén tanítónőtől. A csoportokra
osztott kisdiákok szemügyre vették egymás alkotásait, majd értékelték, de a téren aszfaltrajzokkal is elfoglalhatták magukat a
gyerekek, és ügyességi játékokban vettek részt. Marton Irén, Trufán Ildikó és Tőkés Baranyai Erzsébet tanítónők szerint érdekes,
sikeres volt a tevékenység, a gyerekek maguk is elcsodálkoztak
azon, hogy mi minden készülhet azokból a tárgyakból, amit eldobunk. Fancsali Ferenc tanár szerint az általános iskolások is
pozitívan álltak hozzá a felkéréshez, mintegy 80 diák vett részt
önkéntesen és végzett lelkiismeretes, hasznos és eredményes
munkát.
Az akiót Kacsó István, a helyi önkéntes tűzoltóalkalulat parancsnoka kezdeményezte.
Kérdésünkre kifejtette: számukra sem mindegy, hogy
mennyi szemét van az utak,
folyóvizek mentén. Szemétgyűjétési akciók eddig is
voltak Szeredában, de kezdett „ellaposodni”, tavaly ki
is maradt, ezért kezdeményezték az idén újra, és másokat is megszólítottak: az iskolások nemcsak munkájukkal vettek részt, hanem a főtéri programokkal is színesítették a napot, míg az önkormányzat, az EMI, a Nyárádszeredáért egyesület és az önkéntes
tűzoltók bekapcsolódása révén még több embert tudtak mozgósítani. Miután a csapatok visszatértek a munkából, kiderült, hogy
az összegyűjtött hulladéknak csak egy részét hozták be, a többit a
következő napokban kell az önkormányzatnak beszállítani. A főtéren közszemlére bocsátott szemétmennyiségnek remélhetőleg
meglesz a sokkoló és nevelő hatása.
Tóth Sándor polgármester maga is ott volt az egyik szemétgyűjtő csapatban. Ennek az akciónak azok a „főszervezői”, akik
felelőtlenül szennyezik a környezetet, hiszen ha ők nem volnának, nem kellene ilyen akciókon összegyűlni – mutatott rá. A
szemétgazdálkodás manapság mindenhol meg van szervezve, de
egyesek erről nem vesznek tudomást, ezért kell nekünk dolgozni,
hogy Szereda, Marosszék, Székelyföld és ez az ország tisztább
legyen. Hogy ezen a napon az önkormányzatok és civil szervezetek példásan összefogtak, biztosítani tudja a következő nemzedék nevelését, és így próbáljuk elmondani nekik, hogy nem
szabad ezt tenni. Az idén az önkományzatoknak 25, jövőben 35
százalékkal kell csökkenteniük a leadott hulladékmennyiséget,
de ezt csak úgy lehet elérni, ha mindenki egyénileg szelektál és
komposztál.

