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KANDIKÁLÓ

közterület
Bibliaismeretek állati küldetésben

Tető nélkül maradt a szentgericei
kultúrház

– Csíkfalván is lezárult a gyerekek számára szervezett idei vakációs bibliahét –

A Csíkfalvi Református Missziói Egyházközség
vakációs programján öt kellemes napot tölhetett el
harmincöt résztvevő tanulással, jókedvvel, szeretettel. A programot idén sem felnőttek, lelkészek vagy
pedagógusok szervezték és vezették, hanem néhány
ifjú.
Az Állati küldetés című idei témakör feldolgozása során a gyerekek egy “állatkertbe” kerültek, amelynek egyik lakója Gugu majom volt, Gondos Géza pedig a gondozója. Minden reggel eljátszottak egy kis
történetet, ami segített közelebb vinni a gyerekeket a
napi témához és a napi küldetésekhez, továbbá a napi
mondanivalót egy állaton át megközelítve dolgozták
fel. Első nap Izsák és Rebeka történetét és küldetését
ismerték meg, a teve volt a főszereplő állat, második
napon Mózessel és a pusztai vándorlással, illetve a
fürjekkel ismerkedtek meg, ezt követte Bálám története és a “dumcsizó” szamár, majd a tékozló fiú esete
és a rádöbbentő disznók, míg a sort az elveszett juh
példázata és a gyapjas állat zárta. A történetekkel közösen ismerkedtek az ovis és kisiskolás gyerekek, ám
a tevékenységek, kézimunkázások, játékok, feladatok külön csoportokban folytak. A gimnazistáknak
eredetileg nem készültek programokkal, de azok is
szerettek volna részt venni, hívatlanul is jöttek, barátaikat is magukkal vitték, így a szervezők számukra
is programokat rögtönöztek. Az ötödik nap végén a
kisebbek bemutatták szüleiknek a tanult aranymondásokat és énekeket, a szervezők pedig oklevelekkel
és édességekkel köszönték meg a gyerekek munkáját,
a hetet pedig a szülők tették még vonzóbbá különböző finomságokkal. A programok kulcsfigurái voltak
az Isten jelképező Gondos Géza, Gugu majom azonosulási lehetőséget nyújtott a gyerekek számára, és
állandóan az aprósgok között volt Gabi bohóc is, aki

szórakoztatta, megnevettette a gyerekeket, ő érte el
mindig, hogy szófogadók legyenek.
A program előkészítésében és levezetésében, a
felügyeletben, játékban, irányításban Kiss Nikoletta,
Kaffai Zsombor, Szabó Erzsébet-Zsófia, Mihály Tünde-Beáta, Katona Tímea-Aranka, László Szabolcs,
Pálosi Réka, Gligor Renáta, Kerekes Ágnes vették
ki részüket, mindenki olyan feladatot vállalt magára,
amihez ért, amit szeret. “A munkát azért vállaltuk el,
mert mind nagyon szeretünk gyerekekkel foglalkozni,
és egy ilyen hét megszervezése nagy kihívás is volt,
rengeteget tanultunk, fejlődtünk közben, nem beszélve arról, hogy mennyi jó élményben volt részünk”
– mondta el kérdésünkre Kerekes Ágnes, míg Hajdú
Emesét jó érzéssel tölti el “a gyerekek arcára mosolyt
csalni, másrészt pedig a szervező csapat nagyszerű
emberekből állt, akikkel nagyon jól szórakoztunk,
tanulhattunk egymástól”. Szabó Ezsébet-Zsófia számára a legtöbbet az jelenti, hogy remélhetőleg munkájukkal hagynak valami maradandót a gyerekekben,
és “számomra fontos, hogy higgyenek a gyerekek
Istenben, hogy úgy nőjjenek fel, hogy mindig tudják,
van valami, amiben hihetnek”.

Gyülekezeti kiránduláson a madarasi
reformátusok

Marosszék Szépe ötödször

Van képünk hozzá

Lóháton szaladni, lóról nyilazni tanultak
a gyerekek

Mégis voltak harcok
Római helyett régész nap

(5. oldal)

Ismét színjátszó táborban jártak a
csíkfalvi gyermekek
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Sikeresek voltak a Községi Napok
Egyértelműen sikeresnek tartja a tizennyolcadik alkalommal megszervezett Ákosfalvi Községi Napokat Osváth Csaba polgármester. Az augusztus 17-19. közötti rendezvények megszervezését és lebonyolítását az önkormányzat mellett sokan támogatták.
országi Bojtorján és a szlovákiai Abba Band,
akikkel inkább a minőségi, mint mennyiségi
szórakoztatás volt a célja a szervezőknek.
Mindkét este hasonló tömeg sereglett a térre,
ezen azonban túlszárnytalt a vasárnap esti,
amikor a No Sugar pop-rock zenét játszott,
Betli Gábor és Jessy mulatóssal pörgették fel
a közönséget.

