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Közösen tervezik a jövőt
Május 9-én került sor a székelyföldi magyar városok polgármestereinek ötödik találkozására Nyárádszeredában, ahol nemcsak tanácskoztak az elöljárók, hanem négyük közös megállapodást is aláírt.
A találkozón résztvevő
elöljárók első napirendi pontként Fábián István történelemtanártól és Agyagási Levente
rádiós újságírótól előadásokat
hallgathattak a marosszéki
székely identitástudat mai állapotáról, a tudatvállalásról,
valamint arról, hogy milyen szerepe van ebben a médiának, illetve
a Hargita és Kovászna megyei elöljáróknak, majd a székelyföldi
magyar városok sajátos kérdéseiről tartottak tanácskozást. A mintegy háromórás ülés után a művelődési ház színpadán közös együttműködési megállapodást kötött négy város: Sepsiszentgyörgy, Erdőszentgyörgy, Nyárádszerea és Csíkszereda.
A két-két nagy- és kisvárost a névazonosságok mellett, a hasonló közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi életük mellett kulturális, irodalmi és művészeti hagyományiak is összekötik. Ismerve
a négy város gazdag történelmi múltját, hagyományokra épülő,
kölcsönösen együttműködő jelenét, a városok elöljárói hisznek az
összefogás biztató, jövőt építő erejében, ezért döntöttek a négyoldalú partnerségi szerződés megkötése mellett.
A találkozó házigazdája, Tóth Sándor szeredai polgármester
úgy véli, “ránk fér, ha a közigazgatási kapcsolatainkat úgy erősítjük, hogy le van írva és konkrét céljaink vannak. Ha össze is köt
minket a múlt és a név, miért ne mutassuk meg közösségeinknek,
hogy jó barátok, jó partnerek vagyunk és azok is akarunk maradni?” Az autonómiatörekvések kapcsán is egységesen kell gondolkodni – hangsúlyozta a polgármester. Marosszék is része a Székelyföldnek és ezt a marosszékiek is így kell gondolják, érezzék.
“Mindezeket merjük vállalni és leírni. Közösen akarunk emberek
maradni az embertelenségben” – zárta gondolatait az elöljáró.
A megállapodás kapcsán a Maros Megyei Tanács és a Maros
megyei RMDSZ elnöke üdvözölte a négyes kapcsolat megkötését.
“Hiszem, hogy minden szinten erősíteni kell a magyar közösségek közötti együttműködést. Az erdélyi magyar közösség akkor tud
megmaradni, ha valóban közösségként működik, ha közösen tervezi a jövőt. A közös múlt összeköt és reményt ad a közös jövő építése.
Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a jövő, tudunk-e erős és cselekvő
közösség maradni” – emelte ki a helyszínen Péter Ferenc.
Új előadással indult a Bekecs együttes
Új előadással indult turnézni májusban a Bekecs néptáncszínház, az együttes ezzel egész Erdélyt bejárná az idén.
Az Ember az embertelenségben című táncműsor az erdélyi
magyarság elmúlt száz évére tekint vissza 1918 centenáriumán a
tánc, a zene és a beszéd színpadi nyelvén.
A 20. század emberpróbáló történései nemcsak Európát, hanem a Kárpát-medencei magyar, székely, csángó közösségeit is
megtépázta: az első világháború, a vér, a vesztesség, a gyász, majd
az ezt követő trianoni békeszerződés, a nemzet szétszaggatása, a
betelepítési időszak, a második világháború, az azt követő 1956-os
forradalom, majd a kommunizmus és jelenkori elvándorlás. Mind-
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ezeket nem krónikásként mutatja be az előadás, hanem a felvonultatott sorsok révén közelít a kiszolgáltatott emberhez.
Az előbemutatót május 9-én tartották Szeredában, majd a
bemutatót Csíkszeredában, ezt követően minél több erdélyi településre szeretnék elvinni. Az egyesület pályázatokat nyújtott be
a Communitas alapítványhoz és a Bethlen Gábor Alaphoz egy erdélyi turnéra, amelynek során a szórványvidékekre is elvinnék az
előadást, mert úgy gondolják, őket is megszólítja ez. Nyújtottak
be kérelmet a román kulturális minisztériumhoz, a centenáriumi
emlékbizottsághoz is, mert a tematika a romániai magyarság száz
éves múltját jeleníti meg a színpadon.
Az év első
részét ennek az
előadásnak a betanulására szánták,
a második felében
pedig
mindenütt
eljátszák, ahol lehetőséget kapnak,
nyári fesztiválokon,
falvakban és városokon, szórványvidéken és tömbmagyarságban
egyaránt, ahol megfelelő feltételeket találnak. Ugyanis az előadás
nagyon technikaigényes, nagy teljesítményű áramforrásokat, sötét
környezetet és vetítést, továbbá nagyobb színpadot igényel, szerencsére ez utóbbi kérdésben tudnak segíteni, ugyanis egy LEADER
pályázat révén színpadtechnikát is beszereznek, egy fémszerkezetet, amellyel színpadot tudnak építeni vagy növelni magukanak
– mondta el Benő Barna, az együttes vezetője. A darabban a csapat
táncosai mellett vendégművészek is fellépnek.
Az előadás létrejöttét a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága és a Maros Megyei Tanács támogatta. Védnökök: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár és Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság
főosztályvezető-helyettese.
Hét pályázatot támogat(na) a LEADER
2018. április 4-én zárult az M1/6A (Nem mezőgazdasági tevékenységek támogatása) és az M3/6B (Kulturális, természeti
örökség, természetvédelmi területek) intézkedések keretében kiírt
pályázatok leadási határideje. A két kiírásra összesen 16 pályázatot nyújtottak be, amiből 14 cégek, 2 pedig nonprofit egyesületek
részéről érkezett.
A kistérségi kiválasztó bizottság május 3-iki ülésén megvizsgálta az M3/6B pályázatra beérkezett két kérelmet és mindkettőt
támogathatónak találta. A Szentimrén bejegyzett Tiberius Fesztivál egyesület 48 ezer euróban részesülhet zenei eszközök, felszerelések beszerzése céljából, míg a szeredai Bocskai István Dalkör
egyesület eszközfejlesztésre és kosztümök vásárlására kaphat 28
ezer eurót, amennyiben a helyszíni vizsgálatok nyomán a gyulafehérvári kifizetési ügynökség munkatársai is elfogadják a kistérségi
bizottság felterjesztését.
Ugyanazon a napon az M1/6A kiírásra beérkezett 14 pályázatot is elemezték, ebből 5 kapott támogatási javaslatot, mindegyik
agroturisztikai panzió létesítését célozza: 3 Remete, 1-1 pedig Szereda és Bere községek területén. Mindegyik projekt egyenként 70
ezer eurós támogatást kaphat, az esetleges további pénzügyi részt
önerőből kell biztosítania a pályázónak.
Egy projekt (agroturisztikai panzió Ákosfalva községben)
formailag nem volt megfelelő, a további nyolc projekt – amely
most nem kapott támogatást – a következőket szerette volna megvalósítani: Remete községben 2, Madaras községben és Szereda
város területén 1-1 panzió létesítése, Jedd községben egy épület
átalakítása panzióvá, továbbá egy kozmetikumkészítő manufaktúra gépekkel való ellátása, Koronka községben egy textilfeldolgozó
létesítése, Gálfalva községben pedig teniszpályák építése.
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Zarándokol a pünkösdi vonat,
madarak csicseregnek májusfák alatt!
Dalol a május, megjő a tavasz,
mily gyönyörű, dalos tavasz!
Szentlélek is kiáradt már Máriára,
fehér galamb Isten tisztasága.
Színes májusfák, daloló, szép tavasz,
Isteni apostolok, ünnepet ma hozzatok.
Csodás, szép Pünkösd, rózsa virága
- áradjon szét Isten tisztasága!
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KANDIKÁLÓ