Madarason fát ültettek
A régi sportpályán faültetéssel ünnepelte a Föld napját a
Backamadarasért Egyesület.
A tizenhárom almafa ültetési munkálataiba a gyerekek is bekacslódtak, szívesen segítettek az egyesület tagjainak. Érdekes
beszélgetés alakult ki arról
is, hogy hogyan óvhatjuk
meg Földünket, hogyan vigyázzunk mindarra, ami az
életet biztosítja számunkra.
A munka után szalonnasütéssel folytatódott a közösségi esemény a gyerekek
nagy örömére.
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Továbbadták a tapasztalatokat
Április 9-én a kisadorjáni Természet Házában szervezett képzést
mintegy félszáz pedagógusnak a vásárhelyi Fókusz Öko Központ
(FÖK), hogy egy innovatív oktatási módszert mutathasson be számukra.
A Zöld Vállalkozások Európában (GEE) címmel egy Erasmus+ projekt keretében öt ország
szakértői közösen dolgoztak ki
egy oktatási csomagot és módszert. Ez a 12-16 éves tanulóknak nyújt ismereteket és kompetenciákat ahhoz, hogy megértsék
a természet működését és a valós
életben, a reálgazdaságban alkalmazzák a megszerzett ismereteket potenciális vállalkozások létesítése,
üzleti tervek kidolgozása formájában. Az oktatási csomagot az elmúlt
fél évben három Maros megyei iskolában (a vásárhelyi pedagógiai líceum, a szeredi középiskola és a gálfalvi általános iskola) próbálták
ki, ezen a képzésen pedig ezt kívánták ismertetni további pedagógusokkal.
A képzésen szeredai, vásárhelyi, ákosfalvi, szovátai, koronkai és
lukafalvi általános és középiskolák pedagógusai vettek részt, hogy
megismerjék és merjék alkalmazni a kidolgozott oktatási módszert,
amelynek lényege az, hogy a diákok megismerjék a természet működési rendszerét, ezt összevonják a valós élettel és vállalkozói kedvet
ébresszenek bennük. A tanulmányozott és kidolgozott oktatási tömbök
közel állnak a természethez, a valós élethez, ezért a nemzetközi partnereiknek is tudtak újat mutatni, hiszen itt még olyan környezetben
élünk, amely számukra már nem elérhető – ismertette a GEE projektet
dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke.
Ezután a három iskola mutatta be azt, hogyan sikerült a diákjaikkal kipróbálni az új módszereket, és kiderült, hogy mindenütt nyitottan
fogadták a módszereket a tanárok és a diákok, egyaránt sokat tanultak
és lelkesen dolgoztak. A képzés végén a résztvevők megismerhették
a Természet Házát, valamint bejárhatták a Kis- és Nagyadorjánban
évekkel ezelőtt kiépített tanösvények egy részét is.
Dr. Hajdu Zoltán lapunknak elmondta: meglepően lelkesen kapcsolódtak be a diákok és pedagógusok, érdekes és újszerű ötletek születtek. Eddig közel 80 Maros megyei pedagógus ismerhette meg az
új oktatási tananyagot és módszert. A következő lépésben egy konferencia keretében újabb száz pedagógussal ismertetik a módszert, így
végül 250-300 pedagógus lesz a megyében, akit ez a projekt érintett,
továbbá van egy nemzetközi közösségi csoport is, ahová minden pedagógus bekapcsolódhat és további ismerteket szerezhet.

Móron jártak a szeredai licisek
Április 11-15. között a magyarországi testvérvárosban, Móron jártak a szeredai középiskolások.
A Bocskai István Elméleti Líceum diákjait a móri Perczel Mór
Szakiskola hívta meg, a
két iskola hét éve tartó
kapcsolatában állandóak a cserelátogatások,
nagy szeretettel látják
egymást vendégül, és
amikor lehetőség van,
igénybe veszik a Határtalanul programot is,
amely az utaztatásban
nagy segítséget jelent az iskolák számára. A móri iskola csatlakozott
a Szakmák éjszakája nevű programhoz, és ebben a szeredai barátok
segítségét is kérte. A két iskola küldöttsége nemcsak kirándulni jár
egymáshoz, látogatásaiknak szakmai céljai is vannak.
Czachez Gábor móri alpolgármester is fontosnak tartja, hogy a
két város iskolái jobban megismerjék egymás szakmai oktatási sajátosságait, természetesen a diákok közötti ismerettséget, barátságot is
elmélyítsék. Ugyanakkor azt is fontosnak találják, hogy a testvérkap-