De a kultúrának is maradt hely a színpadon, vasárnap délután Kömlő testvértelepülés Nefelejts hölgykórusa lépett fel, majd a
csíkmadarasi népi zenekar szolgáltatott nótaműsort. A délután folyamán a sport is helyet
kapott a programokban, volt autós ügyességi
bemutató és a szokásos községnapi kispályás
focitorna, amelyet idén megtoldottak egy barátságos öregfiúk mérkőzéssel is a falu szülötte, az egykori ASA-s játékos, Gál Dezső
tiszteletére. A rendezvényeket a vasárnap éjféli tűzijátékkal zárták.

kiadást megért szépségversenyen: Birtalan Blanka-Barbara (Gyulakuta, 16 éves),
Jeller Kinga-Timea (Marosvásárhely, 19),
Toós Margareta-Andrea (Marosszentkirály,
19), Fodor Anita-Klementina (Somosd, 17),
Kádár Szintia (Nyárádkarácsonyfalva, 15),
Bereczki Emese (Nyárádszentbenedek, 17),
Marițiu Bernadett (Marosvásárhely, 20), Nám
Hajnalka (Nyárádszentbenedek, 18), Huszár
Renáta (Káposztásszentmiklós, 17), Bitai
Boglárka (Ákosfalva, 16) és Nyárádi Zsófia
(Káposztásszentmiklós, 17). Ők vállalták azt,
hogy utcai, fürdő- és estélyi ruhákban felvonulnak a közönség és főleg a zsűri fürkésző
szemei előtt, miközben bemutatkozásaikat
kisebb-nagyobb szurkolótábor is biztatta.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen amellett, hogy számos szempontot kellett figyelembe vennie, az időkeret is a megszokottnál szorosabb volt, de végül sikerült
időben eredményt hirdetni: a királynői korona a marosvásárhelyi Marițiu Bernadett fejére került, első udvarhölgyévé az ugyancsak
vásárhelyi Jeller Kinga-Timeát, második udvarhölgyévé a karácsonyfalvi Kádár Szintiát
jelölték, míg a szentkirályi Toós MargaretaAndrea nemcsak a Miss Bikini címet nyerte
el, hanem a közönségdíjat is ő zsebelhette be
2137 szavazattal.

Nem könnyű

Mivel a községnapok a Szent István napi
búcsúból nőttek ki, ezért erre is figyeltek az
idén, a községvezető a szombati szentmise
keretében köszöntötte a frissen ide helyezett
Sebestyén Domokos plébánost, erőt kívánva
szolgálatához, majd megkoszorúzta a templom falán álló Szent István plakettet.
Vasárnap délelőtt Harasztkereken a Testvériség parkjában találkozott a külföldi és romániai küldöttségek másfél száz fős képviselete, majd a kultúrotthonban megtekintették
azt a teret, amelyet ezeknek a településeknek
a jelképeivel rendeztek be.
Szórakozás minden
korosztálynak
A polgármester úgy véli, minden korosztály megtalálta a saját ízlésének megfelelő zenei kínálatot a napok során. Péntek
este Angie és Csocsesz mulattatta a tömeget,
szombaton a község szülötte, Fülöp Denisa
nyitotta meg a sort, őt követte a Young G,
majd két sztárfellépő következett: a magyar-
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Értékbemutatóval nyitott a fesztivál