közterület
„Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne”
– Fülöp László igazgató gondolatai a szeredai középiskola idei ballagása kapcsán –

Hihetetlen, milyen
hamar eltelt ez a néhány év, most meg itt
álltok az utolsó iskolai
napon, hogy tarisznyátokba betegyétek az
utolsó nagybetűs mondatokat. Mindannyitokat tanítottalak, egy
kissé megismertelek,
sőt megkedveltelek titeket, és most úgy érzem hiányozni fogtok ennek az iskolának. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor, úgy gondolom, hogy
egy eseménydús négy esztendőt tudhattok magatok
mögött. Illetve annyira volt tartalmas, amennyire
ti tartalmassá tettétek azt. (...) Az elmúlt évek voltak azok, amelyek felejthetetlen emlékeket adtak
számotokra, mint például az első szerelem vagy
első csók. Ha összegezni kell, akkor én remélem,
hogy jó, kellemes emlékek kerülnek túlsúlyba az
elmúlt négy évről.
Ha a jövőbe nézünk, akkor már nehezebb dolgunk van. Utolsó útravalónak két dolgot szeretnék
tenni tarisznyátokba: az itthon maradást, és egy
másik dolgot, amit nektek kell megkeresni.
Nézzük az elsőt. Ezelőtt 150 évvel virágkorát
élte a romantika és a haza iránti szeretet, akkor
még a szerelemért életet és a szabadságért szerelmet áldoztak, vallotta Petőfi Sándor. A mai napon,
úgy érzem, hogy ennek az érzésnek újra itt van az
ideje, nem olyan formában, mint a forradalmak
idején, hanem itthon maradással. Az ajándékkönyvet, ha megnéztétek, amit útravalóként tarisznyátokba került, akkor a „menni vagy maradni”
kérdéssel találtátok magatokat szembe. A mai napon ennek a mérlegnek a „maradni” serpenyőjébe
szeretnék beletenni néhány gondolatot.
Miért érdemes itthon maradni? Mert a felvetett kérdésben benne van az itthon szó, ami az
otthont jelenti, mert itt éltek őseid, te is itt születtél
és gyerekeidnek is van itt hely, mert szükség van itt
rád a Nyárádmentén, mert itt ismerősök az arcok,
mert szép ez a Bekecsalja.

(...) Jó, de itthon mihez kezdjek? Nincs munkahely. Én meg azt mondom, ha nincs munkahely,
akkor teremts te munkahelyet. Ha nem megfelelő a
környezet, akkor tegyél érte, hogy jobb legyen. És
ha mégis úgy döntesz, hogy szerencsét próbálsz,
ne feledd, hogy a tarisznyádban rengeteg hely van.
Gyűjts minél több tapasztalatot, bölcsességet, kincset, és mint a mesebeli királyfi, térj haza, hogy
gazdagítsd szülőföldedet. Mert „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
A másik útravalót, amit tarisznyádba teszek,
neked kell megkeresned, az pedig nem más, mint
hogy célod legyen az életben. Ezt te magadnak kell
megkeresned, mert akinek nincs saját célja, az mások céljaiért dolgozik. Akinek viszont van, az talál
hozzá utat is.
Kívánom, hogy az előttetek álló vizsgákon sikeresen túl legyetek, és megleljétek saját utatokat,
amely számotokra boldogságot eredményez.