csolat gyümölcsöző legyen, és ne csak az önkormányzatok szintjén
működjön, hanem az iskolák és a kulturális egyesületek is partnerei
legyenek egymásnak. A diákok is jó kapcsolatokat teremtenek, és ez
tovább is él, és a programok a közös találkozásokról, ismerkedésről,
barátságokról is szólnak – tette hozzá Zsipi Gyula móri igazgató.
A cserekapcsolat nagyon népszerű a szeredaiak körében, a líceum
küldöttségében ezúttal 20 diák vett részt, olyanok, akik sok versenyen
képviselték az iskolát az elmúlt időszakban, ezért egyfajta jutalomkirándulás is volt ez az utazás. A nyárádmenti küldöttség 11-én utazott
Mórra, 12-én meglátogatták a várost és a városházát, majd a vendéglátó iskolával egy általános ismereteket számba vevő vetélkedőn
mérkőztek meg, ahol egy ponttal alulmaradtak, így csak csokoládét
nyertek – de azért megkóstolhatták a győztesnek járó hatalmas tortát
is. 13-án a csókakői várat látogatták meg, 14-én Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtek, megtekintették a Bory-várat, majd Felcsúton a Puskás Akadámia focimeccsét nézték meg és találkoztak az
ott focizó szeredai Kocsis Bencével is.
A magyarországi út nemcsak kirándulás volt, hanem egy kis munka is: a Szakmák éjszakája program keretében a szeredai lányok 13-án
kürtőskalácsost sütöttek, amit több iskola diákjai, tanárai megkóstoltak, a szeredai fiúk pedig az ottani iskolában fém sakkbábuk készítését
tekintették meg.

Újra Kurutty(oltak)
Április 14-én a szeredai Deák Farkas Általános Iskola négy tanulója részt vett az elemi tagozatosoknak szervezett Kurutty általános
műveltségi vetélkedő megyei szakaszán Vásárhelyen.
Egy év kihagyással, a Kurutty 20. évfordulóján idén
újra négy lelkes kisdiák képviselte az iskolát és Szeredát a
megmérettetésen. Az új csapat
felvette a már Erdély-szerte ismertté vált régi csapatnevet, az
Unka-porontyot. Az Unka-porontyok csapatát Kiss Adrienn
(I. osztály), Fülöp Hanna (II.
osztály), László Boglárka (III.
osztály) és Nagy Hunor Gergő (IV. osztály) alkotta. Felkészítő tanáraik: Nagy Eszter Gizella, Trufán Ildikó Rozália, Kovács Ágnes, Fülöp
Ildikó, Kátai Judit és Dániel Eszter, rövid idő alatt hét műveltségi területen készítették fel a diákokat erre a megmérettetésre.
A megújult csapatban László Boglárka kivételével minden tanuló
most találkozott először az elemisek Kuruttyával. Odaadással, nagy
szorgalommal és lelkiismeretesen készültek a próbatételre a Mátyás
király meséiből, a biológiai ismereteket igénylő környezetismeretből,
3 perces jelenettel idegen nyelvből, matematikából és a reneszánsz
kori zenék hangszereiből, iniciálék rajzolásából. A résztvevő gyerekeknek ugyanis fontos kulcskompetenciákkal kell rendelkezniük,
mint: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai és természettudományi kompetenciák, digitális kompetencia,
a tanulás tanulása, személyközi, vállalkozói, kulturális kompetenciák.
Fontos készségekkel kell rendelkezniük: tervezés, szervezés, elemzés,
kommunikáció, végrehajtás, tájékozódás, értékelés, nyomon követés,
idő-és információ-gazdálkodás. Képesnek és késznek kell lenniük
arra, hogy fantáziájukat, egyéni ötleteiket önálló és csapatmunka során
alkalmazni tudják közös produktum formájában.
Ezen a maratoni versenyen 10 csapat vett részt Maros megye különböző településeiről, iskoláiból. A szeredai csapat 4. helyezést ért
el, dicséretben részesült és élményekkel, tapasztalattal gazdagodva tért
haza. Ezt a szép eredményt egy hármas kapocsnak köszönhetjük, amelyet a tanulók, szülők és pedagógusok alkotnak. Köszönet jár a gyerekeknek, hogy kitartottak, a szülőknek, hogy segítették a gyerekeket
a felkészülésben, a pedagógusoknak, akik szintén csapatként, közös
munkával gyarapították a csapattagok ismereteit.
A Kurutty egy nagy játék, felfedezés, tele izgalmakkal, amelyhez
további kitartást kívánok! Gratulálok a csapatnak és további sikereket
kívánok a felkészítőknek!
Kátai Judit

nyárádmenti
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