Vendégoldal: Ákosfalva község

Már a pénteki nyitó rendezvény is magas
színvonalú volt, sok helyi tisztelte meg, politikusok és a testvértelepülések képviselői is
jelen voltak: a műsoron fellépett a székelyvajai fúvószenekar, a Varázspatkó lovarda, a
vajai mazsorettcsoport, Szathmári Antónia és
Demeter Dániel sporttáncos. Molnár József
nyugalmazott volt harasztkereki lelkész méltatta az 50. házassági évfordulójukat ünneplő
18 párt, akiket a községvezetés felköszöntött,
majd érdemplakettet nyújtottak át a belga
Kasterlee térségi katasztrófavédelmi parancsnoknak, valamint a Kasterlee és Nyárádszentbenedek közötti testvérkapcsolati egyesületet
vezető Jeff Merbergernek. Ezzel mondtak
köszönetet azért a gyors bevetésre alkalmas
terepjáróért, amelyet az év folyamán adományoztak a belgák a községnek. Ezt követően
a sportcsarnokban a Bekecs együttes mutatta be az Ember az embertelenségben című
nagy sikerű táncműsorát. Szombaton délelőtt
Székelyvajában ifjúsági házat és sportpályát
avattak, majd a kultúrának is tudtak áldozni,
Ákosfalván színpadra léptek a községbeli iskolás csoportok és a Bekecs tagjai által oktatott helyi táncosok.
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Az idén voltak kérdések az anyagi keret
biztosítása kapcsán, ugyanis a helyi költségvetésből kevesebb pénzt tudtak a rendezvényekre fordítani, mert nem akartak alapokat
elvonni a folyamatban levő projektektől
– ismerte be Osváth Csaba. A támogatóknak
köszönhetően végül sikerült ezeket kipipálniuk, és idén sem kellett alább engedniük a
rendezvények színvonalából. Azt is elmondta
a községvezető, hogy nem könnyű augusztus
20. körüli rendezvényekre fellépőket szerződtetni, ugyanis néhány éve nagyon sok
nyári rendezvény van. Osváth Csaba ezúton is kifejezi köszönetét az önkormányzat
munkatársainak, a szervezőknek, támogatóknak az együttműködésért, Nagy István
színművésznek a munkájáért, Tóth Zsuzsanna Emese tanácsaadónak és György Renáta
Tünde szépségkirálynőnek a szépségverseny
megszervezéséért, összességében egy sikeres
községnapi sorozat lebonyolításáért.
Megvan az idei szépségkirálynő
Tizenegy lány léphetett színpadra vasárnap este az Ákosfalvi Községi Napok
keretében rendezett Marosszék Szépe ötödik

Július 27-én a szeredai főtér megújult része
és az ott berendezett termékvásár átadásával vette
hivatalosan is kezdetét a Nyárádmente Fesztivál.
„Úgy gondolom, hogy az egész Nyárádmente ünnepe ez,
ahol elsősorban értékekről beszélünk”
– mondta megnyitó
beszédében a megyei
tanács elnöke, Péter
Ferenc, aki nagyon
fontosnak tartja az
értékmegőrzésről,
hagyományokról
szóló rendezvényeket, és feladatának
érzi megtenni mindent, hogy ez a fesztivál egyre nagyobb legyen.
„Remélem, egyre több hasonló teret láthatunk
majd Nyárádszeredában és a Nyárádmentén, egyre több olyan beruházás lesz, amire büszkék lehetünk” – emelte ki. A Nyárádmente a világ egyik
legszebb helye, egy csoda, amit az Isten ide te-

remtett – fogalmazott Nagy Zsigmond alispán, aki
szerint egy ilyen vásár a vidék tükre is. A felújított
tér kapcsán megjegyezte: a világ állandó változásban van és mi is fejlődünk, Nyárádszereda pedig
dicséretet
érdemel,
hogy mert
és képes
volt újítani.
Ez a
tér
nem
brüsszeli,
bukaresti
vagy budapesti pénzből épült,
hanem a helyeik adójából, ezért erre a „névjegykártyára” vigyázni kell és büszkék is lehetünk rá
– hagsúlyozta ki Tóth Sándor polgármester, hozzátéve, hogy a tér átalakítására szükség volt, és
ezzel Szereda új arculatot kapott.
A helyi termékek vásárára közel félszáz ter-

melő, kézműves jelentkezett, az érdeklődőket gazdag, színes kínálat várta: szőttesek, varrottasok,
hímzett ruhadarabok és tartozékok, népviseleti
darabok, kézműves, quilling és gyurma ékszerek,
festett üveg- és porcelántárgyak, szárazvirág- és
csuhékompozíciók, horgolt tárgyak, állatkák,
babák, fából és újrahasznosított papírból készült
tárgyak, szalmadíszek, illóolajok, szappanok,
méz és méhészeti termékek, szörpök, lekvárok,
levendula, zöldség sorakozott az asztalokon. Két
anyaországi testvérvárosból borászok is érkeztek
a helyi „borudvarba”, de Csípán-pálinkát és Gabriella tejtermékeket is kínáltak.
Császár Károly szenátor szerint a vásár gazdaságilag is segíti a termelőket, akik nagyon szép
dolgokat készítenek, de nemigazán volt lehetőségük azokat be is mutatni a nagyközönségnek.
Erre most jó alkalom nyílott, akinek igénye van,
megismerheti, mi minden készül ezen a vidéken,
milyen lehetőségek vannak ebben a térségben. A
téralakítás eredménye nagyon szép, a megvalósításért pedig elismerés jár a polgármesternek és
csapatának