Kezdődhet a mosoni-bői út aszfaltozása
- aláírták a szerződést

Zászlóval ballagtak el a szeredai
líceumban

Zászlós felvonulás a csíkfalvi tűzoltó
napon

Van képünk hozzá

Szeredai diákok - szerencsét próbálnak a
Buzánszky Kupán

“Gaudeamus igitur...”
Újabb évfolyamok hagyták el az iskolát
(3. oldal)

Végéhez közeledik a fociszezon
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Beindultak a megvalósítások
A tervezési időszakból átléptek a megvalósítási fázisba, a következő periódusban pedig egy
erőltetett fejlesztési menetelésnek lehetnek a tanúi a lakosok, több nagy projekt kivitelezése
is elkezdődik az idén – állítja Bányai István polgármester.

A Helyi Beruházások Országos Programja
támogatásával folyik a községi ivóvízhálózat
bővítése, ennek felén már túl is vannak, jól haladnak, a vezetékek nagy része már le is van
fektetve. A községvezető örül, hogy komoly céget találtak, így akár az idén be is fejezhetik ezt
a munkálatot. A beruházás során 9 kilométerrel

bővül a meglévő hálózat a négy településen,
két pumpaház is épül, de csatlakozási pontokat
is tartalmaz. Az idei év legnagyobb megvalósítása lehet az, ha a most épülő és a meglévő
hálózatot át tudják adni az Aquaserv regionális
vízszolgáltatónak, hiszen üzemeltetése hatalmas terhet jelent az önkormányzatnak.

Kezdődhet a csatornázás
Jelenleg folyik az engedélyeztetési eljárás,
hamarosan meghirdethetik a közbeszerzési
eljárást, és már a nyár folyamán elkezdődhet
a csatornázási beruházás is. Ez első lépésben
csak Jeddet érinti, de ahogy elkezdik a munkálatot, hozzálátnak a másik három település
csatornázási hálózata terveztetésének, és remélik, hogy támogatást is tudnak szerezni rá. A
Jedden induló beruházás értéke 2,7 millió euró,
ez valamennyit csökkenhet a licit során: ebből
egy millió eurót európai pályázati támogatásból kap a község, ugyanennyit bankkölcsönből
biztosítanak, a fennmaradó részt a helyi költségvetésből gazdálkodják ki.

Épül az óvoda
Tavaly ősszel kezdték el a jeddi óvoda bővítési és korszerűsítési munkálatait. A folyamat
halad, de úgy tűnik, hogy az erdeti elképzeléssel ellentétben mégsem készülnek el a beru-

3

KIS ÚJSÁG
Elballagtak a szeredai liciből

Vendégoldal: Jedd község

Bővül a vízhálózat

nyárádmenti

házással a szeptemberi tanévkezdésig. A községvezető szerint azonban idén mindenképp
átadják az európai alapokból megvalósítandó
új intézményt, amelyet bebútoroznak, felszerelnek, és a városi szintet is biztosító oktatást
remélnek a koreszerű, tágas épületben.

Csökkentenék a szegénységi
szintet
Négy millió eurós projekt megvalósítása
folyik, amelynek célja a szegénység felszámolása, vagy legalábbis lecsökkentése a községben. Az elképzelés több síkon is fut és már túl
vannak az első elemzéseken: elkezdődött az
orvosi ellátás biztosítása a lakosság számára, a
gyermekek és szülők számára többféle nevelő
tanfolyamot és szabadidős programot szerveznek. A projekt egyik része egy hatalmas nagytakarítási akció, amely révén az ősszel kitakarítanák a község szennyezett településrészeit,
azokat lefertőtlenítik és megpróbálják ezután
tisztán is tartani. Rendelkeznek egy keretöszszeggel belsősegek, ingatlanok jogi helyzetének tisztázására is, most készül egy felmérés,
hogy a rendezetlen telekviszonyok melyik részét lehet megoldani, ugyanis sok esetben az
emberek elfoglaltak területeket megvásárlás
nélkül, s az ilyen eseteket nem tudják rendezni.
Egy másik elemként a projekt pénzt biztosít 40 helyi kisvállalkozás beindítására is,
azonban a kilenc feltétel közül az illető jelentkezőknek legalább négynek meg kell felelniük.
Ezért nem feltétlenül a súlyosabban hátrányos
helyzetűeket érinti ez a kezdeményezés, vállalkozást indíthatnak olyan személyek is, akiknek
akár munkájuk, bizonyos jövedelmük is van.
A szegénység visszaszorítását célzó projekt
mintegy 700 embert érint a község területén.

Rengeteg még a tennivaló
Hamarosan elindulhat az Iskola mindenkinek című, 1,2 millió eurós projekt megvalósítása is a községben, amely révén a diákok
számtalan nevelési és szabadidős programban
részesülnének, a pedagógusok is kreditpontokat szerezhetnének, illetve az iskolaudvarokon
is bizonyos fejlesztéseket végezhetnének el.
Az erre vonatkozó szerződést néhány napja írta
alá a polgármester.
A Maros Megyei Tanácsnál dolgoznak a
községen áthaladó, Vásárhely-Szereda közötti
megyei út szélesítési tervén, elbírálás alatt van
a község kultúrotthonainak felújítását célzó pályázat, nagy esély van, hogy egy új, tágasabb
sportöltöző épüljön Jedden, amire a LEADERnél pályáztak és már túl vannak az első helyszíni ellenőrzéseken.
Hamarosan elkezdik egy tucatnyi korszerű
buszmegálló megépítését is: a megállókban le-

álló sáv lesz a járműveknek, az utasok számára
korszerű várakozó épül, ezek oldalain reklámfelületet biztosítanak érdeklődő vállalkozásoknak, cégeknek, hogy a befektetés visszaforduljon a községnek.
Pályázatot nyújtottak be aszfaltozásra, de
nem kaptak elég pontszámot és így támogatást
sem. Azért kevés a pontszámuk, mert az aszfaltozásra szánt utcákban egyelőre nincsenek
európai alapokból támogatott vállalkozások.
Ha a szegénységi projekt keretében elindul a
40 cég, az már pontokat jelent és esélyt egy
újabb aszfaltozási pályázaton.