Nyugalmasabb, derűs szórakozás
A Nyárádmente Fesztivál keretében idén másodszor is megszervezték a Gézengúz gyermekfesztivált Szentlászlón.
Ugyanazokat a játékokat, kézműves tevékenységeket, programokat vehették igénybe a
gyerekek és szüleik, mint amelyeket társaik három héttel ezelőtt. Az időjárás is kegyesebb volt,
így a körhintát, diótörőt, lengőtekét, horgászatot,
célbadobást, sárkányütést és sok egyéb játékot és
társasjátékot sokan és vidáman vették igénybe, de
állandóan tele voltak a kézműves műhelyek, ahol
fafaragást, bútorfestést, agyagozást, batikolást,
nemezelést, gyöngyfűzést és egyebeket végezhettek a gyerekek és felnőttek. A Védem térben
és a Waldorf sátorban előadások, foglalkozások
zajlottak, s a Tudományok Házában sok fizikai és
kémiai bemutató előadást, kísérletet követhettek
végig az érdeklődők. A szeredai önkéntes tűzol-

tók gyerekcsapata bemutatót tartott, és a zene,
tánc, gyermekkoncert sem hiányzott a három nap
alatt.
Boda L. Gergely
főszervező szerint feleannyian vettek részt,
mint az előző alkalommal, ezért jóval kisebb
zsúfoltság
mellett,
nyugodt körülmények
között élvezhették a
hétvégét a látogatók
és táborlakók, akiknek
fele volt nyárádmenti,
a többiek Erdély nagyvárosaiból érkeztek. Az idei
második fesztivál a szeredai polgármester, Tóth
Sándor kezdeményezésére és bátorításával született, ő volt az, aki szerette volna, ha a nyárádmenti

gyerekek is részt vehetnek abban, amiben azok a
családok is, akiknek az első rendezvényre sikerült jegyet szerezniük. Köszönet illeti azokat a
lelkes és önzetlen támogatókat is, akik az elmúlt
években a rendezvény
mellett álltak, segítettek
abban, hogy ilyen színvonalon és minőségben
tudjanak
szervezni,
illetve hogy jelképes,
mintegy egyharmados
áron tudják ezt igénybe
venni a családok. Egyik
fő támogatójuk egy csíkszeredai vállalkozás volt,
de a legnagyobb segítséget a Bethlen Gábor Alap
és a nemzetpolitikai államtitkárság biztosította
– mondta el Boda.

Ló és ember összhangja

A Marosszék Szépére nemcsak az esetleges cím, hanem az elnyerhető értékes díjak
miatt is érdemes pályázni és izgulni, hiszen
nem csecsebecse jár a lányoknak: minden
fellépő 400 lejes jutalmat kapott az ákosfalvi
önkormányzattól és 100 lejes ruhavásárlasi
utalványt a Barney`s Store-tól, Avon szépségcsomagot, illetve virágot és az önkormányzat
ajándékát. A királynő további 500, az udvarhölgyei 400 és 300 lejt, mindhármuk három
lovaglási lehetőséget és ingyen frizurázást,
míg a Miss Bikini további 300 lejt és egy 250
lejes ruhavásárlási utalványt, a közönségdíjas
pedig további 200 lejt kapott.
Tóth Zsuzsánna Emese szervező csak
annyit kívánt elmondani az idei verseny és
felkészülés kapcsán, hogy a lányok magabiztosak, szépek, csinosak, ugyanakkor ügyesek
voltak, időben betanulták a koreográfiát, így
az egész hét sikeresnek nevezhető, minden a
rendjén ment.

A Nyárádmenti Fesztivál keretében harmadszor zajlott lovas íjásztábor Jobbágyfalván.
Idén is Pászka Lehellel tanultak a gyerekek a
táborban, ahol az öt nap
minden percét kihasználták, hiszen a szülőknek

és a szervezőknek az volt
a kérése, hogy a fesztivál
keretében a gyerekek is
mutassák meg, mit tanultak a hét folyamán. Ezért
egy komplex gyakorlatsort állítottak össze: lóháton végigszaladva labdáztak, átbújtak a lovak hasa

alatt, majd lóhátról célba lőttek. A kéttucatnyi
résztvevő egyharmada haladó volt, a többiek
kezdők, különböző adottságokkal rendelkeztek,
ennek ellenére sikerült őket összekovácsolni,
jó volt a hangulat és az összhang, a gyerekek
megértették, hogy meg kell bízniuk egymásban
és a lovakban, hogy minden csapattag egyaránt
fontos a nem veszélytelen produkció bemutatásában.

A házigazda elégedett
Július 29-én este tűzijátékkal zárta rendezvényei
sorozatát a Nyárádmenti
Fesztivál.
A szervezői jelszónak
megfeleleőn volt itt minden,
ami öt napba belefér: termékvásár, borsétány, gyermekfesztivál,
lovastábor,
játszópark, téravató, kulturális és sportrendezvények,
néptáncparádé, ezreket megmozgató koncertek,
szórakozás, kikapcsolódás, ünneplés. A fesztivál legtöbb rendezvényének helyet adó és a

szervezésben oroszlánrészt válaló Szereda polgármestere szerint a várakozásoknak megfelelően zajlottak a programok. A visszajelzésekből
az látszik, hogy meg tudták idén is szólítani a
nyárádmenti és környékbeli embereket, hiszen
rengeteg idegen érkezett a helyszínekre. Az is
volt a cél, hogy úgy mutassák be a Nyárádmentét és Szeredát, úgy ünnepeljenek, hogy közvetlen emberi kapcsolatokat építsenek, ezért is
voltak sikeresek a rendezvényeik. Pászka Lehel
szaktudása csodákat művelt a gyerekekkel, a
gyermekfesztiválon is minőségi családi programokban lehetett részük az embereknek és sok
nyárádmenti érkezett oda is, a Bekecs együttes

ismét telt ház előtt táncolt, a sportesemények és
ifjúsági rendezvények is elérték a célcsoportjaikat. A testvértelepülések borai kelendőek voltak,
szombat este a borsétányon spontán élőzene
kerekedett és nótázás alakult ki, a helyi termelők is azt jelezték, hogy nemcsak megmutatták
portékáikat, hanem árultak is, nekik is megérte
három napot a téren tölteni és a programokkal
Magyarországon is fel tudták kelteni az emberek
érdeklődését a szervezők. “A hétköznapi munka
után jól fog az embereknek a szórakozás, igény
van rá. Látva, hogy az emberek mosolyognak,
barátkoznak, mi is feltöltődünk” – ismerte el
Tóth Sándor polgármester.
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Templomjavítás a misszóban
A Csíkfalvi Református Missziói Egyházközség 14 felső-nyárádmenti település reformátusait gondozza és négy felújításra szoruló
templommal rendelkezik. Ezek feljavítása zajlik jelenleg – tudtuk meg
Kerekes József lelkésztől. A jobbágyfalvi templom 1950 előtt kultúrotthon volt, ezt követően
az épület egyik részét
megkapták a reformátusok, apróbb javításokat
végeztek, de a falakat meg
kell erősíteni, a torony- és
tetőszerekezetet, kerítést,
járdát, bejáratot teljesen
fel kell újítani. Búzaházán
az 1990-es évek elején
svájci önkéntesek javították fel a kis templomot,
ezért belseje jó állapotú,
de a tetőzet meggyengült, így itt is elkezdték a javításokat, illetve a
külső falburkolást, és új kerítés épült. A Nyárádremete és Nyárádköszvényes határán álló templomot ugyancsak a kilencvenes években
kezdték építeni, 2000-ben szentelték fel, viszont a munkálatokat sosem fejezték be teljesen, csak használhatóvá tették az épületet. Ezúttal
teljes felújításra, tereprendezésre és kerítésépítésre kerül sor, és reményeik szerint megújul az épület végében levő vendégház is.
A legnagyobb lélegzetű munkálatok Csíkfalván zajlanak, ahol
2016-ban kezdték el a templom javítását, első lépésben a tetőszerkezetet építették újra, de a torony és az épület külső-belső felújítására is
sor került most, továbbá a templomi bútorzatot is kicserélik. A falakat
külső támpillérekkel és fémkötésekkel kellett megerősíteni, a toronysüveget cseréppel fedték át, új kapubejáró és kerítés épült a kert köré.
„A főtiszteletű püspök úr támogatásával adódott a lehetőség, hogy
egyszerre foghattunk neki a munkálatoknak” – emelte ki a lelkész,
mert bár a csíkfalvi templomhoz kaptak egy csekély támogatást a román kormánytól is, a pénzforrások nagy részét a magyar kormány és
az Erdélyi Református Egyházkerület biztosítja számukra. Remetén és
Iszlóban egy-egy harangláb is készül hamarosan, Iszlóban létezik egy
nkis harang, a remeteiek és köszvényesiek adakozásból kellene egyet
megvásároljanak.