Újítják, bővítik a rendszereket
Arra készül a községvezetés, hogy korszerű, energiatakarékos, hatékonyabb ledes
lámpatesteket szerel az összes meglévő utcai
világítóeszköz helyett. Ezzel mintegy 630
lámpa újulna meg, s az energiamegtakarításból
származó pénzösszeggel öt év alatt részletekben kifizetnék a beruházás értékét, azaz mondhatni ingyen valósulna meg a korszerűsítés.
Ugyanakkor szeretnék bővíteni is a rendszert,
a helyi költségvetés róvására további 150-200
lámpatestet szerelnének fel olyan oszlopokra,
ahol eddig nem volt. Így legalább öt évre teljesen korszerű közvilágítást biztosítanának a
községnek.
Felújítják és bővítik a községi kamerarendszert is, a jelenlegi 16 térfigyelő mellé még
legalább ennyit felszerelnek és új szoftokat is
vásárolnak, most kötik rá a villanyhálózatot,
így remélhetőleg egy hónapon belül működőképes lesz az új rendszer, amelytől a közbiztonság fokozódását remélik községszinten.

Elkezdték a szelektív gyűjtést
Néhány hete a községben is rátértek a szelektív hulladékgyűjtésre a háztartásokban. A
polgármester szerint hosszú és nehéz feladat
ez, de azt szeretnék elérni, ha a lakosság megszokná a szétválogatást, azaz külön gyűjteni a
konyhai hulladékot, külön az üveget, papírt,
műanyagot. Jelenleg hetente egyszer szállítják

el a szemetet, de külön konténerekben, és ha a
lakosság fejlődni tud ezen a téren, akkor jövőtől bevezethetik a külön-külön elszállítást is.

Május 25-én utoljra szólalt meg a csengőszó a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum harminckilenc végzős diákja
számára, értük öltözött ünneplőbe a kisváros,
borult virágba az iskolaépület.
Az iskolazászló vezetésével ballagott el
két középiskolai végzős elméleti osztály, az
intézmény udvarán pedig a diákok mellett
az őket útra bocsájtó tanári kar, az ő útjaikat
egyengető, azt aggódó szülők és az örömüket
megsokszorozó ünneplő tömeg gyűlt össze,
hogy gyönyörködhessen a Molnár Hortenzia,
Zorgel Zsuzsánna és Domó Loránd osztályfőnökök tanítványaiban. A dobogóra gálfalvi,
vajai, szentbenedeki, magyarósi, szentmártoni, szentlászlói, rigmányi, jeddi, cserefalvi,
szeredai, havadi, szentgericei, ehedi, tompai,
gegesi, torboszlói, seprődi, jobbágytelki,
jobbágyfalvi, szentimrei, vadadi és keresztúri fiatalok vonultak fel kezükben virággal,
vállukon ajándékkönyvet és pogácsát rejtő
tarisznyával.
„Itt van feladatod”
Az őket búcsúztató felszólalók szinte
ugyanazt a gondolatot tolmácsolták a végzősöknek: maradjanak szülőföldjükön. Fülöp László igazgató szerint érdemes itthon
maradni azért is, mert itt éltek őseik, ők is itt
születtek és gyerekeiknek is van itt hely, mert
szükség van rájuk a Nyárádmentén, mert itt
ismerősök az arcok, mert szép a Bekecsalja.
A városvezetés nevében felszólaló Dászkel László azzal a tudattal indította útjukra a fiatalokat, hogy tanáraik és szüleik türelmének,
megértésének fölénye segítette őket eddig
eljutni, és a továbbiakban csak a tehetségnek
lehet rangja, a személyes jó tulajdonságoknak

tekintélye. Arra kérte a diákokat, őrizzék meg
mindhalálig azt a szívet, amelyet ez az iskola
kialakított bennük, és lehetőleg itt, Nyárádszeredában, a Nyárádmentén, Erdélyben
építsenek
új utakat,
„mert itt
van szükség rátok”.
A szülői
bizottság
nevében
szólaló
Kakasi
Matild az
ünnepi hangulattól eltekintő józan szavakkal
intette a végzősüket: „Véget ért életetek első
szakasza, felnőttek lettetek, előttek az élet, új
utak, új lehetőségek. Ne féljetek az ismeretlentől, tegyétek a mércét minél magasabbra,
legyetek bátrak és erősek. Kérünk, ne hagyjátok el ezt a tájat, ezt a gyönyörő tündérkertet, ne legyetek modernkori rabszolgák,
hazug programok játékszerei, ne álljatok be
a csordába, ne legyetek elitista, pénzhajhász
rendszer kiszolgáltatottjai.” A boldogság lehetősége benned van – intette a fiatalokat,
arra figyelmeztetve, hogy „ha ide születtél, itt
van feladatod”. Sándor Szilárd lelkész szerint
e diákok nélkül íztelen volna a föld, ezért arra
kérte őket, vigyázzanak a sok nevelő szóra, a
szerető szülőkre, testvérekre, a Nyárádmente
ízeire, a Bekecs árnyékára és fényére.
Léggömbökként távoznak
A tizenkettedikesektől búcsúzott a következő évfolyam, majd a végzősök is beismerték: új, önálló, küzdelmes fejezet veszi