Felejthetetlen franciországi kirándulás
Felejthetetlen napokat töltött Franciaországban egy tucatnyi
nyárádmenti fiatal.
Székelyhodos község és a franciaországi Venerque szinte 1990 óta
testvérkapcsolatot
ápolnak a HodosVenerque
Baráti
Társaság
égisze
alatt. A nyárádmenti
szervezet a francia
regionális ifjúsági
szervezettel közösen immár tizenkilenc éve bonyolít
le közös ifjúsági projekteket Együtt lendületben (Bouger ensamble)
címmel. Ezekbe a projektekbe a legtöbbször lett partnerek kapcsolódtak be, de olaszok, magyarok, szlovákok is. Idén újabb közös projektre
került sor, egy fiatalokból álló nyárádmenti csapat utazott Franciaországba az immár tizenötödik közös táborba – mondta el Balássy András, a hodosi egyesület ifjúsági projektfelelőse.
Ezen a nyáron tizenegy diák és Orbán Erzsébet ifjúsági vezető
utazott Szlovénián át Olaszországba, ahol egy napot a Garda-tó melletti vidámparkban, a Gardalandban szórakozhattak át, majd tovább
utaztak úticéljuk, a Toulouse melletti Lagardelle sur Lèze francia településre. Az itt töltött napokban aktuális európai kérdésekről is beszélgettek a fialatalok, mint multikulturalitás, Európa jövője, migránskérdés, de természetesen szórakoztak, utazgattak, megismerhették a
környező vidék és Toulouse kulturális örökségét is.
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Visszautazás az időbe
Szerényebb keretek között, de megszervezték augusztus 11-én a 6R
nevű rendezvényt Mikházán.
Eddig öt alkalommal szervezett római fesztivált a Maros Megyei
Múzeum csapata, idén azonban a költségvetési megszorítások miatt
kevesebb pénz jutott nekik, így lemondtak a római katonákat és gladiátorokat felvonultató látványos eseményekről, helyette idén régészet
napjára várták az érdeklődőket. Az esemény látogatói megtapasztalhatták, milyen egy régészeti feltáráson részt venni, megtekinthettek több
kiállítást, de nem maradt el egy kisebb római katonai bemutató sem, és
volt számos múzeumpedagógiai foglalkozás. A hangsúlyt a tudománynépszerűsítő előadásokra és a helyszíni idegenvezetésre helyezték. Bajusz István régészprofesszor az ókori arénákról és cirkuszi játékokról
értekezett, Rezi Botond, Nicoleta Man és Pánczél Szilamér régészek
azt mutatták
be, hogy miként kapcsolódott be a
nagy birodalmi élet forgásába Mikháza
és az itteni segédcsapatok.
A „doboznyi”
régészeti tárolóban néhány
2000 évvel ezelőtti tárgyat (nyílhegyek, agyagperselyek, Mercuriusszobor, gyűrűk, pénzérmék) is láthattak az érdeklődők. Az udvaron
felállított standoknál be lehetett tekinteni az egykori foglalatosságokba, a gyerekek kipróbálhatták kézügyességüket a mozaikozásban, ékszerek készítésében, agyagozásban. Nem hiányzott a gasztronómiai
kínálat, a kenyér, lencse, a rizs és fűszerezett ételek.
A ferences kolostor udvarán középkori foglalatosságokba lehetett
bepillantani, hogy miként készültek egykor a kódexek díszített betűi, lehetett gyertyát, merített papírt is készíteni és sok érdekes dolgot,
amik egykor a szerzetesek fő foglalatosságai közé tartoztak. Sok érdekességet lehetett megtudni a kolostorról és az alatta levő kriptáról,
a reneszánsz hangulatot kamaraegyüttes zenéje varázsolta vissza az
ódon falak közé.
A régészeti parkban betekinthettek az érdeklődők a feltárásokba és
a leletek rögzítésébe, de látogatható volt a két „idődoboz” is. Az idén
egy érdekes „alkotást” is avathattak a domboldalon. Alkotóik, Lőcsei
Vera és Ruga Máté, a budapesti Műegyetem építészmérnök hallgatói
elkészítették a távolról cölöperdőre hasonlító „kilátó” modelljét, amelyet az idén kiviteleztek, és ahol egy kijelölt pontról a cölöpökkel behatárolható a régészeti park és a castrum is.

Somosdon is ünnepeltek
Augusztus 12-én tartottak falunapot Somosdon.
Idén tizenegyedik alkalommal várták haza a faluból elszármazottakat, hogy a falustársakkal, rokonokkal, barátokkal együtt ünnepeljenek. Ilyenkor az ünnepi istentiszteletet a faluból elszármazott lelkipásztorok tartják, ez alkalommal Székely József kolozsvári lelkész
szolgált. Elkisérte őt gyülekezete ifjúsági zenekara is, amely emelte az
együttlét színvonalát.
Botos Csaba somosdi lelkész köszöntötte az egybegyűlteket és
okleveleket nyújtott át a kerek házassági évfordulójukat idén ünneplő
házaspároknak, elsőként Dániel Árpádnak és Bodó Katalinnak, akik
ötven éve mondták ki a boldogító igent.
Az egyháznak visszaszolgáltatott felekezeti iskola épületében
Székely Sándor kezdeményezésére vadásztrófeákat, író- és számológépeket bemutató múzeumot avattak, és megkoszorúzták a Somosdi
Székely Balázs (aki az 1500-as években a Nyárád és Küküllő mente
királyi biztosa volt) emlékére állított kopjafát is. A férfikar énekekkel
tisztelgett, majd az iskola udvarán Ferenczi György polgármester üdvözölte az elszármazottakat és helybélieket, a meghívottakat, köztük
dr. Vass Levente parlamenti képviselőt. Az ünneplőket a községi tánccsoport és a vásárhelyi Expressz együttes szórakoztatta.
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Zászlót avattak a tűzoltók

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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Július 29-én az őt megillető tisztelet mellett szentelték fel a szeredai önkéntes tűzoltó alakulat új zászlaját.
Szeredában 142 évvel ezelőtt, 1876-ban jött létre az első önkéntes tűzoltó szerveződés, amelynek zászlaját a helyi refomátus egyház
őrizte, majd a két éve újjáalakult csapat vette át, mostanra pedig elkészíttette annak pontos
mását. A régi zászló
túlélt embertelen rendszereket és világégéseket, piros festékkel próbálták eltüntetni róla a
Szent Korona országainak címerét és Isten nevét. Ezeket a zászlóból
el lehet tüntetni, de szíveinkből soha – mondta beszédében Szűcs Péter
tűzoltó. A régi zászló pontos másának elkészítésével a csapat „megerősíti ősi jelképeinkhez való ragaszkodását”, és büszkén sorakozik fel
az új lobogó alá. Tóth Sándor polgármester is dicsérő szavakkal szólt
egy olyan kezdeményezésről, amely két év alatt oda fejlődött, hogy
„szívvel-lélekkel, örömmel támogatjuk”, hogy a lakossság érezze, számíthat a tűzoltókra.
A zászlóanya az új lobogót átadta a szeredai parancsnoknak, akitől
a zászlós vette át, majd a helyi magyar egyházak lelkészei megáldották
azt, mint az összetartozás, küldetés, felelősség jelképét. Ezután felkerültek rá az első szalagok: a zászlóanya után Csóka Károly, a Magyar
Tűzoltó Szövetség nevében az egy nagy családhoz való tartozás jeleként kötötte fel címszavas szalagját. Ezután a szeredai csapat a régi
zászlót visszadta megőrzés céljából a református egyháznak, majd
Kacsó István parancsnok kiemelte: az elmúlt 142 év alatt ugyanazon
értékrend és elvek szerint éltek és dolgoztak az önkéntes tűzoltók.
A becsületesség, bátorság, hivatástudat, az önfeláldozás, az egymás
iránti tisztelet és megbecsülés, értékek őrzése és teremtése – ez fogja
össze a mai húsz tagú csapatot, segít hivatásuk gyakorlásában. Ezért
az elmúlt két évben kifejtett munkájuk elismeréseként rangemelésben
részesítette a szeredai önkéntes tűzoltóállomány tagjait.
Az avató szertartást követően a helyiek mellett felsorakoztak a remetei, szovátai, erdőszentgyörgyi, ákosfalvi, csíkfalvi, mezőcsávási,
székelykeresztúri, hodosi önkéntes tűzoltók, a megyei hegyimentősök
és a helyi sürgősségi rohammentősök is, majd autóikkal tiszteletkört
tettek a Közép-Nyárádmentén és a Bekecsalján.