kezdetét életükben, és az elmúlt évek meghatározóak voltak számukra, szüleiknek pedig
köszönetet mondtak az életért és az életen át
tartó támogatásért.
Ezután az iskola hagyományaihoz
híven a tizenegyedikesek átvették a
végzősöktől a folytonosságot jelképező
sulykot, amely az
intézmény falára kerül, majd az osztályfőnökök, az igazgató
és a tanárok díjazták
a legjobb tanulmányi eredményeket elérő, a
tantárgy-, sport- és kulturális vetélkedőkön
kiemelkedő diákokat. A 12. B. osztályban például a 24 diákból 11 ért el legalább kilences
évi általánost, innen került ki az évfolyamelső diák is, aki a négy év alatt is iskolaelső
tanuló volt, Székely Renáta Mária, míg a 12.
A. osztályban Moldován Evelin végzett a legjobb eredménnyel, a négy év legjobb sportolója Veres Tamás volt, de sok diák vett részt a
város kulturális rendezvényei szervezésében,
színesebbé tételében, tudásával, munkájával
képviselte Szeredát Erdélyben és az anyaországban, ugyanakkor néhányan jó eredményeket értek el a Sapientia és a Babeș-Bolyai
tudományegyetemek versenyein is.
A búcsú pillanataiban a végzősök kört
formáltak, egyik osztály a tisztaságot jelképező fehér, a másik a fiatalságot, bölcsességet, hősiességet jelképező kék léggömböket
eresztett az égnek, miközben elhangzott az
intézmény jelmondata is: „Hiszünk iskolánk
megtartó erejében”.

Népi gyermekjátékok Nyárádszeredában
Május11-én népes részvétel mellett tartották meg Szeredában a Kis tehetségek vetélkedő népi gyermekjáték megyei szakaszát,
amelyet a helyi óvodapedagógusok módszertani köre, a Deák Farkas Általános Iskola és a
megyei tanfelügyelőség közösen szerverzett.
A Kis tehetségek óvodai vetélkedőn öt
katetgóriában lehet versenyezni: népmese,
népdal,
gyermekdal, vers és
népi gyermekjáték. Minden területen minden
évben más-más
helység óvodája
szervezi a vetélkedőt, Szereda
idén a népi gyermekjátékok megyei szakaszát
szervezte meg, mert ilyent eddig még nem
vállalt, így ezúttal örömmel látták el a házigazda szerepét – mondta el lapunknak Balogh
Judit módszertani vezető.
A megyei vetélkedőn azok a csoportok
vesznek részt, amelyek legjobbaknak bizonyultak a körzeti szakaszokon, s mivel ezen
a téren nincs országos vetélkedő, aki a megyeire eljut, az már mind nyertes, így egyfajta

bemutatkozásnak is tekinthető ez a szakasz. A
szeredai vetélkedőre összesen 137 kisgyerek
érkezett 11 intézményből: Vásárhelyről a Kerekerdő, a 6. számú, a Szentjánosbogár és a
Manpel napközik, a ludasi Elvarázsolt házikó
napközi, az erdőszentgyörgyi és szeredai napközi otthonok, valamint a kendi, csíkfalvi, koronkai és a dicsőszentmártoni 5. számú óvoda
gyermekc s o portjai.
Minden
csoport 814 közötti
gyerekkel
és legtöbb
tíz perces
műsorral állhatott színpadra, ahol mondókákkal tarkított gyermekjátékfűzért kellett
előadniuk. A számos fellépő mellett is pörgősen haladt a műsor, és mire delet harangoztak,
mindenki megkaphatta az ajándékát és oklevelét, sőt a helyi Apró-Bekecs néptáncműsorának is tapsolhattak, majd eszem-iszomra
vonultak a kisgyerekek.
Balogh Judit szakmai szempontból értékelendőnek tartja egyrészt azt, hogy min-

den gyerek és óvonő gyönyörű népviseletbe
öltözve érkezett, másrészt örvendetes, hogy
ennyi gyerek eljön és színpadra áll, és ezen
a vetélkedőn sok bátor, tiszta hangú kisgyereket láthattunk, a játékfüzérek is a korcsoportoknak megfelelően voltak összeállítva,
így mindenkinek gratulálni lehet. A bemutatott műsorokat Incze Katalin óvónő és Balla
Attila magyartanár, valamint Bende Szende,
a Bekecs néptáncegyüttes tagja, a Játszóház
csoport vezetője bírálták el.
A sok-sok gyeremeket, szülőt, pedagógust Tóth Sándor polgármester is üdvözölte,
míg Balogh Judit kiemelte: minden játék valamiképp az életre készít fel. A gyerek azt hiszi,
hogy csupán játszik, de a pedagógus tudja,
hogy ezáltal a világban otthonosan mozgó,
eleven eszű, tevékeny ember válik belőle, s a
gyereknek lassan nemcsak beszélt anyanyelve lesz, hanem zenei és mozgásbeli is. Népdalaink, néphagyományaink átadása által nevelhetünk olyan nemzedékeket, amelyek tudják,
hová tartoznak, tudják, hogy ők magyarok, és
a szilárd alapok megépítése után bárhová is
vezeti a sors őket a nagyvilágban, mindig tudják, honnan indultak és hová térhetnek vissza,
hol vannak a gyökereik.
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Tűzoltó nap Csíkfalván
Május 12-én hatodik alkalommal rendezett évi találkozót az önkéntes tűzoltók számára a csíkfalvi alakulat.

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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Csíkfalva község önkéntes tűzoltó alakulata egyik legaktívabb a
megye vidéki csapatai közül, felszereltségének, esetautóinak köszönhetően számos bevetésre, autómentésre kérik segítségét. Ezen a hétvégén azonban a barátokra, bajtársakra szakítottak időt és hatodszorra szerveztek tűzoltó napot. Meghívásuknak tíz önkéntes csapat tett
eleget, a szeredai, remetei, köszvényesi, szovátai, erdőszentgyörgyi,
ákosfalvi, jeddi és az alakuló hodosi formációk, míg Hargita megyéből
a két visszajáró alakulat, Csíkvacsárcsi és a székelykeresztúri Villám.
Két hivatásos csoport is érkezett: a Maros megyei Horea Vészhelyzeti
Felügyelőség is esetkocsival és csapattal, míg az anyaországból a Magyar Tűzoltó Szövetség jött egy küldöttséggel, és az Erdélyi Önkéntes
Tűzoltók Szövetsége is képviseltette magát.
A csapatok reggel Csíkfalva központjában gyülekeztek, majd
felsorakozásuk után szinte katonai ceremóniának is beillő megnyitó
következett, amelynek keretében a jelenlevő lelkészek megáldották
a csíkfalvi csapat újonnan készített zászlaját. Ezt követően a tűzoltóautók bejárták a község településeit, majd a csíkfavi sportbázison
folytatódott a rendezvény. A gyerekcsapatok áldozatmentést tanultak,
a felnőtteknek viszont szórakoztató gyakorlatokat, vetélkedőket szerveztek. A jókedv, szórakozás, terefere ebéd után is folyatódott, a sorsjegyek nyereményeit pedig kevés kivétellel a vacsárcsiak vitték el.
Ezen a napon megpróbáltak oldottabb, szórakoztató hangulatot
teremteni, ami nem könnyű dolog, ugyanis minden évben valami újat,
addig nem látottat kell felmutatni – összegzett Szabó Árpád csíkfalvi parancsnok. Az újonnan avatott zászlóval kapcsolatban elmondta:
minden csapatnak kell egy jelkép, amely alatt mindenki felsorakozik, a megnyitóval pedig nem egy alacsony szintű mércét is adtak a
rendezvénynek, mert nem csak a szórakozásért gyűlnek össze: fenn
kell tartani az érzést, hogy egy csapathoz tartozol, amely arra hivatott,
hogy másokért kockára teszi testi épségét s akár az életét is. Az önkormányzat fedezi az üzemanyagot és a tűzoltók biztosítását, ennél többet
nem is várnak el tőle, de a kormány semmilyen anyagi forrást nem
biztosít számukra, sőt az új adótörvény az eddig meglévő támogatási
lehetőségeket is megszüntette, csupán a 2%-os jövedelemadó-felajánlás maradt. Akad néhány támogató, a tűzoltó napon árusított élelmiszercikkekből is kapnak néhány lejt, és ezekből próbálják befejezni a
garázsépületet, hogy autóiknak megfelelő körülményeket biztosítsanak, például télen ne kelljen kiereszteni a ciszternákból a vizet, hiszen
üres autóval nem indulhatnak bevetésre.
A szeredai önkéntes tűzoltók parancsnoka szerint felemelő volt
részt venni a zászlóavatáson, mert a lobogó az összetartozást jelképezi
és a közösség erejét – nekik is egy 142 éves lobogójuk van. Kacsó
István a programok szórakoztató jellegét és a jó szervezést emelte ki,
és értékelendőnek tartja azt, hogy más rendezvényekel ellentétben itt
tucatnyi esetkocsi vonult fel, és itt volt a megyei vészhelyzeti felügyelőség hivatásos csapata is. Fontos, hogy sok helyi érdeklődő és gyerek
is jelen volt, ez azt jelenti, hogy lesz utánpótlás, ami nagyon biztató a
közösség számára.
A Magyar Tűzoltó Szövetség részéről Csóka Károly ezredes már
többször tartott képzést a Nyárádmentén, most visszatérve pedig azt
tapasztalta, hogy az akkor elhangzottakat a résztvevők megtanulták,
hasznosítják, a mókás, de a témához kapcsolódó feladatok szakmai
céljait a legénységek teljesítették, tehát szakmailag hasznos esemény
volt a tűzoltó nap. Számára is öröm, hogy ennyien eljöttek a rendez-

vényre, és reményét fejezte ki, hogy a közösség és a községvezetés
továbbra is támogatni fogja a csíkfalvi alakulatot.