Visszavárják az Akadémiát
Július 23-29. között zajlott az idei Bolyai Nyári Akadémia
(BNYA) szakoktatói
szekciója
Szeredában.
A Bocskai István középiskola első
alkalommal
látta
vendégül a BNYA valamely szekcióját, ennek ellenére jó házigazdának bizonyult. Csiszér
Mária, a BNYA egyik programszervezője szerint nagyon jól érezték
magukat itt, a szervezők és az előadók a mércét igen magasra tették.
Az előadók hozzáértésükkel egyszerűen elvarázsolták a résztvevőket,
dr. Baróti Enikő és dr. Mészáros Attila oktatópáros nagy teljesítményt
nyújtott. A résztvevői csoportnak van egy visszatérő magja, egy idősebb korosztály, de sikerült négy fiatal oktatót is idecsalogatni Hargita
megyéből és öröm volt megismerni a szeredai lelkes kollegákat is. A
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csapat nyitott az újra, szeret játszani, tanulni.
Idén az iskolai kreativitás és a dualitás volt a kulcsszó – mondta el
lapunknak dr. Mészáros Attila: a hallgatók megismerték a magyarországi duális képzés részleteit, a szakmai program mellett a kreativitásra fektettek hangsúlyt, míg a hallgatóknak – mérnökök lévén – szinte
lehetetlen dolgokat kellett megoldaniuk.
Csíki Levente, a középiskola mérnök-tanára kezdeményezte azt,
hogy a BNYA szakoktatói szekcióját Szeredába hozhassák el, ugyanis
eddig még egyetlen Maros megyei iskola sem volt ilyennek házigazdája. A szakmai tartalom mellett házigazdaként minden délután érdekes
programokat szervezett a résztvevőknek, a résztvevők belekóstolhattak az éppen zajló városnapi programokba is. Csíki úgy érzi, tartalmas
hetet tudtak biztosítani számukra, és jövőre is vannak már terveik,
lehet folytatása az idei kezdeményezésnek, amelynek kivitelezésért
köszönet illeti az iskola és a város vezetőit. Fülöp László igazgató reméli, hogy az akadémiának köszönhetően az iskola pozitív megítélése
erősödni fog, a résztvevő szeredai tanárok is sokat tanultak, ezáltal
remélhetőleg javul az oktatás minősége az iskolában.

Javították a rendelőt
Júliusban kezdték el a szentgericei orvosi rendelő felújítási munkálatait és augusztusban be is fejezték.
A munkálatok során a tetőzeten vízszigetelést, a falakon hőszigetelést végeztek, kicserélték az épület nyílászáróit, az udvar egy
részét térkövezték, egy
fedett beálló is készült
a Tiboldi alapítvány
kisbuszának, valamint
felújították a bejáró
hidat. A beruházást
a magyar kormány támogatta a Bethlen Gábor Alap révén, 3 millió
forintot fordítottak az épület felújítására – tudtuk meg Nagy György
alpolgármestertől és Batizán Attila lelkésztől. A Tiboldi alapítvány
további 500 ezer forintot is kap idén a BGA-tól, ezt működtetési és
apróbb javítási költségekre fordíthatja.
A szentgericei orvosi rendelőt két évtizede adták át a közösségnek,
felépítését amerikai adományokból fedezték. Az épületben egy-egy
család- és fogorvosi rendelő és gyógyszertári pont működik. Átadása
óta nagyobb javítást nem végeztek rajta, időközben a nyílászárói is
meggyengültek, a hőháztartás igen költséges lett, így időszerűvé vált a
felújítás, de a beruházásra csak most sikerült pénzalapot szerezni.

Siker és csalódás Magyaróson
Sikerről és bosszúságról egyaránt beszámolt lapunknak Magyarós
polgármestere, Kacsó Antal.
Lezárult a községben egy LEADER alapokból finanszírozott projekt, amely három település közvilágításának és közbiztonságának javítását célozta. A község 43 ezer euró (plusz áfa) támogatást hívott le
és másfél hónap alatt valósította meg a beruházást: 212 új LED-es lámpatest szereltek fel a közintézmények környékén, köztereken, utcákon.
Mindhárom településen felállítottak egy-egy pannót is, amely az időt,
hőmérsékletet és a dátumot jelzi, továbbá pedig hat térfigyelő kamerát
is felszereltek a községben.
Kevésbé örvendetes hír,
hogy első lépésben meghiúsult a magyarósiak régi vágya,
a művelődési otthon korszerűsítése. Az önkormányzat félmillió euró támogatást nyert
a projektre, a nyertes cég a
tavaly el is kezdte a munkálatot, felújította a tetőzetet és néhány apróbb feladatot elvégzett, de
mivel a közbeszerzési eljárás során túlságosan alálicitált az áraknak,
anyagi jellegű fennakadásai jelentkeztek. Az önkormányzat nem volt
hajlandó a saját, amúgy is szűkös költségvetéséből újabb összegeket
utalni a beruházásra, így inkább szerőzdést bontott a kivitelezővel és
hamarosan ismét közbeszerzést hirdet.