Ismét találkoztak Kis Gergely utódai
Pünkösd másodnapja hagyományosan a backamadarasi református közösség és a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium közötti találkozás időpontja. Ennek szellemében
május 21-én már tizenkettedik alkalommal találkoztak a nyárádmenti
településen a közös gyökér és a hagyomány ápolása érdekében.
A két fél 2006-ban vette fel a kapcsolatot, amelynek közös alapja a
madarasi születésű, 18. századi nagy erdélyi tudós, lelkész, udvarhelyi
templom- és iskolaépítő Kis Gergely, az ő emlékének és hagyományának ápolása céljából találkoznak évente a nyárádmenti faluban: az első
két évben advent időszakában, azóta pünkösd másodnapján – tudtuk
meg Koncz László Ferenc madarasi lelkésztől.
A találkozás azonban nemcsak emberek között történik, hanem a
lélekben is meg van örökítve, ugyanis ösztöndíjprogramot indított az
udvarhelyi fél: Kis Gergely hagyatéka szerint évente egy-egy madarasi diák ingyenesen folytathatja itt középiskolai tanulmányait. Ezzel
ugyan nem éltek minden évben, de már ötödik diákjuk, Szövérfi Timea
tanul a református kollégiumban: aki akar, meg van adva a lehetőség.
Kis Gergely hagyatéka ápolására jött létre Madarason a Harmónia
kórus is 2009-ben (nevét a professzor zenei tanítása, a harmónia adta),
amelynek szolgálata a gyülekezet életének a részévé vált, 2012 óta Kis
Gergely mellszobra is ott áll a templomkertben, mely alkotást az udvarhelyiek
adományozták a nyárádmentieknek,
2013-ban
pedig egy
Kis Gergelyemlékszoba
is nyílt Madarason, itt
helyezték
el a Kiscsaládfát
és a család
címerét is
– sorolta Koncz, hozzátéve: „A folytatás kötelez, hiszen hagyományt
őrzünk, hogy a következő generáció is megismerje Kis Gergely hagyatékát. Ugyancsak hitvallásos meggyőződésünk – miszerint az iskola
fenntartassék – folytatása az egykori iskola helyén most épülő református bölcsőde és óvoda is.”
A találkozásra egy nyolc tagú küldöttség érkezett Székelyudvarhelyről, az ünnepi istentiszteleten Juhász Zoltán iskolalekész szolgált,
jelen voltak a madarasi önkormányzat képviselete, az iskola diákjai és
pedagógusai is. Ünnepi köszöntőt mondtak Marc Erzsébet madarasi és
Tőkés Zsolt udvarhelyi iskolaigazgatók, szolgált a Harmónia kórus,
a vallásórás gyermekek műsorát követően pedig megkoszorúzták Kis
Gergely mellszobrát, elénekelték a 90. zsoltárt és áldást kértek együttléteikre, hogy a Szentlélek vezesse őket minden jónak az ismeretében, annak megtartásában és cselekvésében.

Jubileumi ünnepségsorozattal
tisztelegnek
Nyárádszeredában 150 éves hagyománya van a karéneklésnek,
1868-ban jött létre az első dalkar a református egyház keretében.
Erre az évfordulóra jubileumi ünnepségsorozattal emlékeznek
– tudtuk meg Ferencz Csaba karnagytól: ennek első rendezvénye egy
gyermekkórus-találkozó, ezt követi a Küküllői Református Egyházmegye gyülekezeti kórusainak találkozója, júliusban a Bocskai Dalkör 30 éves női kara szervez nemzetközi kórustalákozót, októberben
pedig férfikari találkozót szerveznek. Az idén a szeredai színjátszás
kezdetének száz éves évfordulóját is jegyzik, ezt a Bocskai Dalkör egy
színjátszó rendezvénnyel ünnepli majd, hiszen vannak illő darabok és
van csapat, amivel színpadra lehet lépni.
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Felavatták a Kincses Túrát
Május 19-én adták át a nagyközönségnek a Kincses Túra nevű
jeddi kerékpáros körgyűrűt, illetve annak két leágazását, azonban
nyárádmeti kerékpáros útvonalban is gondolkodnak – tudtuk meg
Bányai István jeddi polgármestertől, a túra kezdeményezőjétől.
A projekt célja a szabadtéri tevékenységek, a
kerékpározás, az egészséges életmód és a mozgás
népszerűsítése. A Kincses
Túra elsősorban biciklisek
számára készült, és egész
napos kirándulásra biztosít
lehetőséget a jeddiek, illetve
a környékbeliek számára. Az
út Jedd központjából indul, a kebelei erdőig vezet, onnan pedig a
Kincses-dombok felé veszi az irányt és kanyarodik vissza. A 22
km hosszú útnak két oldalága is van, a nyárádszeredai szakasz 14
km, de létezik egy, a vásárhelyi Somostető felé vezető letérő is,
amelynek a hossza 4,5 km. A Kincses Túra az első igazi jeddi turisztikai attrakció. Kivitelezésében az önkormányzatnak, a Maros
Megyei Hegyimentő Szolgálatnak és a Marosszéki Közösségi Alapítványnak is része volt, ez utóbbi adományozó kört is szervezett,
amelyen 5700 lejt gyűjtöttek.
A kerékpáros körgyűrűt május 19-én adták át. Akik a jeddi kört
szerették volna megtenni, azok a faluközpontból indultak útnak, de
Nyárádszeredából is indult egy félszáznyi kerékékpárost számláló
csapat a polgármesteri hivatal udvaráról a jeddi dombok irányába.
A túrák megtétele után délután biciklis pikniket szerveztek, ahol
az ügyességi versenyek és mászófal mellettet a résztvevőket gulyás is várta. Bányai István elégedett az eredménnyel, de elmondta: gondolkodnak a projekt kibővítésében is, azaz egy többnapos
kerékpárút kijelölésében és népszerűsítésében. Ennek első pontja
lesz a Kincses-körgyűrű, második szakasza Szeredáig tartana, a
célállomás pedig a Bekecs után Szováta lenne.

Nyárádszereda a Buzánszky Kupán
Május 5-én került sor Nyárádszeredában arra a selejtezőre,
amelyen eldőlt, hogy Maros megye vidéki körzetét ki képviselheti a
Buzánszky Kupa erdélyi döntő tornáján Csíkszentdomokoson.
Az elemi iskolások versenyére a szeredai Deák Farkas mellett
a makfalvi Wesselényi Miklós és a szovátai S. Ilyés Lajos általános iskolák csapatai neveztek be. A körmérkőzések eredményei:
Szováta – Makfalva 2-2, Nyárádszereda – Makfalva 1-1, Szováta
– Nyárádszereda 4-2, így első helyen Szováta végzett, második
lett Makfalva, a legkisebb korosztályt felvonultató Szereda pedig
a harmadik, így a kisiskolások közül a fürdővárosiak utazhattak
a csíkszentdomokosi
döntő tornára.
A felső tagozatok
versenyében már népesebb volt a mezőny,
a házgazdák mellett
szovátai,
makfalvi,
hármasfalusi, nyárádmagyarósi, csíkfalvi
és jobbágytelki 5-8.
osztályos csapatok neveztek be. Az A csoportban a következő
eredmények születtek: Szováta – Makfalva 6-0, Szereda – Hármasfalu 9-0, Makfalva – Szereda 1-10, Szováta – Hármasfalu 1-0,
Makfalva – Hármasfalu 2-3, Szováta – Szereda 0-1. A B csoport
eredményei: Csíkfalva – Magyarós 2-6, Csíkfalva – Jobbágytelke
1-2, Jobbágytelke – Magyarós 1-2. A kisdöntőben Szováta 4-2-re
legyőzte Csíkfalvát, így a harmadik helyen végzett, míg a torna
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döntőjében Szereda és Magyarós lépett pályára, végül az 5-1-es
eredmény a szeredai Deák Farkas Általános Iskolát juttatta a csíkszentdomokosi döntőbe.
Májai Imre rendező szeredai testnevelő tanártól megtudtuk:
2012 óta Szeredában rendezik a megye egyik körzeti tornáját, és
azóta az iskola csapata minden évben eljutott az erdélyi fináléra,
bár eddig még sosem nyerte meg azt. Idén első alkalommal rendezték füves pályán a mérkőzéseket, eddig mindig teremben vagy
műfüves pályán fociztak, de a Puskás Akadémia szeredai alközpontja hozzáállásának és támogatásának köszönhetően most egészen jó körülmények között zajlott a torna, és az új helyszín azért
is hasznos, mert a csíki tornán is füves pályán játszanak. A Deák
Farkas a következő tanulókkal nyerte a tornát: Kádár Dániel, Ábrahám Dávid, Bakó Roland, Kovács Zorán, Kacsó Gáspár, Kacsó
Dávid, Kása Botond és Bálint Zalán.

Ifjúsági sportnap Szentgericén
Május 12-én ifjúsági sportnapot szervezett a Küküllői Református Egyházmegye Szentgericén: a parókia udvara egész délután
hangos volt, az utcákon fiatalok sétáltak vagy éppen szaladtak.
Batizán Attila szervező házigazda lelkésztől megtudtuk, 58
személyt láttak vendégül ezen a napon közel 15 gyülekezetből: a
helyiek mellett Madarasról, Magyarósról, Torboszlóból, Havadról,
Vadasdról, Makfalváról, Kibédről, Gyulakutáról, Balavásárrról,
míg a Kis-Küküllő
alsó részéről több gyülekezetből Vámosgálfalvával csoportosulva
érkeztek fiatalok. Az
alkalom
templomi
áhitattal kezdődött, majd labdarúgásban, tollaslabdában, asztaliteniszben, sakkban és minimaratonon mértekeztek meg a fiatalok. A
nagy meleg ellenére aktív volt a részvétel, volt olyan személy is,
aki négy sportágban is jelentkezett.
Az összes sportvetélkedő lezajlása után ismét a templomban
gyülekeztek a fiatalok, ahol közös éneklések után a házigazdák
díjazták a versenyek legjobbjait: fociban Kecskés Dávid, Tőkés,
Sándor, Szabó Sándor és Batizán Bálint, asztaliteniszben Madaras
Hunor, László Norbert és Fazakas Kálmán, tollas labdában Tőkés
Szabolcs, Varga Evelin, Tőkés Tamás, sakkban Szabó István János
és Csíki József, fociban pedig Szentgerice, Madaras, Magyarós és
Balavásár-Kibéd közös csapatai bizonyultak a legeredményesebbeknek.
Lázár Balázs magyarósi lelkész szerint azért fontosak ezek az
alkalmak, mert a fiatalok kikapcsolódnak egy időre, s amikor mindenki otthon televízió, számítógép, telefon előtt tölti az idejént,
fontos, hogy kint a szabadban, egymást megismerve, aktívan töltsék ki programjaikat a fiatalok. A gyülekezetében elég pozitívan
fogadták a kezdeményezést a fiatalok – mondta el érdeklődésünkre.
A küküllői egyházmegyében az ifjúsági programoknak van
egy rendszere, amit Szabó István János ifjúsági előadó és az egyházmegyei Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE) elnöksége dolgozott
ki, ezek szerint évente négy-öt tematikus találkozási alkalmat szerveznek a fiatalok számára, ezek egyike a sportnap. Ezt a rendszert
a nemrég megújított egyházmegyei IKE-vezetés dolgozta ki, és ők
kérték fel Szentgericét, hogy megszervezze ezt a napot – részletezte Batizán Attila. Az eseményt anyagilag a Küküllői Református
Egyházmegye támogatta, de melléjük álltak a Farel és a Timko
cégek is, a helyi gyülekezet pedig nagyon jól fogadta a kezdeményezést és felkérést, mert már három éve nem volt itt nagyobb ifjúsági rendezvény, így a zsúfolt munkaidő ellenére is aktívan kivette
részét a szervezésből a persbitérium, nőszövetség, ifjúság.
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